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RESUMO

Diante do grande avanço tecnológico e utilização de equipamentos e diversas
ferramentas no ensino, além da conectividade a qualquer momento, é possível
perceber o grande crescimento do uso das redes sociais tanto pelos alunos como
pelos professores. Com este crescimento observa-se uma comunicação mais
intensa entre aluno e professor fora do ambiente da sala de aula, principalmente por
intermédio das redes sociais, com a comunicação eletrônica envolvendo e-mails,
conversas online, trocas de arquivos, fotos, vídeos etc. Considerando essa nova
realidade esta pesquisa objetivou investigar se existe um impacto dessa nova forma
de comunicação na profissão docente. Nesse contexto, tendo como foco privilegiado
o facebook, emergiram alguns questionamentos para análise: essa nova ferramenta
auxilia na relação professor-aluno? Ela pode trazer algum impacto positivo e/ou
negativo para o professor? Qual a influência do uso dessa rede social nas relações
trabalhistas? Sua existência e o seu uso podem influenciar nas decisões da
coordenação/direção da escola? O estudo partiu do pressuposto de que as redes
sociais exercem impactos positivos e negativos, pois podem se constituir como
ferramentas que auxiliam a prática pedagógica. No entanto, no que se refere às
relações trabalhistas e também, às relações interpessoais, o professor pode estar
vulnerável quanto às suas relações institucionais e profissionais. Fundamentada nas
concepções de autores que discorrem sobre a utilização dessas redes, e sobre as
características do trabalho frente às novas demandas do capital, a pesquisa de
campo, do tipo exploratória, direcionou-se no sentido de identificar esses fatores por
meio da análise dos dados investigados com professores que utilizam a rede social
facebook. Os resultados confirmaram que há impactos de diversas naturezas no
trabalho docente. Esta nova ferramenta, ao mesmo tempo em que pode auxiliar na
relação professor-aluno, expõe o docente, e é utilizada, pelas instituições de ensino,
como instrumento de controle e de exercício de poder que se refletem nas relações
trabalhistas.

Palavras-chave: Redes Sociais. Impacto profissional. Trabalho docente.
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ABSTRACT

Given the great technological advancement and use of equipment and several
tools in teaching, as well as connectivity anytime, you can see the great growth in the
use of social networks by both students and teachers. With this growth there is a
more intense communication between student and teacher out of the classroom
environment, mainly through social networks, with electronic communication involving
emails, chatting, exchanging files, photos, videos etc.. Given this new reality, this
research aimed to investigate whether there is an impact of this new form of
communication in the teaching profession. In this context, focusing on facebook
privileged emerged some questions for analysis: new tool that helps the teacherstudent relationship? It can bring some positive and / or negative for the teacher?
What is the influence of the use of this social network on labor relations? Their
existence and their use can influence the decisions of the coordination / management
of the school? The study started from the assumption that social networks exert
positive and negative impacts, it can establish itself as tools aiding the pedagogical
practice, but when it comes to labor and also to interpersonal relationships, the
teacher may be vulnerable in respect to their institutional and professional
relationships. Based on the concepts of authors that discuss the use of these
networks, and the characteristics of the work front the new demands of capital, field
research, exploratory type, is directed towards identifying these factors by analyzing
data investigated teachers who use the social network facebook. The results confirm
that there are impacts of several natures in teaching. This new tool, while it can help
teacher-student relationship, exposes the teacher and is used by educational
institutions as an instrument of control and exercise of power that are reflected in
labor relations.

Keywords: Social Networks. Professional impact. Teaching.
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GLOSSÁRIO

Banda larga - É uma conexão à internet com velocidade superior ao padrão das
linhas telefônicas convencionais (56 Kbps - kilobits por segundo), o que permite
transmitir dados com muito mais rapidez e manter o usuário permanentemente
conectado à web.
Compartilhar – Enviar digitalmente textos, fotos, vídeos e arquivos para todos os
seguidores da rede social.
Feeds de notícias – Espaço reservado para inserir mensagens aos seus
seguidores.
Internautas – Pessoas que utilizam a internet.
Mobilidade – Utilização da internet através de aparelhos móveis como celulares,
smartphones e tablets.
Página Profissional – Recurso exclusivo do Facebook para empresas divulgarem
seus produtos/serviços sem limitações de seguidores no seu perfil.
Perfil – Ambiente virtual personalizado de cada indivíduo.
Postar – enviar textos, fotos, vídeos e arquivos para seus seguidores da rede social.
Seguidores – Pessoas adicionadas como amigos na rede social. Visualizam tudo o
que é postado.
Usuário – Indivíduo que utiliza um computador, rede de computadores ou os
serviços de um site, neste dois últimos casos, identificados por meio de um login ou
senha.
Viral – Termo usado para definir algo que foi espalhado na rede social de forma
muito rápida.
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INTRODUÇÃO
Hoje, a chamada geração Y 1 que já nasceu com a era da internet em pleno
funcionamento e acesso, além da conectividade, proporciona uma nova realidade
para nossos alunos e professores em sala de aula.
Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL 2 – o Brasil
chegou a 247,2 milhões de linhas celulares e cerca de 47 milhões 3 de acessos na
internet foram feitos por celulares somente em fevereiro de 2012. Com esta
possibilidade de conectividade a qualquer momento, percebemos a facilidade com
que a população em geral, e em específico aqueles que estão em processo de
escolarização, podem acessar a internet a qualquer momento, inclusive em sala de
aula. Todos têm acesso às redes sociais diariamente e várias vezes, gerando um
grande tráfego de informações digitais para seus amigos/seguidores e boa parte
dessas informações pode estar relacionada às suas atividades na escola e nos
acontecimentos do dia a dia, sejam com seus colegas, professores ou com a escola
como um todo.
Estes dados permitem também inferir que uma parcela significativa de
professores pode estar conectada e acessar diariamente as redes sociais.
Com toda esta acessibilidade, deparamo-nos com alguns questionamentos
que apesar de não serem novos, apresentam novas situações tanto para os alunos
como para os professores.
Através das redes sociais, o aluno tem agora um espaço aberto no qual pode
expressar tudo o que pensa sem limites e regras. Além disso, nelas ele pode
compartilhar suas ideias com seus grupos de pessoas virtuais.
1

A geração Y compreende as pessoas que nasceram a partir de 1980. Esse grupo tem sido objeto de
estudo de diversas áreas do conhecimento e é marcado por características relacionadas com o ritmo
de mudança, a necessidade e o grau de interatividade, o acesso à informação e o entendimento do
mundo, que, em conjunto, definem uma nova forma de ser e de agir na sociedade, com reflexos
significativos no mundo do trabalho (LOPES, 2008).
2
A ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) é uma autarquia especial criada pela Lei Geral
de Telecomunicações (LGT) - Lei 9.472, de 16 de julho de 1997, administrativamente independente,
financeiramente autônoma e sem subordinação hierárquica a nenhum órgão de governo. A função da
Anatel é promover o desenvolvimento das telecomunicações do país de modo a dotá-lo de uma
moderna e eficiente infra-estrutura de telecomunicações, capaz de oferecer à sociedade serviços
adequados, diversificados e a preços justos, em todo o território nacional.
3
Notícia divulgada nos meios de comunicação através do link: http://tecnologia.uol.com.br/ultimasnoticias/redacao/2012/03/19/brasil-chega-a-2472-milhoes-de-celulares-acesso-a-internet-movelsoma-47-milhoes.jhtm. Acessado em: 12/04/2013.
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No âmbito das relações entre professor-aluno, o professor torna-se mais
vulnerável, pois a partir de agora, fazendo parte ou não das redes sociais, ele pode
ser citado online em determinados tópicos e ser questionado pelo aluno e agora
também por seus “seguidores”.
É interessante verificar que os alunos fazem questão de adicionar seus
professores como amigos ou ”seguidores”, ou seja, desejam que o seu professor
faça parte do seu cotidiano, para além da sala de aula.
O professor também pode ter interesse nessa relação, uma vez que é um
educador e sabe do seu papel no tocante ao crescimento do seu aluno, tanto
intelectual quanto socialmente no que se refere às relações sociais que estabelece.
Com este novo cenário digital, os professores começaram a perceber esta
porta de acesso não só para os seus alunos, mas também, para seus “seguidores”,
portanto, agora passam a ter em mãos uma ferramenta poderosa, as redes sociais.
Percebemos que os professores têm usado a rede social, entre outros aspectos,
principalmente para troca de informações relevantes sobre assuntos de seu
interesse e da sua área de atuação, sobre suas atividades em sala, para ajudar seu
aluno em algum momento de dificuldade de aprendizagem.
Entretanto, será que esta ferramenta não faz com que o professor aumente
seu horário e carga de trabalho? Será que o professor, monitorado e exposto
diariamente em uma rede social não pode sofrer um impacto negativo
profissionalmente? O que acontece nas redes sociais influencia as ações da
direção/coordenação em relação aos docentes? Estes são questionamentos que
buscamos investigar nesta pesquisa.
A justificativa pela construção deste tema surgiu ao perceber o grande avanço
tecnológico e acessibilidade dos alunos no uso de novos equipamentos, mobilidade
e conectividade 24h nestes últimos anos.
A partir de minha experiência de 12 anos na Coordenação de um colégio e
de uma Faculdade privados, na capital de São Paulo, pude observar que com o
incremento do uso das redes sociais começaram a ocorrer novos problemas no
âmbito da Coordenação envolvendo as aulas dos professores, comentários dos
alunos sobre os professores e suas aulas, incluindo o uso de palavras ou gestos
impróprios do professor em sala de aula.
13

Principalmente, a partir de 2007, começaram a surgir novos problemas
relativos ao uso das redes sociais. Como exemplo, menciono o caso de um
professor que fez comentários totalmente inadequados dentro da sala de aula,
direcionados para uma aluna, usando, inclusive, palavrões. Uma outra aluna estava
filmando a aula sem que o professor percebesse e gravou o evento. No mesmo dia o
pai da aluna, que fez a filmagem, esteve em minha sala e mostrou o vídeo. Após a
exibição daquele fato lamentável, fez uma ameaça: “ou resolve o problema com o
professor ou iremos colocar este vídeo no youtube e no facebook”.
Por outro lado, também, pude experimentar impactos positivos do uso do
facebook por professores em suas aulas. Por exemplo, um professor que usava a
rede social para desenvolver um projeto com os alunos e fazia parte do processo de
avaliação. Era um projeto no qual os alunos se envolviam e gostavam muito pelo
dinamismo e uso das tecnologias.
Esta nova realidade faz com que o professor se depare com um aluno que
está conectado diariamente, com uso ativo das redes sociais interagindo o tempo
todo sobre diversos assuntos, inclusive sobre sua escola, seus professores e seu
comportamento, e sobre os conteúdos estudados em sala de aula. Esta
conectividade permite ao aluno expressar, nas redes sociais, suas opiniões, críticas,
dúvidas, sugestões, de forma livre e sem controle de qualquer agente escolar.
Por fazerem parte da “geração Y”, estes alunos utilizam e dominam estas
ferramentas com grande facilidade. No entanto, para o docente, muitas vezes, o uso
destas ferramentas de conectividade representa uma barreira, pois ainda não
domina estes novos equipamentos e seu uso. Desta forma, em caso de dificuldade
de acesso às redes sociais, o professor se torna mais vulnerável, por não participar
tão ativamente, não podendo eventualmente se expressar de forma tão impactante
como os alunos.
Nesta pesquisa pretendemos verificar os impactos que as redes sociais
ocasionam na profissão docente e de que maneira eles mudam as relações
docentes com os alunos, com os colegas de trabalho, com a coordenação e direção
e as consequências trabalhistas que isso pode gerar. Tendo em vista os aspectos
até aqui apresentados, a intenção é buscar subsídios para identificar a nova
realidade profissional à qual o professor está submetido e as mudanças que podem
ocorrer em sala de aula e fora dela.
14

Nesse contexto, os seguintes problemas são trazidos para a investigação:
qual o papel que as redes sociais desempenham nas relações aluno-professor? De
que forma elas interferem nessas relações? Quais são os impactos que as redes
sociais trazem para a sala de aula? Qual o impacto vertical junto a direção e
coordenação? As redes sociais influenciam nas relações trabalhistas, horário e
carga de trabalho? De que forma?
A pesquisa busca verificar/confirmar se a relação entre professor-aluno fica
mais próxima (relação horizontal). Investiga também, se esta relação torna-se mais
vulnerável, pois agora o professor pode ter seus comentários feitos em suas aulas
(positivos/negativos) postados nas redes sociais sem mesmo ficar sabendo. Objetiva
ainda confirmar se as redes sociais influenciam diretamente nas decisões da
coordenação e direção.
Destes pressupostos emergem outros questionamentos: será que algo
postado na rede pode levar a uma demissão do professor? Mesmo que seja
apresentado um determinado “motivo” para a demissão, esta pode estar
intrinsecamente ligada a fatos nas redes sociais? Essa relação professor-aluno nas
redes sociais, fora do ambiente de trabalho, representa um “sobre-trabalho”?
É fato que as redes sociais proporcionam ao professor um acesso mais fácil
ao seu grupo de alunos, pois agora ele a qualquer momento pode ter contato com
eles.
Em síntese, este estudo analisa o impacto que as redes sociais vêm
apresentando no trabalho docente e de que forma têm influenciado a vida
profissional do professor.
Diversos autores têm se dedicado nos últimos anos ao estudo deste novo
fenômeno mundial. Entre eles destacamos alguns que fazem parte do referencial
teórico desta pesquisa.
Reconhecendo o potente meio de comunicação de massa que são as redes
sociais, Nóvoa (2008) discute o desenvolvimento de fontes de informação
alternativas, as quais obrigam o professor a alterar o seu papel de transmissor do
conhecimento. Cada dia faz-se mais necessário integrar na aula estes meios de
comunicação. As concepções desse autor também são apresentadas no que se
refere ao ensino criativo ao afirmar que o professor deve estar assim “sintonizado”
15

culturalmente com os seus alunos e com outros aspectos da sociedade e da cultura:
“Percorremos um tempo de mudança, de movimento, de dispersão. Perante a
imprevisibilidade momentos há em que grandes expectativas e esperanças
emergem do coletivo” (p. 157).
Cecílio e Garcia (2009), discutem os meios tecnológicos e a influência que
eles têm exercido nos sujeitos. Mostram uma grande preocupação de qual será o
lugar do professor nesse cenário e até que ponto a implantação das tecnologias
induz mudanças na educação.
Patrício e Gonçalves (2010), refletem sobre as mudanças que as redes
sociais provocam na vida dos alunos. Nesta obra é apresentado um estudo de caso
com alunos sobre a interação com as aulas e com seus professores. Ainda, sobre o
conhecimento e as relações, Dias e Couto (2011) realizam uma análise de como,
por intermédio das redes sociais, se constroem e regem as relações e como o
sujeito do conhecimento se constitui à medida que dá visibilidade, formula, divulga e
produz conhecimento.
Daniel (2003) informa que os educadores têm um dever intelectual de
enfrentar as assertivas pós-modernas que atingem os fundamentos do nosso
trabalho e que muitos dos nossos alunos passam boa parte da vida dentro da cultura
eletrônica popular e uma das nossas tarefas é ajudar os estudantes a interpretar
estes elementos.
Brambilla (2011) discute várias questões jurídicas que também permeiam esta
pesquisa no que tange aos novos problemas agora enfrentados pelo professor. Ela
afirma que se por um lado não podemos viver mais sem as mídias sociais, nunca foi
tão importante a conscientização sobre o seu uso responsável, bem como sobre as
consequências de seus atos. Em outro momento, Brambilla (2012) aprofunda o
estudo referente ao aprendizado nas redes sociais com alguns exemplos já
utilizados na prática. Segundo a autora, com o aumento das possibilidades em rede,
percebe-se o aumento de espaços que promovem a interação, a interatividade e
também o processo de ensino e aprendizagem na internet.
Kirkpatrick (2011), discute os impactos da rede social, facebook, sua criação e
as consequências destes impactos na vida das pessoas.
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Sennett (1988) apresenta os diversos aspectos sobre o público e privado bem
como define estes “espaços” sociais. Em outra obra Sennett (2011) trata do controle
das empresas sobre o que seus funcionários estão fazendo, inclusive fora do seu
horário de trabalho. O autor também nos aproxima do conceito de flexibilidade do
trabalho online ou na residência.
Sobre a metodologia utilizada nesta pesquisa, recorremos a Gatti (2007, p. 9),
quando a autora descreve que pesquisa é o ato pelo qual procuramos obter
conhecimento sobre alguma coisa. Diante disso, buscamos verificar se a rede social
facebook impacta as relações aluno-professor. Pretendemos responder também
qual é o seu impacto nas relações profissionais e trabalhistas dos docentes. Ainda,
identificar se devido às redes sociais o professor tem realmente um sobre-trabalho.
A investigação que desenvolvemos caracteriza-se como uma pesquisa do
tipo exploratória, pois o objeto que investigamos refere-se a um fenômeno
relativamente novo e que carece ainda de estudos aprofundados. Segundo Köche
(apud Fernandes e Gomes, 2003):

[...] esse tipo de pesquisa é adequado para casos em que ainda não
apresentem um sistema de teorias e conhecimentos desenvolvidos.
Nesse caso é necessário desencadear um processo de investigação
que identifique a natureza do fenômeno e aponte as características
essenciais das variáveis que se deseja estudar. (p. 6)

Pretendemos identificar qual é a nova realidade do trabalho docente tendo
em vista o impacto do uso e disseminação das redes sociais. Gatti (2007, p. 33)
afirma que a pesquisa deve ter como finalidade proporcionar entendimento sobre a
realidade e a partir disso a possibilidade de indicar ações para transformá-la.
A partir dos estudos preliminares e da definição dos objetivos da pesquisa
concluímos que a pesquisa deveria ser do tipo quali-quantitativa, pois seriam
necessários dados quantitativos e dados descritivos para uma análise mais profunda
dos problemas apresentados. Para a autora, não há um modelo de pesquisa
científica para o desenvolvimento da pesquisa. Isso depende das escolhas que
faremos para buscar as respostas e dos métodos que são os mais indicados para
captar e compreender um objeto de estudo. (ibid., p. 11).
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Esta combinação contribuiu para uma melhor compreensão do objeto de
estudo e eventuais inconsistências que uma única abordagem poderia apresentar no
decorrer da pesquisa, principalmente, por se tratar de um objeto ainda pouco
conhecido, prejudicando a compreensão dos dados coletados ou omitindo respostas
importantes para o resultado da pesquisa.
Como observa Ensslin e Vianna (2008) a abordagem quali-quantitativa não é
oposta ou contraditória em relação à pesquisa quantitativa ou à pesquisa qualitativa,
mas de necessária predominância ao se considerar a relação dinâmica entre o
mundo real, os sujeitos e a pesquisa.

Esta abordagem é também útil para a compreensão de fenômenos
caracterizados por um alto grau de complexidade interna em
ambiente de incertezas quando o universo de pesquisa é passível de
ser captado por hipóteses perceptíveis, verificáveis ou de difícil
quantificação inicial. (s/p)

Por meio de uma abordagem quali-quantitativa, procuramos tratar de vários
elementos complementares e que se combinam na “captura” do objeto de estudo, os
quais tendo como pano de fundo o referencial teórico adotado, permitiram sua
melhor compreensão. Segundo Severino (2012):

Quando se fala de pesquisa quantitativa ou qualitativa, e mesmo
quando se fala de metodologia quantitativa ou qualitativa, apesar da
liberdade de linguagem consagrada pelo acadêmico, não se está
referindo a uma modalidade de metodologia em particular. Daí ser
preferível falar-se de abordagem quantitativa, de abordagem
qualitativa, pois com estas designações, cabe referir-se a conjuntos
de metodologias, envolvendo eventualmente, diversas referencias
epistemológicas. (p. 119)

Em consonância com o autor, ao optarmos por uma abordagem do tipo
quantitativa e qualitativa, decidimos que parte das questões formuladas no
questionário online deveriam ser de múltipla escolha objetivando, desse modo,
traçar um perfil dos respondentes, assim como, identificar, quantitativamente, os
usos da rede social facebook. Outra parte das questões, as abertas, tiveram como
finalidade colher depoimentos e experiências dos docentes. Complementarmente
realizamos entrevistas com representantes dos Sindicatos dos Professores
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(SINPRO) que poderiam ter informações consolidadas sobre os impactos
profissionais do uso das redes sociais na profissão docente.
Com esta amostra de professores que responderam aos questionários,
buscamos a possibilidade de uma generalização dos resultados. Simultaneamente,
identificar concepções, experiências e os impactos do uso das redes sociais no
cotidiano docente a partir de padrões encontrados nas respostas abertas dos
questionários. Para esta análise utilizamos a análise de conteúdo, tendo como
principal referência a obra de Bardin (1979) Análise de Conteúdo.
Feitas estas considerações, para a realização da pesquisa, este trabalho foi
estruturado em três capítulos. O primeiro, trata da intersecção entre o público e o
privado. Busca identificar suas diferenças e se o professor, agora com esta nova
realidade, sabe identificar com clareza tais diferenças. Aborda também as redes
sociais e as novas tecnologias com um levantamento histórico, sua evolução e seus
impactos na educação. Por fim, apresenta o Guia Facebook para Educadores que é
uma ferramenta criada pelos administradores do próprio facebook, destinada
exclusivamente para orientação aos docentes. Ao perceberem a movimentação de
professores e alunos em sua rede social, a empresa criou um guia exclusivo
orientando os professores como usar o facebook de forma didática em sala de aula.
O segundo capítulo analisa os impactos das redes sociais na educação,
distinguindo três dimensões: a primeira, a pedagógica; a segunda, que se refere às
relações professor-aluno, e a última, que trata das relações de trabalho.
O terceiro capítulo apresenta a pesquisa, assim como os dados colhidos e
sua análise.
Nas considerações serão retomados os problemas e os objetivos da pesquisa
à luz dos dados obtidos, da análise realizada e do referencial teórico adotado. Por se
tratar ainda de uma pesquisa que aborda um tema pouco estudado não nos
sentimos à vontade para avaliar as considerações como finais. Na verdade são as
considerações possíveis, relativas às aproximações iniciais feitas por este trabalho,
e indicam a necessidade de novas pesquisas que possibilitem o aprofundamento do
conhecimento e reflexão sobre o tema.
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1 – AS REDES SOCIAIS, AS NOVAS TECNOLOGIAS: O PÚBLICO E O PRIVADO

Neste capítulo abordamos as redes sociais e as novas tecnologias com um
levantamento histórico, sua evolução e seus impactos na educação.
Tratamos também dos conceitos “público” e “privado” tendo em vista
compreender as diferenças e intersecções entre estes dois espaços levando em
consideração que, apesar da crença, relativamente difundida entre professores, de
que o que acontece na classe é do âmbito privado, as redes sociais confrontam esta
visão e amplificam o alcance dos acontecimentos do cotidiano da sala de aula.
Complementarmente, apresentamos o Guia Facebook para Educadores que é
uma ferramenta criada por seus administradores destinada exclusivamente para
orientação aos docentes, o que reforça a ideia de que esta rede social tem forte
impacto sobre os professores e alunos.

1.1 AS REDES SOCIAIS E SEUS IMPACTOS NA VIDA CONTEMPORÂNEA

As redes sociais têm um enorme impacto na vida contemporânea, como por
exemplo em mobilizações populares, como os denominados flash mobs 4, como vêm
acontecendo nestes últimos anos e com diversos impactos sociais como resultante
de sua repercussão política e cultural.
Romanini (2012), aponta que:
Por conta dessa hiperconectividade virtual, de sua penetração no
cotidiano das pessoas, da facilidade de acesso e da rapidez na
veiculação de mensagens, as redes sociais estão se tornando o
principal agente catalisador dos novos comportamentos sociais e das
grandes mudanças políticas em curso em várias partes do mundo.
Os tradicionais poderes do Estado, as instituições públicas e os
organismos como partidos políticos, sindicatos, igrejas, veículos de
comunicação – todos baseados em formas de hierarquização mais
ou menos rígidas, entraram em rápida obsolescência. (p. 62).

