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RESUMO
No contexto contemporâneo, da hiperconexão, em que tecnologias digitais da informação e
comunicação reconfiguraram não só as formas de interação humana, mas também as relações
com o saber, muitos são os desafios impostos à escola, professores e alunos de modo geral.
Inspirados por esse cenário, buscamos, a partir dos próprios aparatos tecnológicos e de suas
possibilidades comunicacionais, entrar no universo de expressão, reprodução e criação do
socialmente produzido e nos aproximar do complexo mundo da educação. Focalizamos esse
estudo na compreensão de imagens e significados reveladores das representações sobre os
professores nas comunidades da Rede Social Orkut e, ainda, numa perspectiva interacionista,
procuramos identificar a representação subjacente do aluno virtual que referencia a ação do
internauta. O trabalho está direcionado pela luz da teoria das Representações Sociais de
Moscovici (1978, 2003), um campo que considera as imagens, símbolos, valores e modelos para
guiar a maneira de nomear e definir aspectos da realidade cotidiana. Numa abordagem analítica
de natureza qualitativa, selecionamos seis comunidades que foram subdivididas em três
categorias: Tipos, contra e pró-professor. A análise foi feita a partir dos textos de apresentação
das próprias comunidades e dos registros dos internautas nos fóruns e enquetes a respeito dos
professores e do ensino em geral. Objetivamos contribuir com mais conhecimento e reflexão
acerca do ser professor na atualidade, além de propor aos educadores que reflitam, com bases nas
informações que levantamos, sobre o modo de operar com esses materiais e utilizar as
informações nas salas de aula. Constatamos que os internautas utilizam o espaço das
comunidades de diferentes maneiras, tais como ferramentas identitárias, movimentos catárticos,
críticas, denúncia ou reverência e, ainda, como formas de sistematizar e organizar informações
muitas vezes esparsas no cotidiano. Encontramos nas seis comunidades selecionadas a
composição de duas imagens opostas do professor: de um lado, críticas, denúncias e revoltas
contra a imagem de um professor autoritário, que utiliza práticas pedagógicas punitivas; e, de
outro lado, a reverência à imagem do professor mais próximo, amigo, que escuta os alunos e
dialoga com eles. Vimos a composição de imagens opostas sobre o professor, mas que
convergem no que diz respeito à reivindicação e anseio por relações mais próximas e menos
verticais entre alunos e professores. Para a discussão e análise dos resultados realizamos uma
interlocução entre diferentes autores, envolvendo as temáticas: escola tradicional moderna
autoridade docente, tecnologias digitais da comunicação e informação, práticas educativas, visão
dos alunos sobre professores, tanto em pesquisas realizadas no contexto escolar como em
ambientes virtuais e a participação no Orkut e em suas comunidades.
Palavras-chave: Orkut, comunidades, aluno, professor, escola, tecnologias digitais.

ABSTRACT
In the contemporary context of hyperconnection, in which digital technologies of information
and communication reshaped not only the forms of human interaction, but also the relationship
with knowledge, there are many challenges to school, teachers and students in general. Inspired
by this scenario, we searched, through the own technological devices and their communication
possibilities, to enter the universe of expression, reproduction and creation of what is socially
produced and get closer to the complex world of education. We focused this study on the
comprehension of revealing images and meanings concerning representations of teachers in
communities of a social network called Orkut, and also, in an interactionist perspective, we
sought to identify the underlying representation of the virtual student that references the action of
the Internet user. The work is directed by the light of the theory of social representations by
Moscovici (1978, 2003), a field that considers the images, symbols, values and models to guide
the way of naming and defining aspects of everyday reality. In a qualitative analytical approach,
we selected six communities that were divided into three categories: Types, against and proteacher. The analysis had as a starting point the introductory texts of their own communities and
records of Internet users in the forums and polls about teachers and education in general. We
aimed to contribute to more knowledge and reflection about being a teacher today, and propose
to educators to reflect, based on the information we have raised, on how to work with these
materials and use the information in classrooms. We found that internet users use the community
space in different ways, such as identity tools, cathartic movements, criticism, complaint or
reverence, and also as ways to systematize and organize information often sparse in everyday
life. We found in the six communities selected the composition of two opposing images of
teachers: on the one hand, criticism, complaints and revolts against the authoritarian image of a
teacher who uses punitive educational practices, and on the other hand, the reverence to the
image of the teacher who is closer, friend, who listens to students and discusses with them. We
saw the composition of teachers’ images that, however opposing, converge with respect to the
claim and desire for closer and less vertical relations between students and teachers. For
discussion and analysis of results we conducted a dialogue between different authors, involving
the following themes: modern traditional school, teacher authority, digital technologies of
communication and information, educational practices, students’ views on teachers, both in
research conducted in the school context and in virtual environments and participation in Orkut
and its communities.
Keywords: Orkut, communities, student, teacher, school, digital technologies
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Introdução
Sempre necessitamos saber o que temos a ver com o mundo
que nos cerca. É necessário ajustar-se, conduzir-se, localizarse física ou intelectualmente, identificar e resolver problemas
que ele põe. Eis porque construímos representações
(Jodelet)

Nosso estudo, inspirado pela teoria das Representações Sociais de Moscovici (1978,
2003), pretende trazer contribuições que permitam a compreensão de referências socioculturais
utilizadas pelos alunos e usuários da internet para caracterizar o professor. De forma
simplificada, entendemos que as representações sociais dizem respeito a um conjunto de
imagens, símbolos, valores e modelos veiculados numa sociedade para caracterizar pessoas,
objetos, situações, entre outros, e são responsáveis, em grande parte, por direcionar nossa
maneira de definir e nomear aspectos do cotidiano vivido, o que implica na forma de interpretálos e na adoção de posicionamentos.
Buscaremos, portanto, nas Redes Sociais, particularmente no Orkut e em suas
comunidades, imagens e significados reveladores das representações sobre os professores. A
partir de um olhar interacionista, tentaremos compreender não só as representações dos
professores na rede, mas também o jogo de alteridade que nelas está contido, em que entendemos
que a revelação do “outro” implica revelação do “eu” e a constituição de um universo
sociocultural de pertença e/ou de referência. Trata-se de pensar a representação do professor e,
ao mesmo tempo, identificar a representação subjacente àquele que o nomeia, ou seja, do aluno
virtual1 que referencia a ação do internauta. Para tanto, empreendemos uma pesquisa de enfoque
qualitativo baseada na seleção, categorização e análise das comunidades do Orkut, em que
selecionamos um total de seis comunidades subdivididas em três categorias, nomeadas por nós
como: Tipos, Contra e Pró-professor.
Por que buscar representações tecidas sobre os professores nas redes virtuais?
Sabemos que a escola é uma instituição que abriga em seu interior, diariamente, uma
diversidade de alunos oriundos de classes sociais, idades, gêneros e etnias diferentes, que
“assistem aulas”, estabelecem relações com os professores e com os outros membros que
compõem a instituição, que vivenciam suas práticas pedagógicas e currículos. De maneira geral,
a escola continua sendo uma importante instância formadora da juventude, pois é dentro de seus
muros que as crianças e os adolescentes despendem grande parte do seu tempo. Muitos daqueles
que frequentam ou frequentaram a escola têm se mostrado cada vez mais envolvidos com as
1

Consideraremos ao longo do trabalho “alunos virtuais” como sujeitos que se apresentam como alunos, ou seja,
supostos alunos, pois a categoria pode ser composta por internautas que são alunos ou ex-alunos. Destacamos que o
campo de pesquisa em que o nosso estudo está inserido permite que a identidade real do internauta seja ocultada, o
que dificulta um levantamento preciso do seu perfil.
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tecnologias digitais da informação e comunicação, formando uma geração conectada, que tem
acesso a uma infinidade de informações a um clique do mouse e se encontra imersa nessa
configuração pós-moderna de aparatos tecnológicos que permitem não só o acesso, mas também
a produção de conteúdo e conexão generalizada do que é produzido. Uma vez que essa geração,
em sua maioria jovem, é vivida em sua estreita relação com esses dispositivos, por que não
acessá-los para tentar compreender o que estão dizendo sobre os professores e a escola?
Vimos emergir na contemporaneidade os fenômenos das Redes Sociais e a crescente
adesão dos brasileiros às novas plataformas. Frutos desse contexto, o Orkut e o Facebook
tornaram-se as Redes Sociais mais utilizadas nacionalmente. Um recente levantamento,
divulgado pelo Jornal da Globo, realizado em mais de 70 cidades de diferentes regiões
brasileiras, apontou a liderança do Facebook em relação às demais Redes Sociais, com adesão de
84% dos usuários, o que corresponde a 55 milhões de pessoas 2. Os dados ainda mostraram que
mais de 50% desses usuários também utilizam o Orkut.
Ainda que muitos considerem o Orkut uma Rede Social ultrapassada, devido a gradual
migração dos internautas para outras Redes, nosso estudo será realizado em suas comunidades e
não nas páginas do Facebook. Nosso interesse não se pauta na velocidade com que surgem
novos espaços e em sua adesão pelos usuários, mas, sim, no material ali produzido e publicado.
Partimos da compreensão de que a relevância do Orkut enquanto campo de pesquisa está na sua
qualidade de repositório de ideias, formas simbólicas, valores e juízos sobre um determinado
assunto, armazenados em um dos recursos que o diferenciou das demais Redes, as comunidades.
Além de ter permanecido por mais ou menos seis anos como a plataforma com a maior
participação de jovens brasileiros, sublinhamos que entre as inúmeras comunidades criadas no
site, o idioma mais comum é o português, o que o investe de grande potencial para profícuas
análises.
Tal como a música e a dança, as Redes Sociais também entraram em cena para fazer parte
das experiências socializadoras dos jovens. O Orkut se apresentou como um novo canal de
interações, compartilhamentos, produções, trocas simbólicas e passou a representar um novo
meio de expressão da nova geração, que permite aos seus usuários maior comunicação e
visibilidade, características inerentes às tecnologias digitais.
A partir de um caráter lúdico, permite aos seus usuários construírem o seu perfil, sua
página de apresentação, fornecendo as informações da maneira que escolherem, sejam elas
verdadeiras ou não, mas que irão personificar o seu ‘eu’ na rede e também interagir com outro(s)

2

Fonte: http://m.g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2012/12/pesquisa-traca-perfil-de-usuarios-brasileiros-nasredes-sociais.html. Acesso: 28 jan. 2013.
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“eu(s)”. Abre-se, assim, um espaço que possibilita experiências múltiplas e contatos diversos,
capazes de promover novas significações da “realidade social”.
Os jovens estão lá e cá, vivenciando experiências inusitadas de conexões,
experimentando esse espaço cibernético e, por outro lado, também estão na escola, vivendo as
práticas pedagógicas e curriculares, cumprindo ou não etapas, percorrendo séries e graus do
ensino, atingindo supostos níveis de sua formação, seguindo ou transgredindo regras. Em ambos
os espaços, os jovens estão experimentando, vivenciando e construindo conhecimentos, trocando
informações e aprendendo novos símbolos, valores e condutas. E esses espaços não estão
compartimentalizados, fechados, distantes ou polarizados em real ou virtual. Ao serem
experimentados, os jovens os fazem encontrar, por exemplo, na escola, falam sobre o Orkut e no
Orkut discutem sobre escola e sobre os professores.
Nesse novo espaço em que as pessoas são livres para criar, debater e falar... Chama
atenção o fato da escola e os professores aparecerem em grande número como temas principais
de diversas comunidades. A título de ilustração, temos a comunidade Sempre Tem um professor
FDP!!!, com a participação de mais de 70.000 membros e que traz a seguinte apresentação:

Quem não concorda? É incrível, mas toda escola, cursinho, faculdade enfim
toda sala de aula tem um professor FDP! Aquele professor que se acha o
maioral, o bonzão, que sempre ferra na prova, que te marca desde o começo do
ano, que não deixa colar, que não deixa nem você dizer um “oi” pro amigo do
lado3...

Pensamos que a urgência em falar do professor e da escola nesses espaços não se deve
apenas ao fato do professor ser uma figura central e de destaque na sociedade ocidental, em que a
escola e o ensino são defendidos como direitos de todos os cidadãos, mas também, pelos desafios
e tensões que as reconfigurações contemporâneas lançaram sobre as instâncias tradicionais de
educação e que afetam o cotidiano de todos os agentes envolvidos.
As crianças e os adolescentes, durante longos anos de sua vida, ocupam as carteiras das
salas de aula e são colocados em constante interação com seus pares e com os professores,
figuras que se tornam significativas não só em seu processo de formação escolar, mas também na
formação de suas individualidades, pois não é na escola que os alunos ainda passam no mínimo
quatro horas e meia do seu dia?
Agora, além dos bilhetes, cochichos, recados e rabiscos em portas de banheiros, os alunos
tem nas comunidades do Orkut um novo meio para discutirem essa relação vivenciada
cotidianamente dentro dos muros da escola. Ao aluno, agora é possível sair do anonimato e dos

3

Fonte http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=972173. Acesso: 10 abril 2012.
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lugares hierárquicos de submissão e passividade a ele atribuídos e, por meio de diferentes
recursos e linguagens, falar do que é ser aluno nas escolas de hoje, sem o receio das
consequências que poderiam ocorrer se essa expressão acontecesse na interação face a face.
Como a comunidade acima, inúmeras outras com significativos números de participantes,
com apresentações estéticas variadas e que se caracterizam por centralizar na figura do professor
sua fonte de criação, retratam o assunto e refletem que os alunos estão na rede e, o mais
importante, falando sobre educação.
Ao reunirem os internautas a partir de interesses e afinidades comuns, em que há trocas e
produções simbólicas, as comunidades possibilitam a entrada no universo de expressão, de
reprodução e de criação do socialmente produzido, que não perde sua ligação com a cultura e a
história. Vimos, então, nesses dispositivos um fio condutor para tentar apreender como os
alunos, nesse espaço virtual, fazem referências à figura do professor.
Embora o professor não possa ser visto isoladamente dos demais fatores presentes no
processo educacional escolar, o professor deve ser compreendido como peça fundamental. Nesse
processo, a relação professor-aluno é marcada por uma série de expectativas relacionadas ao
desempenho de cada um, que, por sua vez, são construídas socialmente. Desse modo, a
expectativa em relação ao professor é atribuída pela sociedade na qual o docente atua, se
constitui e se reconhece (FEITOSA; CORNELSEN; VALENTE, 2007).
Torna-se, então, relevante estarmos atentos para as características da contemporaneidade,
expressas não só na imensa produção e circularidade de informações importantes para a
formação do indivíduo, mas também por modificações de padrões entre as gerações decorrentes
de transformações nas configurações sociais do poder. Autores como Bueno e Sant’Ana (2011)
apontam que podemos encontrar tais modificações impressas na:

Oposição geracional a um conjunto de padrões e comportamentos instituídos
historicamente por diferentes agências socializadoras, inclusive a família e a
escola. Um dos âmbitos onde a oposição das novas gerações ao poder do adulto
apresenta uma expressão mais contundente é o ambiente escolar [...] (p.318).

A escola, na atualidade, abriga em seu espaço o confronto entre a cultura juvenil
inspirada pelos ideais modernos de liberdade e igualdade em oposição a uma cultura dominante,
portadora de valores tradicionais aparentemente opostos a nossa sociedade, que é supostamente
alicerçada em princípios democráticos. Ainda que estejamos estruturados em grande parte por
hierarquias, os ideais democráticos tornam insustentável a lógica da hierarquização pautada na
ordem divina, tradicional ou natural. Desse modo, as relações de poder passam a se basear no
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reconhecimento e consentimento daqueles sobre os quais se exerce e não mais em padrões
tradicionais (RENAUT apud BUENO & SANT’ANA, 2011).
Trata-se de uma transformação crucial nas relações de poder que colidem com práticas
autoritárias legitimadas ao longo da história e que são comuns, principalmente, na história da
infância. Práticas que configuraram o nascimento da escola moderna e que parecem estar em
xeque na atualidade, colocando as relações educativas necessitadas de um olhar iluminado pelas
novas configurações sociais.
Dessa forma, a escola reflete uma complexidade de interesses intra e extraescolares, em
que suas tradicionais funções de transmitir valores, selecionar e socializar os alunos, adaptandoos a uma realidade social, se encontram abaladas por não se caracterizarem mais como única
detentora do poder de socialização dos discentes e por seu modelo disciplinar parecer
insuficiente nos dias de hoje (SETTON, 2002; PRATA, 2005).
A escola que classifica, separa e hierarquiza parece um modelo falido diante da
multiplicidade de referências a que os sujeitos podem ter acesso, e o domínio dessa diversidade
parece cada dia mais distante. Professores e alunos se encontram marcados por essas mesmas
mudanças na configuração social, e enxergamos que compreender o posicionamento dos alunos
sobre os professores pode nos levar a aspectos passíveis de reflexão sobre a escola e os caminhos
da educação.
Na atualidade, as relações professor-aluno são marcadas, em maior ou menor grau, pelas
tecnologias digitais. Os novos meios de comunicação, como a internet, que podem trazer
mudanças significativas nessas relações e no modo de expressá-las. É possível pensar como os
sujeitos podem refletir sobre a realidade, construí-la e vivenciá-la a partir de parâmetros não
mais restritos a locais e tempos definidos, mas, sim, a partir de modelos e referências construídos
em contextos fisicamente distantes e extremamente diversos, como no campo virtual (SETTON,
2002).
Assim, pensando em uma juventude conectada ao universo cibercultural, mas que tem
sua subjetividade formada também em outros espaços e contextos busca-se considerar as Redes
Sociais virtuais e seus meios de expressão como um artefato cultural contemporâneo que
disponibiliza aos usuários meios de expressarem valores e sentimentos. Estes, por sua vez, são
vividos e intercambiados “em” e “por” outras instâncias, mas que, muitas vezes, foram
imperceptíveis ou até mesmo impedidos de manifestarem (SETTON, 2002).
Trata-se de enxergar que o contexto virtual ou tecnológico não se encontra desconectado
dos outros contextos; ao contrário, cada vez mais remete e se mistura a outros domínios da
existência. Esse contexto é responsável não só por permitir que o indivíduo elabore sua
experiência e até mesmo projete novas definições, a partir de modelos diversificados e não mais
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restritos a instituições, mas também por seu reposicionamento diante da produção e consumo da
informação, da vivência de espaços e práticas sócias.
Dessa forma, entendemos que a teoria das Representações Sociais, de Moscovici, poderia
contribuir ao iluminar nosso olhar para esse novo espaço que se abre, pois as representações são
criadas, modificadas e incorporadas pelos indivíduos na sua relação com outros indivíduos,
portanto, são sociais e elementos constituintes da cultura, que servem para nortear condutas e
comportamentos, uma vez que são responsáveis não só por dar significados às ações como
também configurar o contexto em que elas irão ocorrer. Enxergarmos, assim, a potencialidade de
nos aproximarmos desse espaço que coloca o internauta em uma posição privilegiada de
informação e de produção de conteúdos. Para nós, as comunidades aparecem como espaços
ricos, que conseguem organizar e sistematizar informações que muitas vezes estão picotadas,
esparsas no cotidiano e nas relações e colocá-las a disposição de outros grupos. O acesso à
informação pode acarretar na sua operacionalização no cotidiano. A teoria das Representações
Sociais nos permite, ainda, compreender que a transformação da informação pode levar a
mudanças de valores, a novas representações e, por conseguinte, a mudanças nas diretrizes dos
posicionamentos dos sujeitos.
Para tanto, delineamos nosso estudo numa abordagem analítica, de natureza qualitativa,
das representações sociais. As metodologias qualitativas enfocam o universo de significados,
motivos, aspirações, crenças, percepções, valores e atitudes que permeiam as relações, dando
ênfase a elas, e não somente ao resultado/produto, o que corrobora a justificativa do enfoque
escolhido, pois se considera necessário realizar uma pesquisa na qual, mais do que levantar
dados, se possa compreender as significações, as representações sociais acerca dos professores
do ponto de vista dos alunos, no site de relacionamento Orkut. Essa discussão se mostra bastante
profícua para a educação, uma vez que é importante para o pesquisador inserir-se nos ambientes,
sejam eles “reais” ou virtuais, onde essas representações são tecidas, criadas e re-criadas.
Por estarmos lidando com um objeto contemporâneo, traremos o aporte teórico de
Moscovici sem grandes pretensões, conjuntamente a um olhar renovado, em que almejamos
conhecer, a partir das imagens e significados lançados para representar o professor, as revelações
que os internautas trazem sobre o aluno e da relação docente/discente e que nos remete a papeis e
configurações historicamente construídos que podem estar sendo mantidos, reformados ou
modificados.
A questão de pesquisa que se coloca é: Como o internauta e aluno representa o professor
nas comunidades do Orkut? Em detalhamento dessa questão mais ampla, outras questões
norteiam nosso trabalho, quais sejam: Que referências socioculturais o internauta e suposto aluno
revela no jogo representacional? De que lugar ele fala do professor? Como ele apresenta o
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professor? Ao apresentar o professor, o que ele representa de si mesmo? Há expectativas em
jogo? Quais? O que se fala da escola nessa relação? É proposta alguma mudança? Falar mal ou
bem do professor é dar vasão aos sentimentos ou é um papel social?
Este estudo se justifica por refletir acerca das representações sociais que se tem do
professor. Embora possa parecer esgotado para alguns, esse tema se mantém atual no campo de
pesquisa. Todos os dias os jornais, os meios de comunicação de maneira geral e as próprias
pessoas envolvidas no dia a dia educacional, tais como professores, pais, alunos e comunidade
escolar, colocam a questão da relação professor-aluno, a dificuldade de se dar aula, o bom e o
mau professor, dentre inúmeras outras e veiculam sentidos, valores e significados a essas
concepções. Essa pesquisa intenciona contribuir com mais conhecimento e reflexão acerca do ser
professor na atualidade. Busca discutir as representações do professor e, subjacentes a elas, as
representação do aluno e da escola em meio às tecnologias digitais e as informações que ali
circulam e que podem ser responsáveis até mesmo pela criação de novas representações.
Partimos da premissa de que a realidade da escola é tecida e negociada, até certo ponto,
pelos que dela participam, e esses processos de interação representam uma rede compacta de
relações sociais em que os polos mais importantes são o dos professores e o dos alunos, que
apresentam particularidades inerentes de cada grupo, ou seja, cada um possui um guia de
referências culturais que exercem influência em suas habituais condutas e atitudes em relação ao
outro polo. E é na realização das atividades cotidianas que os sujeitos, além de expressarem as
representações que carregam consigo, também são capazes de modificá-las e construírem novas
representações que darão sentido as suas ações. Por que não ir a esse local de expressão dos
internautas para compreender o fenômeno que ali se apresenta? Por que não investigar espaços
de sociabilidade construídos por internautas e alunos sem que ninguém tenha perguntado ou
pedido para que escrevesse sobre o assunto? Como não adentrar nesse espaço que consideramos
rico por oferecer as concepções que estão sendo tecidas sobre os professores e que tendem a
referenciar a postura dos alunos diante deles?
Em nosso contato inicial com esse espaço que se abre e se apresenta sob características
múltiplas e efêmeras, assumimos um papel análogo ao do flâneur4 para estabelecermos contato
inicial, deixando-nos tocar pelo campo. Circulamos, passeamos pelas comunidades, observandoas, lendo as criações, ideias e opiniões dos internautas para, num segundo momento,
estabelecermos os procedimentos a serem utilizados para contemplar o material ali produzido.
4