4

Aglomerações instantâneas de pessoas em certo lugar para realizar determinada ação inusitada
previamente combinada, estas se dispersando tão rapidamente quanto se reuniram. A expressão
geralmente se aplica a reuniões organizadas através de e-mails ou meios de comunicação social.
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Segundo Beiguelman (2012), as redes sociais como o facebook são espaços
de controle e de potencialização de novas articulações culturais. O mundo tomou
conhecimento disso, principalmente por intermédio da denominada primavera árabe,
que teve seu início com a pressão da população da Tunísia ocasionando a renúncia
do presidente Ben Ali depois de 23 anos de poder. Na sequência, ocorreram
diversos processos de revolta semelhantes no Iêmen, Egito, Líbia e Síria, e ainda, o
quinze de maio espanhol, o movimento Wall Street. Recentemente no Brasil, onde
vêm ocorrendo diversas mobilizações sociais iniciadas em São Paulo devido ao
aumento da passagens de ônibus de R$ 3,00 para R$ 3,20, que graças em parte, às
redes sociais, desencadeou grandes mobilizações promovidas pela entidade
denominada Passe Livre, fato que levou às ruas milhares de pessoas contra o
aumento dos transportes públicos e deflagrou, como em um efeito dominó, uma
série de outras reclamações da população, as quais há décadas o país sofre, como
a corrupção, a necessidade de transparência das ações, a precariedade da saúde
pública e da educação, entre outros protestos.
Do mesmo modo que a rede social pode ser um mecanismo que em poucas
horas reúne milhares de pessoas em prol de uma determinada ação, pode seduzir,
pelo exercício do poder das grandes organizações, assunto do qual trataremos no
Capítulo 2 (p. 51). Por exemplo, a utilização do conceito de “amizade”, por meio do
qual as pessoas se sentem seduzidas e que são fortemente vinculadas ao consumo
ou a existência de uma identidade comum que é provocada pelo fenômeno do
“curtir”. Beiguelman (2012) reflete sobre esta questão do consumo e do fenômeno
da amizade despersonalizada.
A partir do momento em que qualquer um pode tornar-se “amigo” da
coca-cola, de bancos e empresas automobilísticas, as pessoas
passam a ter sua personalidade ancorada naquilo que consomem,
suas identidades passam a ser também identidades corporativas. (p.
24, grifos da autora).

Ainda, o facebook é uma rede social na qual só podemos “gostar” ou “curtir”
(like) tudo é legal! Nada pode ser ruim. Assim, temos uma única direção para o que
foi postado ou comentado. Sim, existe a opção de simplesmente ignorar o que foi
postado ou excluí-lo do seu perfil, mas não é a mesma coisa de não curtir, de dar a
sua opinião contrária ao que foi postado, pois simplesmente excluí-lo do seu perfil
não faz com que seja excluído de todo o facebook, conforme é determinado nas
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regras de privacidade do facebook. Vale destacar o que Beiguelman (2012) pondera
sobre este aspecto:
Redes sociais nos moldes do facebook, em que só é possível “like”,
ou seja, “curtir” e ter respostas afirmativas em relação ao outro,
aparecem como sistemas de trancamento de seus participantes nos
limites de interação dos proprietários desses espaços, detonando a
universalidade dos protocolos da web e tornando-se uma verdadeira
rede “sosial” (em que apenas encontramos nossos sósias). (p. 25,
grifos e parênteses da autora).

As redes sociais, também viciam, sim, como uma droga ingerida e que
necessita ser constantemente adicionada ao organismo. Este vício pode gerar
problemas como ansiedade, sentimento de pânico, entre outros, como aponta
Romanini (2012):
O fluxo de informação azul que percorre as artérias das redes sociais
é um poderoso fármaco viciante. Um dos neologismos é a
“nomobofobia”, descrito como a ansiedade e o sentimento de pânico
experimentados por um número crescente de pessoas quando acaba
a bateria do dispositivo móvel ou quando ficam sem conexão com a
internet. A informação azul, como toda nova droga, ao embotar a
razão e abrir os poros da sensibilidade, pode tanto ser um remédio
quanto um veneno para o espírito. (p. 68).

Essa ferramenta, ainda, provoca muitas tragédias como o caso do suicídio
de uma garota de 15 anos no Canadá. Ela conta em um vídeo que desde os 12 anos
sofria ciberbullying e por esse motivo caiu em depressão profunda; não saía mais de
casa e não via mais sentido na vida; foi exposta pela internet através de uma foto de
topless e a partir deste momento sofria bullying constantemente. Mesmo mudando
de escola e de endereço, o bullying continuou pela internet através das redes
sociais. Não aguentando mais, ela gravou um vídeo contando sua história, dizendo
que mesmo mudando de lugar, isso não apagaria a sua foto da internet. Ao final do
vídeo ela se suicidou 5.
Ao mesmo tempo, a rede social faz com que o usuário agora tenha controle
total sobre seu espaço e suas publicações. Desta forma, a pessoa sente-se com o
poder total de um espaço, o seu espaço, no qual seus “expectadores” podem mudar

5

Fonte: http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/bbc/2012-10-16/suicidio-de-menina-de-15-anos-criadebate-sobre-cyberbullying-no-canada.html) Acessado: 10/07/2013
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sua posição social em pouquíssimo tempo; pode se tornar uma pessoa pública e ter
seus momentos de glória. Nesse sentido, Romanini (2012) aponta que:
De fato, no universo azul-celeste do facebook, cada usuário assume
a posição do Deus criador da Capela Sistina, que reclinado diante da
tela plana, cria e dá forma ao seu próprio perfil nas redes com
simples toques de seu dedo indicador. Se Andy Warhol garantiu que
todo mundo tem a chance de ser famoso por algum tempo na era da
comunicação de massa, as redes sociais garantem que qualquer um
pode ser o todo-poderoso do seu próprio espaço virtual. (p. 70).

Como tudo o que é novo e necessita de muita reflexão, existem muitas
controvérsias sobre as redes sociais e suas reais intenções, como afirma Costa
(2012):
A rede social promove mais discórdia do que encontros, desperta
mais sentimentos de inveja e desconfiança do que de prazer e de
democrática convivência. É algo que no dia a dia nas redes sociais
percebe-se a cada post que é divulgado na linha do tempo. (p. 89).

1.2 AS REDES SOCIAIS E AS NOVAS TECNOLOGIAS
Olivieri (2003) define redes sociais como:
Sistemas organizacionais capazes de reunir indivíduos e instituições,
de forma democrática e participativa, em torno de causas afins.
Estruturas flexíveis e estabelecidas horizontalmente, as dinâmicas de
trabalho das redes supõem atuações colaborativas e se sustentam
pela vontade e afinidade de seus integrantes, caracterizando-se
como um significativo recurso organizacional para a estruturação
social. (s/p).

Para a autora, as redes sociais são alternativas capazes de responder às
demandas da flexibilidade e da conectividade, contribuindo para a descentralização
da informação e da articulação social.
Outra concepção para as redes sociais é a de Dias e Couto (2011, p. 631)
que as definem como: “...ambientes virtuais nos quais sujeitos se relacionam
instituindo uma forma de sociabilidade que está ligada à divulgação e à própria
formulação do conhecimento.”.
Segundo as autoras, as redes sociais promovem a formulação do
conhecimento que pode ser gerado pelos próprios sujeitos e seus seguidores,
incluindo alunos e professores, criando uma relação horizontal no ambiente virtual.
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1.2.1 Histórico das Redes Sociais

Ao contrário do que muito se pensa, as redes sociais primitivas e presenciais
já existiam deste os primórdios da humanidade, quando os homens se reuniam ao
redor da fogueira para compartilhar informações, interesses etc.
E é deste interesse interior do ser humano em se comunicar com o outro que
surgem as redes sociais, do desejo de compartilhar informações, criar laços sociais
etc. Com o surgimento da internet, foi criado um novo termo: Redes Sociais Digitais,
fazendo com que o homem continue criando estes laços, mas agora virtualmente e
online.
Para este breve histórico do surgimento e desenvolvimento das redes sociais
na internet, foram utilizadas as obras de Jesus (2012) e Adami (s/d).
O primeiro indício de uma rede social (aberta) foi a criação do e-mail. Logo no
início da internet, na década de 1990, esse era o único meio de troca de
informações e de arquivos.
Com o aumento de internautas e da necessidade de mais agilidade no
processo da disseminação da informação, foram surgindo as redes sociais digitais.
A primeira foi a ClassMates, em 1995. Esta rede foi criada com o intuito de
realizar encontros entre os amigos da faculdade, escola etc., e teve grande sucesso
nos Estados Unidos e no Canadá e possuía serviço pago.
Dois anos depois, em 1997, surgiu a Sixdegress que foi a primeira rede a
permitir a criação de um perfil do usuário, a publicação de conteúdos e a listagem de
contatos.
Em 2002 surgiu a Friendster. Esta rede social usava o conceito de círculos de
amizades. Ela direcionava seus membros para que encontrassem outras pessoas
com interesses em comum. Ela também permitia a criação de perfis e listas de
contatos.
A rede My Space surgiu em 2003 e foi considerada como “clone” da
Friendster, mas com uma nova versão. Ela se tornou conhecida pela sua
interatividade, com espaços multimídias, através de músicas, fotos e um blog que o
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usuário poderia personalizá-lo. Essa rede se transformou em uma das mais
populares do mundo, principalmente nos Estados Unidos.
A rede Linked In também foi criada em 2003. Atualmente é a mais difundida e
tem como principal foco a atuação e troca de informações no universo profissional
dos usuários.
A rede Orkut surgiu em 2004 e veio com a mesma proposta das redes sociais
anteriores: possibilitar às pessoas a criação de novas amizades. Inicialmente, o alvo
dessa rede seria somente os internautas americanos, no entanto, seu sucesso foi
mundial, especialmente em dois países: Índia e Brasil, conforme o “Alexa traffic
data”6, obtido no Google Trends for Websites, em setembro de 2012.
A rede social Facebook 7 foi disponibilizada aos internautas em 2004, no
mesmo ano da criação da rede social Orkut.
O Twitter surgiu em 2006. Esta rede social foi criada como a mais inovadora
no que se refere à velocidade da informação. O twitter tem características diferentes
das outras redes sociais. O limite para envio de mensagens aos seus seguidores é
de apenas 140 caracteres, o que gera um volume de informação muito rápida e
objetiva.
A rede Pinterest foi criada e lançada em 2010. É uma plataforma criada com
foco para o compartilhamento de fotos. Esta rede social ficou conhecida por permitir
aos seus usuários criar uma personalização do seu perfil conhecido como quadro de
inspirações.
Outra rede é a Instagram, criada em 2010, também é utilizada para
compartilhamentos de fotos, e permite aos usuários sem conhecimento fotográfico
profissional colocar efeitos profissionais nas fotos de forma muito simples. O que
pouca gente sabe é que esta rede social foi criada pelo brasileiro Michel Krieger.
Hoje é uma das redes sociais de compartilhamento mais utilizadas pela sua
integração com o facebook.
Finalmente a rede Google+ que foi criada em 2011. Após perder muito espaço
para o facebook, o Google fez várias tentativas frustradas de lançar uma nova rede

6

Disponível em: http://vincos.it/world-map-of-social-networks/ Acessado em: 04/01/2013 (Anexo 1).
Por ser o objeto de estudo desta pesquisa, a Rede Social Facebook será apresentada com
aprofundamento no próximo item.
7
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social que fizesse sucesso. Com a criação do Google+, o Google trouxe algumas
inovações para esta rede social, como por exemplo, dividir em círculos interativos
cada grupo de amizades.
A seguir, apresentamos com destaque, o histórico e as funcionalidades do
facebook, por tratar-se do objeto de estudo privilegiado nesta pesquisa.
1.2.1.1 Histórico do facebook
De acordo com Kirkpatrick (2011, p. 35), o facebook foi criado por estudantes
da Harvard em 2004 e começou a funcionar inicialmente dentro da própria
universidade.
O autor informa que o facebook não tinha, inicialmente, este nome. O primeiro
projeto criado em outubro de 2003 por Mark Elliot Zuckerberg e seus três colegas de
quarto em Harvard, chamou-se Facemash, o qual entrou causando muita polêmica
na própria universidade pois o propósito era descobrir quem era a pessoa mais
atraente do campus. Utilizando código de computador geralmente usado para
classificar jogadores de xadrez, usuários foram convidados a comparar duas fotos
de pessoas do mesmo sexo e dizer qual era a mais “sexy”. Todo o projeto foi
concluído em oito horas. As fotos foram incluídas no Facemash através dos livros de
fotos mantidos nos alojamentos dos alunos da graduação de Harvard. Eram fotos de
calouros tiradas no dia de sua chegada à universidade para identificação.
Quando as pessoas começaram a usar, aparentemente não conseguiram
mais parar. Os usuários alertavam seus próprios amigos e o Facemash tornou-se
um sucesso clandestino instantâneo, pois até então, não existia uma empresa
envolvida ou investidor, era usado simplesmente o notebook de Zuckerberg.
Segundo dados disponibilizados por Kirkpatrick (2011, p. 39), após algumas
horas do Facemash ter “entrado no ar”, o site havia sido visitado por 450 alunos, que
votaram em 22 mil pares de fotos. Além de todo o sucesso, começaram a surgir
reclamações de sexismo e racismo rapidamente entre os membros de dois grupos
de mulheres dentro de Harvard. Com isso, o departamento de computação se
envolveu e desligou o acesso de Zuckerberg a web.
Zuckerberg foi chamado perante o Conselho de Administração Disciplinar de
Harvard junto com seus colegas de desenvolvimento da plataforma. Eles foram
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acusados de violações ao código de conduta da faculdade pelo modo como o site
tratara as questões de segurança, direitos autorais e privacidade. Ao final das
explicações, a diretoria decidiu que Zuckerberg marcasse uma sessão com um
orientador 8 e os demais não tiveram punição.
Kirkpatrick (2011, p. 42) relata que em 11 de janeiro de 2004, Zuckerberg
registrou o domínio Thefacebook.com. Este site que Zuckerberg queria criar era uma
junção do Facemash com um site chamado Friendster do qual Zuckerberg também
fazia parte. O Friendster era uma rede social que convidava as pessoas a criar um
“perfil” de si mesmas, com diversos dados pessoais.
Em 04 de fevereiro de 2004, o Thefacebook entrou na internet por intermédio
de um provedor de hospedagem básica, mas fora de Harvard para evitar novos
problemas com a Universidade.
Segundo o autor, a tela inicial do Thefacebook continha a seguinte
informação:
O Thefacebook é um diretório on-line que conecta pessoas por meio
de redes sociais nas faculdades. Abrimos o Thefacebook para uso
popular na Universidade de Harvard. Você pode usar o Thefacebook
para: procurar pessoas na sua faculdade; descobrir quem está nos
mesmos cursos que você; procurar amigos dos seus amigos; ver
uma representação visual da sua rede social. (KIRKPATRICK, 2011,
p. 53)

Começou a partir daí uma “explosão viral” 9. Em quatro dias o Thefacebook já
tinha mais de 650 alunos ativos. O Thefacebook começou a ser usado tanto para
conhecimento de novas pessoas, namoros como também para criar grupos de
estudos para as aulas. Um outro recurso que foi inserido no Thefacebook era o
“Cutucar”. Originariamente, quando um usuário cutucava e era cutucado de volta
tinha um significado claramente sexual.
Após o grande sucesso inicial do Thefacebook, era necessário que
Zuckerberg e seus colegas fizessem maiores investimentos financeiros e
tecnológicos, pois o serviço de hospedagem já não estava mais suportando tantos

8

O termo orientador, como é utilizado pelo autor, não traz a explicitação no texto se é uma orientação
pedagógica ou clínica.
9
Expressão utilizada para designar a expansão geométrica da utilização de um objeto, serviço ou,
neste caso, de uma rede social.
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acessos. Zuckerberg conheceu, através de um contato, o criador do Napster, Sean
Parker, um visionário e também empresário conturbado. Foi Sean Parker que fez a
maior contribuição a Zuckerberg. Disse que a rede social deveria se chamar
somente “Facebook” e não “Thefacebook”. Em outubro de 2004, o facebook entrou
com uma nova versão.
O facebook, de acordo com Kirkpatrick (2011, p. 76), em 2010 atingiu a marca
de dois mil funcionários com sede em Palo Alto, na Califórnia e apresentou uma
receita que ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares neste mesmo ano.
Além disso, conforme dados do site oficial 10 de análises das redes sociais –
social bakers, os dados estatísticos de janeiro de 2013 informam que já existem 66
milhões de brasileiros no facebook enquanto mundialmente, ele atingiu a marca de
mais de 1 bilhão de usuários ativos em outubro de 2012.
O facebook foi aberto para alunos do Ensino Médio em 2005 e, para qualquer
usuário, em outubro de 2006. Segundo Kirkpatrick (2011, p. 83), essa rede já
operava em 75 idiomas e cerca de 75% de seus usuários ativos estavam fora dos
Estados Unidos.
Em 2007 o facebook criou a versão móbile que possibilitava “postar” através
de celulares e smartphones. Permitiu também a desenvolvedores criarem aplicativos
integrados à rede social, o que possibilitou a criação de jogos online. No mesmo
período foi criada a opção de inclusão de páginas profissionais para empresas e
profissionais. No ano seguinte, criou a ferramenta de bate-bapo possibilitando
conversas em tempo real, fato que “desbancou” o MSN Messenger11, o qual foi
extinto em março de 2013. O botão Like que permitia aos usuários curtirem as
publicações uns dos outros surgiu em 2009. Em 2011 foi anunciado o lançamento de
uma função que promoveu a criação de chats com uso de vídeos em grupo.
O facebook já tem 35 escritórios físicos espalhados pelo mundo e apresenta
uma nova timeline 12 para seus usuários. Em 2012 o facebook estreou como
empresa de capital aberto na bolsa de valores dos Estados Unidos. Em outubro
desse mesmo ano atingiu a impressionante marca de 1 bilhão de usuários ativos na
rede social, conforme dados apresentados nos Anexos 1 ao 5.
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Disponível em: www.socialbackers.com.br Acessado em 04/01/2013.
Essa ferramenta não se trata de rede social. Foi uma ferramenta utilizada para bate-papo online.
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Linha do tempo do perfil do usuário.
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As principais características do facebook, enquanto rede social, são:
O software do facebook imprime uma característica viral à
informação. As ideias no facebook têm a capacidade de espalhar
pelos grupos e fazer com que um grande número de pessoas tome
conhecimento de algo quase simultaneamente, propagando-se de
uma pessoa para outra e para muitas com uma facilidade rara –
como um vírus. (KIRKPATRICK, 2011, p. 142)

Percebemos através desta informação, que o facebook tornou-se uma
poderosa ferramenta de propagação da informação seja ela de ordem política,
educacional, institucional ou geral. Constitui-se desta forma como espaço
privilegiadamente público.
Ainda, Kirkpatrick (2011, p. 147) afirma que por mais popular que o facebook
possa ser, nunca pretendeu substituir a comunicação face a face. Embora muitas
pessoas não o usem desta maneira, ele foi explicitamente concebido e projetado por
Zuckerberg e seus colegas como uma ferramenta para melhorar os relacionamentos
com as pessoas que conhecidas pessoalmente, amigos no mundo real, familiares,
colegas de escola ou de trabalho. Segundo o autor:
A diferença de praticamente qualquer outro site ou negócio de
tecnologia, o facebook é, profunda e prioritariamente, sobre pessoas.
É uma plataforma para que elas obtenham mais da própria vida. É
uma nova forma de comunicação, tal como foram as mensagens
instantâneas, o e-mail, o telefone e o telégrafo. (p. 155)

Esta afirmação evidencia o impacto que o facebook pode ter na escola e na
profissão docente enquanto poderosa ferramenta de interação e comunicação.
Podemos perceber que apesar de o facebook ser criado após outras redes
sociais serem disseminadas pela internet, tornou-se rapidamente a maior rede social
no período compreendido pelos últimos oito anos. Os números apresentados
anteriormente mostram que cada vez mais as pessoas estão utilizando o facebook
para todas as atividades inclusive a educação. Mas como isso pode interferir no
exercício da profissão docente?
Existe a crença entre os professores, e especialistas em educação, de que a
“sala de aula” é um espaço privado no qual se realiza o trabalho docente e que este
espaço precisa ser preservado. Podemos ver esta concepção em diversos
momentos, especialmente quando se discute a “invasão” da sala de aula por
equipamentos eletrônicos.
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Cabe destacar o depoimento 13 de duas professoras e do representante de um
Sindicato sobre o tema, referindo-se à instalação de câmeras de segurança em uma
tradicional escola no Rio Grande do Sul:
Professora da Faculdade de Educação da PUCRS, Helena Sporleder
Côrtes diz que os equipamentos de vigilância representam uma
intromissão indevida em um espaço onde aluno e professor devem
ter privacidade, o que acaba por cercear seus comportamentos.
— É uma iniciativa muito invasiva. A sala de aula é um espaço
privado de relação entre professor e aluno. As câmeras não
podem ser uma prática em nenhuma modalidade de ensino e em
nenhuma época. Tiram a espontaneidade necessária. A
aprendizagem também depende do clima em sala de aula. Se o
clima não é de confiança, sérias dificuldades podem ser criadas —
diz. (grifos nossos).
— Essa é uma questão bem delicada. A escola deve ter suas razões,
e respeito isso, mas não sou favorável. Não devemos ocupar todos
os lugares com vigilância. A sala de aula é o espaço do professor —
diz o presidente do Sinepe/RS, Osvino Toillier. (...)

No entanto as redes sociais e em especial o facebook, pela sua penetração
junto aos estudantes, “escancara” as relações sociais e fatos e entre elas as que
ocorrem no interior dos espaços sociais, sejam públicos ou privados, e este é o caso
das relações professor-aluno na sala de aula.
Em virtude disso faz-se necessária a discussão do que constitui os espaços
público e privado e como a educação e o facebook se inserem nesta questão.
Também a influência que o facebook pode ter nas três dimensões apresentadas no
Capítulo 2 desta pesquisa: a pedagógica, a das relações professor-aluno e a das
relações de trabalho.
1.3 INTERSECÇÃO PÚBLICO E PRIVADO: AS RELAÇÕES NA SALA DE AULA E
O FACEBOOK
Contemporaneamente, com a velocidade de informação, sua disponibilidade e
a existência das redes sociais torna-se mais difícil separar o que é público do que é
privado .
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Matéria publicada no Jornal Zero Hora. Disponível em:
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Em consonância com Sennett (1988, p. 30), o público está aberto à
observação de todos, ou seja, a partir do momento que um indivíduo expõe uma
opinião em um local aberto, com acesso para outras pessoas, este ambiente é
público. Já o espaço privado é aquele que está em uma região protegida da vida,
pela família e amigos, e no qual não há interferência direta de outras instituições
sociais, entre elas, o Estado.
Antes do surgimento dos meios de comunicação em massa, o espaço público
era considerado o que estava aberto à observação geral e o que seria o “bem
comum” da sociedade, também era um espaço regido pela impessoalidade.
Atualmente, com a presença cada vez maior dos meios de comunicação, dos
equipamentos de controle (câmeras, Global Position System – GPS – telefonia
celular, entre outros), é complicado tratar de público e privado simplesmente como
relações de espaço nos quais não haja a presença do outro. O que o autor deixa
claro é que, o público vem se integrando ao significado de privado, o domínio
privado ultrapassa os limites do espaço privado e invade os espaços públicos.
Estamos talvez diante de modificação do espaço público para um espaço públicoprivado. (ibid)
Com o surgimento das redes sociais, conforme mencionado, tornou-se mais
difícil separar o público do privado, e vice-versa, pois no facebook, os usuários
adicionam diversas pessoas a seu grupo de amizades incluindo neste grupo seus
familiares, amigos, amigos de amigos, entre outras pessoas.
Este espaço agora criado passou a ser público, mas ao mesmo tempo, um
local considerado íntimo, no qual os indivíduos podem se expressar e se expor
intimamente para seus seguidores.
As pessoas estão lidando com os assuntos públicos como se fossem privados
e dos privados como se fossem públicos. O mundo privado está perdendo seus
limites bem definidos e invadindo os espaços públicos. Desta forma, os espaços
público e privado deixaram de ser simplesmente uma referência espacial. Também,
no que se refere ao tráfego de informações e às redes sociais, estes meios digitais
passam a se constituir como “local” de exercício público.
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Para identificação do facebook como um local público, destinado à
disseminação da informação em massa, destacamos o que está previsto nas
políticas de privacidade e termos de uso 14 do Facebook no seu site:
Compartilhando conteúdo e informações. Você é proprietário de
todo o conteúdo e informações que publica no Facebook, e você
pode controlar como eles serão compartilhados por meio das suas
configurações de privacidade e aplicativos. Além disso: para o
conteúdo coberto pelas leis de direitos de propriedade intelectual,
como fotos e vídeo (conteúdo IP), você nos concede especificamente
a seguinte permissão, sujeita às configurações de privacidade e
aplicativos: você nos concede uma licença mundial não exclusiva,
transferível, sublicenciável, livre de royalties, para usar qualquer
conteúdo IP publicado por você ou associado ao Facebook (Licença
IP). Essa Licença IP termina quando você exclui seu conteúdo IP ou
sua conta, a menos que seu conteúdo tenha sido compartilhado com
outros e eles não o tenham excluído. Ao publicar o conteúdo ou
informações usando a opção Público, significa que você permite que
todos, incluindo pessoas fora do Facebook, acessem e usem essas
informações e as associem a você (isto é, seu nome e a foto do
perfil).
Informações que você opta por tornar pública
Optar por tornar suas informações públicas é exatamente o que
parece: qualquer pessoa, incluindo quem está fora do Facebook,
poderá vê-las. (grifos do site).