Flâneur é, antes de tudo, um tipo literário peculiar ao século XIX na França e essencial para a constituição da
paisagem urbana da sociedade moderna, por ser uma imagem das ruas de Paris. É realizado um conjunto de
associações ricas: o homem de lazer, o reboque, o explorador conhecedor da rua. Foi Walter Benjamin, com base na
poesia de Charles Baudelaire, que fez dele o objeto de interesse acadêmico no século XX, como uma figura
emblemática da experiência, urbana moderna. Dados retirados http://en.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A2neur.
Acesso: 28 jan. 2013.
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Após observamos as comunidades, estabelecemos uma separação a partir da maneira como as
representações eram expressas sobre os professores e chegamos a três categorias: Tipos de
professor, Contra e Pró-professor. A partir dessa categorização, selecionamos seis comunidades,
número que consideramos possível para analisarmos no tempo instituído para a pesquisa, de
acordo com o número de participantes, texto de apresentação da comunidade e comentários dos
internautas nos fóruns e enquetes.
No transcurso deste texto, apresentaremos no primeiro capítulo uma revisão de literatura
em que buscamos explanar as construções históricas que culminaram na configuração da escola
moderna e na constituição social de referências que delimitam os papeis sociais dos alunos e
professores, a centralidade que a disciplina e autoridade ocupam nessa configuração e a tensão
dessas construções no mundo contemporâneo, marcado pelas tecnologias digitais da
comunicação e informação. Também traremos a perspectiva do aluno sobre os professores, a
partir de estudos realizados tanto nas escolas como nos artefatos culturais contemporâneos, as
Redes Sociais. No segundo capítulo, abordaremos o Orkut e suas comunidades. Em seguida, no
terceiro capítulo, discorreremos a respeito da metodologia e dos procedimentos metodológicos
utilizados. Por sua vez, no capítulo quatro, apresentaremos os resultados da pesquisa. Por fim, as
conclusões, seguidas das referências.
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Capítulo 1- O professor e o aluno: no emaranhado de (re) construções e novos
posicionamentos
Neste capítulo, buscaremos discorrer sobre as construções históricas que culminaram na
configuração da escola moderna e na constituição dos papéis sociais dos seus principais agentes
envolvidos, o professor e o aluno, bem como a centralidade que a disciplina e autoridade
ocuparam na construção de todo esse processo. No entanto, o capítulo aponta para as
ressonâncias e tensões dessas construções no contexto contemporâneo, marcado pelas
tecnologias digitais, que parece colocar em xeque a escola moderna e a autoridade do professor.
Também discutimos como o aluno, constituído e constituinte desse processo, representa na
atualidade o professor no mundo off e on-line.
Quem nunca ouviu ou leu a seguinte expressão “Ao professor cabe ensinar e ao aluno
aprender”? Essas palavras aparentemente simples e que parecem revelar o óbvio e o natural da
relação docente-discente, na verdade, condensam em si concepções, valores, expectativas e
definições de papéis. São, portanto, construções de significados que surgem num determinado
momento e num determinado contexto, que podem ser reformados, mantidos ou transformados
ao longo da história e que se manifestam nas práticas cotidianas de interação.
Ofício mestre/professor e ofício aluno são, portanto, construções tributárias de um
processo situado historicamente, constituídos por atores sociais que devem cumprir obrigações
sociais diante da escola, família e sociedade (BUENO; SANT’ANA, 2011). A compreensão das
características atualmente vinculadas ao professor pelos alunos depende não só da compreensão
atual da configuração social que as envolve, mas também das construções históricas que as
conduziram, mantiveram ou transformaram. Desse modo, entendemos que os significados são
atribuídos às situações que marcam o cenário da sala de aula, a partir de um repertório cultural
advindo da experiência, mas também de representações que circulam dentro e fora do contexto
escolar.
É possível falar do professor sem falar do aluno? Existe professor sem aluno? Existe
aluno sem professor? Partimos da premissa de que as imagens e símbolos presentes nas
representações de um refletem na construção do outro, que ora o foco pode ser o aluno, ora o
professor, mas que as categorias se fazem somente na relação instituída historicamente e que se
atualiza de diferentes maneiras no presente. Por isso, buscaremos compreender essas construções
a partir de um panorama histórico, que terá a escola moderna e os discursos pedagógicos como
pano de fundo, pensando principalmente em elementos que nos parecem dorsais tanto na
configuração da escola como na relação professor-aluno, disciplina e autoridade.

1.1- Discursos pedagógicos e a constituição da escola moderna: rupturas e permanências
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Elegemos Narodowski (1993), por entendê-lo como um autor que estabelece um rico
diálogo com o campo pedagógico, para nos referenciar no caminho da compreensão das
construções históricas de funções e papéis que se revelam nos discursos e práticas pedagógicas,
nas estratégias de ensino e aprendizagem, no exercício da disciplina e autoridade e que
contribuem para delinear ou desenhar a escola moderna e a imagem do professor enquanto
profissional. Trata-se de percorrer pontos edificantes dos discursos pedagógicos para que
possamos compreender as tarefas que a modernidade deixou no campo da educação e,
principalmente, para os educadores.
O autor, em sua tese Infância e poder, busca compreender a herança do discurso
pedagógico – discursos relativos aos processos de produção e distribuição de saberes nas
instituições escolares, em diferentes momentos – na conformação da pedagogia moderna. O
discurso pedagógico é visto como prática discursiva, prática social e, portanto, edificador do real
e constituído por ele. Dessa forma, o autor se propõe analisar a Didática Magna (Comenius),
Emilio (Rosseau), Conduite (LaSalle), Méditations (Kant) e o Método monitorial (Lancaster), ou
seja, discursos pedagógicos construídos em diferentes momentos da história.
Os nexos históricos dos discursos pedagógicos desses autores são tematizados por
Narodowski com o objetivo de entender suas ressonâncias no plano educacional, que envolve a
criança e o aluno enquanto objetos da educação. O autor inicia seu trabalho com as contribuições
de Ariès em História social da criança e da família, dando ênfase ao nascimento da infância.
Para o autor “a pedagogia moderna é tributária do conceito moderno de infância” (Narodowski,
1993, p.19). Acredita que a escola moderna “se dirige a infância, tendo-a em sua formação, seu
núcleo e em sua intrínseca razão de ser” (p.53).
Como Ariès (2006), Narodowski (1993) defende que na Idade Média a categoria social
“infância” não existia e, portanto, as crianças não possuíam estatuto próprio nem eram separadas
do mundo adulto. A socialização da criança não era assegurada exclusivamente pela família e
escola. Por muitos séculos, a socialização e a educação foram possibilitadas pelo sistema de
aprendizagem, que consistia no contato e convivência direta das crianças junto aos adultos. A
escola não tinha seu lugar nesse sistema e era reservada a clérigos e mercadores sem a menor
distinção de idade. Além disso, não se via um sentimento de amor entre pais e filhos.
Com o advento da Modernidade houve o estabelecimento de um consenso social em
torno da infância. Podemos falar em sentimento e valorização da infância, que acarretou no
surgimento de um estatuto social da criança. Os olhares se voltaram para a infância como uma
fase da vida crucial ao desenvolvimento do indivíduo. A criança, não mais concebida como um
mini-adulto, passou a ser vista como necessitada de cuidados especializados, que seriam
atendidos por diversas áreas, como a medicina, a psicologia e a pedagogia, com discursos e
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práticas voltadas para esse “novo olhar”. Esse “novo olhar” sobre o tempo da infância
influenciou a definição das instituições voltadas para atender as crianças em nossa sociedade,
principalmente a instituição que aqui nos interessa: a escola. (NARODOWSKI, 1993).
A infância passou a ser vista como a idade da não razão, donde o aparecimento da escola
como dispositivo simbólico de transmissão cultural e disciplinarização se fez necessário. A
escola, como descreveu Ariès (1981), tornou-se “um meio de isolar cada vez mais as crianças
durante um período de formação tanto moral como intelectual, de adestrá-las, graças a uma
disciplina mais autoritária e, desse modo, separá-las da sociedade dos adultos” (p.165).
Juntamente com a transformação de educar as crianças na escola nasceu o sentimento da
família. As famílias passaram a ser reconstituir centrando-se no desenvolvimento e cuidado da
criança. O nascimento do sentimento materno, ou amor maternal, que posteriormente foi
projetado na função docente feminina, na qual foi condensada a tarefa de mestre e mãe,
evidencia um sintoma importante: o mecanismo de aliança entre escola e família
(NARODOWSKI, 1993).
A mudança ou deslocamento da criança da esfera familiar para a escolar implica a
institucionalização da criança em um organismo historicamente novo. Tornou-se necessária a
formação de adultos capazes, ou melhor, profissionalmente especializados e habilitados para
manter o controle simbólico sobre as crianças, através de métodos e práticas. (NARODOWSKI,
1993).
Narodowski (1993) complementa esse pensamento com um ponto que considera central
na estruturação da pedagogia moderna:

A formação da instituição escolar moderna, recortada pela existência da
infância, já se advinha a presença de um componente institucional que iria
fundamentar o tratamento adequado que os adultos deveriam ter para fazer com
que a criança permanecesse na instituição “a disciplina” (p. 50-51).

Para o autor, a escola moderna opera também “a partir de uma espécie de violência
fundadora: rompe dividindo as idades e especificando para cada uma, saberes experiências e
aprendizagens” (1993, p. 55).
A escola moderna não objetiva ensinar a criança a ser um adulto e, sim, a ser criança, o
que significa aceitar a subordinação delegada a ela pela geração mais velha. Isso quer dizer que
essa aprendizagem implica a configuração e circulação de saberes próprios da instituição, ou
seja, a constituição de regras intrínsecas à mesma. O vínculo professor-aluno se constituiu numa
relação de dependência e heteronomia, em que o pólo aluno é explicitamente dependente do
professor (op. cit.1993).
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Esse ponto nos leva a considerar a concepção da escola como lugar detentor dos saberes
sobre a criança, responsável por sua socialização e desenvolvimento humano. O professor,
imagem que muito nos interessa, é colocado nesse momento como pólo detentor do saber – um
tanto separado do mundo exterior – que assume um lugar complementar a função paterna, pois é
requerido por autores como Kant e Rousseau, como aparece no texto de Narodowski (1993), o
deslocamento da autoridade paterna sobre a criança e sua transferência direta para o
mestre/professor durante o tempo em que o aprendente se encontra na escola. A nosso ver, a
escola assume o lugar de realidade capaz de produzir e processar saberes que irão, através da
figura do professor, mediar a presença do exterior em seu interior e a relação dos seus formados
posteriormente nesse exterior. O professor é colocado como substituto dos pais nos domínios do
exercício da função docente.
Parece-nos importante ressaltar que faremos a leitura da construção da imagem do
professor, da escola e do aluno de forma a compreender as contradições, a não linearidade das
construções e suas possíveis marcas nos discursos e sentidos tecidos na atualidade.
Para enriquecer essa compreensão remontamos aos discursos da pedagogia comeniana,
que foram considerados, por Narodowski(1993), como documentos ricos para entendermos
grande parte das atuais posições pedagógicas. Seu discurso traz grandes contribuições para as
relações educativas, principalmente no que diz respeito à simultaneidade, gradualidade e
universalidade do ensino.
A partir da Didáctica Magna de Comenius, o autor analisa o postulado que resultou na
concepção de escola pública para os setores pobres. A partir do ideal pansófico, Comenius,
propõe uma maneira de potencializar o ensino, ou seja, ensinar tudo a todos da melhor maneira
possível.
Como analisado por Narodowski (1993), o foco da proposta comeniana foi, portanto, o
método. Foi proposto a unificação do curriculum, método e livro para que fosse possível um
sistema escolar simultâneo. Para tanto, foi recomendado um mestre por sala, que teria como
função transmitir o conhecimento construído por outros, para alunos em um mesmo nível de
aprendizagem.
A escola aparece, a partir do discurso comeniano, como o lugar capaz de converter o
homem em homem. Essa formação humana é colocada a serviço do método, assim como o
controle e a vigilância do indivíduo em processo escolar, o que foi considerado o poder ou a
vigilância centrados na epistemologia.
Nessa perspectiva aparece um elemento correspondente a uma construção historicamente
significativa quanto à disciplina escolar. Em Comenius, a disciplina aparece como corretiva e
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exemplificadora, pois não é tida como um fenômeno que atinge a todos na escola, mas somente
um instrumento aplicado aos desviantes das “ações corretas” (op. cit., 1993).
Contrária aos castigos físicos, essa visão implicou a aplicação da disciplina discente
como somente necessária se os métodos de ensino não estivessem sendo aplicados
apropriadamente, ou seja, a vigilância se encontrava mais centrada na figura do professor, que
deveria aplicar o método corretamente, evitando a indisciplina. O lugar do professor enquanto
autoridade só era atribuído enquanto executor do método (op. cit., 1993).
No entanto, a partir do século XVII até meados do século XIX houve o deslocamento
desse poder ou vigilância epistemológica5 para o institucional. Ocorreu o declínio do controle do
método curricular em detrimento da ascensão do controle da prática institucional e das atividades
dos alunos. A prática passa a ser pautada na vigilância constante do corpo infantil pelo professor,
em todas as atividades escolares, tudo deve ser observado e avaliado (op. cit., 1993).
Originou-se uma série de condutas adequadas que seriam exigidas dos alunos e expressas
em categorias como “bom aluno”, “aluno educado”, vinculadas à autoridade do professor. É
nesse marco que é exigido do professor uma postura pouco próxima dos alunos, séria, capaz de
servir de exemplo para quem olha e ainda capaz de advertir mesmo não estando presente
fisicamente (op. cit., 1993).
Nesse momento a profissão docente não pode ficar vulnerável à vocação de seus atuantes
e passa por um rigoroso processo de formação. Nasceu, assim, como aparece no discurso de La
Salle, a profissionalização da tarefa docente. Narodowski (1993) pontua que:

Estranho destino o do professorado moderno. Por um lado constitui-se em
referencia e exemplo para a ação infantil. Veneração dos mais altos níveis que
um ofício pode atingir. Sua razão de ser repousa em qualidades intelectuais
perfeitamente detectáveis: erudição, capacidade de transmissão dos
conhecimentos, autoridade, produção dos saberes dos alunos... Por outro lado
todo esse arsenal está submetido a uma direção específica... Vigilante vigiado, a
cadeia da autoridade escolar põe os conhecimentos do que ensina em função de
uma estratégia disciplinar geral da qual nem ele, que é seu principal executor
pode escapar (p. 123).

O controle aparece em uma cadeia, com elos inseparáveis e com o constante apelo à
vigilância como subterfúgio disciplinar. Como se observa na obra lasalleana e em discursos e
práticas pedagógicas posteriores, há uma vinculação ao modelo panóptico de controle social,
proposto por Bentham. “A palavra ‘panóptico’ revela em suas raízes gregas, a pretensão de
abarcar tudo – absolutamente tudo – com o olhar” (Narodowski, 1993, p. 124). Todos estão
submetidos ao controle, sendo abarcados por uma hierarquia vigilante.

5

A vigilância epistemológica estaria relacionada ao controle da aplicação correta do método.
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Tal concepção implica transformações profundas nas instituições, desde edificações
arquitetônicas até a distribuição dos corpos nos ambientes. A observação total, constante e
precisa torna-se a centralidade desse pensamento.
A disciplina, não mais o método, passa a ser fundamental para o bom funcionamento
escolar. É deslocada para o aluno a responsabilidade de não agir corretamente, de não cumprir
seus deveres e obrigações. E, assim, instrumentos teóricos foram criados pela pedagogia em
função da correção ou exclusão do aluno. O professor parece assumir o lugar de juiz, que
observa e documenta a trajetória do aluno, a partir de critérios a serem observados neste último e
que tendem a seguir uma normalização, homogeneização e uniformização da infância.
O mestre, nesse modelo, alcança funções superiores, pois, além de controlar as atividades
de todos os alunos, exerce o controle sobre eles. Nessa visão há uma perpetuação do lugar
docente como substituto dos pais, explicitando uma divisão social da função. A centralidade do
professor na execução da disciplina em relação aos alunos é evidente; no entanto, o mesmo
também tem suas práticas vigiadas pela escola, por seus superiores.
A figura do professor como detentor do saber e da autoridade passa a ser repensada nas
primeiras décadas do século XIX, a partir do surgimento do método monitorial proposto por
Lancaster. Extremamente imbricado no mundo do trabalho, esse método suscita uma
instrumentalização da escola. Busca-se uma maximização da eficácia do ensino, a partir de uma
alternância entre ensino e aprendizagem (NARODOWSKI, 1993).
O método monitorial consistiu na retirada da centralidade do professor como aquele que
detém todo o saber, pois se baseava na utilização de alunos avançados (monitores) para ensinar
aos seus colegas os conhecimentos aprendidos, com o objetivo de aumentar a escolarização
mantendo os mesmos recursos, mesmo número de professores.
O método monitorial instaurou uma nova visão de disciplina: agora todos olham, todos
vigiam. A autoridade se espalha e a relação professor-aluno passa a ser mediada pelo monitor. O
controle disciplinar passou a ocorrer a partir de um sistema de prêmios e castigos. Inaugurou a
burocratização institucional escolar, exigindo a quantificação dos fracassos e progressos
alcançados pelos alunos.
Nesse método, ocorreu uma subversão perigosa da autoridade que, como foi entendido
por Narodowski (1993), implicou a desvalorização do status docente, e que acabou por
comprometer a própria utilização do método, levando-o ao seu declínio e posterior
desaparecimento. No entanto, foi responsável pela instauração de práticas referentes à
quantificação e o cálculo das ações dos mestres e dos alunos no interior da escola. A crise desse
método fortificou o método da instrução simultânea, ministrada por um docente, convertendo-se,
assim, numa espécie de prática comum, natural no que diz respeito à configuração da escola no
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discurso da pedagogia moderna. Nesse momento, a autoridade volta a ser centrada na figura do
professor.
Vimos, portanto, que o advento da modernidade trouxe em sua bagagem a necessidade de
assegurar o processo civilizatório do máximo de pessoas possíveis, ou seja, educar as massas. E
nos mostra que o ofício mestre pode ser resultado de um longo processo histórico, já a profissão
professor parece tributária desse período. Período que foi sendo introduzida uma maquinaria
pedagógica com fins de acompanhar as mudanças que seguiam no contexto político e econômico
desse cenário. A escola usada como instrumento capaz de moldar cientificamente hábitos morais
e indivíduos cada vez mais disciplinados e civilizados.
O professor enquanto profissional se situa no que concerne o seu ofício e a ele cabe
aplicar e executar o método que por sua vez cumpre os desígnios de uma época e, por
conseguinte, edificado por seus valores e concepções.
Entre as rupturas e permanências no discurso pedagógico, vimos o retorno do professor à
frente dos alunos, ensinando a todos o mesmo conteúdo, mantendo a gradualidade, a
simultaneidade e a universalidade do ensino, centralizando-se como figura que deve ser
detentora da autoridade e executora de práticas que assegurem seu exercício. Parece, portanto,
que muito pouco se inventa ou renova no campo educacional. Mas será que essas antigas
roupagens são capazes de lidar com as novas demandas sociais e educacionais do mundo
contemporâneo?