Verificamos que ao publicar no facebook qualquer informação ou imagem as
tornamos públicas, não só os “seguidores” diretos de quem as publicou poderão
visualizar, bem como outras pessoas fora do facebook podem ter acesso. Além
disso, a própria rede facebook passa a ser detentora destas informações até que o
usuário apague o post ou imagens, isso se ninguém compartilhar o que foi postado
por outra pessoa, pois neste caso, esta informação também pertence ao facebook
pelo envio de outro seguidor. Ou seja, ao publicar algo em sua página no facebook,
é praticamente impossível reverter a informação enviada e consequentemente
“apagar” seu caráter público.
As redes sociais, inclusive o facebook, são locais totalmente públicos e ao
adicionar as pessoas ao seu perfil das redes sociais, o usuário está inserindo
pessoas no mesmo nível de amizades que possui no seu convívio cotidiano. Ao
postar qualquer informação, ela será vista por todos os amigos adicionados pelo
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Disponível em: https://www.facebook.com/about/privacy/ Acessado em: 06/01/2013.
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usuário. Estes aspectos reforçam a ideia de que a separação entre o público e o
privado está cada vez mais tênue e mais difícil de identificar.
Com esta dificuldade em delimitar o público e o privado, a interpenetração
entre os dois espaços se torna muito mais fácil. Sennett (1988), nesse sentido,
aponta que:
As sociedades ocidentais estão mudando a partir de algo semelhante
a um estado voltado para o outro para um tipo voltado para a
interioridade - com a ressalva de que, em meio à preocupação
consigo mesmo, ninguém pode dizer o que há dentro. Como
resultado, originou-se uma confusão entre vida pública e vida íntima:
as pessoas tratam em termos de sentimentos pessoais os assuntos
públicos, que somente poderiam ser adequadamente tratados por
meio de códigos de significação impessoal. (p. 17)

Concordando com o autor entendemos que há uma interpenetração dos
papéis público e privado. As pessoas estão cada vez mais tratando em termos de
sentimentos pessoais os assuntos públicos e os confundindo como se fossem
pertencentes à dimensão privada.
Brambilla (2011) trata da disseminação da informação, da tomada de
posições explícitas e suas causas:
Existe um resgate de pertencimento dentro dessas redes; mais
pessoas têm voz para falar de assuntos que lhes interessam com
maior ou menor conhecimento de causa, sem hierarquia e com
pluralidade de olhares. Uma vez parte de um grupo, mais forte e
mais ligada a uma determinada causa a pessoa fica. (p. 163)

O que percebemos nas redes sociais é exatamente isso. As pessoas postam
o que acontece, sem pensar, necessariamente, na procedência ou impacto das
informações. Com os alunos não é diferente, postam aquilo que ocorre no espaço da
sala de aula ou a sua relação pessoal com o docente, usando simplesmente a
proteção do sentimento de pertencimento, o apoio e reforço que a rede social lhe
oferece.
Sennett (1988), ao tratar das bases das relações sociais, indica o fator da
proteção mútua como base para o estabelecimento destas mesmas relações:
As pessoas somente podem ser sociáveis quando dispõem de
alguma proteção mútua; sem barreiras, sem limites, sem a distância
mútua que constitui a essência da impessoalidade, as pessoas são
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destrutivas, não porque a natureza do homem seja malévola [...] mas
por que o efeito último da cultura gerada pelo capitalismo e pelo
secularismo modernos torna lógico o fratricídio, quando as pessoas
utilizam as relações intimistas como bases para as relações sociais.
(p. 379)

Portanto, as pessoas usam as relações de intimidade como base para
as relações sociais, e a partir daí o conflito entre o público e o privado pode ser
gerado.
Outro aspecto que se destaca, diante de tão rápida propagação da
informação, é que o espaço disponível para a publicação (postagem) de uma
informação no facebook é pequeno e com layout inapropriado para discussões mais
profundas. Portanto, o que se publica nas redes sociais é normalmente tratado como
fato consumado e não como uma discussão a ser aprofundada.
Atualmente o professor precisa compreender que a sala de aula é, e sempre
foi, um espaço público. Talvez o costume de falar “a minha sala”, “meus alunos”,
possa denotar uma sensação de poder único e de privacidade, mas este
comportamento não corresponde à natureza das atividades e da vida em sala de
aula. O aluno, além do diálogo “presencial” que pode estabelecer com os pares, pais
e amigos, pode “ampliar” a difusão de suas impressões e opiniões por intermédio
das redes sociais. Através das redes sociais o aluno está difundido de maneira
potencializada aquilo que ocorre na sala de aula, como espaço público.
Antes da acessibilidade à internet, mesmo antes das redes sociais, quando
existia um problema em sala de aula, os impactados eram os diretamente envolvidos
(alunos e professores) e eventualmente extrapolando para os agentes indiretamente
envolvidos (gestão escolar e pais de alunos). Atualmente, com as redes sociais e a
acessibilidade à internet, inclusive no interior das salas de aula com a possibilidade
do uso de celulares e smartphones, um aluno pode postar um texto, uma foto ou até
mesmo um vídeo, imediatamente após o fato ter ocorrido, sem que os outros
agentes presentes na sala percebam.
A velocidade com que as informações circulam nas redes sociais pode gerar
um grande impacto, pois antes mesmo que o professor termine a sua aula, a
coordenação ou direção pode convocá-lo para prestar explicações sobre o fato, pois
os familiares dos alunos já informaram a direção do ocorrido.
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A disseminação de informação não se dá exclusivamente por meio de textos.
É relativamente usual a postagem de fotos e de vídeos no facebook, o que, por sua
atratividade e rapidez de visualização, torna a informação ainda mais replicada por
seguidores, portanto, difundida e veloz.
Outro aspecto importante na mecânica de funcionamento do facebook, é a
existência e multiplicação das comunidades ou grupos. É muito comum, como no
convívio presencial, as pessoas estarem mais próximas por afinidades de assuntos,
anseios etc. Nas redes sociais não é diferente, as pessoas buscam este mesmo
princípio. Sobre as comunidades, Sennett (1988) esclarece:
Qualquer tipo de comunidade é mais do que um conjunto de
costumes, de comportamentos ou de atitudes a respeito das outras
pessoas. Uma comunidade é também uma identidade coletiva. É
uma maneira de dizer quem "nós" somos. Mas se ficarmos aqui,
qualquer grupamento social poderia ser considerado uma
comunidade, desde uma vizinhança até uma nação, enquanto as
pessoas do grupamento pudessem fazer um retrato delas próprias
com um todo. A questão é saber como se formam esses retratos da
identidade coletiva, e quais são os instrumentos que as pessoas
usam para forjar um sentido de quem somos "nós". (p. 275, grifos do
autor)

Como o autor indica, comunidade é mais do que um conjunto de costumes,
de comportamentos ou de atitudes. E nas redes sociais as comunidades têm um
peso muito grande, pois é possível criar grupos/comunidades e disseminar as
informações de forma ainda mais rápida e direcionada em função de interesses
comuns.
1.4 IMPACTOS DAS REDES SOCIAIS NA EDUCAÇÃO
Para organização da análise dos resultados da pesquisa de campo,
constituímos três dimensões de impacto do facebook nas relações escolares. Esta
classificação dos impactos objetiva sistematizar a apresentação do trabalho mas não
descartada a possibilidade de interpenetração entre as dimensões. A seguir, são
apresentadas essas dimensões de forma sucinta. No segundo capítulo elas serão
abordadas de forma detalhada.
A primeira dimensão que destacamos é a pedagógica. Há indícios de que
existem ações pedagógicas sendo desenvolvidas na rede social facebook ou
35

informações da própria rede sendo utilizadas em sala de aula. Alguns professores
estão utilizando, mesmo que indiretamente, o facebook para o aprendizado dos seus
alunos e compartilhamento de conteúdos relevantes para a aprendizagem.
O segundo grupo de impacto é o das relações professor-aluno, pois a
propagação das informações do que ocorre na sala de aula e nas relações
professor-aluno tornam-se mais “visíveis” para as famílias a partir do uso do
facebook. Um aspecto importante é que o que acontece no interior da sala de aula
pode se tornar de domínio público impactando as relações entre as famílias, a
escola e os professores.
A última categoria dos impactos do uso do facebook na escola se manifesta
na dimensão das relações trabalhistas do professor, a qual permite identificar como
as redes sociais estão influenciando essas relações e também quais são esses
impactos sobre o trabalho docente e sobre suas relações de trabalho com a
instituição escolar.
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2 – AS REDES SOCIAIS E OS IMPACTOS NA PROFISSÃO DOCENTE

Desde que surgiram as redes sociais digitais, são observados diversos
impactos na vida de seus usuários, e não é diferente com o professor. Neste
capítulo são abordados tais impactos na profissão docente. Com essa finalidade,
eles foram agrupados em três dimensões: pedagógicas, relação professor-aluno e
relações profissionais (trabalhistas).
Como já mencionado no capítulo anterior, este agrupamento tem exclusiva
função expositiva e de organização dos dados da pesquisa. Não representa uma
divisão no sentido de que não haja interpenetrações nestas dimensões. As
dimensões são complementares e se combinam e os impactos podem ocorrer em
uma, duas ou nas três simultaneamente.

2.1 IMPACTOS NA DIMENSÃO PEDAGÓGICA

A dimensão Pedagógica é aquela representada pelas relações de
aprendizagem e as relações eminentemente educativas entre os professores, alunos
e instituições de ensino.
Com o acesso ao facebook cada vez mais intenso, tanto pelos professores
como pelas escolas, as instituições de ensino têm visto um canal interessante de
divulgação dos seus trabalhos, marketing e de aprendizagem. Muitas já estão no
facebook e em outras redes sociais, inclusive já existe em muitas instituições de
ensino um profissional exclusivo para as mídias sociais, uma nova profissão que
surgiu com a disseminação das redes sociais.
A penetração das redes sociais e sua utilização pelas instituições de ensino
são bastante significativas. Daquelas que adotam a internet como canal de
comunicação 98% utilizam o facebook como ferramenta de relacionamento com
seus alunos, 91% estão ativas no twitter e 61% possuem canais no Youtube com
vídeos institucionais, campanhas de vestibular etc, e 37% compartilham fotos no
flickr 15. Estes dados 16 revelam que as instituições de ensino estão percebendo que
15
16

Rede social específica para compartilhamento de fotos.
Cf. Anexo 6.Dados disponíveis em: www.planetay.com.br Acessado em: 04/02/2013.
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as redes sociais podem ajudar a disseminar suas informações e pode ser um canal
importante de relacionamentos com seus alunos. Podemos observar, pelos dados, a
predominância do facebook para comunicação das escolas com os alunos.
Os dados também permitem evidenciar o olhar diferenciado e o uso que as
instituições de ensino estão dando às redes sociais, pois não se pode mais ignorálas. Grande parte dos alunos já as utilizam há bastante tempo e dominam as
mesmas como “nativos digitais”.
Segundo Magrin (2012), os benefícios das redes sociais para a educação
poderiam assim ser descritas:
Plataformas de redes sociais tais como Facebook possibilitam
inúmeras oportunidades para o setor educacional facilitando a
comunicação, a criação de comunidades de aprendizado e
promovendo a Alfabetização do Século XXI. As redes sociais
facilitam a construção de aprendizado coletivo. O processo de
aprendizagem é criado a partir de diálogos encontrados em
comunidades, ao criar diálogos no processo de aprendizagem, os
alunos complementam ideias e argumentos previamente
constituídos. (p. 1)

O autor coloca sugestões de como usar o facebook na sala de aula. Diante de
diversas ferramentas que o facebook disponibiliza, segundo o autor, o docente pode
criar um grupo para representar um determinado curso ou disciplina. Esse grupo
pode ser restrito ou aberto, conforme for determinado pelo próprio docente. A
ferramenta grupo oferece diversos recursos como permitir que os participantes
enviem documentos e arquivos para compartilhamento e criem conteúdos de forma
colaborativa. Reforça ainda, que é necessário pensar no uso do facebook na sala de
aula de uma forma responsável, segura e correta.
Uma matéria escrita por Pechi (2012), apresenta a intensa preocupação das
instituições e professores em usar as redes sociais com os alunos de forma
responsável e correta. Nesta matéria o autor expressa uma preocupação de como
deve ser esta interação, se o professor deve criar um perfil profissional para
adicionar os alunos ou não.
Segundo a autora, esta separação não existe no mundo real, o professor não
deixa de ser professor fora da sala de aula, por isso, o professor não deve ter dois
perfis na rede social, o aluno quer ver “o professor” nas redes sociais.
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Nesta mesma matéria, a autora dá dicas interessantes de como interagir de
forma pedagógica com os alunos nas redes sociais. O professor deve fazer a
mediação de grupos de estudos, deve convidar alunos de outras séries para
participar. Deve, também, disponibilizar conteúdos extras para os alunos. Com a
tecnologia das redes sociais ele pode divulgar materiais multimídias, textos, artigos,
recursos 3D etc. O professor deve promover discussões e compartilhar bons
exemplos. Através das ferramentas que o facebook disponibiliza gratuitamente como
“Meu calendário” e “Eventos”, o professor pode recomendar à turma visita a uma
exposição etc, e agendar atividades online e presencial junto aos alunos. O
professor pode, ainda, organizar um chat para tirar dúvidas.
Obviamente o professor não pode esquecer os cuidados que devem ser
tomados nas redes sociais. De acordo com Pechi (2012) é importante que ele
estabeleça as regras, faça a mediação das atividades sempre. O professor também
não pode excluir os alunos que não estão nas redes sociais, as atividades e
conteúdos devem também ser disponibilizados para todos.
De acordo com Santos (2012), em sua matéria “A escola cai na rede”, nossos
alunos estão nas redes sociais que são o seu “habitat” natural e elas oferecem um
potencial muito grande de interação e colaboração.
O site Universia 17 reconhecendo a importância do uso do facebook, listou 100
maneiras de como usar o facebook em sala de aula. São diversos exemplos práticos
e diferentes para o professor utilizar a rede social em suas aulas.
Patricio e Gonçalves (2010), apresentaram um estudo de caso em seu artigo
sobre o uso do facebook de forma educativa no ensino superior. O objetivo dessa
pesquisa foi explorar e identificar o potencial educativo dessa rede social, através de
aplicações, recursos e atividades que pudessem ser utilizados para potencializar o
processo de ensino/aprendizagem. O estudo de caso incidiu sobre os alunos de uma
turma do 1º ano de licenciatura em Educação Básica na unidade curricular de
Tecnologias da Informação e Comunicação em Educação.
Os autores relatam que esta experiência teve início em dezembro de 2009
com a criação de um perfil da unidade curricular no facebook e a exploração das
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Disponível em: http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/05/25/936671/100-maneirasusar-facebook-em-sala-aula.html Acessado em: 06/01/2013.
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ferramentas e aplicações que integram a rede social. Mostram que houve uma
procura muito grande dos alunos para acessarem o perfil. Em seguida, foi criada
uma segunda fase, que foi dedicada à inclusão de materiais, apresentações e
divulgações das atividades realizadas em sala de aula com o objetivo de manter
todos os alunos informados. Segundo os autores, nesta fase, 55% dos alunos
acessavam diariamente o facebook para interagir com a unidade curricular. Na
sequência, foi criado um grupo com o objetivo de proporcionar um novo espaço de
comunicação, interação, debate e trocas de ideias, opiniões e dúvidas sobre os
assuntos da unidade curricular. Nesse momento, os alunos puderam iniciar
livremente novos tópicos de discussão e comentar as discussões já iniciadas.
Ao final os autores concluem que os dados recolhidos confirmam que o
facebook pode ser utilizado como um recurso pedagógico importante para promover
a interação e a colaboração.
Outro estudo, o de Juliani et al (2012), utilizou o Guia do Facebook para
Educadores como estudo de caso na disciplina de informática básica, na
Universidade Federal de Santa Catarina. Segundo os autores, para este estudo,
foram inicialmente abordados os conceitos da rede social e suas aplicações na
educação para alunos, professores e comunidade. Em seguida foi apresentado o
guia para uso do facebook para fins educacionais, contemplando as questões de
ética, de segurança e de privacidade, além de prever a interação com outras mídias
da instituição. Também foram indicadas sugestões para implantação de uma
proposta de avaliação da utilização das redes sociais na educação.
Após a análise dos dados os autores destacaram como produto deste estudo
a identificação e a definição dos papéis e responsabilidades de cada agente
envolvido, e das alternativas para monitorar os resultados do uso do facebook como
ferramenta de ensino-aprendizagem, a partir das diferentes informações estatísticas
produzidas pelos softwares voltados para análise de redes sociais. Com base no
exposto, consideraram que o objetivo geral da pesquisa foi atingido.
Camêlo (2012), relata também o uso do facebook como parte das práticas
pedagógicas no Ensino Superior. A autora descreve o uso desta rede social em
quatro turmas diferentes para avaliar os pontos positivos e negativos em relação aos
aspectos do ensino-aprendizagem e também ao envolvimento dos sujeitos ao longo
deste processo. A autora relata em seu artigo que os alunos foram surpreendidos
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com aulas presenciais, mas com a utilização nos laboratórios de informática da
universidade do facebook que foi excepcionalmente disponibilizado nas máquinas, o
que era até então proibido na instituição. Foi apresentado aos alunos o projeto de
pesquisa e a forma de participação nesse ambiente. Para todas as turmas foram
criados grupos abertos, nos quais, não somente os alunos eram adicionados, mas
também outros professores do curso, para que houvesse uma participação
interdisciplinar das postagens.
Os acessos nos grupos não aconteceram somente nas aulas presenciais nos
laboratórios, mas a qualquer momento tanto pelos professores como pelos alunos. O
autor descreve que além do ponto positivo da interação e aprendizagem fora da sala
de aula alerta para a dedicação extra do professor, pois ele estava atuando fora do
seu horário de aula.
Ao final, a autora analisa algumas perguntas levantadas no início da
pesquisa. Uma delas foi sobre o relacionamento aluno-professor com o uso do
facebook: Dos professores e alunos envolvidos no projeto, 90% responderam que
essa rede ajuda a tornar mais íntimos aluno e professor e isso é bom, afinal, somos
todos pessoas, independente dos papéis que ocupamos. Os restantes 10%
responderam que o facebook não torna mais íntimos aluno e professor, pois é uma
ferramenta virtual.
Outra questão que a autora avalia na pesquisa é: você aprendeu nas aulas
em que o facebook foi utilizado como ferramenta pedagógica? 65% responderam
que sim, muito mais que em aulas tradicionais, 35% responderam sim, um pouco,
mas prefiro aulas tradicionais e ninguém optou por não, prefiro aulas tradicionais.
Por fim, outro aspecto interessante demonstrado pela autora refere-se ao
fator “timidez”. A pesquisa apontou que, aqueles alunos que nunca se manifestam
em sala de aula, tiveram uma participação ativa nos grupos. Segundo os dados
apresentados, 29% dos alunos que nunca participavam nas aulas presenciais,
começaram a participar e colaborar com as aulas virtuais.
Após as análises dos dados, Camêlo (2012) indica que as redes sociais
podem ser usadas positivamente como novas práticas pedagógicas que estimulem a
pesquisa na web, e solicitem uma maior participação dos alunos não como mero
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receptores do conteúdo acadêmico, mas sobretudo, como construtores críticos do
mesmo.
Brescia e Costa (2012), buscando verificar as possibilidades pedagógicas do
facebook, fizeram uma análise por meio de observação de cinco grupos compostos
por professores junto aos seus alunos, sendo dois de ensino médio, um de
graduação, um de pós-graduação e um de curso livre. Foi criado um formulário
online que seria preenchido por todos buscando responder à questão central: como
os educadores atuam na plataforma de Rede Social Facebook, tendo como
finalidade o auxílio à aprendizagem de seus alunos?
Segundo os autores, esta metodologia de pesquisa permitiu a localização de
mais doze grupos de professores e alunos que utilizavam o facebook, mas que não
foram analisados.
Um dos grupos analisados é de alunos do Ensino Médio de escola particular
de Belo Horizonte/MG composto por 28 alunos e um professor responsável pela
administração do grupo em parceria com uma aluna que o auxilia na administração.
Este professor ministra uma disciplina, cuja temática perpassa temas atuais para
debate, análise e reflexão.
O outro grupo de alunos é também do Ensino Médio de escola pública
estadual de Minas Gerais, composto por 271 alunos e dois professores,
responsáveis por sua administração. O grupo tem por finalidade discutir aspectos da
disciplina de História de todo o ensino médio.
O grupo de graduação é formado por alunos do Curso Normal Superior, de
uma instituição pública estadual do Rio Grande do Sul, composto por 223 alunos e
uma professora responsável por sua administração. A finalidade desse grupo é a
interação

entre

alunos,

para

ampliar o

diálogo

das

aulas

apresentadas

presencialmente.
O outro grupo é formado por alunos de pós-graduação Lato Sensu em Ensino
de Língua Estrangeira de uma instituição particular do estado do Rio de Janeiro,
composto por 90 alunos e uma professora desse curso responsável pela
administração do grupo que tem por finalidade o compartilhamento de materiais e
sugestões para aulas de inglês.
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O último grupo analisado é de alunos e professores de um curso livre de
Língua Espanhola de uma instituição pública federal, sediada em Minas Gerais. É
composto por 16 alunos e uma professora responsável por sua administração. O
objetivo do grupo é o compartilhamento de informações referentes ao curso e a
regra fundamental é que todos se expressem nessa língua.
Antes da aplicação do questionário principal, foi aplicado um pré-teste nos
cinco grupos pesquisados e os alunos selecionados foram os que realizaram a
última postagem em cada um dos grupos, para indicarem possíveis problemas e
ajustes necessários antes da aplicação do questionário geral. Após estes ajustes, foi
aplicado um questionário online para todos os alunos. O questionário ficou
disponível no período de um mês.
Após a análise dos dados, o autor conclui que os alunos têm passado
considerável parte do seu tempo nestas plataformas virtuais e muitos declaram que
percebem a utilização pedagógica do facebook como positiva e que não se sentem
"invadidos" em sua intimidade pelos professores que participam ativamente dos
grupos analisados. Além disso, relata alguns critérios que considera desejáveis a
serem seguidos para que a experiência de utilização pedagógica do facebook,
ocorra de maneira positiva, tais como: capacitar os professores para usar as redes
sociais, planejar em conjunto quais as redes sociais e quais as ferramentas serão
utilizadas com finalidade educacional pelos professores, classificar quanto à sua
finalidade e programar atividades englobando diversas ferramentas das redes
sociais, diagnosticar quais as ferramentas suprem as necessidades de cada uma
das atividades desenvolvidas nas redes sociais, capacitar os alunos no
funcionamento das ferramentas que serão utilizadas pelo professor, ter cuidado com
os direitos autorais de materiais publicados e informar aos alunos a esse respeito,
atentar para o conteúdo de mensagens postadas nas redes sociais, visando ao
cuidado com a manutenção da privacidade da vida do professor e atentar para a
política de utilização de redes sociais da instituição de ensino.
Por fim, observando a grande movimentação de professores e alunos em sua
rede social e a preocupação dos provedores com o impacto da plataforma no
ambiente educacional a empresa Facebook, criou um guia “Facebook para
Educadores” (PHILLIPS, BAIRD, FOGG, 2011) orientando os professores sobre a
utilização do facebook como ferramenta didática em sala de aula.
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Esse Guia foi escrito pelos especialistas em facebook, Mídia social, Psicologia
e Educação: Linda Fogg Phillips, Derek Baird e BJ Fogg, indica como as mídias
sociais podem auxiliar na sala de aula. Segundo o guia, o facebook influencia todos
os aspectos da sociedade, incluindo a educação e de acordo com os autores, os
professores estão reconhecendo que precisam ter um melhor entendimento sobre o
facebook e utlizá-lo de forma positiva e produtiva para apoiar a educação dos alunos
neste novo século. (ibid., p. 2)
Tais autores indicam em seu Guia, que os professores devem saber que a
mídia social está mudando a maneira de as pessoas se comunicarem e interagirem.
Phillips, Baird e Fogg (2011) informam que os professores precisam conhecer e
entender essa tecnologia para que sejam capazes de atender às necessidades
educacionais dos alunos de hoje. Relatam-nos também que é preciso saber ensinar
e estimular os alunos a serem bons “cidadãos virtuais”. Descrevem ainda, que em
conversa com professores, muitos deles disseram que estão buscando maneiras de
entender melhor os novos estilos de aprendizagem digital dos alunos. Também, que
os professores expressam que estão interessados em aprender a integrar o
facebook em seus planos de ensino para enriquecer a experiência educacional,
aumentar a relevância do conteúdo e incentivar a colaboração efetiva dos alunos
com seus colegas.
De acordo com o Guia, o facebook pode fornecer aos alunos a oportunidade
de apresentar suas ideias, conduzir discussões online e colaborar de forma efetiva
com o processo de aprendizagem, mostrando a importância de se criar uma política
de mídia social dentro da escola. Deve-se reunir um grupo de participantes na
instituição de ensino e promover encontros regulares para permanecerem
atualizados. Nestes encontros, devem ser determinados como o facebook pode
ajudar a atingir as metas da instituição de ensino. Além disso, informa que diretrizes
bem elaboradas e criteriosas sobre mídia social para pais, alunos e professores,
podem ajudar a estabelecer e estimular um ambiente de aprendizagem social
dinâmico que mostre o uso responsável da rede social facebook.
Os autores defendem a importância de se permanecer atualizado sobre as
configurações de segurança e privacidade no facebook. Como esta rede permite que
o usuário determine as suas configurações de segurança e privacidade, é importante
estar atualizado e orientar os alunos quanto ao seu uso, assim como o significado e
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relevância da rede para a formação de “bons cidadãos” no mundo digital com a
utilização de ferramentas de denúncias sociais por meio das quais os alunos podem
ser ensinados, pelos professores, a combater o cyberbullying, a pedofilia, o
preconceito etc.
Segundo Phillips, Baird e Fogg (2011, p. 13), os alunos têm expectativas e
estilos de aprendizagem diferentes das gerações anteriores. O uso abrangente de
tecnologias sociais e móveis fornece aos adolescentes uma oportunidade ímpar de
usar ferramentas como o facebook para criar comunidades de aprendizagem autoorganizadas ou redes de aprendizagem pessoal. Para os autores, quando a grade
curricular permite a aprendizagem online autodirecionada, os alunos podem
aprender mais do que é ensinado em sala de aula porque podem criar um
significado para eles mesmos que vai além da intenção do professor. O professor
deve adotar os estilos de aprendizagem digital, social e móvel dos alunos do século
XXI.
O desenvolvimento desse guia indica, por si só, a importância que a rede
social facebook pode desempenhar nos processos educativos, identificados aqui
exclusivamente na dimensão didática. Este indicativo aponta claramente para os
impactos, já identificados pelos administradores da rede, nas relações no interior da
sala de aula, o que reforça a relevância e a penetração das redes sociais na
educação, com ênfase no facebook.
Tanto pelo interesse das pesquisas, como pelo crescente uso do facebook
por usuários individuais e por instituições de ensino a dimensão pedagógica oferece
indícios significativos de que existem grandes impactos na escola e nas relações
entre os alunos, professores e instituições de ensino em decorrência do acesso às
redes sociais, principalmente com o uso de ferramentas que a plataforma facebook
disponibiliza e podem ser utilizadas pelos professores como recursos tecnológicos
em suas aulas.
2.2 IMPACTOS NA DIMENSÃO PROFESSOR/ALUNO

Ao adicionar os alunos no seu perfil profissional, os professores começam a
compartilhar tudo o que postam na rede para seus alunos, por isso a orientação de
Pechi (2012), de que o professor deve refletir sobre o que informa nas redes sociais.
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O docente continua professor nas redes sociais, na sua “vida digital”. Como
já visto a internet e as redes sociais são espaço público e não privado. Nesta
perspectiva, os alunos podem ver o perfil pessoal do professor como uma extensão
do profissional de educação.
Poderíamos utilizar a seguinte analogia: se ao andar na rua, o aluno vir o
professor fazendo algo contrário ao que ele “ensina” ou “professa”, como fica a
imagem do professor perante esse aluno? E qual o impacto disso para a carreira do
professor se o aluno compartilhar isso com seus colegas de classe, seus pais,
direção ou coordenação pedagógica? Nas redes sociais não é diferente. Certamente
que com as redes sociais a repercussão desta informação é ampliada podendo
gerar um impacto ainda maior na vida desse professor.
Quando o professor adiciona seus alunos em seu perfil, aproxima mais o
aluno e, também, sua família. Isso traz uma relação horizontal, na qual o aluno vê o
professor como qualquer outro “contato” digital, como seus colegas, familiares etc.
Estas questões ainda são muito complexas, pois não existem leis específicas
para o uso da internet torna-se mais difícil estabelecer claramente os limites e as
regras. Cabe ao usuário, neste caso: ao professor, ao aluno e à família saberem
mediar o que se posta na internet, com responsabilidade social e reconhecimento de
que se trata de espaço público.
Camêlo (2012), em sua pesquisa, trata das relações professor-aluno
buscando identificar os aspectos positivos e negativos que estas relações podem
apresentar com o impacto do facebook. E os resultados, como já mencionado, foram
indicativos de que o facebook estreita as relações entre professores e alunos.
Mariz e Spinelli (2012) trata do impacto social das rede sociais. Segundo os
autores, os indivíduos são agentes modeladores de redes como o facebook. No
entanto, o que podemos visualizar sobre o chamado impacto social proveniente das
redes sociais digitais, é uma extensão/continuidade dos acontecimentos que
ocorrem fora das redes. Os sujeitos inscrevem, definem e redefinem a infraestrutura
desses ambientes a partir de suas experiências pessoais presenciais.
Para os autores, ficou constatado que 31.68% do que é exibido nos feeds de
notícias do facebook são postagens que os usuários fazem sobre intimidades de
suas vidas. Esta exposição de sentimentos e ações, enfim, das intimidades da vida
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cotidiana, em um ambiente de redes de amigos, porém público, levou os autores a
indagar a delimitação da vida pública e da vida privada. Aqui vale ressaltar o
apontado por Sennett (1988) sobre a invasão do público pelo privado e do papel dos
sentimentos individuais nesta invasão.
Nessa pesquisa, Mariz e Spinelli coletaram materiais diretamente do feed de
notícias do facebook durante o mês de dezembro de 2011. Foram coletados
materiais de 147 pessoas físicas e 5 jurídicas (institucionais). Os autores revelam
que aparentemente as redes estão livres de controles externos e de imposições
vindas de forças externas, seja do mercado, da autoridade do estado ou das
instituições tradicionais. Todavia, descreve que as formas de expressão em que os
sujeitos supostamente exercem uma liberdade irrestrita não estão livres de
condicionamentos sociais, nem estão desligadas de estruturas reais subjacentes. Os
autores indicam a importância de refletir sobre as relações sociais que se processam
nas redes e como elas estão se ressignificando, se re[a]presentando e se mantendo.
Portanto, há uma relação entre o que vemos postado no facebook e os controles
sociais externos, mesmo que esta relação seja indireta e não imposta, por
autoridades públicas ou privadas, no que se refere a uma certa “censura íntima”
daquilo que se posta nas redes sociais.
Silva (2010) apresenta uma pesquisa que trata exatamente da relação
professor-aluno dentro da rede social orkut. Apesar de a pesquisa utilizar uma outra
rede social, consideramos relevante apresentá-la, pois trata-se de uma rede com
características gerais muito próximas ao que se é utilizado no facebook. A autora
relata que o objetivo da pesquisa foi investigar as representações aversivas dos
alunos com relação aos seus mestres – os chamados "tabus". A metodologia
aplicada pela autora referiu-se à análise dos comentários dos alunos expostos nas
comunidades virtuais do orkut.
A autora relata que a rede social orkut vem sendo utilizada pelo alunado como
um local que possibilita a objetivação de seus pensamentos em relação aos seus
professores. Cita, inclusive, alguns exemplos de cunho aversivos de comunidades
existentes nessa rede, como: “Sempre tem um professor (palavra ofensiva).”, “Meu
professor é carrasco”, “Eu odeio o meu professor”, “Eu quero matar o meu
professor”.
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Segundo Silva (2010) são encontradas mais de mil comunidades com o tema
“Professor” e uma quantidade gigantesca de palavras ofensivas dirigidas aos
mestres. Em suas palavras, o orkut é um veículo de expressão dos alunos e neste,
os alunos encontram meios para demonstrar suas críticas, revoltas, denúncias, fúria
e desprezo por seus professores.
A autora conclui informando que os alunos encontram na rede social orkut um
canal relevante para a manifestação de suas críticas em relação a comportamentos
sádicos e autoritários de seus professores. Ali, eles encontram um canal para
expressar livremente a crítica a todos esses atos que acreditam ter vivenciado em
sala de aula.
Ferreira (2010) levanta a importância da tecnologia da informação na relação
escola-família. A autora relata que a mudança e adaptação emergente do uso das
tecnologias de informação e comunicação devem ser estimuladas no sentido de
dinamizar as relações entre a escola e a comunidade, produzindo benefícios para
ambas as partes. As tecnologias de informação e comunicação desempenham um
papel essencial, pois podem se tornar um meio possível de comunicação entre a
escola e a família. Afirma que a tecnologia coloca o mundo na palma da mão. Cabe
à escola iniciar processos de divulgação e sustentação das comunicações através
dos recursos disponíveis. Deve haver a incorporação nas páginas das instituições
escolares

de

processos

que

permitam

a

comunicação

entre

pais/filhos/professores/escola em todos os momentos. As plataformas são um
importante meio de comunicação, construindo uma rede onde a informação é
veiculada, criando comunidades virtuais.
Observa-se, pelo até aqui exposto, que existem impactos na relação
professor-aluno que se encontram ampliados em virtude da utilização das redes
sociais.
No entanto, este aspecto, apesar de não ser o foco deste trabalho, merece
mais atenção, pois há poucas pesquisas sobre este tema e há que se considerar
que é recorrente a discussão da importância da participação da família nos
processos educativos escolares. O facebook, e as redes sociais em geral, podem
favorecer esta participação? Qual é o impacto das redes sociais nas relações entre a
família, a escola e o professor?
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Buscando responder a estas questões, na sequência, esta pesquisa realiza
uma abordagem de tais impactos considerando a dimensão das relações
profissionais (trabalhistas).

2.3 IMPACTOS NA DIMENSÃO DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS

Um dos impactos que podemos perceber por meio do uso das redes sociais é
a relação de controle e poder. Apesar das redes sociais passarem uma impressão
de liberdade, do usuário expressar o que quiser, existe um controle do que se deseja
receber de informações, controle de gestão escolar, como controlar o que se acessa
na escola e monitoramento do que é acessado. Isso modifica a forma de se
comunicar através das redes sociais.
Beiguelman (2012) pondera sobre a personalização das formas de
comunicação e o que pode provocar:

As formas de comunicação mediadas por computador estão se
desenvolvendo em direção à personalização, com mais controle das
pessoas sobre as fontes das quais querem receber mensagens,
quando e sobre o quê. Essa forma de comunicação e as interações
que dela decorrem são mais adequadas às preferências e
necessidades pessoais, promovendo um modo mais individualizado
de interagir e uma forma de mobilização como redes fluidas de
engajamento parcial. Isso pode facilmente fragmentar organizações
políticas, mas pode também facilitar a construção de coalizões entre
organizações políticas.(p. 28)

Por outro lado, o domínio das instituições, entre elas as escolares, se
intensificam e sofisticam, proporcionalmente à força destas instituições em relação à
fragilidade da comunicação dos indivíduos, gerando maior poder a estas instituições
pelo controle das informações e da vida dos profissionais, fora e dento das
instituições. Nesse contexto, Souza (2010) expõe o exercício deste poder

por

intermédio das diversas barreiras e formas de controle das comunicações:
Apesar do aumento das formas e ações comunicativas
proporcionadas pelo advento da internet, também é verdade que a
sociedade em geral e as instituições escolares em particular também
se atualizaram em seus mecanismos de controle, proteção e garantia
de privacidade. Seria ingênuo pensar que com a internet as barreiras
antes existentes para a troca de informações simplesmente caíram,

49

até porque o processo de troca de informações é um ato político,
permeado por interesses distintos e conflitantes, que podem em
alguns momentos condicionar ou saturar as ações comunicativas,
dependendo da correlação de forças políticas. Talvez fosse mais
razoável afirmar que a internet impõe sim uma nova realidade para a
ação comunicativa. (p. 04).

Essas ponderações comprovam que não existe liberdade nas redes sociais e
sim, uma gestão das informações para direcionar ou induzir determinadas
informações para o usuário. Romanini (2012) afirma que não há neutralidade nas
redes sociais, ao contrário, as relações de poder se intensificam proporcionalmente
à aceleração com que o ciberespaço se comprime.
No âmbito do poder, Motta (2003), afirma que:
Por poder entendo a posse de recursos que permite direcionar o
comportamento do outro ou dos outros em determinada direção
almejada por quem a detém. Há muitas formas de se exercer poder.
Pode-se impor, pode-se coagir, pode-se corromper, pode-se
persuadir, pode-se seduzir, pode-se manipular. Em muitas situações
todas essas possibilidades podem entrar no jogo do poder e nem
sempre é fácil discernir uma modalidade da outra. As várias
modalidades de exercício do poder permeiam as relações sociais.
Não vejo a possibilidade de qualquer relação social na qual pelo
menos uma modalidade de exercício do poder não acabe ocorrendo.
(p. 369).

Nas redes sociais este poder se torna potencializado na medida em que as
empresas e instituições tornam-se mandatárias do que se deve ou não postar,
convertendo-se em opressão organizacional à qual os indivíduos estão submetidos
na internet. Motta, nessa mesma obra, ao tratar da dominação, afirma ainda que:
A questão só se toma relevante na medida em que se vive num
mundo cada vez mais administrado, isto é, num mundo onde
predominam as grandes organizações como o Estado, as grandes
empresas, etc. A dominação mediante organização é inseparável da
opressão, na medida em que se retira do dominado a faculdade de
pensar e decidir sobre o que faz, pelo menos em determinadas
esferas da vida, como o trabalho. (p. 370).

Também é verdade que, ao mesmo tempo em que a rede se torna uma
poderosa ferramenta de comunicação interpessoal, as instituições escolares vêm
tentando, de forma recorrente, exercer algum tipo de controle sobre o uso da
internet. (SOUZA, 2010)
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É oportuno ressaltar que as escolas e instituições de ensino estão utilizando
as redes sociais para monitoramento dos alunos e professores. Souza (2010) relata
que nas instituições de ensino, a internet também vem sendo utilizada para o
controle dos alunos e até mesmo dos servidores. Na escola, esse poder é exercido
das mais variadas formas. Desde o controle de acesso aos sítios, até o controle de
horário de acesso.
Este monitoramento já acontece em diversas escolas como indica Perrone
(2011). As escolas podem monitorar a vida virtual dos alunos. Segundo o artigo, as
escolas exercem este controle em função de casos de alunos que reclamam dos
professores, direções, escola etc. Algumas escolas têm mudado seus regimentos
internos, normas de comportamento, e até mesmo exigido que os alunos retirem das
redes sociais os posts de ameaças e ofensas.
Outra fonte de controle, gestão e poder é sobre a contratação de novos
profissionais. Barros (2011) relata que 91% dos empregadores checam perfis de
candidatos em redes sociais antes da contratação. Segundo esse autor, o facebook
é o site que mais se verifica os perfis com 76%. Inclusive em seu estudo mostrou
que 46% dos empregadores verificam as redes sociais antes mesmo de chamarem
um candidato para uma conversa inicial. Informa, ainda, que 69% dos empregadores
disseram que recusaram aspirantes às vagas por conta de comportamentos julgados
inadequados.
Nesse sentido, é possível observar um controle intenso realizado por
intermédio das redes sociais sobre o que se posta, comenta ou “curte”. O
profissional está diante de um impasse: ou se cria o seu perfil verdadeiro, que irá
mostrar a sua verdadeira identidade, ou se cria um perfil paralelo – uma “máscara” –
ou até não se cria perfil algum para se conseguir ou manter um emprego.
Estas modalidades de controle, entre outras que ainda podem ser
desenvolvidas demonstram que as instituições continuam ampliando, mantendo e
sofisticando o poder sobre as pessoas ou grupos incluindo as redes sociais, como
relata Souza (2012) ao informar que as instituições escolares agem com o intuito de
conquistar e manter o poder de mando sobre as outras pessoas e grupos.
No âmbito das relações profissionais, como a Rede Social Facebook pode
influenciar a profissão docente?
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Pechi (2012) responde que existe, a partir da internet e, em especial, das
redes sociais, novos meios e ferramentas de interação com os alunos que se dão
virtualmente fora do ambiente de sala de aula.
Entretanto, com este acúmulo de atividades, o professor terá um aumento
salarial? Ou terá horas adicionais no seu holerite? Acreditamos que agora o
professor terá uma ampliação de carga de trabalho, um “sobre-trabalho” pois terá
que ficar verificando o que postaram sobre a aula dele, ou se o que ele postou teve
a repercussão que desejava etc. Isso acaba gerando ao professor um sobre-trabalho
não remunerado. A partir da utilização do facebook o professor também deverá ter
uma flexibilidade do seu tempo (flexitempo) para atender a demanda de alunos, ou
seja, será necessária uma dedicação ao trabalho fora do seu horário acordado com
a escola?
Para Sennett (2011), o flexitempo, sob a desculpa de permitir que o
trabalhador trabalhe em casa, provoca a necessidade de trabalho para muito além
das “paredes” da empresa e com controle ainda mais rígido:

Se o flexitempo é a recompensa do empregado, também o põe no
domínio íntimo da instituição. Vejam o mais flexível dos flexitempos,
o trabalho em casa. Este prêmio causa grande ansiedade entre os
empregadores; eles temem perder o controle sobre os trabalhadores
ausentes, e desconfiam de que os que ficam em casa abusam dessa
liberdade. Em consequência, criou-se um monte de controles para
regular os processos de trabalho concreto dos ausentes do escritório.
Exige-se que as pessoas telefonem regularmente para o escritório,
ou usam-se controles de intrarrede para monitorar o trabalhador
ausente; os e-mails são frequentemente abertos pelos supervisores.
Poucas organizações que montam esquemas de flexitempo dizem a
seus trabalhadores: aqui está a tarefa; faça-a como quiser, contanto
que seja feita. (p. 68)

A partir de agora o professor tem mais trabalho para realizar dentro do seu
“tempo”, seja com a adoção das redes sociais como instrumento de comunicação,
ou pela adoção de outros mecanismos, como fóruns oficiais das instituições de
ensino, e-mail etc. e este trabalho pode ser realizado em sua casa, no local de
trabalho, ou até mesmo no final de semana. Ele não pode deixar de responder aos
seus alunos nas redes sociais, pois pode parecer que não está se importando com
os alunos ou o trabalho. Vale lembrar que, principalmente nos espaços de
comunicação aplicados pelas escolas, há possibilidade de intenso controle sobre
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tudo o que o professor faz. Isto provoca nos alunos a crença de que dispõem do
professor durante todo o dia, todos os dias da semana. Por isso, consideram que
podem enviar dúvidas em qualquer horário e se o professor não lhes responder,
postam mensagens para seu grupo de amigos divulgando que o professor não dá
atenção às duvidas deles etc.
O professor agora, com o sobre-trabalho, terá uma preocupação a mais, pois
estar “conectado” é quase uma obrigação trabalhista implícita. Com isso ele não tem
mais controle do seu tempo, pois terá que administrar muitos posts, recados,
dúvidas, entre outras atribuições.
Outro impacto que ocorre nas dimensões das relações de trabalho está ligado
ao impacto vertical junto à coordenação e direção da instituição de ensino
empregadora. Adicionando ou não seus superiores imediatos da instituição em que
trabalha, o professor pode se preocupar com a possibilidade de monitoramento de
suas atividades, pois há que se considerar que se ele não o fizer, os alunos poderão
fazê-lo, com comentários na rede.
Vargas (2011) apresenta uma pesquisa realizada nos EUA, a qual aponta que
91% dos recrutadores confirmam visitar o perfil dos profissionais que estão
participando do processo seletivo. Segundo os selecionadores entrevistados na
pesquisa, deste modo conhecem um pouco mais sobre os indivíduos: sua forma de
se relacionar com a sociedade, preferências pessoais e até mesmo informações
sobre a carreira. A entrevista relata ainda que é possível perceber se a pessoa é
tímida ou extrovertida, se é inteligente, carismática, e assim, pode-se ter uma ideia
de como o profissional a ser contratado irá se comportar no ambiente de trabalho.
Outro problema é a dificuldade que alguns docentes têm em relação ao
domínio das novas tecnologias. Existe uma barreira muito grande e muitos
professores não enfrentam o “monstro digital”. O fato de se abster das redes sociais
gera outro problema, pois ele pode (e em algum momento será), citado nas redes
sociais, seja positiva ou negativamente. E o professor sem este acesso, ficará sem
mediar o que está sendo postado.
A cada dia a mídia vem anunciando novos fatos relacionados aos professores
no facebook e seus impactos. Para exemplificar, apontamos sete casos que foram
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amplamente divulgados pela imprensa escrita e falada e que refletem tais impactos
das redes sociais no cotidiano profissional dos professores e escolas.
Cabe destacar uma matéria 18 sobre um fato que ocorreu no ano de 2011 na
Flórida – EUA, informando que um professor foi demitido por fazer comentários
homofóbicos no seu perfil. Segundo informações da publicação, o professor
escreveu na página do seu facebook que quase “vomitou” ao saber da aprovação da
união civil gay no estado de Nova York. Em sua defesa, o professor relatou que
escreveu os comentários porque é o seu jeito de interpretar o mundo. O professor
disse que não odeia e que já teve alunos homossexuais.
Outro caso aconteceu também em 2011 na Califórnia – EUA. A matéria 19
informava que uma mãe lançou campanha no facebook contra um professor que
namorava sua filha. Devido à forte pressão, o professor renunciou ao cargo.
Segundo a imprensa, a mãe começou a campanha no facebook quando sua filha de
18 anos, resolveu sair de casa para morar com o professor em um apartamento. A
mãe chamou o professor de “pervertido arrogante”, entre outras coisas e pediu ajuda
aos internautas para espalhar a notícia sobre o envolvimento do professor com a
estudante. De acordo com a notícia, a campanha recebeu centenas de respostas e,
a maioria delas deu apoio à mãe. O caso gerou tanta repercussão que a polícia
estava investigando se o professor teve algum tipo de “contato inapropriado” antes
de a adolescente completar 18 anos.
Na cidade de Minnesota – EUA aconteceu em 2012 outro fato impressionante
relacionando o facebook com uma aluna e a instituição de ensino. A matéria 20
informava que uma estudante de 12 anos processou a escola após ser obrigada a
fornecer sua senha do facebook. Segundo a aluna, ela foi prejudicada pelos
professores devido aos comentários que ela fez na rede. Ela relatou que foi forçada
a informar a sua senha para a escola em que estudava e acabou sendo punida por
seu professor em decorrência de algumas de suas publicações na rede social. A
aluna estava processando a escola com o apoio da União Americana pelas
18

Disponível em http://acapa.virgula.uol.com.br/politica/eua-professor-e-demitido-depois-de-postarcomentarios-homofobicos-no-facebook/2/13/14493. Acessado em: 03/02/2013. (Cf. Anexo 7).
19
Disponível em http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2012/03/02/mae-lanca-campanha-nofacebook-contra-professor-que-namora-sua-filha.htm. Acessado em 07/02/2013. (Cf. Anexo 8).
20
Disponível em http://tecnologia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2012/03/12/estudante-de-12anos-processa-escola-apos-ser-obrigada-a-fornecer-senha-do-facebook.jhtm.
Acessado
em:
08/02/2013. (Cf. Anexo 9).