1.2- O mundo contemporâneo e as novas demandas educacionais: tecnologias digitais da
informação e comunicação e novos processos

A humanidade, nas últimas décadas, tem apresentado um enorme potencial tecnológico,
que tem possibilitado uma reconfiguração cultural generalizada, denominada por autores como
Lévy (1999) e Lemos (2003) de cibercultura. As possibilidades de expressão geradas a partir do
uso das tecnologias da comunicação e informação (TIC’s) redimensionaram as formas de
interação humana e as relações com o saber. O que se apresenta diante de nossos olhos é uma
infraestrutura tecnológica que conflui para as redes telemáticas6 e tece o contexto da
hiperconexão. É a era digital conectando o mundo, aproximando culturas e diminuindo
distâncias de uma forma nunca antes imaginada.

6

Redes telemáticas são combinações das tecnologias associadas à eletrônica, informática e telecomunicações que
possibilitam o processamento, compressão, o armazenamento e a comunicação de grande quantidade de dados em
um curto prazo de tempo e entre usuários em diferentes localizações geográficas. Dados retirados de:
<pt.wikipedia.or/wiki/telemática>. Acesso: 05 mar. 2013.
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Abrimos um parêntese antes de caminharmos pelas transformações possibilitadas pelas
TIC’s para ressaltar que, assim como Santaella (2010), compreendemos que a humanidade vem
passando por mudanças nos últimos dois séculos decorrentes de inovações tecnológicas e
comunicativas que delineiam a organização social por implicarem na relação do homem com o
tempo e o espaço. Trata-se de não supervalorizar as tecnologias atuais em detrimento das
anteriores, pois cada época conforma mudanças tecnológicas e, por conseguinte, culturais e que
não são levadas ao desaparecimento pelas mídias precedentes, mas, sim,ao remanejamento do
papel que lhe caberá desempenhar e que resulta gradualmente em ambientes socioculturais
novos.
A informatização da sociedade iniciada na década de 70 do século XX, com a
microinformática e a crescente utilização do personal computer (PC), bem como a popularização
da internet nos anos 80 e 90, são vistas por Lemos (2005) como processos responsáveis pelo
desenvolvimento da cibercultura. No entanto, o autor nos chama atenção para uma nova fase
desse processo, a partir do desenvolvimento da computação móvel e das tecnologias chamadas
nômades (celulares, tablets, laptops, etc.), que faz com que “não seja mais o usuário que se
desloque até a rede, mas a rede que passa a envolver os usuários e os objetos numa conexão
generalizada” (LEMOS, 2005, p. 2). O autor anuncia a aproximação do homem ao desejo da
onipresença, da ubiquidade e que o reposiciona de uma maneira completamente diferente diante
da produção e consumo da informação, na vivência dos espaços urbanos e das práticas sociais.
Ao passo que as tecnologias digitais em seus primeiros formatos (PC, internet) foram
responsáveis pela reconfiguração do ambiente comunicacional, a sua radicalização aconteceu
quando a conexão com a internet e a comunicação entre as pessoas desprenderam-se dos
desktops e inseriram-se no cotidiano, ou seja, numa “intromissão” virtual da comunicação a todo
instante. Doravante, o indivíduo pode estar hiperconectado a todo momento e de qualquer lugar,
vivenciando em maior ou menor grau o novo sistema de comunicação, chamado por Lemos
(2005) de pós-massivo.
Essa comunicação pós-massiva caracteriza-se pela liberação do polo emissor, conexão
mundial e reconfiguração cultural, em que há distribuição e produção aberta e generalizada de
conteúdos, sem que exista um polo emissor que coordene o que será distribuído, ou seja, todos
podem produzir e escolher as informações que querem acessar. Diante desse novo contexto,
Lemos (2007) considera que vivenciamos a coexistência de dois sistemas comunicacionais, o de
massas e o pós-massivo.
Os meios de comunicação como a imprensa, o rádio e a televisão se apresentam como
formas massivas e pouco interativas de transmissão de um fluxo centralizado de informações.
Isto é, existe um controle quanto ao que é transmitido pelo polo emissor e que se configura,
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como apontado por Lemos (2007), numa comunicação unidirecional (um-todos). A cultura
massiva, pré-digital, pode também ser pensada como cultura da leitura. Ao indivíduo diante
desse sistema é permitido que seja um leitor. O que se podia fazer era ler um jornal, ouvir o
rádio, ver televisão e ser reflexivo diante do que era “lido”, sem grandes interações e
conversações. Esse sistema, hegemônico durante longos anos, passou a ser tensionado pelo
sistema comunicacional pós-massivo e seu formato bidirecional (todos-todos). É a
reconfiguração da comunicação resultante de um ambiente comunicacional mais rico, com
informações e produções abertas, generalizadas, que permite que os indivíduos se agreguem de
acordo com suas preferências. Para Lemos (2007), o que se apresenta é a potência da
conversação, na qual todos podem conversar e produzir, o que coloca em nossas mãos um
potencial politico, econômico e social enorme ao reposicionar o indivíduo de leitor para leitorescritor nessa nova esfera.
O que estamos presenciando e vivenciando, em maior ou menor grau, são as mudanças
tecnológicas desenhando o que para autores como Lévy (1999) são as bases de uma nova
sociedade, construída sobre novas formas de organização, produção e experimentação do saber –
conhecimento e informação se tornam o eixo central tanto nos processos de desenvolvimento
econômico quanto nos processos de democratização social e política.
Todo esse processo de produção e organização do conhecimento é resultado da crescente
participação dos indivíduos em uma ação social de construção coletiva, que resulta em uma
mobilização efetiva das competências, em tempo real e em toda parte. O que se comprova é o
que Lévy (1999) vem anunciando há mais de dez anos: “o nervo do ciberespaço não é o consumo
de informações ou de serviços interativos, mas a participação em um processo social de
inteligência coletiva” (p. 194). Fazem parte da inteligência coletiva o uso da interatividade, dos
weblogs7, wikis8 e comunidades virtuais para construir e compartilhar de forma democratizada e
constante informações e conhecimentos globais. O saber agora é fragmentado, diversificado e
disperso e, o mais importante, pode circular fora dos ambientes e longe dos agentes que
personificavam seu monopólio.
Martín-Barbero (2000) contribui para que pensemos a respeito desse cenário global que
se apresenta, mas que ganha especificidade em países como o nosso, nos quais outras
necessidades estruturais estão presentes. Para o autor, ainda que algumas transformações tenham
contribuído para acentuar as diferenças tanto de bens materiais quanto a de bens simbólicos, é
7

Weblog, vulgo ‘blog’, consiste em um diário onde os registros cotidianos podem ser inseridos na forma de notícias,
literatura, análises etc., sobre os mais diversos temas. Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Blog>. Acesso: 2 mar.
2013).
8
Wikis são utilizados para identificar um tipo específico de coleção de documentos em hipertexto ou o software
colaborativo usado para criá-lo. Fonte: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Wiki>. Acesso: 2 mar. 2013.
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fundamental transpor o lamento e a constatação e compreendermos como essa sociedade
dividida está sendo modificada pelas inovações tecnológicas e reconfiguração do ambiente
comunicacional.
A partir de duas dinâmicas, a de uma comunicação que se converte em ecossistema – que,
como vimos está em toda parte e nos circunda a todo o momento no cotidiano – e a
multiplicidade e descentralização do saber, Martín-Barbero (2000) nos leva à compreensão de
que os desafios atuais encontram-se na velocidade, fragmentação, diversidade, ubiquidade,
criatividade e mudança nas formas de conhecer e produzir conhecimento, que deixam distantes
ou em branco os sinais da tradição.
Essa reflexão põe em evidência que as informações em excesso, em alta velocidade e
descontinuadas, que produzem mudanças nas faculdades neurológicas e sensórias, que afetam
nossas percepções e ações, produzem como consequência um novo modo de aprendizagem
bastante diferente do que formou as gerações anteriores (SANTAELLA, 2010).
De maneira nunca antes vista, assistimos a uma inversão da transmissão intergeracional
das informações no que tange aos saberes e serviços ligados às mídias digitais. São os mais
jovens que desenvolvem rapidamente uma pré-disposição para lidar com as TIC’s e que
transmitem esses saberes às gerações mais velhas. Esses saberes são adquiridos entre os pares
numa espécie de transmissão horizontal que potencializa trocas sobre os conhecimentos e
habilidades associados ao computador. Dessa forma, as relações sociais passam cada vez mais
pela web e evidenciam a reviravolta paradoxal das relações entre as gerações, o que acaba por
aumentar o fosso entre as mesmas. A aprendizagem é ligada cada vez menos à dependência dos
conhecimentos anteriores e dos adultos e cada vez mais à exploração desse amplo universo de
informação, audição, visão e velocidade (MARTÍN-BARBERO, 2000; SANTAELLA, 2010).
Não se trata de uma supervalorização cognitiva da geração mais jovem, mas em levantar
questões que dizem respeito a uma geração que está em contato com novas formas de
assimilação e transmissão de informações e conhecimentos. Não negamos que, na medida em
que a quase totalidade de uma geração ganha um conjunto básico de competências
comunicacionais, a tendência é que ganhem distinção e reconhecimento social os conhecimentos
que transcendam essa base comum. Superespecialização em determinados programas
computacionais ou o desenvolvimento da linguagem formal podem tornar-se moedas valiosas em
uma sociedade que não pode prescindir da linguagem especializada e objetiva socialmente
constituída e transposta continuamente pelas instituições sociais formais como a escola em todos
os seus níveis de ensino.
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Entretanto, o fato é que novos desafios são impostos à sociedade e, consequentemente, às
instâncias tradicionais da educação. Um novo sujeito parece ocupar a cadeira da sala de aula e
provocações são lançadas à escola e aos professores. A nosso ver, existem resistências
pedagógicas que resultam na difícil integração da escola, professores e educação de maneira
geral às novas condições de acesso e produção da informação e de novos saberes trazidos pelas
tecnologias digitais, às quais nos ateremos brevemente em seguida.

1.2.1 A escola e os professores frente a um novo aluno: desafios e compromissos

Nos dias de hoje, é possível que encontremos alunos com conhecimentos mais
atualizados sobre um determinado assunto do que seu professor. Com enorme facilidade, eles se
inserem e transitam em espaços virtuais e que se relacionam de uma maneira bem diferente com
as tradições, pois não obedecem mais a uma autoridade porque ela é tradicional, mas pelo
conhecimento de suas razoabilidades (SETTON, 2005, 2009).
Para Dayrell (2007), os desafios enfrentados pela escola e professores estão relacionados
à maneira como os jovens vêm se constituindo como alunos, colocando em xeque antigos
modelos. Amparado pelas reflexões de Sacristán, o autor compreende a categoria aluno como:

Construção histórica, construída no contexto de uma determinada forma escolar,
em torno da qual veio se formando uma ordem social, na qual se desempenham
papeis e se conforma um modo de vida específico (DAYRELL, p. 1119, 2007).