54

Liberdades Civis, que afirmou que o caso desrespeitava os direitos de liberdade de
expressão e liberdade contra buscas ilegais garantidas pela Constituição Americana.
De acordo com os documentos apresentados pela União, a aluna foi chamada
diversas vezes para dar esclarecimentos sobre suas atividades online, foi intimidada
e humilhada, pois os funcionários da escola teriam lido suas mensagens privadas
em voz alta na sala onde ela cumpria o castigo.
Outro fato bastante relevante aconteceu em 2011 aqui no Brasil, com um
professor da Universidade Mackenzie, em São Paulo, capital. A matéria 21 relata que
ele foi demitido por postar piadas homofóbicas no facebook. Este caso teve grande
repercussão nas redes sociais. Mesmo após o professor ter deletado seu perfil, seus
comentários continuam em diversos blogs e sites. O professor escreveu várias
piadas homofóbicas e em algumas delas zombava do STF (Superior Tribunal
Federal), por legalizar a união estável de pessoas do mesmo sexo e por ter
autorizado a chamada “Passeata da Maconha”. Segundo os alunos da universidade,
o professor também fazia essas mesmas piadas em sala de aula. O professor
deletou seu perfil do facebook, o que não adiantou muito, pois se a intenção era
esquecer o assunto polêmico, seus comentários já haviam sido reproduzidos por
vários blogs e sites.
Na escola americana San Diego School of Creative and Performing Arts,
aconteceu um caso relacionado também com o facebook. A matéria 22 informava que
professor poderia ser demitido após publicar foto constrangedora no facebook. O
professor postou uma foto onde uma aluna dá um “tapinha” na bunda do professor.
Este fato ocorreu em 2012. Segundo a notícia, alguns pais de alunos acabaram
vendo uma foto do professor, na qual ele aparece agachado levando um tapinha na
bunda de uma aluna. O professor passou a ser observado, após receber diversas
críticas de alunos. Um dos responsáveis pelo colégio disse que a investigação está
sendo feita, mas ainda não está confirmado qual será a decisão sobre o futuro do
professor.
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Outro fato impressionante aconteceu aqui no Brasil, em 2012, em uma escola
pública em Imperatriz (MA). Segundo a matéria 23 uma professora foi demitida ao
publicar fotos de sala de aula com goteiras. Os alunos estavam fazendo as
atividades com um guarda-chuva nas mãos. Indignada com a situação, a professora
postou imagens da sala de aula no facebook e foi imediatamente demitida. A
professora recebeu um documento comunicando o encerramento de seu contrato
com a prefeitura por ato de “conduta incabível”.
Este último caso ocorrido em 2012 que iremos relatar, talvez seja um dos que
teve maior repercussão na imprensa brasileira. De acordo com as informações da
matéria 24 uma aluna de 13 anos de idade, estudante da escola pública em
Florianópolis criou uma página profissional no facebook. (páginas profissionais são
diferentes de perfil, pois não existem limites de

amigos conectados). Hoje esta

página está com 551 mil pessoas conectadas, ou seja, tudo que a aluna posta, todas
estas pessoas recebem e compartilham. A aluna relatou vários fatos da sua escola,
como problemas com energia, falta de professores, quadra sem reforma, parquinho
sem uso devido à falta de manutenção e claro, posts sobre os professores. O
primeiro professor a ser criticado pela aluna foi o professor de Matemática, alegando
que ele não tinha controle da sala e das suas aulas. O professor foi afastado das
funções pela secretaria municipal de educação de Florianópolis. Segundo o relato,
os professores mencionaram que estavam se sentindo “acuados” com a dimensão
do episódio.
Patrício e Gonçalves (2010), referindo-se à importância do facebook nas
relações entre os alunos, afirmam que “(...) as redes sociais fazem parte da vida dos
nossos alunos. Facebook é provavelmente o principal local de encontro, interação,
comunicação e partilha de ideias e assuntos de interesse comum entre estudantes.”
(s/p).
Após os relatos apresentados, confirmamos que o facebook é um local de
encontro, interação, comunicação e partilhamento de ideias e opiniões. Este
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compartilhar as experiências cotidianas pode influenciar diretamente as relações
profissionais do professor.
Através destes exemplos e das pesquisas apontadas, percebemos que as
redes sociais ampliam o que é postado e dá aos fatos uma repercursão
inimaginável. Diante desta nova realidade, será necessário o desenvolvimento de
um novo perfil profissional do educador?
Cecilio (2009), ao tratar sobre os avanços das tecnologias de informação e
sua aplicação na educação, afirma que:
Os avanços no campo da Tecnologia da Informação e da
Comunicação têm trazido aos sujeitos, pesquisadores e profissionais,
indagações de várias ordens e naturezas. Como será de agora em
diante? Qual o lugar do professor neste cenário? O que vai mudar no
seu trabalho, na sua vida e na sua profissão? Quem sustentará tais
mudanças? Até que ponto a implantação das tecnologias induz
mudanças na educação? Há correlação entre tais mudanças e as
políticas educacionais, dentre elas as de formação de professores?
No campo da educação, em uma conjuntura que apela para o
reformismo e mudança como condições da qualidade requisitada frente às exigências sociais e de mercado -, as incertezas e os
questionamentos também são variados e traduzem simultaneamente
espanto, curiosidade e medo. (p. 37)

O avanço da tecnologia na educação indica um novo perfil profissional do
professor. Barreto (2004) apresenta esse perfil frente a estas mudanças:
Os docentes deixam de ser os principais depositários do
conhecimento e passam a ser consultores metodológicos e
animadores de grupos de trabalho. Esta estratégia obriga a
reformular os objetivos da educação. O desenvolvimento de
competências-chave (...) substitui a sólida formação disciplinar até
então visada. O uso de novas tecnologias educativas leva ao
apagamento dos limites entre as disciplinas, redefinindo, ao mesmo
tempo, a função, a formação e o aperfeiçoamento dos docentes. (p.
102)

A autora defende, portanto, que haja o aperfeiçoamento docente diante das
novas tecnologias para que elas possam ser usadas de forma correta. Certamente,
isso deve ser usado com muito equilíbrio.
Para apresentar o que os pesquisadores da área entendem por equilíbrio
apresentamos o que Daniel (2003) aponta sobre este aspecto:
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De um modo mais amplo, sugiro que a educação no novo mundo
pós-moderno deva interessar-se em particular por duas áreas: o
equilíbrio e a motivação. Precisamos buscar o equilíbrio tanto no
conteúdo da educação como nos meios de aplicá-la. Acho que as
novas notas euro, introduzidas este ano na Europa, constituem uma
boa analogia para o equilíbrio do conteúdo. Em um dos lados, essas
notas mostram uma porta ou uma janela. A educação precisa ser
uma janela que se abre para o mundo. É preciso buscar o potencial
de cada indivíduo e desenvolver suas habilitações e o conhecimento
que ajude a educação a encontrar seu preenchimento nas várias
facetas da vida. Chamemos isso de formação de seres humanos
competentes. Do outro lado, as notas de euro exibem uma ponte. A
educação precisa também construir pontes entre os indivíduos e as
comunidades. Precisa ajudar-nos a aprender a viver em conjunto, a
criar redes de relações sociais e a trabalhar juntos nas comunidades,
visando ao bem comum. Chamemos isso de educação de cidadãos
responsáveis. (p. 39)

O autor continua tratando, em seu trabalho, sobre a aprendizagem através
das tecnologias de informação:
...as tecnologias de informação e comunicação têm duas virtudes
principais. Em primeiro lugar, elas apoiam as experiências de
aprendizagem ativa. Em segundo lugar, apoiam o acesso a uma
ampla gama de meios e de oportunidade de aprendizagem. O
desafio, naturalmente, é que organizar boas experiências de
aprendizagem ativa é um exercício que custa caro, porque exige
muito trabalho dos professores. (DANIEL, 2003, p. 119).

Como o autor indica, existe um novo desafio ao professor. Será necessário
organizar boas experiências de aprendizagem ativa, e para isso é necessário mais
trabalho dos professores e novos requisitos em sua formação profissional.
Kullock (2000) também indica o novo perfil do professor:
Este professor deverá ser capaz de adaptar-se às mudanças, de
trabalhar com a criatividade, com o novo, com as novas tecnologias,
com os valores humanos, com a incerteza, com a reflexão. Portanto,
o professor que precisamos é alguém, que faça uso da reflexão
como uma forma de ação. Não uma reflexão pura e simples, mas a
reflexão na e sobre a ação numa visão investigativa, de busca de
uma ampliação do saber e do conhecimento, construindo, de fato
este conhecimento. (p. 12)

Será necessário que o professor se adapte a todas estas mudanças e faça
uma reflexão sobre seu novo papel em sala de aula.
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Ainda, complementado o perfil do professor frente a estas novas tecnologias,
Enricone (2008) indica que:
Com o adequado emprego da tecnologia, o professor deverá ser o
elemento fundamental nessa mudança de mentalidade e atitude,
inclusive com uma nova visão a respeito do erro não mais como
punição, mas como oportunidade para aprender e desenvolver.
Utilizando as tecnologias, o educador exercerá um trabalho mais
intelectual, mais criativo, mais colaborativo e participativo e estará
preparado para interagir e dialogar – junto a seus alunos – com
outras realidades fora do mundo da escola. (p. 48)

Para o professor se adequar a este novo papel, será necessário que utilize
adequadamente a tecnologia e que busque principalmente novas informações e
formação. Segundo Mercado (2002), o professor tem um novo papel na educação:
O professor, neste contexto de mudança, precisa saber orientar os
educandos sobre onde colher informação, como tratá-la e como
utilizá-la. Esse educador será o encaminhador da autopromoção e o
conselheiro da aprendizagem dos alunos, ora estimulando o trabalho
individual, ora apoiando o trabalho de grupos reunidos por área de
interesses. (p. 12)

Tais concepções nos permitem afirmar que o professor precisa modificar seu
papel de mero transmissor, para mediador, orientando os alunos e estimulando-os.
Aqui retomamos um ponto muito importante que é a preparação deste professor.
O autor indica uma preocupação quanto à formação do professor frente a
estas novas exigências:
A formação de professores em novas tecnologias permite que cada
professor perceba, desde sua própria realidade, interesses e
expectativas e como as tecnologias podem ser úteis a ele. O uso
efetivo da tecnologia por parte dos alunos, passa primeiro por uma
assimilação da tecnologia pelos professores. Se quem introduz os
computadores nas escolas, o faz sem atenção aos professores, o
uso que os alunos fazem deles é de pouca qualidade e utilidade.
(ibid., p. 27).

Mercado (2002) defende também a importância da formação dos professores
em novas tecnologias para que o uso adequado delas, por parte dos alunos, tenha
qualidade e traga resultados positivos. Ainda, ao tratar do professor do século XXI
afirma que:
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Se espera do professor do século XXI que ele seja aquele que ajude
a tecer a trama do desenvolvimento individual e coletivo e que saiba
manejar os instrumentos que a cultura irá indicar como
representativos dos modos de viver e de pensar civilizados,
específicos dos novos tempos.(p. 27)

De acordo com este conjunto de autores o professor do século XXI tem um
desafio muito grande. Será necessário lidar com todos os instrumentos digitais para
promover o desenvolvimento individual e coletivo dos alunos, e dentro destes
instrumentos estão as redes sociais. Isto implica em uma reflexão por parte dos
docentes de como utilizá-las em suas aulas.
Brambilla (2011) ao tratar das mudanças impostas pela presença cada vez
maior das redes sociais nos processo educacionais afirma: “Independentemente de
ferramenta, o princípio das mídias sociais e da própria internet é que, de fato, podem
transformar a educação. O “muito para muitos” em vez do “um para muitos” é a
revolução.” (p. 166, grifos da autora).
Em outro momento, a autora continua apontando a importância de utilização
das mídias sociais neste processo de mudança:
Virar as costas para essas mídias e decidir que em nossa sala de
aula elas não entrarão, não é uma postura considerada conveniente
por especialistas da área, que acreditam que os professores,
elementos‐ chave nesses processos, precisam ser fortalecidos para
que possam interagir com essas tecnologias de forma muito mais
natural, da mesma forma que as crianças assim já o fazem, pois já
nasceram em um mundo conectado. (BRAMBILLA, 2012, p. 216)

O novo perfil do educador aponta para funções como mediar, instigar, orientar
e direcionar o uso das tecnologias para uma nova aprendizagem. Podemos
constatar que os impactos profissionais do uso das redes sociais e em especial, pela
sua representatividade numérica, os apresentados pelo facebook são imensos.
Este impacto se espraia pelos aspectos formativos e de perfil do profissional e
nas relações trabalhistas, tanto no que se refere às relações burocráticas e de
subordinação no interior das instituições escolares como na presença do flexitempo
não remunerado. Também se coloca a necessidade de atualização constante no uso
dessas tecnologias, como exigência profissional e o desenvolvimento de novas
relações de aprendizagem, que vão para muito além do “tempo de aula”.
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Estes elementos indicam, sem dúvida, a força das mudanças profissionais
que vem se manifestando na vida dos professores e apontam para a imposição de
um novo conjunto de relações profissionais que ainda precisa ser melhor
compreendido. A seguir, no Capítulo 3, o objetivo é captar alguns desses elementos
explicitando-os da perspectiva dos professores participantes da pesquisa.
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3 – A PESQUISA: DESENHO DO ESTUDO E ANÁLISE

Este capítulo apresenta o desenho do estudo assim como a análise dos
dados coletados.
A definição dos procedimentos para a pesquisa deu-se em diversas etapas.
Inicialmente, foi realizada uma análise para identificar qual rede social seria o foco
desta pesquisa, uma vez que neste momento temos várias redes sociais em
funcionamento na internet. Devido ao grande avanço mundial e também no Brasil,
optou-se pela rede social facebook. Além disso, também foi importante, para esta
decisão, as diversas ferramentas que o facebook proporciona aos seus usuários e a
crescente preocupação de seus administradores com o seu uso educacional,
conforme exposto no Capítulo 2 desta pesquisa.
Após esta escolha, foi decidida a abordagem e também a população alvo da
pesquisa de campo, a qual envolveria professores e representantes de sindicatos,
pois estas, em última instância, são as instituições que representam os professores
em contendas trabalhistas e que podem expressar alguns dos problemas por eles
enfrentados, como por exemplo, o sobre-trabalho, a flexibilização do horário de
trabalho (flexitempo) entre outros. Imediatamente, teve início a construção das
ferramentas que seriam utilizadas para a coleta dos dados, o questionário e o roteiro
de entrevista. Como se objetivava colher o maior número possível de respostas de
professores que já tivessem tido alguma experiência com o uso das redes sociais, a
opção foi pela elaboração de um questionário que pudesse ser preenchido online.
A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas. Na primeira, utilizamos um
questionário online contendo perguntas direcionadas ao tema da pesquisa. Este
questionário 25 foi disponibilizado em endereço eletrônico 26 que só pôde ser
respondido a partir do momento em que o entrevistado, após a leitura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido 27, confirmasse que havia efetuado a leitura e
consentindo sua participação de acordo com o estabelecido no Termo. É importante
ressaltar que o entrevistado só teve acesso ao formulário de pesquisa após essa
confirmação. Ao concordar, automaticamente o formulário era liberado, ficando
25

Cf. Apêndice 1.
http://www.franklin.pro.br/pesquisa_mestrado.html
27
Cf. Apêndice 2.
26
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registrada no banco de dados uma assinatura digital sem identificação do
entrevistado, somente para registro das informações. Desta etapa, voluntariamente,
participaram 154 docentes.
A segunda, envolveu entrevistas com representantes de dois sindicados de
professores de escolas privadas de São Paulo e Santo André, com o intuito de
buscar

informações

complementares,

aos

questionários

preenchidos

pelos

professores, referentes a possíveis impactos do uso das redes sociais, com ênfase
no facebook, nas relações profissionais dos docentes. Para a realização das
entrevistas, do tipo semiestruturada, foi utilizado um roteiro semiestruturado de
entrevista 28.
Segundo Santos e Candeloro (2006) a entrevista semiestruturada pode ser
assim definida:
Tendo em vista que a entrevista estruturada parte de um roteiro de
questões aplicadas, rigorosamente, e que a não-estruturada é aquela
que permite que o entrevistado traga à tona toda a sua subjetividade
e riqueza de experiências, logo supõe-se que na semi-estruturada
haja uma confluência de perguntas previamente elaboradas com
outras pautadas a partir das respostas e elucubrações dos
entrevistados. (p. 75)

3.1 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS

Na primeira etapa foi desenvolvido um questionário com perguntas
específicas, no qual o entrevistado deveria responder de acordo com suas
experiências no uso das redes sociais, com o desempenho de suas atividades
docentes e também, a partir de sua vivência o conhecimento de problemas
trabalhistas ou de relações com alunos nessas redes. Os docentes foram
convidados a participar do questionário online por meio do envio de e-mails para
grupos de professores que constam na lista da Associação Nacional de Pesquisa e
Pós-Graduação em Turismo (ANPTUR), lista de e-mails dos professores com quem
o pesquisador tem contato, pelas redes sociais para grupos específicos de docentes

28

Cf. Apêndice 3.
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como o grupo Professor em Conflito 29 no Facebook, e o Grupo de Estudos em
Novas Tecnologias (GENTE)30. Também foram realizados convites em páginas
profissionais no facebook dos Sindicatos dos Professores (SINPRO) de São Paulo,
Rio Grande do Sul e Brasília. É importante ressaltar que os perfis selecionados
atendem às necessidades da pesquisa.
O questionário foi liberado online no dia 27 de fevereiro de 2013 e ficou
disponibilizado por um mês para que os professores pudessem acessá-lo e
responde-lo. Através dos acompanhamentos diários, verificamos que inicialmente
houve grande adesão e interesse por parte dos professores em participarem da
pesquisa, pois em dois dias de funcionamento do questionário online, 72 pessoas já
haviam respondido às perguntas.
Além das respostas, alguns professores e coordenadores de pós-graduação
enviaram e-mails incentivando a pesquisa e também buscando informações de
como eles também poderiam fazer pesquisas online com o uso (restrição para
preenchimento) do Termo de Consentimento. Um dos e-mails31 recebidos foi o de
uma professora do Doutorado e do Mestrado em Estudos do Lazer da Universidade
Federal de Minas Gerais que respondeu à pesquisa e retornou perguntando como
foi a inserção online do Termo de Consentimento no questionário. A professora
informou que essa é uma estratégia que seu grupo de pesquisa gostaria de
conhecer para utilizar em pesquisas futuras. O e-mail foi respondido informando os
procedimentos.
Outro e-mail recebido foi de um professor do Curso de Tecnologia em Gestão
de Turismo do IFSP – Campus São Paulo 32, relatando que usa o facebook junto aos
alunos para disponibilizar materiais, notícias e acertos de detalhes na organização
de eventos e também, como facilitador do processo de comunicação com os alunos.
Esse professor acredita que o facebook é uma ferramenta maravilhosa por
aproximar aluno e professor, principalmente porque muitos alunos sentem-se
valorizados e estimulados com o uso da tecnologia. Entretanto, mencionou que ela
deve ser usada com cautela pois, por ser pautada em registros escritos,
vulnerabiliza o professor diante de alunos e até mesmo de colegas. Informou
29

Disponível em: https://www.facebook.com/groups/377954048956922/
Disponível em: https://www.facebook.com/groups/478265668860113/
31
Cf. Apêndice 7.
32
Cf. Apêndice 8.
30
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também que alguns alunos confundem a proximidade virtual com amizade e que
algumas vezes, desrespeitam colegas e professores. Outro ponto importante que ele
levanta é exatamente a carga-horária não contabilizada, o sobre-trabalho, que
teremos oportunidade de apontar na análise das respostas dos participantes da
pesquisa.
No questionário há um texto inicial agradecendo ao professor a participação
no preenchimento, informando que o mesmo não será identificado e também, à qual
rede social se refere a pesquisa.
A primeira parte do questionário é formada por perguntas como: idade, sexo,
local de atuação e questões de ordem profissional que contemplam aspectos
formativos, de atuação e experiência profissional. Estas perguntas iniciais buscam
traçar um perfil do respondente.
Na sequência, são realizadas as perguntas relacionadas ao foco da pesquisa,
ou seja, aquelas que inventariam o uso e impacto das redes sociais contemplando
as três dimensões deste estudo, quais sejam, a pedagógica, a das relações
professor aluno e finalmente das relações trabalhistas. Com estas questões
pretendemos identificar/investigar:
- os professores que ainda não utilizam as redes sociais e os professores que já
estão nas redes sociais há algum tempo;
- se o professor tem o hábito de usar as redes sociais com frequência;
- qual a quantidade de professores que utilizam as redes sociais como uma
ferramenta de trabalho, qual a interação do professor com seus alunos e de que
forma ela é realizada;
- se o professor, ao adicionar seu aluno na rede social, se sente à vontade ou se ele
acha que isso pode afetar a sua liberdade pessoal e quais os impactos destas
relações para o docente;
- o uso do facebook como ferramenta pedagógica;
- como o docente vê o fato de estar com mais visibilidade decorrente do uso do
facebook e se ele se sente pressionado pelos seus superiores. Ainda se o que ele
posta nas redes sociais pode interferir na relação junto à coordenação e direção da
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instituição de ensino em que trabalha. Em síntese, quais os possíveis impactos nas
relações trabalhistas que o uso do facebook pode provocar;
- se o respondente acredita que as redes sociais trazem benefício para o exercício
profissional;
- se há impacto do uso das redes em situação de trabalho fora do horário
remunerado.
Finalmente, solicitamos ao professor, caso ele quisesse, que escrevesse
algum depoimento complementar referente ao tema, contendo suas impressões
pessoais e questões que ele considera relevantes.
No período de um mês em que este questionário ficou aberto para
preenchimento

chegamos

ao

número

de

154

professores

respondentes.

Consideramos um número muito expressivo e acreditamos que isso se deu pela
praticidade de preenchimento (online), e pela divulgação feita através das redes
sociais e e-mails.
Realizamos simultaneamente, entrevistas com dois profissionais do Sindicato
dos Professores de escolas particulares (SINPRO), um da cidade de São Paulo e
outro do município de Santo André respectivamente. Estes profissionais são ligados
diretamente às demissões e orientações aos professores que procuram o sindicato.
Na primeira parte da entrevista, verificamos o perfil do entrevistado.
Perguntamos sua idade, sexo, função no sindicato, quanto tempo de serviço no
sindicato, qual a sua formação, se já atuou como docente, em qual nível e se ele já
teve algum problema trabalhista relacionado ao uso do facebook.
Na segunda parte foram realizadas as perguntas direcionadas ao tema da
pesquisa. De acordo com as respostas dos entrevistados, foi possível realizar novas
perguntas complementares, o que caracteriza a entrevista semi-estruturada. Assim,
o recolhimento das informações ocorreu de modo mais completo.
Nas entrevistas buscamos identificar:
- se há contendas trabalhistas junto às instituições de ensino tendo como pano de
fundo o uso das redes sociais;
- se os professores estão tendo problemas com as redes sociais, desde quando, e
se a frequência tem aumentado. Em que nível de ensino (Fundamental I e II, Médio
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e Superior) há mais problemas trabalhistas relacionados ao facebook e quais os
problemas mais comumente relatados;
- as causas dos problemas ocasionadas pela rede social junto ao professor;
- qual a postura dos estabelecimentos de ensino no que se refere às contendas
trabalhistas ou ao uso do facebook;
- como o professor entra em contato com o sindicato e qual o seu comportamento de
forma geral em relação à rede social. Se ele vem com muitas dúvidas ou
reclamações, como agir perante os problemas enfrentados etc;
- se os sindicatos estão desenvolvendo ações preventivas com relação ao uso das
redes sociais (orientações, seminários etc.) para prevenir problemas maiores como
demissões, suspensões, entre outros.
Estas entrevistas, que inicialmente pretendíamos utilizar como fonte de
informação complementar aos questionários respondidos pelos professores, foram
gravadas com autorização dos entrevistados e encontram-se transcritas nos
Apêndices 5 e 6.
No entanto, estas entrevistas não foram utilizadas para a análise combinada e
complementar às respostas dos professores ao questionário, como pretendíamos
inicialmente. Esta decisão foi pautada na análise do conteúdo das transcrições das
entrevistas que revelou a predominância, no rol das discussões e reivindicações
sindicais, de questões relativas à introdução e uso da internet, dos sistemas
eletrônicos de notas e faltas (controles administrativos que são acumulados pelos
docentes), o uso de plataformas educacionais (como, por exemplo, o moodle 33), de
fóruns, de e-mails e a qualificação docente neste contexto.
Portanto, embora indicassem a existência de atenção às questões ligadas à
rede mundial e ao seu uso, ainda não incluem as discussões sobre o uso das redes
sociais em sua pauta de discussões. É relevante destacar que as lutas sindicais, por
envolverem conflitos de natureza econômica que contrapõem aspectos relativos ao
trabalho docente e aos interesses coorporativos das instituições de ensino, não se
movimentam na mesma velocidade que as mudanças e o desenvolvimento de novas
33

MOODLE é a sigla de "Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment", um software
livre, de apoio à aprendizagem, executado num ambiente virtual; A expressão designa o programa
que permite a criação de cursos "on-line", páginas de disciplinas, grupos de trabalho e comunidades
de aprendizagem, estando disponível em 75 línguas diferentes.
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ferramentas tecnológicas. Este descompasso fica explícito nesta defasagem entre o
surgimento do fenômeno, no caso, o uso das redes sociais pelos educadores e
instituições de ensino, e a sua inclusão nas discussões trabalhistas dos sindicatos.
Apesar da impossibilidade de uso direto das entrevistas na análise é relevante
destacar por um lado a ausência deste debate nos sindicatos, motivo que nos levou
a mantê-las como apêndice nesta pesquisa e, ainda, a receptividade por parte dos
sindicatos e seus prepostos somados ao fato de estes solicitarem um retorno tão
logo os resultados sejam apresentados.

3.2 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
A seguir apresentamos os dados da pesquisa, iniciando pelo questionário
online que foi disponibilizado aos professores. Os dados brutos do questionário
podem ser consultados através do link:
http://www.franklin.pro.br/pesquisamestrado.xlsx.

3.2.1 Perfil dos Docentes Respondentes
O primeiro item de informações solicita a idade dos respondentes. Os
resultados, conforme gráfico 1, apontam que elas variam de 25 a 65 anos.