Dessa forma, a constituição do aluno é um processo que sofre interferências da condição
juvenil, das relações intergeracionais, de uma determinada cultura escolar e das representações
que acompanham todo esse processo.
O tornar-se aluno hoje está ligado cada vez mais à construção da experiência interpessoal
e cada vez menos à submissão a modelos pré-estabelecidos. Trata-se de perceber os jovens
expostos a amplos e diversificados universos culturais, a múltiplos e heterogêneos espaços de
socialização, o que contribui para sua edificação não mais a partir de uma lógica única e sim de
uma pluralidade de informações e referenciais identitários que aumentam sua capacidade de
refletir sobre si e sobre os outros (SETTON, 2005).
A escola enfrenta a perda do monopólio da socialização das novas gerações, em que parte
importante desse processo passou a ser atribuída à ação do próprio sujeito sobre si mesmo em
meio à heterogeneidade de orientações socioculturais disponíveis em seus mundos de pertença
ou de referência, parte delas constituídas nos grupos de pares (os jovens entre si) e, também a
permeabilidade das tecnologias digitais da informação e comunicação no cotidiano (telefones
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celulares, ipods, etc.) e passa a ser povoada pelas culturas juvenis e seu novo modo de lidar com
o saber.
Diante de nós surgem tensões e desafios que emergem nos modos de operação da escola,
na atualidade, e que parecem em desalinho com as possibilidades que as novas mídias abrem
para os indivíduos, principalmente no que diz respeito ao consumo e produção do conhecimento.
Enquanto isso, a escola baseia suas práticas pedagógicas de ensino no modelo de
aprendizado linearmente sequencial, centrado no livro, na figura do professor e na transmissão
do conhecimento gradual, “lento”, distante, que promove autoria individual das produções. As
mídias digitais propõem uma aprendizagem ubíqua, rápida e fragmentada e produções
vinculadas ao terreno dos afetos ou construções de autoria grupal. Os problemas são
compartilhados e as soluções buscadas de forma colaborativa, ou seja, distintas da lógica do
conhecimento individual e autoral, desenvolvida pela cultura tipográfica e que em parte é
sustentada pela acadêmica, ao promover os seus sistemas de avaliação e qualificação de maneira
fortemente individualizada (MARTÍN-BARBERO, 2000; SANTAELLA, 2010; DUSSEL,
2010).
As novas mídias permitem que seus usuários possam produzir conteúdos, ou seja, “fazer
por conta própria”, a partir de diversos formatos (músicas, hipertextos, vídeos, etc.), o que
promove destaque das culturas oral e audiovisual e a reinvindicação de sua importância junto à
cultura letrada. Nas escolas, em sua grande maioria, a cultura letrada é colocada como a única
cultura digna desse reconhecimento em nossa sociedade e, portanto, ignora a presença e a
utilização das demais, negando aos alunos a importância que poderiam ter em seu processo de
aprendizagem (MARTÍN-BARBERO, 2000; DUSSEL, 2010).
Presenciamos também duas formas de participação que foram possibilitadas no contado
dos jovens com as novas mídias: uma orientada pelo interesse e outra pela afetividade e amizade.
Esses dois aspectos não são exclusivos a um tipo de mídia, mas a possibilidade de um
cruzamento entre essas duas maneiras de participar parecem potencializados pelas tecnologias
digitais, pela amplidão de espaços diversificados que são colocados à disposição de seus
usuários. Esse tipo de conexão tem menos relação com a cultura escolar, em que o tipo de
participação que prevalece se encontra bem mais centrado nos interesses intelectuais e em
relações verticais entre professores e alunos (DUSSEL, 2010).
Outro aspecto para o qual devemos nos atentar diz respeito ao armazenamento de
informações em uma hiperconexão mundial, que torna impossível o controle, a censura e o
recorte dos conhecimentos e informações. A escola, tradicionalmente, ainda define limites muito
claros entre o dentro e o fora do saber escolar, baseados no currículo, no livro e na sabedoria do
professor. No entanto, a aprendizagem ubíqua coloca em xeque essa demarcação, pois o aluno
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pode ter em suas mãos um aparelho que permita o acesso e saciedade de curiosidades a qualquer
instante e em qualquer lugar, até mesmo dentro dos muros da escola.
Vimos algumas divergências pedagógicas que dificultam a integração pela escola das
novas formas de acesso e produção dos saberes. Para Martín-Barbero (2000), a escola tem vivido
uma espécie de autismo quanto à tecnicidade midiática como dimensão estratégica da cultura,
que a está levando a desconhecer ou disfarçar os desafios que lhes são lançados por uma cultura
emergente, que traz novas formas de aprender, conhecer e produzir.
A escola, na visão do autor, permanece com seu modelo pedagógico linearmente
sequencial, baseado no livro, que supervaloriza a cultura letrada e que parece “virar o rosto” para
as diversas escritas que conformam o mundo da informática e também para o áudio visual. A
escola ainda abriga relações verticais, autoritárias entre professores e alunos e permanece na
defensiva quanto às mudanças que lhe são apresentadas por um novo ecossistema comunicativo.
A partir dessas considerações, podemos perceber que os alunos se encontram divididos
hoje entre dois saberes. O saber da escola, das instituições de ensino, que irá lhe proporcionar um
diploma oficial e conferir-lhe status e inserção nos modos habituais de ascensão social, e o outro
saber, advindo das construções coletivas, das mídias digitais, que vai lhes servir para introduzirse nas novas modalidades do sistema produtivo contemporâneo.
Essa realidade, segundo Martín-Barbero (2010, p. 56), “produz uma defasagem muito
grande entre o modelo de comunicação que vigora, hoje em dia, fora da escola, na sociedade da
comunicação e o modelo ainda hegemônico de comunicação no qual se baseia o saber escolar”.
Tal situação parece acentuar o fosso da cultura da qual falam os professores e a nova
cultura apreendida pelos alunos e que parecem ressoar nos discursos de muitos professores e
agentes educacionais como problemas relativos à indisciplina e rebeldia discente.
Frente ao que muitos educadores apontam como indisciplina discente ou crise da
autoridade diante de uma geração hedonista, autores como Aquino (1996) explicam que a crise
da autoridade contemporânea está relacionada com a legitimidade da autoridade. Em
conformidade com as reflexões de Arendt (1988) de que a autoridade se refere ao exercício do
poder e a demanda de seu respeito pelo outro em função do papel social que ocupa ou do “saber”
que lhe é atribuído; ou seja, é a legitimação do poder por aquele que o respeita. E, portanto, o
poder não é imposto, obrigado e, sim, indiscutível, aceito e voluntariamente concedido a quem o
exerce e garantido pelas tradições. Aquino (1996) explica que, nos dias atuais, a autoridade não
mais se garante pela tradição, mas, sim, por uma constante e incessante negociação em que sua
contratualidade lhe proporciona um caráter provisório.
Prata (2005) também traz contribuições importantes para refletirmos sobre a inserção da
escola na atualidade e as relações de autoridade que ali são estabelecidas. Para a autora, a escola
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é um lugar atravessado pela configuração social e que é, ao mesmo tempo, responsável por
produzir subjetividades, decorrentes das relações de poder que circulam em seu interior. A autora
se referencia pela concepção foucaultiana de poder como prática social, exercida em rede
produtiva e não somente repressiva e que, portanto, é produtora de efeitos nos comportamentos
dos indivíduos, além de criar, a partir do seu exercício, realidades, sujeitos, sujeições e objetos.
Partindo da compreensão de que as formas de subjetivação se encontram articuladas à
configuração do poder na sociedade, Prata (2005) traça um panorama histórico da sociedade
disciplinar, que encontra no modelo panóptico um subterfúgio para assegurar a organização da
multiplicidade humana. Nessa configuração social, a escola passou a produzir categorias do que
seria o aluno “bem educado”, distinguindo, separando e categorizando, como já foi
anteriormente demonstrado pelos outros autores aqui mencionados.
No entanto, para entender a crise das instituições e as relações de poder na escola
contemporânea a autora traz as contribuições de Deleuze, que apontam para a crise da sociedade
disciplinar e sua substituição pela sociedade do controle. Para Deleuze, o que está ocorrendo é
um deslocamento do poder explícito das sociedades disciplinares para um poder cada vez mais
difundido e anônimo, decorrente das transformações tecnológicas.
Para Prata (2005), “diferentemente do panoptismo, o poder hoje pode se mover com a
velocidade do sinal eletrônico e tornou-se verdadeiramente extraterritorial, não limitado pela
resistência do espaço” (p.112).
A obediência aos padrões e modelos estipulados pela sociedade não é mais incorporada
pela coerção e vigilância explicita, mas, sim, pela sedução e tentação, sob a máscara da liberdade
(Mathiensen apud Prata, 2005).
Nessa configuração, a autora aponta a crise da instituição escolar tradicional, que ainda
tem suas práticas e modos de organização vinculados aos modelos disciplinares, mas que está
inserida em uma nova configuração social:

Talvez o que esteja sendo sinalizado na crise da autoridade docente (Aquino,
1996b; 1998), ainda que muitas vezes inconscientemente e de diferentes modos,
é justamente a falência de um modelo de instituição calcado na idéia de
disciplina. Podemos supor que é a própria configuração social que está se
modificando, e essa modificação está ligada à produção de outro sujeito, que se
presentificará também nas relações entre professores e alunos, causando, muitas
vezes, um estranhamento em ambas as partes [...] (PRATA, 2005, p.113).

Percebemos que, mesmo partindo de perspectivas distintas, os teóricos acima analisados
referem-se à emergência de um novo contexto em que os modelos tradicionais não mais
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estruturam completamente as relações de poder e, consequentemente, apontam para novas
configurações dos encontros geracionais, principalmente na escola.
A alteração dos lugares tradicionais que os professores ocupavam em nome da retomada
do controle é geralmente apresentada como a melhor maneira de manejo do conflito no interior
da escola. Uma posição muito comum parece trazer para a escola um fortalecimento de práticas
autoritárias e imperativas. Nessa perspectiva, aponta-se como reação às mudanças não uma
tentativa de abertura às novas configurações sociais que referenciam as subjetividades juvenis,
mas, sim, uma tentativa de resgatar a autoridade, a partir do abuso dela, ou seja, do
autoritarismo. O que autores como Martín-Barbero (2000) aponta é o endurecimento da
disciplina na tentativa de controlar os alunos, vistos cada vez mais como desrespeitosos e fúteis.
No entanto, classificações como essas não ajudam a compreender o aluno que se encontra
diante de uma amplidão de informações e possibilidades comunicacionais, mas que, ao mesmo
tempo, deve conviver com a angústia frente a tantas possibilidades. Não deveriam a escola e os
professores ensinar os jovens a lidar com o que parece ser uma “liberdade” ilimitada? Refletir,
agora mais do que nunca, sobre o papel da educação em formar sujeitos autônomos?
Para tanto, admitir que os extremos, autoritarismo e licenciosidade, são nocivos à
autonomia, uma vez que colocam o sujeito excessivamente dependente, seja da autoridade ou
dos próprios impulsos, levando-o à heteronomia. Seria fazer justamente o oposto, ou seja, no
lugar do controle, capacitar o aluno a construir, por meio de sua liberdade, que é sempre
cerceada por outras liberdades, responsabilidade a autonomia (FREIRE, 2000).
Daí a importância estratégica da escola e dos professores em ajudar esses jovens a
desenvolver mentalidades críticas, questionadoras e autônomas. É não se alienar frente às
mudanças, mas também não perder de vista que há valores humanos tradicionais que não devem
ser perdidos no tempo.
Para Martín-Barbero (2000), não é a introdução de aparatos tecnológicos, como meios de
exemplificar o que está sendo falado pelo professor ou de tornar mais interessantes as aulas, que
fará diferença no contexto escolar. Sua adoção seria contraproducente ou, pior, poderia mascarar
os obstáculos existentes que impedem que a escola se insira nas novas especificidades
apresentadas pelo contexto contemporâneo. Para o autor, enquanto a sua estrutura autoritária na
relação docente-discente e sequencial no modelo pedagógico não forem repensados e
transformados, a escola continuará a vivenciar um isolamento quanto às reconfigurações atuais.
Ampliando as contribuições de Martín-Barbero (2000) de que a crise da escola não se
resume apenas aos recursos utilizados para ensinar, como uma questão de ensinar as matérias
colocando em ação novos procedimentos de aprendizagem calcados nas TIC’s, Forquin (2003)
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traz outro prisma das mudanças contemporâneas e novos elementos para refletirmos sobre a crise
da escola.
O autor não desconsidera o enfraquecimento das hierarquias, da diminuição das distância,
ao menos simbólica, que favorecem a corrosão da autoridade pedagógica. Para o autor, a crise da
autoridade docente é antes uma crise de autoridade da coisa ensinada, o que significa uma
negação, antes de tudo, da natureza dos conteúdos curriculares em função da busca de
pertinência e valor daquilo que é ensinado.
O valor das coisas ensinadas parece pautado na validade de um resultado científico ou de
um procedimento técnico, que, por sua vez, apresenta um caráter provisório e com tendências
obsoletas e acentua a crise frente a disciplinas nas quais a legitimidade das coisas ensinadas não
pode ser garantida por esse tipo de validade, como é o caso das disciplinas literárias e
patrimoniais. Em função disso, na formulação das diretrizes pedagógicas nota-se uma tendência
ao tecnicismo e uma tentativa de satisfazer a todos, em detrimento de uma dificuldade em
assumir relações mais abstratas, distantes e, por conseguinte, dissimétricas entre as gerações e
cultivar a dimensão da memória longa (FORQUIN, 2003).
Os docentes, enquanto representantes do saber e da cultura, enfrentam a crise da
credibilidade. Se uma coisa não faz mais sentido, não acreditamos mais nela. Parece não se saber
mais o que verdadeiramente merece ser ensinado, o que muitas vezes remete a uma tendência a
evitar o debate dos conteúdos, currículos e dos propósitos da escola (FORQUIN, 2003).
Vimos, portanto, que não é só a escola que encara esses novos desafios, mas também
professores e alunos que vivenciam cotidianamente essas colisões. Reiterando que os
significados atribuídos às situações vividas em sala de aula são frutos de um repertório cultural
advindo tanto da experiência como também de representações que circulam dentro e fora da
escola, tentaremos entender o que os alunos dizem sobre seus professores a fim de compreender
um pouco mais sobre as transformações que vêm modificando os padrões das relações
intergeracionais e a relação com a escola.

1.3 - O que falam os alunos sobre os professores?

Para compreendermos o que os alunos estão dizendo nas comunidades do Orkut sobre os
seus professores, consideramos importante entender algumas imagens e significados que já
circulam em nossa sociedade sobre os docentes e a maneira como podem contribuir para a
classificação positiva ou negativa desses profissionais. Tentaremos trilhar um caminho entre o
mundo off e on-line para obtermos maiores compreensões sobre as imagens e concepções tecidas
pelos alunos sobre os professores.
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1.3.1 - A visão dos alunos sob a perspectiva off-line:

Sem pretensões de esgotar o debate da fala de alunos sobre os professores,
mencionaremos alguns autores, que realizaram seus estudos em escolas, para nos auxiliarem na
compreensão do que os alunos dizem sobre seus professores e como se comportam no contexto
de sala de aula, atentando para possíveis tensões de sentidos e imagens que emergem do
confronto dos discursos com aqueles expressos nas ações cotidianas.
Começaremos explanando as contribuições de Waller (1932), autor pioneiro no estudo
interacionista da escola.

Ele pretendeu oferecer uma visão realista da escola, buscando

apresentar, o que em sua visão seria, a escola e a sala de aula tal como são. O autor em seu
realismo sociológico procurou proporcionar aos professores bases para compreensão da relação
social que acontece entre professores e alunos no contexto de uma sala de aula. É preciso
considerar que sua obra foi publicada em 1932 e devido a sua relativa antiguidade pode ser
considera por muitos como desatualizada. Inspirada na sociologia do conflito, que enxerga a
interação da sala de aula bem próxima a um “campo de batalha”, concordamos com Gomes
(2009) que sua aplicabilidade continua a fazer sentido nos dias de hoje, pois seus principais
conceitos como: força, estratégia, tática, dominação-subordinação, mantém sua capacidade
explicativa de muitas situações e dinâmicas que ocorrem na escola.
Ater-nos-emos às contribuições de Waller (1932) no que se refere à interação de
personalidades que ocorre dentro da estrutura institucional da escola e é filtrada por ela. Para o
autor, “The realities of control do not reside in the theorical insitutional struture of the school,
but in the interaction of personalities that take place within that struture”9 (p.212). Traremos suas
considerações sobre os traços pessoais e as imagens sociais que implicam prestígio ou descrédito
do professor. Tais considerações são importantes na medida em que revelam pensamentos e
valores que guiam as condutas, de professores e alunos e, principalmente, a capacidade do
professor controlar a situação de sala de aula.
Para Waller (1932), diante da inevitabilidade do conflito na ação educativa e das
dinâmicas próprias dos alunos, a escola deve apoiar-se num modelo de liderança que impeça ou
torne quase improvável a subversão da autoridade dos professores. Por isso, o autor se dedicou
em compreender os fatores que podem contribuir ou não para a liderança do professor.
O prestígio é visto por Waller (1932) como fator que torna o líder diferente das outras
pessoas, porém não chega a ser uma qualidade, mas, sim, uma consequência do que as pessoas
9