Gráfico 1 – Idade dos respondentes

Tivemos uma concentração de idade maior entre 31 a 35 anos e na
sequência de 41 a 45 anos, isso mostra que os professores com estas faixas etárias
estão ativos e usam com frequência as redes sociais.
68

Dos respondentes, 53% são do sexo masculino e 47% do sexo feminino. Este
dado é bastante interessante, pois pode indicar que os respondentes do sexo
masculino participam mais ativamente das redes sociais. Portanto, este indicador
pode sugerir pesquisas sobre o uso da internet relacionado à questões de gênero.
Todos os participantes que responderam ao questionário moram no Brasil. As
cidades de moradia dos entrevistados variou bastante, do norte ao sul do país, mas
concentrando-se no estado de São Paulo, com 102 respondentes, seguido pelo
estado do Rio de Janeiro com 11 respondentes e pelo estado do Pernambuco com
6. Estes dados mostram uma grande concentração do uso das redes sociais na
região sudeste o que pode ser explicado, pelo menos em parte, pela concentração
de conexão com a internet por “banda larga” nesta região, proporcionando ao
professor um acesso mais rápido à internet e consequentemente às redes sociais.
Todos os professores que responderam ao questionário são graduados,
sendo que a maior concentração deu-se em Turismo com 37 respondentes. Na
sequência Pedagogia com 11 respondentes e 6 em Administração. Esta
concentração maior com respondentes da área de Turismo, ocorreu devido à lista da
ANPTUR de mais de 3 mil professores que participam e são ativos no seu grupo de
e-mails. Houve muita variedade de disciplinas ministradas pelos participantes,
conforme sua formação e experiência.
Quanto à natureza da instituição em que ministram aulas, tivemos uma
concentração maior nas escolas particulares, como demonstra o gráfico 2, a seguir.
Gráfico 2 – Natureza da instituição
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Conforme o gráfico indica, há uma concentração maior entre os que lecionam
somente em escola particular, com 80 respondentes. Na sequência, estão os
professores que lecionam somente em escola pública, com 47 respondentes, 13
professores que lecionam em escola pública e particular e 14 não responderam.
Estes dados nos mostram que existe uma concentração de professores que
lecionam em escolas privadas.
Em relação ao tempo de serviço houve uma grande variedade de respostas,
mas a concentração maior encontra-se na experiência profissional entre 10 e 15
anos.
No que se refere ao nível de ensino em que atuam, a distribuição foi a
seguinte, conforme pode ser observado no gráfico 3.

Gráfico 3 – Nível de ensino dos respondentes

Neste caso houve uma concentração maior no nível de ensino superior com
103, na sequência, no ensino médio e profissionalizante com 29, seguido pelo
ensino fundamental I e II com 14 e por último, 10 respondentes na pós-graduação. É
importante ressaltar que nesta opção de pergunta, o professor poderia responder
mais que uma opção, pois sabemos que muitos professores lecionam em vários
níveis de ensino, por isso o número total de respondentes desta pergunta não
corresponde ao número total de participantes.
A partir da análise dos dados coletados, identificamos que o perfil do nosso
professor respondente tem, majoritariamente, idade entre 25 e 45 anos, é
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majoritariamente do sexo masculino, leciona na Região Sudeste, com nível de
graduação (predominantemente Turismo ou Pedagogia), leciona majoritariamente
em escola particular, com um tempo médio de serviço de 10 a 15 anos e com uma
predominância de atuação no nível de ensino superior.
Deste perfil, em função das listas a que acessamos para divulgação,
destacamos como aspectos mais relevantes: a faixa etária, o gênero e a região em
que moram, pois os outros dados podem estar “contaminados” pelos veículos de
divulgação do questionário online. Ou seja, tais veículos, páginas, listas etc. são
previamente encaminhados a um determinado “público” o que direciona a amostra.
Podemos citar como, por exemplo, a utilização da lista da ANPTUR – que explica o
grande número de professores de Turismo – e os convites disponibilizados nas
páginas profissionais no facebook do SINPRO de São Paulo, Rio Grande do Sul e
Brasília – que remete a pesquisa a professores das escolas privadas.

3.2.2 Perfil do uso do Facebook, (Tempo, Frequência e Finalidade)

Quanto ao uso das redes sociais e há quanto tempo os respondentes a
utilizam, os resultados são expressivos, de acordo com os resultados apresentados
no gráfico 4.

Gráfico 4 – Utilização das redes sociais

O gráfico 4 indica que 81% dos entrevistados utilizam as redes sociais há
mais de 2 anos. Isso é o equivalente a 118 respondentes. Estes dados demonstram
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que os professores que participaram da pesquisa usam as redes sociais e podemos
dizer que estão familiarizados com esta tecnologia, pois já as utilizam há mais de 2
anos.
Em relação a quantas vezes o participante acessa as redes sociais na
semana encontramos os seguintes resultados, conforme o gráfico 5.
Gráfico 5 – Frequência do uso semanal do facebook.

Também é muito expressivo o número de professores que acessam as redes
sociais com frequência semanal. Dos professores respondentes 90 acessam mais
de 6 vezes, 23 de 2 a 3 vezes por semana, 16 de 3 a 6 vezes na semana, 14
informaram que acessam 1 vez por semana e 11 não responderam. Isso demonstra
que os professores estão acessando as redes sociais com uma frequência
considerável durante a semana, permitindo afirmar que parte do seu tempo está
destinada às redes sociais.
Em relação ao uso das redes sociais o gráfico 6 indica que:
Gráfico 6 – Finalidade do uso da rede social
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Os resultados mostram que os professores utilizam predominantemente as
redes sociais para contato com os seus amigos, mas apontam também que existe
uma parcela significativa – 70 professores, representando quase metade dos
respondentes – que as utilizam como uma forma de auxílio às suas aulas. Em
relação ao uso do facebook como auxílio às aulas, podemos inferir que o professor
está dedicando parte do seu tempo, fora do seu horário de trabalho, para as redes
sociais o que pode implicar em sobre-trabalho e flexitempo. É importante ressaltar
que nesta pergunta, os respondentes poderiam optar por mais de uma alternativa,
portanto, a soma dos números indicados no gráfico não corresponde ao total de
participantes.
No que diz respeito a quantas vezes por semana o respondente acredita que
usa as redes sociais para compartilhar aspectos relativos à educação com os
alunos, foram obtidos os seguintes resultados, conforme o gráfico 7 demonstra:

Gráfico 7 – Frequência do uso semanal da rede social para a educação

Apesar de o número mais expressivo ser do professor que não usa as redes
sociais para a educação, com 47 respondentes, logo na sequência temos 36
professores que disseram que as utilizam para a educação 2 a 3 vezes por semana
e 22 que as utilizam 3 a 6 vezes por semana. Comparando com os dados do Gráfico
6, identificamos que os professores estão utilizando, com relativa frequência,
durante o período compreendido pela semana, a rede social para compartilhar
questões educacionais com seus alunos. Esses elementos indicam que existe um
número expressivo de professores que está utilizando as redes sociais como uma
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forma de apoio às suas aulas compartilhando informações com seus alunos, o que
reforça a inferência de que está presente neste aspecto, o sobre-trabalho.
A partir das análises dos dados coletados referentes ao perfil do uso do
facebook pelos respondentes do questionário online, podemos afirmar que utilizam,
majoritariamente, as redes sociais há mais de 2 anos e que as acessam com uma
frequência muito grande, de 2 a 6 vezes na semana, como ferramenta auxiliar às
suas aulas Também, diante destes resultados, é possível verificar que o professor
tem um sobre-trabalho devido à utilização da redes sociais como uma ferramenta de
apoio à suas práticas docentes.

3.3 ANÁLISE DAS QUESTÕES ABERTAS

As perguntas subsequentes ao questionário fechado, com questões de
múltipla escolha, são abertas (dissertativas). Seu preenchimento não foi obrigatório
e por se tratar de questões de natureza dissertativa, supomos que por ocupar maior
tempo do participante, houve significativa variação na quantidade de respostas por
item (pergunta) tornando inadequado, pela imprecisão e variedade na quantidade de
respondentes, o uso de índices para expressar a ocorrência de respostas similares.
Por esse motivo optamos pela análise qualitativa, tendo como critério a ocorrência
de respostas e seus significados, alicerçada na análise de conteúdo.
Berelson (apud BARDIN, 1979, p. 18), define inicialmente a análise de
conteúdo como “..uma técnica de investigação que tem por finalidade a descrição
objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação.”. No
entanto, Bardin, na mesma obra, discute a necessidade de superação da dicotomia
entre quantitativo e qualitativo e apresenta a técnica como uma ferramenta rigorosa
e capaz de “trazer à tona” mecanismos que, sem a atenta leitura das comunicações
do que elas revelam explicitamente ou “escondem”, não conseguiríamos perceber
(BARDIN, 1979, p. 29).
As perguntas abertas foram criadas em blocos, tendo como foco os impactos
na dimensão pedagógica, nas relações professor-aluno e nas relações trabalhistas.
A organização da apresentação e análise, obedeceu a este agrupamento, visando
identificar os impactos do uso das redes sociais nas três dimensões do trabalho
docente apresentadas no capítulo 2 desta dissertação.
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A partir da construção das chaves de análise, com o critério de agrupamento
pelas dimensões, realizamos uma “análise categorial” dos conteúdos (BARDIN,
1979, p. 53). Com esta organização buscamos identificar os principais impactos do
uso do facebook no cotidiano profissional do docente assim como os pontos mais
relevantes, destas três dimensões, expressos nas respostas.

3.3.1 Dimensão Pedagógica

A primeira pergunta aberta feita aos participantes, sinaliza para a dimensão
pedagógica. As respostas com maior ocorrência aparecem no quadro 1:

Quadro 1 – Você acredita que as redes sociais trazem um impacto nas suas aulas?

Existência de
Impactos

Principais impactos relatados
- Pode melhorar o nível de informação dos alunos através da
divulgação das mesmas nas redes sociais.
- Como leciono matérias extremamente técnicas, o uso das redes
sociais permite que eu mantenha o conteúdo da aula fresco e cheio
de novidades, mesmo depois que ela termina formalmente.
- Permite uma maior interação com os alunos, amplia os limites da
sala de aula.
- Porque eles podem tirar dúvidas.
- As tecnologias promovem impactos e mudanças nas maneiras de
lidar com as pessoas, com o ambiente profissional, com o ambiente
escolar, com a própria construção do conhecimento.

Sim

- Pela aproximação e vínculo que criamos no espaço virtual, que se
estende ao contexto de sala de aula, tornando-o mais dinâmico.
- Por que os alunos sentem-se mais à vontade para fazer perguntas
e compartilhar informações sobre as aulas, como artigos, notícias
etc.
- Abre novas possibilidades de didática e conhecimento.
- Permite discussões e planejamento de atividades extraclasse em
conjunto ou até mesmo agilizar decisões referentes à organização
de um evento, por exemplo, sem precisar esperar até a próxima
aula para tomar decisões. Por outro lado, o aluno que não é
comprometido utiliza as redes para criticar o professor de forma
aberta e explícita.
- Ajuda a compartilhar notícias, mas cobram-se respostas 24 horas
por dia passando o trabalho a fazer parte das horas vagas.

Não

- Os alunos acabam utilizando para criticar e não, colaborar.
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- Os alunos não utilizam os materiais postados.
- Não há interação no que diz respeito às aulas.
- Não interajo com meus alunos nas redes sociais.
- Há pouca participação em temas relacionados às disciplinas.

Verificamos, na incidência da existência de respostas, que os impactos do
facebook, no que se refere às aulas, são positivos. Mas é importante ressaltar que
identificamos que existe uma preocupação com o trabalho fora da escola,
corroborando a presença do flexitempo (SENNETT, 2011) e de sobre-trabalho e,
ainda, a “exposição explícita” do professor.
A outra questão e respostas referentes à dimensão pedagógica são
apresentadas no quadro 2, a seguir.

Quadro 2 – Você acredita que o uso das redes sociais em suas aulas mudaria o interesse dos alunos
no conteúdo?

Impacto no
interesse dos
alunos

Motivos
- Facilita o acesso às questões práticas das matérias que leciono,
ou seja, alia a teoria à prática através de notíciais do mundo
corporativo.
- Todos os alunos têm acesso às redes sociais, o que facilita a
comunicação e estimula os alunos a acessar os conteúdos
propostos.

Sim

- Já tenho percebido isso, pois ao lançar novidades e
demonstrações nas redes sociais, eu estimulo a pesquisa e a
vontade de aprender por conta própria dos mesmos, o que faz com
que haja maior interatividade na aula, a respeito de dúvidas e outras
coisas que eles descobrem no seu tempo de pesquisa.
- As redes sociais desempenham uma grande influência na vida dos
jovens, o que potencializa o apelo pedagógico.
- A interação com os alunos fora da classe demonstra o interesse e
o comprometimento do professor em ensinar. O aluno se sente
valorizado e atualizado utilizando de um instrumento tecnológico.
- Porque sempre o uso das redes, pela multiplicidade de temas,
chamará mais atenção do que as aulas.
- Desde que o professor tenha pleno domínio e capacitação para tal
e ao mesmo tempo uma metodologia que conduza o uso qualificado
das redes sociais pelos alunos.

Não

- Acredito no uso dentro de sala, mas como ferramenta
complementar fora do contexto de aula.
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- Pois não interajo com meus alunos nas redes sociais.
- Já tentei colocar material das aulas e estimular discussão sobre o
conteúdo nas redes sociais, especialmente no Facebook, mas não
funcionou. Meus alunos preferem curtir e comentar fotos e histórias
não relacionadas ao conteúdo.

Talvez

- As redes sociais são um bom meio de comunicação, mas não são
as aulas. Elas, por si só, não representam uma melhora nas aulas
ou no interesse por elas.
- Ainda tenho receio de que confundam a amizade na rede com falta
de responsabilidade e respeito ou compromisso com as tarefas
pedidas.

Nesta questão há uma paridade entre os professores que indicam que sim e
os que indicam que não e, ainda, há os que indicam dúvidas com relação ao impacto
das redes sociais no interesse dos alunos pelas aulas. Vários respondentes
acreditam que sim, que o uso das redes sociais mudaria o interesse dos alunos, mas
também existem grandes preocupações dos respondentes devido ao domínio da
ferramenta e uso correto tanto pelo professor, como pelos alunos, principalmente em
relação à responsabilidade dos alunos e ao respeito pelos professores. Mais uma
vez, reforça-se a preocupação com a exposição do professor.
A última pergunta referente à dimensão pedagógica e suas principais
respostas são apresentadas no quadro 3.

Quadro 3 – Seus alunos acessam as redes sociais durante suas aulas? Como isso interfere em seu
trabalho?

Acesso e
interferência nas
aulas

Relatos
- Às vezes pode atrapalhar, mas muitas vezes estão comentando
algo da aula ou coletando informações.

Sim – interfere
negativamente

- Por parte de alguns que se utilizam das redes sociais para
"diversão", isso realmente prejudica o trabalho do professor, pois os
mesmos fazem com que os demais dispersem no decorrer da aula,
o que acarreta na necessidade de chamar-lhes a atenção, coibindo
o comportamento fora dos padrões que procuro exercer na minha
aula.
- O comentário do aluno pode representar a sua demissão.
- Meus alunos certamente usam as redes durante a aula, não para
acessarem o material de trabalho, como já havia mencionado,
temos um software para tal fim, mas vivem mexendo nos celulares
apesar de ser proibido o uso em sala de aula.
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- Interfere muito, pois os alunos não se concentram direito na aula e
isso tem reflexo direto nas avaliações, pois percebo que os mais
dispersos e que passam mais tempo com celulares e tablets são os
que menos compreendem a matéria.
- O acesso nas redes sociais não se dá pelo uso como recurso
didático. Em nenhuma das instituições que trabalho isto é permitido.
Por isso, o resultado do acesso é negativo, visto que se trata de
distração e não como meio para a aprendizagem.

Sim – interfere,
mas é necessário
se adaptar

Não sabem se
acessam – não
interfere
Não

- Inevitavelmente, sim. Mas temos que aprender a conviver com
esta situação. As novas gerações têm habilidades para realizar
muitas tarefas simultaneamente e o modelo de aula tradicional
precisa mudar para este novo perfil. É um desafio. O papel do
professor mudou.
- Elas interferem e muito. Porém, é um caminho sem volta. Todos
estão on line, full time. O desafio é como incorporar esses usos na
dinâmica da aula. No meu caso, ensino de jornalismo, consigo
dimensionar um pouco melhor, mas que atrapalha, não há dúvida.
- Em minhas aulas não interfere, acredito.
- Infelizmente é impossível monitorar durante as aulas o uso de
tablets e smartphones.
- Meus alunos não utilizam as redes sociais durante as aulas.

Alguns participantes responderam que os alunos não acessam as redes
sociais durante as aulas por proibição de uso de celulares pela própria escola,
acesso bloqueado às redes sociais na internet da escola, entre outros motivos.
Contudo, é importante relatar que grande parte dos professores indicou que há
acesso às redes sociais e que isso interfere nas suas aulas, pois na maioria das
vezes, quando as acessam, é para postar informações pessoais, irrelevantes ao
contexto das aulas, o que dispersa os demais colegas. Novamente, demonstram
preocupação com a sua exposição na rede, podendo gerar inclusive demissões
segundo um dos participantes.
Indicam, também, que apesar da interferência, é preciso que os docentes se
adaptem a essa nova realidade. Segundo os respondentes, faz-se necessária uma
cultura de utilização das redes sociais para que se possa, por meio delas, ter uma
aprendizagem correta e ampliada.
A partir das questões abertas, referentes à dimensão pedagógica, podemos
afirmar que, majoritariamente, os professores consideram que o uso das redes
sociais traz um impacto nas suas aulas principalmente com as novas possibilidades
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de conhecimento e didática, mas existe uma preocupação com o fato de o professor
agora estar efetivamente trabalhando em suas horas vagas, para manter esta
conectividade. Destacamos, ainda, a questão da “exposição” do docente.
É expressivo o número de respondentes que indicam que o uso das redes
sociais em suas aulas poderia mudar o interesse dos alunos no conteúdo,
principalmente pelas novas possibilidades, mas há também com uma preocupação
com o treinamento e uso correto das redes sociais tanto pelos alunos como pelos
professores. Porém, há ainda aqueles que indicam dúvida ou incredulidade em
relação a esta possibilidade.
Por fim, podemos afirmar que, quando se trata do aluno acessar as redes
sociais durante as aulas, grande parte dos respondentes afirmou que este acesso
interfere muito nas suas aulas provocando, principalmente, dispersão e falta de
atenção dos alunos. Ressaltamos nesta questão, mais uma vez, a indicação da
exposição do professor.

3.3.2 Dimensão Professor/Aluno

As questões e respostas referentes à dimensão das relações entre professor
e aluno são evidenciadas e analisadas nos quadros 4 a 7. A seguir, apresentamos
as principais respostas do quadro 4.

Quadro 4 – Você acredita que, com o surgimento das redes sociais, a relação entre professor e
alunos:

A relação
professor-aluno

Motivos
- Ao fazer parte do meu grupo de amigos os alunos se tornaram
mais próximos e posso usar as redes para auxiliá-los.

Melhorou

- Penso que o vínculo pedagógico, o fortalecimento da relação entre
professor-aluno é maior.
- Aproximou os alunos trazendo bons resultados e permitindo uma
assistência maior.
- Houve um encurtamento da distância entre aluno e professor.

Não mudou
Mudou
negativamente

- Não houve mudanças significativas.
- Em muitos casos, o trabalho invade a vida pessoal do docente.
Muitos alunos procuram o docente fora do horário, com abordagens
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relativas ao trabalho.
- Às vezes há má interpretação por parte dos alunos;
- A maioria dos alunos não tem maturidade e perdeu o limite entre
profissional e pessoal.
- Uma parte dos alunos utiliza a ferramenta de forma inadequada,
muitas vezes entendendo que o professor está à disposição dele o
tempo todo e que tem a mesma liberdade com o professor que
mantém em suas relações pessoais.
- A aproximação entre professor e aluno acarretou a falta de
respeito e formalidade ao se dirigir aos professores.
- Mais delicada, pois muitos alunos não conseguem fazer a
separação entre o pessoal e acadêmico.
- A questão é a sobrecarga de trabalho, quantas vezes era 1h e eu
estava conversando com alunos, mas nossas conversas raramente
tinham a ver com questões da gestão da sala de aula. Falávamos
sobre o mundo, a política, os desafios da contemporaneidade em
nossas vidas. junto a isso, é interessante trazer a figura do aluno
EAD. Bourdieu tem uma expressão que eu gosto muito, parece que
é a do professor alusivo, ele prepara sua aula para o melhor aluno.
Tenho vivido isso na EAD/facebook. Em minhas teleaulas convido a
todos, porém somente os mais dedicados, que têm maior apreço ao
curso EAD me procuram, já observei isso. Tenho diálogos bem
interessantes com alguns alunos EAD no “face”.
Indiferente

- Modificou a forma como os alunos e professores podem interagir.
O professor deve aprender a utilizar as redes sociais como
ferramenta de suas aulas e meio de chegar aos alunos.

Grande parte dos respondentes declarou que foi negativo o impacto do uso
das redes sociais, embora tenham apontado que o relacionamento entre
professor/aluno esteja mais próximo. Há uma grande preocupação em diversos
aspectos referentes ao trabalho; muitos relataram que o tempo gasto nas redes para
este contato com os alunos é realizado fora do seu horário de trabalho, confirmando
novamente o sobre-trabalho e o uso do flexitempo, não remunerado, por parte das
instituições (SENNETT, 2011).
Outro aspecto relevante observado é que se percebe um receio muito grande
do que o aluno posta nas redes sociais, pois os respondentes acreditam que muitos
alunos não sabem separar o professor e invadem sua vida pessoal. Mais uma vez,
as respostas expressam a preocupação com a exposição do professor. Notamos
aqui a intersecção entre o público e o privado indicado por Sennett (1988, p. 30),
“...o público vem se integrando ao significado de privado”.
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As próximas questões referentes à dimensão Professor/Aluno buscam,
complementarmente, verificar como o professor percebe a questão do controle de
sua vida privada e profissional pelos alunos. As respostas estão organizadas nos
quadros 5 e 6, a seguir.

Quadro 5 – Você acredita que, por estar nas redes sociais, é monitorado pelos alunos?

Os alunos
monitoram

Motivos
- Acredito que quando participava de redes sociais abertas
(facebook etc), isso acontecia, e sei que acontece com outros
colegas. No caso, a rede que participo é estrita aos alunos do curso
que leciono. E somente acesso para fins profissionais.
- Acredito que sou monitorado pelos alunos.

Sim

- Não só por alunos como por colegas de profissão. Essa
ferramenta vulnerabiliza o trabalho docente, registra acertos (o
sucesso) mas também eventuais erros.
- Como tenho dois perfis, um pessoal e outro "prof." esse
monitoramento acaba sendo positivo, pois as postagens são
sempre em relação ao conteúdo/interesse de sala de aula.
- De qualquer forma, o professor tem uma imagem a zelar e acredito
que somos monitorados onde quer que estejamos, pois, de alguma
maneira, somos modelos para eles.

Não

Indiferente

- Não, pois não compartilho meus contatos com eles.
- Não me preocupo com isso. Como gosto de falar, penso que o
professor precisa ter uma voz na sociedade, professar, defender
publicamente certas bandeiras se posicionar contrárias a outras, é
isso que tenho feito. Não sei se devo ou não, mas faço.

Quadro 6 – Você se sente à vontade quando um aluno(a) te adiciona nas redes sociais?

(Des)conforto ao
ser adicionado
pelos alunos

Motivos
- Não me sinto à vontade, pois acho que irá afetar minha liberdade
pessoal.
- Abandonei as redes sociais abertas, entre outros, pela invasão
que elas causam em nossas vidas.

Não

- Principalmente pela questão da idade, muitos alunos confundem
os limites. Prefiro não ter alunos como "amigos".
- Em alguns momentos é complicado, pois ao usar as redes sociais,
em determinados momentos gostamos de privacidade e a qualquer
momento surge um aluno pra tirar uma dúvida. Resumindo: é
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maravilhoso, mas escraviza o professor.
- Muitas vezes meus amigos fazem brincadeiras ou escrevem
coisas muito pessoais sobre algum comportamento meu. Por
exemplo, uma ida a um bar no qual bebi...
- Não tenho problemas com o uso das redes sociais.
Sim

- Por ter alunos em minha rede social, tenho mais critério para
postar fotos e outros conteúdos.
- Alunos "bons" sim; já outros alunos, não.

Eventualmente

- Eu seleciono qual aluno quero incluir em minha lista de contatos,
pois já tive problemas com alunos em redes sociais;
- A princípio eu não adicionava nenhum aluno. Alguns ficavam
chateados ou me cobrando. Minha relação com vários deles
melhorou quando eu passei a adicioná-los.

No quadro 5 observamos que, majoritariamente, os professores se sentem
monitorados pelos alunos. As respostas destacam alguns aspectos muito
significativos. O primeiro, quando um respondente relata que tem um perfil “pessoal”
e um outro de “professor”, o segundo, é a constante preocupação dos respondentes
em estar sendo monitorados não só pelos alunos como colegas de trabalho;
finalmente, é o fato de o docente ter uma “imagem” a zelar em qualquer lugar, pois
considera que professores são modelos para os alunos.
O quadro 6 reforça a preocupação com a questão da privacidade (espaço
público-privado) e de possíveis prejuízos em função do acesso dos alunos à vida
pessoal do docente, confirmando o que já foi apontado nos quadros anteriores sobre
a exposição do professor e o monitoramento (controle) dos alunos.
A maioria dos professores indica que não se sente à vontade em adicionar os
alunos em suas redes sociais. É interessante que alguns respondentes indicam que
adicionam apenas alguns “bons” alunos; o que não percebem é que a adição de um
“bom” aluno traz a possibilidade de acesso a seus posts por todos os amigos do
“bom aluno”, inclusive eventualmente, alunos que ele não acrescentaria em seu
perfil. Este problema está vinculado às regras de privacidade, portanto, os alunos
que o respondente não gostaria de ter em sua rede social, conseguem acompanhar
tudo o que se passa no seu perfil através dos seus colegas.
Também é interessante destacar que um professor se limita a controlar suas
publicações nas redes sociais, fazendo com que esta não o exponha pessoalmente.
82

Na sequência da análise, buscamos identificar qual o impacto que os
professores julgam que suas publicações têm nos alunos. Os resultados são
apresentados no quadro 7, a seguir.
Quadro 7 – Você acredita que, tudo o que você posta nas redes sociais pode interferir na relação
com seus alunos?

Interferência

Motivo
- Sim, pois eles não conseguem distinguir a vida pessoal da
profissional.

Sim

- Sou responsável pela formação do meu aluno em qualquer
lugar, inclusive nas redes sociais.
- Na realidade, os alunos confundem os lados pessoal e
profissional, por isso sempre devemos ter precaução com os
dados postados.

Não

- Entendo que os alunos sabem que nas redes sociais eu não
sou o professor e sim, mais uma pessoa do seu grupo virtual.

Estas respostas indicam uma grande preocupação dos respondentes no que
é postado no seu perfil, pois, majoritariamente, acreditam que o que postam interfere
na sua relação com os alunos, que não sabem diferenciar a vida privada da
profissional. Novamente, aparece a questão do espaço público e privado e da
exposição dos professores.
A partir das análises coletadas das questões referentes à dimensão das
relações entre professor e aluno, podemos afirmar que grande parte dos professores
acredita que o surgimento das redes sociais propicia uma proximidade entre
professor/aluno e, embora este seja um fator positivo, acarreta a necessidade do
docente se “policiar” nas redes sociais. Vale destacar também, a constatação de
uma maior dedicação de tempo ao trabalho fora do horário remunerado, o sobretrabalho; e ainda, que há uma grande preocupação com o que se é postado nas
redes sociais pelos alunos e a decorrente exposição dos professores. Por isso,
grande parte dos participantes da pesquisa concorda que são monitorados pelos
alunos através das redes sociais e, em geral, não se sentem à vontade quando
adicionados pelos alunos nas redes sociais em função de sua privacidade e perigo
de exposição.
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3.3.3 Dimensão Relações Trabalhistas

Esta dimensão é central no desenvolvimento deste trabalho e sua análise é
realizada com base nas próximas sete perguntas abertas do questionário
disponibilizado na internet, cujas respostas dão base aos quadros de número 8 a 14
que passamos a apresentar.

Quadro 8 – Você se sente à vontade quando seu coordenador ou diretor te adiciona nas redes
sociais?

(Des)conforto

Motivos

Não

Não me sinto à vontade, pois acho que serei monitorado 24h pela
instituição.

Sim

Sim, pois não tenho problemas com o uso das redes sociais.

Nesta questão as respostas foram praticamente idênticas podendo ser
resumidas nas duas apresentadas no quadro 8. A maioria informou que não se
sente

à

vontade

quando

é

adicionado

nas

redes

sociais

pelos

seus

diretores/coordenadores, pois acredita que será monitorado 24h pela instituição.
Uma pequena parte informou que não tem problema em ser adicionado, pois não
tem problemas com o uso das redes sociais. Estas respostas, assim como sua
incidência, indicam claramente a temeridade que os professores têm em relação ao
uso das redes sociais como ferramenta de controle pelas instituições o que reforça a
tese do seu uso para exercício de poder e de pressões profissionais.
A próxima pergunta busca identificar qual a visão dos professores em relação
ao impacto de suas postagens pessoais no facebook nas relações profissionais no
espaço de trabalho. As respostas são apresentadas no quadro 9, a seguir.

Quadro 9 – Você acredita que, tudo o que você posta nas redes sociais pode interferir na sua relação
junto à coordenação e direção da instituição?

Interferência

Motivos
- Sim, pois eles utilizam as redes sociais para nos monitorar.

Sim

- Porque posso ser questionado sobre o trabalho na unidade.
- Muitos parecem não diferenciar a vida acadêmica e a particular e
acabam por monitorar sim as postagens e comentar.
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- O uso das redes sociais revela muito das pessoas.
- Eles têm ciência do que fazemos, onde estamos e o que
postamos...
- Tenho um perfil pessoal e um perfil para minha atividade docente.
- Por isso procuro ser a mesma pessoa nas redes sociais e na vida
real. Penso antes de postar e falar.
- Ao aceitar participar de uma rede social você se expõe mais, o que
parece sem importância para uns, constitui-se importante para
outros. A compreensão a partir de signos, conceitos semióticos
também possui compreensão distinta da comunicação presencial
em seus diversos níveis de hierarquia;
- Através das redes os coordenadores podem traçar um suposto
perfil pessoal
Não

Não, pois entendo que meus superiores sabem que nas redes
sociais eu não sou o professor e sim, mais uma pessoa do seu
grupo virtual.

Por meio do agrupamento das respostas, podemos afirmar que existe uma
preocupação dos participantes em relação ao que se posta nas redes sociais, os
quais acreditam que isso pode interferir junto à direção/coordenação. Esta
preocupação é indicativa do uso do facebook como ferramenta de controle e no qual
se interseccionam o espaço público e privado.
Na sequência, buscamos identificar quais poderiam ser os benefícios do uso
do facebook para os professores. No quadro 10 apresentamos as repostas mais
significativas e que com pequenas nuances foram dadas por todos os respondentes.

Quadro 10 – Você acredita que as redes sociais trazem benefícios para o professor? Por quê?

Benefícios

Motivos

Respondente A

Conhecer um pouco melhor o aluno, saber sobre o que gosta, o
que tem acompanhado, quem são seus grupos.

Respondente B

As novas tecnologias são o presente em nossas vidas, inclusive na
cultura, educação e política. Eu sinto isso no cotidiano com alguns
colegas docentes e com os alunos(as). É impossível pensar a
relação didático-pedagógica sem a mediação do mundo virtual com
todas as suas possibilidades e ferramentas, inclusive as redes
sociais. Manuel Castells é um dos sociólogos que analisa
profundamente isso no livro "Comunicação e poder". Cada vez
mais as pessoas se relacionarão também no espaço virtual e
temos a obrigação de acompanhar as novas linguagens e
plataformas para podermos ampliar nosso trabalho de pesquisa,
ensino e extensão.
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Respondente C

É mais uma forma de comunicação com o aluno. Como
educadores, temos a missão de proporcionarmos o melhor do
ensino, visando uma boa aprendizagem. Se as redes sociais hoje
estão em alta e os alunos a utilizam, não vejo impedimento de
utilizá-la com fim educativo, deixando os assuntos mais atrativos e
dando maior acessibilidade a eles.

Respondente D

Elas são fundamentais para nos atualizarmos. As redes sociais
representam hoje um percentual significativo de ocupação no
mercado. Então, não podemos dissociá-las do cotidiano
pedagógico e de profissional.

Respondente E

É uma ferramenta maravilhosa quando os resultados são positivos.
Por um lado, é extremamente sofrido e doloroso para o profissional
quando recebe de um aluno uma crítica desconstrutiva ou de
caráter pessoal. Por outro lado, deve haver um limite, pois todo o
tempo que se passa trabalhando nas redes sociais (dando
explicações,
orientações,
respondendo
questionamentos,
acertando detalhes de organização de eventos) é uma jornada de
trabalho não contabilizada que escraviza o docente.

Respondente F

Caso o professor faça algum comentário ou insira material
inadequado poderá ser advertido, pois fica difícil separar o
professor da instituição X com a própria instituição X. O professor a
representa. Já tivemos problemas com alunos que postaram dados
indevidos no face. As redes são como qualquer outro instrumento,
exceto que tem uma dinâmica imediata, porém o uso inadequado
traz problemas. “ - A faca corta o pão, mas também pode cortar
uma pessoa. Como você a usa?”

Respondente G

O professor pode utilizar-se das redes sociais de uma forma
positiva, inclusive auxiliando os alunos a também fazer usos
produtivos nesses espaços virtuais. Falta formação e informação
para que o professor saiba como aproveitar melhor esse recurso.
Eu tenho muita dificuldade em lidar com os saberes no campo
virtual. Gostaria de saber mais.

Respondente H

O virtual deveria ser entendido como continuidade do real. Logo, as
redes sociais são espaços privilegiados de convívio com os outros
onde: alunos, colegas e chefes ascendem à condição de "amigos
virtuais". Isto seria um ponto a ser considerado.

Respondente I

Traz uma aproximação com o contexto do aluno. Por meio das
redes sociais podemos saber dos problemas reais e cotidianos dos
alunos e oferecer apoio, o que reflete positivamente no seu
desempenho. Humanização.

Respondente J

É uma excelente forma de aproximação com o aluno, de
aprofundamento de conteúdos e de engajamento entre as partes.
Todavia pode trazer aspectos negativos e cabe da sensibilidade e
honestidade do professor calcular até onde ele consegue utilizar a
ferramenta com esse propósito.

Respondente K

As redes sociais mantêm o professor mais próximo do cotidiano
dos seus alunos como dos grupos sociais aos quais pertence. A
produção de conteúdo do indivíduo e a sua exposição aproximam o
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professor da realidade e demandas cotidianas, que muitas vezes
diferem do conteúdo produzido pela impressa de massa. Além
disso, as redes sociais permitem que o professor seja visto também
como um cidadão e um indivíduo com uma vida para além da
profissional. Penso que as redes sociais podem beneficiar à
medida que ajudam a desconstruir a figura do professor como
sacerdote e a solidificar a figura de professor enquanto
profissão/trabalho.

Respondente L

Porque demonstra que o professor evolui conforme o tempo. E,
que mesmo que ele não utilize a rede, como os alunos utilizam,
para colocar qualquer coisa. Só o fato de estar interagindo com
outras pessoas, inclusive com alunos, demonstra que é uma
pessoa que acompanha o avanço tecnológico social.

Respondente M

Os benefícios são diversos. Através das redes sociais podemos
estabelecer um vínculo maior entre professor e aluno. Quando o
aluno se identifica com o professor de alguma forma, o estímulo
para estudar é maior. Também tem o aspecto do conhecimento
que pode ser compartilhado nas redes sociais (links relacionados
ao conteúdo, debates a respeito de algum assunto etc.). Mas
também tem um aspecto negativo que é a questão da privacidade.
Somos pessoas absolutamente "normais" fora de sala, como
qualquer ser humano. Temos vida social, nos divertimos e por aí
vai... Não é muito confortável que os alunos fiquem fuçando sobre
o que estamos fazendo quando não estamos na escola. Isso pode
ter influência bem negativa nesta relação de professor e aluno.

Existe um consenso geral dos respondentes que as redes sociais trazem
muitos benefícios para o professor, como avanço tecnológico, proximidade com os
alunos, contato com empresas, colegas de trabalho, possibilidades de emprego,
entre outros. Mas, também se confirma que o uso das redes sociais proporciona
excesso do trabalho ao professor. Essa intimidade com o aluno pode se confundir e
o aluno ultrapassar os limites com o professor. Os respondentes ainda destacam a
questão da privacidade que reforça a presença do controle e da intersecção entre o
público e o privado.
Na

sequência,

buscamos

identificar

possíveis

impactos

trabalhistas

decorrentes do uso das redes sociais, conforme quadro 11.

Quadro 11 – Você acredita que ter relações nas redes sociais com membros dirigentes da instituição
onde trabalha ou alunos pode interferir em suas relações trabalhistas?

Interferências

Motivos

Não

- Depende do conteúdo que foi postado, pode ser algo positivo,
propaganda do nosso trabalho.
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- Fora da instituição minha vida não interessa ao empregador.
- Alunos confundem facilmente a amizade com liberdade para
obtenção de vantagens pessoais;
- Depende das pessoas da IES, por isso mantenho apenas amigos
nas redes sociais, colegas de trabalho, não.
- Dependendo da cultura organizacional, pode interferir sim,
gerando desconfianças, monitoramento e até demissões, sobretudo
em empresas privadas;
- Pode, dependendo do tipo de interação que se estabeleça. Nem
sempre temos controle sobre as ações de terceiros;
- Tudo que estiver escrito (portanto, registrado) poderá ser usado
contra você

Sim

- A instituição costuma exigir que seus membros cultivem seus
valores para além da sua esfera de atuação. Em relação aos
alunos, esses não enxergam o professor como um profissional, mas
como uma identidade permanente. Logo, tanto a instituição, como o
aluno, exigem que o professor seja educador em todo o tempo.
Nesse sentido, todas as relações interferem nas relações
trabalhistas;
- A imagem do professor nas redes sociais deve ser a mesma da
vida real. Se houver uma dissonância pode prejudicar sua vida
profissional;
- Ainda não há um consenso sobre o uso das redes sociais, tão
menos um marco regulatório. A exemplo de outras mídias, elas
podem interferir sim, como no caso da escuta telefônica, da ofensa
moral. Eu pessoalmente já tive problemas de relacionamento numa
das empresas em que trabalhei;
- Dependendo do conteúdo postado poderão surgir conflitos na
esfera trabalhista;
- Em uma das escolas que trabalho, um professor recebeu
advertência após ser marcado em uma foto com alunos, numa
situação inadequada;
- Você fica mais exposto e tem que ter critério para postar conteúdo.

Nesta pergunta, alguns respondentes indicaram que não existe interferência,
mas a grande maioria respondeu que sim, existe interferência, que o professor fica
mais exposto e com isso precisa ter mais critério no que posta nas redes sociais,
espaço considerado por eles como pessoal. Alguns participantes tiveram problemas
trabalhistas na escola devido às redes sociais e que tudo o que estiver escrito, ou
seja, registrado, pode ser usado contra o professor. Os relatos, permitem inferir que
o empregador usa o facebook para o controle da vida do professor fora da instituição
e isso interfere diretamente nas relações trabalhistas.
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Na sequência, a pergunta refere-se ao sobre-trabalho ou ao flexitempo
buscando inventariar o uso das redes para situações de atuação profissional ligadas
à instituição de trabalho. Os resultados do tipo de utilização mais comuns são
apresentados a seguir no quadro 12.

Quadro 12 – Fora do ambiente de trabalho os(as) alunos(as) ou instituição usam as redes sociais
para resolver questões profissionais?

Utilização

Finalidade e argumentação
- Referente a atividades, notas, dúvidas, conselhos etc.
- A carga de trabalho para o professor aumentou muito com as
redes sociais, principalmente com a queda das barreiras temporais
e físicas de trabalho, (real e virtual).
- Questões de notas, frequências ou problemas com Secretaria.

Sim

- A maioria das instituições utiliza as redes sociais para divulgação e
marketing de seus produtos. Já os alunos, frequentemente utilizam
para reclamar de insatisfações, de aulas, provas, conteúdos etc.
- Em vésperas de prova os alunos costumam recorrer às redes
sociais para tirar dúvidas. Também já recebi trabalhos através
delas.
- Pessoalmente, como aluna, passei por uma situação que não
conseguia resolver por vias formais, então, por meio da rede, falei
com o professor e enviei os e-mails trocados oficialmente para que
a questão fosse finalmente resolvida.

Não

Até o momento ainda não aconteceu comigo. Mas já aconteceu com
um colega que respondeu a um aluno de forma mais áspera. O
aluno se dirigiu a um superior questionando a ética do professor.
Tenho receio de que as redes sociais possam ser utilizadas para
produzir provas contra mim (por parte de colegas e coordenador),
principalmente represálias políticas, pois é sabido que os ambientes
profissionais não são harmoniosos.

A grande maioria dos participantes da pesquisa informa que os alunos e a
instituição usam as redes sociais para resolver problemas profissionais e vários
respondentes indicaram os pontos positivos como acesso rápido aos alunos,
informação privilegiada e acessível a todos. No entanto, acreditam que os alunos
usam as redes sociais para reclamar de insatisfações, das aulas, provas, conteúdos,
etc. Também informam que em vésperas de provas os alunos costumam recorrer às
redes sociais para tirar dúvidas.
Cabe ainda destacar o impacto trabalhista, inclusive, com o risco de
demissão, quando os professores participantes indicam que uma resposta ao aluno
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(mal interpretada) ou até mesmo uma resposta mais áspera, pode ter impactos
profissionais negativos. Evidenciamos neste conjunto de respostas o uso do sobretrabalho que consiste na realização do trabalho não remunerado e nem computado
na carga mensal de trabalho e realizado, ordinariamente, fora do horário
convencional de trabalho na instituição escolar. Na modalidade EAD, além do sobretrabalho, aparece o flexitempo, no qual o profissional controla o local de trabalho,
mas não sua ocorrência ou intensidade, conforme apontado por Sennett (2011),
podendo por isso ser “sub-remunerado” e realizado fora da Instituição escolar.
A última pergunta referente à dimensão das relações trabalhistas busca
colher informações sobre casos reais de impactos do uso das redes sociais nas
relações trabalhistas vivenciados pelos professores. As respostas são apresentadas
no quadro 13 com os casos apresentados pelos participantes da pesquisa.

Quadro 13 – Você conhece algum caso de professor, ou você mesmo, que perdeu seu emprego por
problemas com as redes sociais?

Respondentes

Respostas

Respondente A

Professor X comparou alunos a macacos.... Dizendo que até os
macacos possuem maior capacidade de aprendizado.

Respondente B

Não posso comentar em detalhes sobre a situação.

Respondente C

O que deveria ser um esclarecimento de dúvidas, se tornou um
meio de interpretações errôneas e mal-entendidas.

Respondente D

Na verdade ele não perdeu o emprego, mas por causa de um
comentário em uma rede social está sofrendo um processo
administrativo por parte da IES.

Respondente E

Um grupo educacional comprou uma universidade e a nova
administração descontinuou os currículos dos cursos dos veteranos
para implantar os currículos vigentes comuns a todas as instituições
dos cursos do grupo. Isso causou revolta entre os alunos que se
mobilizaram e criaram páginas no facebook onde os professores
também expressaram suas opiniões. A universidade demitiu todos
os docentes que curtiram ou postaram mensagens na página do
movimento discente.

Respondente F

Conheço um colega, o “fulano”, quando eu ainda lecionava em
colégios particulares. Ele postou fotos de um final de semana com
um grupo de alunos na balada (alguns menores), todos bebendo.
De maneira coincidente, foi demitido uma semana depois. Claro que
a instituição não disse qual o motivo, mas ficou evidente que essa
foi a motivação, pois todos ouvimos um discurso do diretor sobre os
cuidados que devemos ter com as redes sociais.
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Respondente G

Respondente H

O professor frequentemente criticava a instituição e fazia
comentários negativos sobre seus alunos nas redes sociais. Fazer
comentários sobre sua insatisfação com o emprego é uma coisa,
torná-los públicos em uma rede social, é outra. Cada um tem o
direito de entendê-los como quiser e isso pode trazer
consequências - e trouxe!
1. De forma geral, docentes que se envolveram com alunos de
maneira pública.
2. Professores e coordenadores que utilizaram a rede social para
denegrir a imagem da instituição.

Respondente I

Sim. Não vou citar nem a instituição, nem o professor, mas os
alunos reclamaram que o professor chegava, passava um exercício,
abria um notebook e ficava totalmente alheio à sala. Alguns alunos
estavam na rede dele e usaram isso para reclamar. Conclusão, o
professor foi demitido por justa causa, porque os alunos registraram
que isso ocorria em todas as aulas.

Respondente J

Exposição da vida pessoal fez com que os dirigentes adotassem
medidas de retaliação.

Respondente K

Oficialmente foi desligado por outra razão, mas houve suspeita de
haver "cantado" uma aluna.

Respondente L

Um amigo tinha o costume de mandar e-mails engraçadinhos e
estava mandando para uma pessoa que não os achava tão
engraçadinhos assim; essa pessoa se sentindo constrangida pediu
à diretoria (com cópia dos e-mails) para tomar providências. Foi o
que se deu, teve de pedir demissão, 25 anos de casa.

Nas respostas podemos observar que os professores tiveram acesso a casos
de demissões e problemas trabalhistas devido ao uso das redes sociais. Os motivos
são diversos: professor que usou de maneira inadequada a rede social, escrevendo
frases que agrediam os alunos; professor cujas aulas não correspondiam às
expectativas dos alunos e estes usaram a rede social para fazer as reclamações e
registrar as aulas (ou falta delas); a existência de mecanismos de controle por parte
das instituições – como o caso da demissão, feita por uma instituição escolar, de
professores que curtiram ou comentaram em páginas abertas sobre o que alunos
protestaram contra a referida instituição. É possível perceber aqui o controle das
instituições de ensino, por meio das redes sociais, das ações dos professores fora
do espaço institucional.
Em relação a esta dimensão, podemos afirmar que a maior parte dos
respondentes não se sentem à vontade quando são adicionados nas redes sociais
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pelos seus diretores/coordenadores, pois acreditam que serão monitorados pela
instituição, e informam que ao postar algo nas redes sociais pode haver interferência
nas relações profissionais, têm que ser cuidadosos, e devem, inclusive, desenvolver
mais de um perfil (pessoal e profissional). Evidenciamos nos depoimentos dos
participantes os aspectos referentes ao mundo administrado, vinculado ao controle,
o que pode gerar opressão e que está ligado ao poder organizacional apontado por
Motta (2013) e, por conseguinte, à manipulação e à sedução discutidas por Souza
(2010), .
No que se refere aos benefícios que as redes sociais trazem para os
professores, houve um consenso geral de que as redes sociais trazem diversos
benefícios para o professor, mas novamente aparece a possibilidade de ocorrer
problemas profissionais, principalmente devido ao que se posta nas redes sociais
reforçando mais uma vez as questões de controle e poder organizacional nas redes
sociais e aos quais os docentes estão submetidos.
Os respondentes afirmaram que existe interferência nas relações com
membros e dirigentes da instituição nas redes sociais, que o professor fica mais
exposto e com isso precisa ter mais cuidado em relação ao que posta nas redes
sociais. Grande parte dos respondentes confirmou que os alunos e a instituição
usam as redes sociais para resolver problemas profissionais. E por último, vários
participantes citaram casos de professores que devido às redes sociais foram
desligados ou foram orientados a solicitar desligamento de seus empregos para
evitar maiores problemas.
As respostas comprovam que são utilizados mecanismos de controle por
parte das instituições de ensino sobre o uso do facebook pelos professores e das
postagens feitas pelos alunos. Ao mesmo tempo, podemos observar a presença do
sobre-trabalho e, declaradamente na EAD, a presença do flexitempo dos docentes.
Encerramos com algumas impressões gerais dos docentes sobre a rede
social e seu uso na educação. O quadro 14, a seguir, apresenta comentários
adicionais que os professores fizeram ao final do preenchimento do questionário e
que expressam suas impressões sobre o uso do facebook como ferramenta
educacional. É oportuno notar que, mesmo nessas considerações, são recorrentes
os aspectos já apresentados, e analisados, ao longo deste capítulo.
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Quadro 14 – Quer deixar aqui algum depoimento complementar referente ao assunto?

Respondentes

Depoimentos

Respondente A

Ferramenta que, caso
revolucionar a educação.

usada

de

maneira

eficiente,

pode

Respondente B

O comportamento das pessoas nas redes sociais é muito distinto e
pessoal. Muitas pessoas gostam de expor suas atividades
profissionais e particulares, suas crenças e filosofias de vida de
forma mais aberta, mas nem sempre sinceras. Tenho menos de 2
anos de uso de redes sociais, mas percebo que cada vez mais
essas mídias têm sido utilizadas como "vitrines" para venda de um
"produto" que nem sempre é real. Por isso, entre muitas outras
razões, evito a utilização dessa forma de mídia para uso
profissional.

Respondente C

Penso que os docentes precisam incorporar as novas tecnologias
em sua prática pedagógica cotidiana, pois, as novas gerações são
muito familiarizadas com este tipo de possibilidade. Dessa maneira,
poderíamos aproveitar o potencial das redes sociais para enriquecer
o processo de aprendizagem dos sujeitos envolvidos.

Respondente D

As redes sociais são instrumentos tecnológicos que devem ser
aliados nos processos educacionais. Cabe à academia trabalhar
bem com seus alunos o seu devido uso, de forma ética, competente
e profissional. Não deixa de ser também um ambiente para
entretenimento com uso racional e ciente de suas responsabilidades
civis.

Respondente E

As redes sociais devem ser utilizadas com cautela, ocasionam
experiências boas e ruins. A relação de proximidade favorece o
processo de ensino-aprendizagem. No entanto, perde-se muito
tempo com as redes sociais. Um tempo que não é remunerado e
nem contabilizado enquanto carga-horária de trabalho. É viciante e
pode escravizar o professor, além de vulnerabilizá-lo diante de
colegas e alunos mal-intencionados.

Respondente F

As redes sociais podem causar mal estar nas relações professor
aluno, caso sejam postados assuntos que ferem a integridade das
pessoas ou que julgam a qualidade das aulas ou personalidade de
professor. Não concordo com esse tipo de atitude. Já assisti
reportagens que demonstraram que certos assuntos não devem ser
postados para evitar constrangimentos.

Respondente G

Acredito que as pessoas, especialmente aqui no Brasil, não
conhecem as funções das redes sociais e as utilizam para postar
muitas coisas e informações pessoais que não deveriam ser
compartilhadas publicamente. Além disso, as redes não são
seguras o suficiente e temos pessoas muito mal intencionadas, que
usam informações publicadas contra outras pessoas. Não gosto de
me expor nas redes e seleciono muito os meus "amigos". Já tive
problemas com um aluno, que me ameaçou, escreveu coisas sem
fundamentos sobre mim etc. e isso me fez mais atenta e seletiva em
relação ao uso das redes para todas as finalidades.
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Respondente H

O impacto das redes sociais na profissão docente é complexo por
ser multifacetado. Percebo que há dois aspectos principais as
serem analisados: a relação com os alunos e a relação com as
instituições. Penso que ambos os casos se unem em torno de um
mesmo questionamento: o que é ser professor? Ainda é muito
presente a visão de professor como sacerdote; se é professor em
todo tempo. Na relação com os alunos isso é problemático pois é
construída para ele a figura de um indivíduo infalível e que é
exemplo a ser seguido. Esta visão não permite o aluno ver o
professor como um indivíduo com uma vida outra além dessa - um
modelo de ser humano ocidental. Qualquer comportamento do
indivíduo que não esteja de acordo com este padrão levanta
questionamentos sobre seu status de professor. Em relação à
instituição, além dos problemas que apontei acima, há as questões
trabalhistas. O professor mormente recebe pelo seu tempo em sala
de aula. No entanto, com a participação das instituições nas redes
sociais, além do monitoramento dessas sobre o professor, ocorre
também que muitas pedem do professor monitoramento dos alunos.
Muitas exigem que o professor seja profissional também nas redes,
no entanto sem remuneração ou garantia trabalhista alguma. Na
minha perspectiva, as redes sociais colocam em pauta esses dois
problemas: a visão sobre a profissão professor e suas relações de
trabalho.

Respondente I

Acho que não podemos ir no fluxo contrário às inovações, temos de
usá-las a nosso favor. A sala de aula não é mais um espaço físico,
mas tende a tornar-se um espaço virtual, aliás, muito mais atrativo.
O que ainda falta no Brasil é tecnologia para todos e em todo lugar,
com qualidade e velocidade.

Respondente J

É inegável o poder das redes sociais de atrair pessoas,
independentemente da classe social ou da faixa etária. Assim, a
escola precisa voltar seus olhos a essas plataformas,
contextualizando sua importância dentro do ambiente escolar.

Respondente K

Tema instigante e atual.

Respondente L

Acho a pesquisa incrível pois ainda não sei como lidar com tantas
mudanças promovidas pela tecnologia e pelas redes sociais online.
Tenho sempre muitas dúvidas como: adiciono ou não os alunos?
Deixo realmente em um grupo restrito? O que vale a pena
compartilhar? Até que ponto vai minha liberdade?
Por favor, partilhe os resultados! Parabéns pelo trabalho!!

Respondente M

Sua pesquisa é importante para que as pessoas tenham
consciência da importância crescente das redes sociais e da
internet em geral. É fundamental que entendamos os novos
paradigmas, métodos e procedimentos que as novas gerações
utilizam para que não percamos nossa capacidade de atuação
profissional na área de educação e até mesmo nossas
possiblidades de cidadania mais compartilhada.

Respondente N

Desejo boa sorte na pesquisa e espero ver os resultados publicados
em breve nos periódicos da área.
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Em razão da pergunta não ter sido focada em um aspecto específico, houve
diversos depoimentos sobre as redes sociais, positivos e negativos, mas
destacamos aqui principalmente que os respondentes indicam que os professores
precisam ter consciência (cautela) para postar algo nas redes sociais, tendo em vista
o monitoramento (controle) que é exercido sobre as postagens pelas instituições de
ensino, e também, o impacto na quantidade de trabalho fora da instituição escolar e
o poder das redes sociais. É importante destacar, ainda, que estas questões,
principalmente relativas ao volume de trabalho e ao controle, aparecem nas três
dimensões analisadas e reaparecem nos comentários gerais, o que demonstra o seu
impacto na percepção do docente e do uso do facebook e das redes sociais na
educação.
Podemos inferir que ainda há necessidade de pesquisas e reflexões sobre o
uso e o papel das redes sociais na educação, pois vários respondentes deixaram
depoimentos que chamam à atenção sobre a importância e relevância da pesquisa
sobre o tema.
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CONSIDERAÇÕES

Esta pesquisa resultou em uma experiência muito enriquecedora, pois
permitiu que nos aproximássemos de um tema relevante e que ainda é pouco
pesquisado. Retomando o problema que a norteou, apresentamos a seguir as
principais considerações que podemos fazer, ainda iniciais, tendo como referência
as análises realizadas.
No que se refere ao questionamento sobre os impactos que as redes sociais
trazem para a educação, identificamos diversas facetas relativas ao trabalho
docente e às relações entre alunos, professores e instituições escolares.
Com a pesquisa verificamos que grande parte dos respondentes indica que
se deve ter cautela (consciência) na utilização das redes sociais, devido ao seu
impacto tanto nas relações interpessoais como nas trabalhistas.
Analisando as questões respondidas, referentes aos impactos pedagógicos
das redes sociais, podemos afirmar que o uso das redes sociais em sala de aula traz
impactos pedagógicos, o quais são entendidos pelos respondentes como positivos
quanto ao dinamismo e ao estreitamento das relações professor-aluno que podem
ser proporcionados. Concomitantemente, observamos o fato de o professor estar
efetivamente trabalhando em suas horas vagas e o uso inadequado da rede em
virtude de não distinguir nesta a vida privada da profissional.
Em se tratando da relação professor-aluno, os resultados indicaram que esta
se tornou, por um lado, mais próxima com o uso das redes sociais, mas por outro,
mais vulnerável. Grande parte dos professores informou que é positiva a relação
entre professor-aluno através das redes sociais, pois percebem uma melhora no
contato com o aluno e no aprendizado. Os relatos desvelaram que há uma mudança
na forma como os alunos e professores podem interagir, no entanto, também
apontam que o trabalho invade a vida pessoal do docente, tornando esta relação,
como mencionado, mais vulnerável. Mesmo os respondentes que informaram que
criam um “perfil profissional” nas redes sociais para separar a sua vida pessoal,
acabam tendo um sobre-trabalho, pois terão que administrar este novo perfil e as
solicitações de alunos.
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Em relação ao impacto vertical junto à direção e à coordenação, os
professores disseram que não se sentem à vontade quando são adicionados nas
redes sociais pelos seus gestores, pois apontaram que serão monitorados
dioturnamente pelas instituições de ensino. Estas, por sua vez, realizam o controle
das postagens e, dessa forma, exercem seu poder organizacional, administrando
aquilo que pode ou não ser postado na rede social.
Ainda no que se refere à influência do uso das redes sociais nas decisões da
coordenação e direção das instituições escolares, os participantes afirmaram que
sim, as redes sociais influenciam diretamente nas ações e decisões da gestão
escolar e das instituições. Isso faz com que os professores tenham muito cuidado
com o que é postado em sua rede social, pois acreditam que esse controle pode
gerar, inclusive, demissão. Vários respondentes indicaram que já presenciaram
problemas trabalhistas relacionados ao que foi postado nas redes sociais. Muitos
dos casos relatados não chegaram a demissões, mas a orientações e advertências.
Em se tratando da questão demissão, constatamos por meio da leitura dos
relatos feitos pelos participantes da pesquisa, que existem vários casos de
professores que foram demitidos em virtude de algo que postaram nas redes sociais.
Segundo tais relatos, os motivos dessas demissões não foram esclarecidos ao
professor, principalmente para que as instituições evitassem problemas judiciais,
mas, obviamente, estavam ligadas à participação dos demitidos nas redes sociais.
Os motivos relatados foram diversos, como o caso do professor que escreveu frases
denegrindo os alunos, ou o da postagem de alunos que indicavam que o professor
não lecionava durante as aulas, entre outros casos.
Quanto à influência do uso das redes sociais nas questões relativas ao
horário e carga de trabalho, as análises dos resultados apontaram que as redes
sociais influenciam e têm um impacto muito expressivo quanto ao horário de
trabalho do professor e sua carga de trabalho. As respostas indicaram que os
alunos, principalmente em período de provas, recorrem às redes sociais para tirar
dúvidas com os professores além de solicitar notas, conselhos, entre outros. Um
número expressivo de respondentes concordou que as redes sociais aumentaram a
carga de trabalho. Este aspecto indica a existência do sobre-trabalho nos cursos
presenciais, o trabalho não remunerado exercido fora do horário acordado entre o
professor e a instituição de ensino, e do flexitempo nos cursos na modalidade EAD.
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Para obtermos informações adicionais sobre as redes sociais e seus impactos
na profissão docente, formulamos uma pergunta final, solicitando aos respondentes
que escrevessem algo relevante sobre o tema. Nesta pergunta tivemos diversos
depoimentos apontando aspectos positivos e negativos referentes ao uso das redes
sociais. Observamos uma disposição mais receptiva no que se refere ao uso de
novas tecnologias indicando, ainda, que o professor precisa acompanhar e se
adaptar a estas mudanças tecnológicas. Percebemos que os respondentes sentem
necessidade de fazer uma reflexão sobre seu papel dentro da educação e que,
também, o uso das redes sociais pode favorecer o processo de ensinoaprendizagem quando bem utilizadas pelos professores e alunos.
Ressaltamos também que as entrevistas realizadas com os representantes
dos sindicatos, não foram utilizadas para análise, pois ainda não estão avaliando os
impactos das redes sociais na vida profissional dos docentes. Apesar de não ser
trazido para esta discussão, esse material de investigação foi mantido como
apêndice (cf. apêndices 5 e 6) neste trabalho. Como afirma Bardin (1979), ao tratar
da análise de conteúdo, a ausência do indicador que buscávamos nas entrevistas
revela as dificuldades enfrentadas no encaminhamento destas questões pelas
entidades representantes dos professores. Temos a convicção de que o volume de
respondentes e o número de questões respondidas no questionário atenderam às
necessidades da proposição desta pesquisa e que o fato das respostas dos
representantes dos sindicatos não ter contemplado a questão da rede social, e não
ter sido utilizado com elemento complementar à análise das três dimensões,
especialmente a relativa aos aspectos trabalhistas, não interferiram na análise final
dos dados.
Destacamos, por fim, que o fato de o questionário ser realizado online foi
muito positivo para obtenção dos resultados, pois desta forma conseguimos um
número expressivo de participantes da pesquisa, fato que a torna representativa.
Consideramos que este trabalho representa apenas uma discussão inicial
sobre o uso das redes sociais na educação e que abrimos aqui sugestões e
possibilidades de novos estudos dentro das dimensões pedagógicas, das relações
professor-aluno, das relações trabalhistas e outras que poderão surgir com a
realização de novas pesquisas sobre o tema.
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Retirados porque excedem o limite para publicação no Banco de teses e Dissertações, porém os
mesmo podem ser consultados no trabalho original.
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ANEXO 13

APÊNDICES
O apêndice 1 foi retirado por exceder o limite de publicação no banco de teses
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APÊNDICE 2

UMESP – UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO
Programa de Pós Graduação Mestrado em Educação
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu Franklin Portela Correia, RG no. 3.513.561-18, mestrando do Programa de
Pós Graduação Mestrado em Educação da Universidade Metodista de São Paulo,
sob a orientação do Prof. Dr. Roger Marchesini de Quadros Souza, proponho o
desenvolvimento da pesquisa intitulada “O Impacto das Redes Sociais na Profissão
Docente”, que tem por objetivo investigar se a utilização das redes sociais afetam a
relação entre professor-aluno, além do possível impacto no dia a dia do professor
em suas relações trabalhistas e profissionais.
Trata-se de uma pesquisa de cunho quantitativo e qualitativo a ser realizada
de fevereiro a maio de 2013.
Inicialmente será desenvolvida a pesquisa bibliográfica sobre o tema: O
Impacto das Redes Sociais na Profissão Docente. Para se debruçar sobre a
temática a pesquisa tem como suporte teórico os autores: NÓVOA, António;
SENNETT, Richard; DIAS, Cristiane e COUTO, Olivia Ferreira do; DANIEL, John;
CECÍLIO, Sálua e GARCIA, Dirce Maria Falcone.
Para coleta de dados será aplicado um questionário e realizadas entrevistas
que tem como objetivo contemplar os aspectos referentes ao escopo da pesquisa. O
questionário contem perguntas abertas e fechadas e a identificação do respondente
não é necessária. As entrevistas semi-estruturadas baseiam-se em um roteiro de
entrevistas com algumas perguntas relacionadas ao tema, que deverão ser
respondidas no ato da entrevista.
Poderá haver uma devolutiva dos resultados da pesquisa aos envolvidos na
pesquisa, se assim desejarem.
Alguns esclarecimentos:
A participação dessa pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de
identificação do sujeito que participar, retirar seu consentimento na pesquisa, sem
penalização alguma.
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A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes.
A participação na pesquisa não possibilitará desconforto ou risco ao
participante por se tratar de uma entrevista voltada a sua inserção nos espaços de
educação e que está pautada, sobretudo em diálogos. Os respondentes, ainda, em
caso de desconforto, poderão interromper o processo de resposta aos instrumentos
de pesquisa a qualquer momento e se desejarem ser excluídos da pesquisa.
São Bernardo do Campo, Fevereiro de 2013.
Franklin Portela Correia
Contato: (11) 98558-4747

Consentimento do (a) Participante:

_______________________________________________________________
Nome completo

_______________________________________________________________
Assinatura

_______________________________________________________________
Local, dia, mês e ano
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APÊNDICE 3
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APÊNDICE 4
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APÊNDICE 5

Transcrição – Entrevistado 1 – SINPRO – SP
Entrevistador: Olá primeiro quero agradecer a sua disponibilidade para esta
entrevista.

Entrevistado: Claro! Eu sou o P. e estou à disposição.

Entrevistador: Estou fazendo uma pesquisa para o meu mestrado em educação na
Universidade Metodista com o título o Impacto das Redes Sociais na Profissão
Docente, principalmente focando sobre o facebook que hoje é uma das redes sociais
mais usadas pelos alunos. E uma das metodologias será entrevista com
profissionais do sindicato pra saber se as redes sociais vem trazendo algum impacto
na vida do professor principalmente nas relações trabalhistas. Gostaria de verificar
com você nesta entrevista a sua disponibilidade em nos fornecer informações.

Entrevistado: Sim, o teu trabalho é muito interessante, porque é uma área que
estamos muito interessados, porque não é uma área que está totalmente
desvendada, é tudo muito novo, até tivemos algumas palestras sobre isso para os
professores, entre outras coisas, mas muito pouco ainda.

Entrevistador: Vocês teriam dados estatísticos de demissões ou problemas
trabalhistas relacionados a redes sociais?

Entrevistado: Não. Recentemente está em andamento um caso de justa causa do
professor ter se manifestado da escola mas é um caso que eu não tenho
conhecimento como está. Além disso, tem vários atendimentos que já peguei por
telefone de professores que ligaram para saber como proceder, pois alunos
colocaram coisas falando mal do professor, etc.

Entrevistador: E o que o professor queria saber nestas ligações?

117

Entrevistado: Como pode proceder, quais os direitos, como poderia se defender,
que atitude a escola poderia tomar, pois os alunos estavam tirando sarro deles
dentro do colégio. Se poderia entrar com um processo civil ou trabalhista.

Entrevistador: e pra estes casos, qual foi a sua orientação?

Entrevistado: Conversar com a escola, mas o grande problema é que as empresas
grandes tiram o time de campo e larga o professor sozinho e aí ou o professor se
vira ou perde o emprego, porque para a escola salvar a sua imagem é mais simples
mandar o professor embora.

Entrevistador: A partir de quando começaram a perceber o problema de demissões
relacionados a isso?

Entrevistado: ainda não percebemos o crescimento disso relacionados a redes
sociais, somente casos informais já comentados.

Entrevistador: Dos quatro níveis de ensino (Fundamental I e II, Médio e Superior)
há mais problemas trabalhistas relacionados ao facebook e quais os problemas mais
comuns?

Entrevistado: Seria mais no fundamental II e Médio. Mais a molecada adolescente.
Dos 12 aos 17 anos.

Entrevistador: Destes casos apresentados, quais foram as principais causas
desses problemas?

Entrevistado: Alunos postavam mensagens de mal gosto, foto do professor em
posição inconveniente, brincadeiras inadequadas, etc.

Entrevistado: Como os Proprietários dos estabelecimentos de ensino se comportam
nestes casos?

Entrevistado: “Tirando o corpo de fora”!!
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Entrevistador: Destes professores, você chegou a ter algum retorno do processo?

Entrevistador: Não, os professores tem muito medo de se expor, a repressão, medo
de perder o emprego, etc. A gente tem esta dificuldade de retorno e
acompanhamento.

Entrevistador: O Sindicato tem tomado alguma medida preventiva ou corretiva?
Quais?

Entrevistado: estamos buscando. Algo mais concreto, porque a gente se sente
como um liquidificador, estamos em um processo que não sabemos como é, como
são definido as regras e estamos a 5 anos tentando achar respostas para a parte
trabalhista referente a isso, porque é o tipo da situação que as pessoas não querem
se expor e acaba a vítima virando réu, hoje que agora que as coisas estão mudando
aos poucos, alguns canais de atenção específicas que estão aparecendo para
auxílio mais específicos para orientar e verificar as dificuldades que os professores
estão tendo neste caminho. É tudo muito novo e a gente precisa realmente de
reflexões, inclusive como o seu trabalho para ver se a gente consegue pistas para
poder ir crescendo.
As pessoas andam se expondo muito, eu vejo pelo celular, as pessoas estão
discutindo livremente na frente das pessoas, etc.

Entrevistador: Gostaria de fazer algum comentário adicional?

Entrevistado: Eu acho muito interessante, vale a pena o seu trabalho. Estamos
precisando de pessoas que busquem esta realidade pelo qual estamos vivendo e
acho muito legal seu trabalho e gostaria de quando tiver concluído, pode me
procurar para nos dar o resultado, todas as quintas-feiras temos reuniões e palestras
e quando seu trabalho estiver concluído pode me procurar porque gostaria de ouvi-lo
e ver o que você tem a contar pra gente.
Entrevistador: Quero agradecer muito a sua ajuda e participação através desta
entrevista e claro, assim que finalizar a pesquisa, passo para o senhor os dados e
podemos marcar um encontro aqui no sindicato para apresentar as informações.
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APÊNDICE 6

Transcrição – Entrevistado 2 – SINPRO – ABC
Perfil do Entrevistado:
Idade: 58 anos
Sexo: Masculino
Função no Sindicado: Presidente
Tempo de Serviço no Sindicato: 16 anos
Formação: Física e Matemática
Atuação como Docente: Ensino Médio e pré vestibulares durante 35 anos.

Entrevistador: Boa tarde Sr J., eu sou o Professor Franklin e sou professor do
ensino público e privado e estou fazendo mestrado em educação na Universidade
Metodista em São Bernardo do Campo e o título da minha dissertação é o Impacto
das Redes Sociais na Profissão Docente e dentro dela tem dois processos de
pesquisa. O primeiro é um questionário online onde os professores que participaram
respondendo perguntas sobre este tema e o outro processo seria uma entrevista
com pessoas que trabalham com homologação de professores e eu já fiz uma
entrevista com o diretor do sindicato dos professores de São Paulo e gostaria de
saber se poderia fazer uma entrevista com o senhor também.
Entrevistado: ok! O que eu puder te ajudar estou à disposição.
Entrevistador: Você já teve problemas trabalhistas em relacionados ao uso do
facebook?
Entrevistado: Por hora até o momento o que eu já tive de problemas é que a escola
não quer que a gente poste nada nas redes sociais que venha a desencontro da
filosofia da escola. Elas fazem uma orientação neste sentido, então o professor que
tiver alguma divergência não pode postar no facebook.
Entrevistador: E o professor que faz isso, já sofreu alguma sanção?
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Entrevistado: Olha, o que acontece, nos casos raros, é aquela coisa da escola
chamar o professor para orientar ou ameaçar com uma advertência, isso é o que a
gente tem de informação.
Entrevistador: Vocês teriam dados estatísticos de demissões ou problemas
trabalhistas relacionados a redes sociais?
Entrevistado: Não, por enquanto não, já discutimos algumas coisas aqui sobre isso,
mas por hora não tivemos.
Entrevistador: Mas vocês já tiveram algum caso de professores que possam ter
ligado, por estarem sofrendo alguma pressão da escola, vocês tem alguns casos
neste sentido?
Entrevistado: Sim, já aconteceram alguns casos neste sentido sim, com
professores que sofreram determinadas pressões, mas que depois também não tem
dado continuidade. A gente orienta neste sentido que ele ouça a empresa, mas que
ao receber a advertência ele não concorda com o conteúdo e depois qualquer coisa
vêm ao sindicato discutir para ter mais orientação.
Entrevistador: Você tem algum tipo de caso que possa citar?
Entrevistado: Tivemos um caso recente de um professor de uma universidade que
fez um comentário no facebok, já teve casos de alunos que falaram do professor no
facebook, mas são coisas que foram muito rápidas e não foram pra frente.
Entrevistador: Às vezes o que acontece, é até a instituição esperar a
semestralidade do professor e o demite sem informar o motivo, simplesmente
informando que “não precisa mais dos serviços do professor”.
Entrevistado: Isso mesmo Franklin, por isso que é interessante se o Brasil
assinasse a convenção 158 da O.I.T. (Organização Internacional do Trabalho), pois
esta convenção o empregador será obrigado a colocar o motivo da demissão. A
gente tem brigado há uns 10 anos para que o governo assine, mas não assinaram
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até agora. E se o governo de esquerda não assinar, esquece que o da direita não
vai assinar mesmo.
Entrevistador: Como os Proprietários dos estabelecimentos de ensino se
comportam nestes casos?
Entrevistado: como é uma coisa muito nova, o que vou te falar é sobre a
universidade que citei. Nós tivemos um fórum com eles onde o objeto não era esta
fala, sobre redes sociais, mas neste fórum esta instituição nos falou que tem uma
reclamação de um professor que isto está acontecendo e que eles não concordam.
Mas eles não escrevem isso, fica somente na fala senão eles teriam que caracterizar
o que estão falando e eles não querem isso.
Entrevistador: O Sindicato tem tomado alguma medida preventiva ou corretiva?
Quais?
Entrevistado: A nossa preocupação no momento é mais uma busca pelo
regramento do que o professor vem fazendo online, hoje a profissão do professor,
está muito mais voltada às novas tecnologias, e a gente não consegue ainda
trabalhar ainda com uma plataforma na escola. A nossa busca é pelo regramento
desta hora online que o professor trabalha. Hoje o professor é obrigado a responder
alunos na rede social, muitas vezes eles tem que fazer as provas online, estas
provas tem que sair prontas para serem impressas, então todo este trabalho que o
professor está fazendo, além de passar lista de exercícios e depois dar devolutiva
para os alunos, este trabalho deveria estar sendo controlado, e deveria existir uma
plataforma na escola, onde nós, o sindicato, pudéssemos estar controlando este
tempo e medindo o trabalho do professor. Estamos brigando muito por isso e
conseguimos agora colocar na convenção coletiva do ensino superior alguma coisa
pra montar uma comissão para estar discutindo isso. Nós temos uma preocupação
muito grande com isso, porque a escola oferece um produto, diz que tem, a partir daí
ela fica credenciada a cobrar mais a mensalidade e do lado do professor, ele fica
trabalhando mais, com o mesmo valor hora-aula. Aqueles 5% que é pago para o
professor é só para preparação de aula, ele não corresponde ao trabalho que o
professor faz na casa dele.
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O teu trabalho é interessante para que a gente tenha todas as cabeças pensantes
neste momento para que o professor saia ganhando.
Entrevistador: você tem algum comentário adicional?
Entrevistado: Eu acho que a primeira coisa é estabelecer uma jornada digna e
humana do professor, para que ele possa atender os alunos, possa atender a escola
e a gente ter um ensino de qualidade, porque hoje no terceiro milênio a educação é
uma questão de soberania, então é preciso valorizar os professores neste sentido e
aí tudo que vem em prol da educação de forma que o professor consiga trabalhar
sem uma sobrecarga, sem precisar dar 50, 60 ou até 70 aulas por semana e isso é
desumano, é bem vindo. Então as novas tecnologias elas tem que ser uma
ferramenta para o professor e não pode ser um instrumento que ele fique
escravizado pela escola e de todo o sistema, esta é a nossa visão.
Entrevistador: Ok Sr. J., quero agradecer a entrevista e a sua ajuda.
Entrevistado: Eu que agradeço e se precisar de mais alguma informação, fico à
disposição.
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