Nossa tradução: “As realidades de controle não residem na estrutura teórica institucional da escola, mas na
interação de personalidades que ocorre dentro dessa estrutura”.
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pensam sobre um líder. O prestígio está relacionado à maneira como o líder é assimilado de
acordo com as imagens a ele associadas. Dentro das instituições, certas imagens são capazes de
alimentar o prestígio ou o seu oposto. Trata-se, portanto, de explanar sobre as imagens sociais
nas quais os professores são assimilados e como podem afetar seu prestigio e, consequentemente,
seu controle em sala de aula. Essas imagens são configurações, padrões e valores que organizam
a personalidade do professor na mente dos alunos. Algumas existem antes mesmo do professor
estabelecer um primeiro contato com o aluno. São deslocadas para os professores a partir das
primeiras experiências, principalmente da criança com seus pais, e atitudes são transpostas junto
com essas imagens.
Vamos considerar primeiro as imagens sociais, traçadas por Waller (1932), que,
transpostas para o professor, são positivas e capazes de incitar seu prestígio: (1) o substituto dos
pais, (2) a imagem do ideal cultural ou social, (3) a imagem do oficial e o cavalheiro, (4) a
imagem do patriarca, (5) a imagem do adulto amável e (6) a imagem do objeto de amor. Quando
a criança associa o professor a um de seus pais, ou seja, toma-o como substituto dos pais,
atitudes também são transferidas para o contexto de sala de aula. Assim, a criança carrega os
sentimentos que nutre pelos pais e os vivencia também em sala de aula, ou seja, tende a
reproduzir nos padrões de relação com os professores sua relação com seus pais. A professora é
frequentemente associada à figura materna. As professoras, especialmente as responsáveis pelas
séries iniciais, descobrem como técnica conveniente desempenhar o papel da mãe de seus alunos,
o que lhes possibilita exercer uma maior influência sobre eles. Vemos nas escolas alunos que se
referenciam às suas professoras, nos primeiros anos de sua escolaridade, como “tias”, ou seja,
um membro de sua família com o qual parecem estabelecer uma relação de estreito afeto, que
tende a ser superado nos anos superiores.
A cultura ou ideal social do professor também é uma questão importante. Os alunos
parecem eleger como elemento de prestígio a bagagem social do professor. O professor
desfrutará do prestígio vindo dessa imagem se conseguir se categorizar como um membro das
classes superiores, por representar um ideal social admirado por um grupo e que pode ser um
modelo a ser seguido. Pais e alunos de classes mais baixas tendem a ver os problemas dos
professores de classes mais elevadas a partir de seus próprios dilemas e padrões e dão
importância às qualidades que têm alguma utilidade para eles.
Já alguns professores adquirem prestígio de maneira similar à dos oficiais militares. O
prestígio do oficial tem uma longa tradição e, normalmente, assume uma forma definida. É um
membro do grupo dominante, que encarna uma superioridade em relação aos demais e usa
artifícios que evidenciam essa diferença e estimulam seu prestígio, como roupas e a maneira de
se portar, parecida com a de um cavaleiro. De maneira similar, o professor que se veste bem,
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que usa cuidadosamente a técnica de comando, que mantém distância, é o primo primeiro do
prestigio do oficial do exercito. Todas essas coisas servem para demarcar a especialidade de um
perante os outros. Devido às diferenças estabelecidas e à quase total interrupção das relações
humanas que esse prestígio requer, torna-se lamentável para a situação de sala de aula, mas
importante para a escola.
Outra imagem especial explanada por Waller (1932) e atribuída ao professor é a do
patriarca. Esse prestígio deriva da associação da imagem paterna de maneira mais branda e
menos ambivalente do que o prestígio da imagem real do pai. O exemplo típico é a imagem do
homem mais velho que se interessa por seus alunos, mantém o controle através da influência,
aplaude realizações e incita afeição em seus alunos. Pode ser que ensine com incompetência,
mas seus alunos o ouvem com prazer e insistem em dizer o quanto aprenderam com ele. Eles são
favorecidos por sua influência pessoal. Notavelmente, não é só uma questão de idade que
constrói a imagem de um patriarca, mas também de qualidades pessoais. Estes professores mais
velhos representam tradições, são quase lendas de uma instituição.
Outra imagem importante, às vezes imposta ao professor, é a da gentileza e compreensão.
Esse tipo parece requerer um adulto que busque conquistar a confiança do aluno, escutando seus
problemas, certificando-se de que a criança saiba que ele compreende seus problemas,
dificuldades e que está junto dela. É uma comunicação que parece fundamente no mecanismo de
transferência. Geralmente, o indivíduo gentil e compreensivo também utiliza elogios para
estabelecer suas relações. Cabe destacar que a questão de controle por elogios é um pouco
paradoxal. Quando sabiamente utilizada, pode resultar na mais feliz relação entre alunos e
professores. No entanto, quando utilizada de maneira leviana ou imprudente, pode ser
absurdamente ineficaz e resultar em danos para os alunos. Os elogios devem ser sempre
merecidos e discretos. Elogios baratos ofendem, desapontam e dificultam na distinção da boa ou
má performance.
A categoria objeto de amor pode acarretar valores positivos e negativos para os
professores. Fazer-se objeto de amor nas séries iniciais é uma técnica bastante útil. Professoras
do primário controlam bem melhor seus alunos se os fizerem aceitá-la como uma mãe substituta.
No entanto, esse relacionamento é rapidamente substituído, para a maioria dos alunos, pela
ordem tradicional de dominação e subordinação marcada pela distância social. Mas, por alguns
anos, a professora pode manter seu lugar de objeto de amor no lugar da distância social,
ocupando um lugar de deusa a ser admirada de longe. Até no Ensino Médio, as professoras
podem se beneficiar com essa categoria, pois adaptações sutis do modo de vestir e em suas
maneiras podem permitir que façam isso sem que percam eficácia do papel de professora. Um
dos valores mais importantes do prestígio como objeto de amor vem de uma anormalidade da
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vida sexual, advindas de paixões em que garotas do Ensino Médio, particularmente, exprimem
por suas professoras. Tal situação é preocupante, pois mulheres dispostas a jogar com essa
excessiva emoção são capazes de obter muitas seguidoras em qualquer escola.
Até o momento, apresentamos as imagens que, segundo Waller (1932), são capazes de
proporcionar o prestígio dos professores. Mas e o ódio ou desprezo que são direcionados aos
docentes?
A infâmia, o ódio e o desprezo que muitas vezes os professores despertam foram também
considerados por Waller como produtos de configurações pessoais que se encaixam em
determinados padrões. Um deles é o que o autor chamou de “easy marks”, que traduzimos como
alvo fácil. Na relação com um professor “alvo fácil”, o aluno pode obter boas notas sem se
esforçar, pode cometer alguma ofensa sem ser punido, escapar de regras por meio de desculpas
inconsistentes.
Algumas vezes, qualidades pessoais advindas de valores mais nobres, como gentileza,
bondade, paciência, podem fazer com que o professor seja visto como o facilitador, bonzinho.
Demonstrar amabilidade excessiva ou ser muito caridoso ou, ainda, muito simpático pode
dificultar a sua administração de uma rotina de disciplina em sala de aula e torná-lo facilmente
enganado pelos alunos, ou seja, um alvo fácil.
Outro traço que o define assim também pode ser a falta de coragem escondida sob a
máscara da bondade, que faz com os alunos o enganem ou pode ser a falta de compreensão da
vida juvenil que o impede de perceber o que está a sua volta. Independentemente da causa, os
resultados são os mesmos: os estudantes não respeitam esse tipo de professor e chegam até a
odiá-lo.
A definição da situação é clara, na maioria das salas de aula, em termos de dominância e
subordinação, rigor, antagonismo mútuo, ofensas e punições. Não é possível para qualquer
professor estabelecer uma relação com os alunos a partir de outros padrões. Quando o professor
demostra outros traços, a incompetência é a explicação mais justificável para o seu descrédito.
Um princípio relacionado é que a competência de professores é julgada através de referência a
outros professores, de modo que aquele que não age como os outros, ou como os outros
gostariam obviamente que o fizesse, é julgado como incompetente. Uma vez que a maioria dos
professores é rígida, aquele que não o é não age da maneira adequada. O professor mais
experiente já possui uma explicação para o fracasso do colega dessa natureza- amável: ele falhou
porque não conseguiu fazer com que seus alunos os respeitassem. E é esse tipo de pensamento
que traz reflexões subjacentes: Por que é necessário forçar os alunos a respeitarem o professor?
Qual é a definição institucional que a maioria dos professores tem sobre respeito? Por que os
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estudantes não respeitam o professor agradável em vez de respeitarem aquele que tem um
temperamento ruim?
Um importante fato para entendermos esses questionamentos é que o professor amável
falhou em estabelecer limites entre os direitos do professor e os direitos dos alunos. Falhou em
estabelecer uma clara definição da situação. Como resultado, os alunos cotidianamente estendem
os limites de seus direitos e privilégios em detrimento dos do professor. Portanto, na ausência de
uma definição rígida da situação, essa definição se faz na interação humana e em seu jogo de
forças. É natural que os alunos testem os limites até chegar ao limite real da situação. As pessoas
mais velhas às vezes aprendem a não utilizar a natureza boa, porque já interiorizaram a regra. Há
um fato importante para impor ao professor uma motivação hostil que incita os alunos a verem
até onde podem chegar. Não é uma hostilidade para a pessoa do professor, ainda não. É uma
hostilidade que a maioria dos alunos sente pela maioria dos professores. As atividades desses
alunos continuam puxando as atitudes do professor gentil para um limite. Eles vão continuar
pressionando ao máximo para verem até onde ele vai. Agora é um processo que vai além do
controle do professor e, mais ou menos, além do controle dos alunos. Alunos e professor agora
estão envolvidos numa rivalidade para ver quem vai mais longe. A situação fica insustentável e
este último tem que se posicionar. Se adota a técnica de apelar, esta se torna lamentável e, de
alguma maneira, odiada e desprezível. Se tenta comandar, ele falha, porque parece ridículo.
Nesse momento, algo já aconteceu com sua tranquilidade e ele decide lutar. Ele reforça seu
comando com punições, defende sua posição desesperadamente. Os alunos agora passam a odiálo e não odeiam os professores que foram rígidos desde o começo. Seus posicionamentos foram
tardios e as punições são aplicadas sobre comportamentos, esses que já haviam sido
estabelecidos como direitos dos alunos. Ele deverá usar mais punições do que os outros
professores que já foram mais rígidos desde o início. Os alunos tomarão como injustiça sofrer
pela incompetência do professor. Questionam sobre sua natureza gentil, como se ele odiasse os
alunos e nunca tivesse sido real. Os alunos passam a odiá-lo e nenhuma punição será suficiente
para restaurar sua autoridade.
O professor experiente que aprendeu “a fazer esses estudantes” o respeitarem define
inicialmente a situação com os alunos, em termos do próprio domínio dele, o que acarreta em ter
que lidar com a antipatia inicial e o desagrado por ser professor. Ele estabelece sua dominação
sem ser questionado e o ódio nunca chega a ser pessoal, sobre sua pessoa. O que chega a ser
mais interessante é que a ausência de atrito possibilita um caminho que pode levar a uma
crescente afeição estabelecida a partir dos limites da situação bem definidos.
Outro tipo que merece consideração é o que o autor denominou tolo ou pateta.
Caracterizado por baixo poder intelectual, embora não demonstre baixa inteligência, mas, sim,
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carência de uma flexibilidade mental, em que apresenta pouco senso social. O tolo não tem
consciência do significado de suas atividades ou dos outros na convivência em grupo. O que
parece falhar nesse tipo é a autoimagem e percepção de seu lugar na convivência social. A
interação com os outros é distorcida e fora dos padrões normalmente estabelecidos. Seu humor é
apreciado por si mesmo. Tem uma risada particular e ri de coisas que geralmente não são
engraçadas para as outras pessoas. Parece difícil para os alunos ser complacente e lidar com esse
tipo de professor.
Outro tipo de professor que enfrenta problemas na relação com os alunos é o classificado
como incompetente na matéria ou na disciplina das turmas. Os alunos, ao perceberem o
ponto fraco do professor, sua inadequação, falta de preparo da aula, pouco conhecimento ou
insegurança, acabam testando-o. Criam situações em sala de aula para tornar clara sua
dificuldade em ensinar ou disciplinar a turma, o que se torna fatal para o seu prestígio e o
classifica como incompetente.
Outro tipo de desprestigio que o professor enfrenta ocorre quando é classificado como
“tirano”. Oposto ao tirano benevolente, que sabe equilibrar quando é necessário dominar e
quando é necessário ser mais brando, esse tipo mantém uma dominação implacável em todas as
situações, busca perfeição e utiliza métodos rígidos para alcançar o que espera dos seus alunos.
Não faz uma leitura das situações e nem tenta entender a particularidade dos contextos, pois age
de maneira a cumprir seus objetivos.
Waller (1932) identifica também como um grande incompetente e de enorme descrédito o
professor “falastrão”, que fala demais e diz besteiras. Falar demais é uma característica
prejudicial para quem ensina e deve dar ordens a outras pessoas. Muitas explicações sobre suas
ordens ou comandos depõem contra sua força, seu controle e dificultam a idealização, pois
preenchem todas as lacunas, o que afeta a distância social entre professor e aluno e diminui o seu
prestígio. A verbosidade de explicações quanto às suas características pessoais e, principalmente,
quanto às explicações das ações disciplinares demonstra de maneira subjacente o medo de perder
a confiança e simpatia dos alunos. Os alunos passam a perceber que nesse tipo de interação
possuem grande força. Portanto, a técnica de discutir as objeções e bajular os alunos para induzilos a um bom comportamento não funciona. Tampouco funciona brincar, fazer piadas das
penalidades, pois é difícil conciliar humor e punição, por ser uma coisa séria para quem está
sendo punido.
Outro tipo de professor que enfrenta o desprestígio dos alunos é aquele visto como
“fraco”. Ele pode ser inteligente, bem preparado para lecionar e executar suas atividades. No
entanto, traços de sua constituição física, como voz fina, corporeidade magra, feições faciais
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delicadas, ou seja, a falta de vigor físico dificulta sua tentativa de conquistar o respeito dos
alunos.
O professor “paquerador” também desagrada, é desacreditado. O sexo perpassa toda a
vida escolar, é inevitavelmente presente nas atitudes dos alunos e professores e no modo de se
tratarem. O paquerador serve para denominar o professor e a professora que estão francamente
abertos aos charmes de estudantes de sexo oposto. Enquanto a maioria dos professores tenta
excluir esse aspecto da relação com seus alunos, esse tipo tenta trazê-lo em jogo. O professor ou
professora que demonstra estar aberto para estabelecer contatos mais íntimos e pessoais com
alunos que despertam seu interesse coloca o seu controle sobre a turma em risco. Alguns alunos
ficam ressentidos com o nepotismo inevitável que acaba ocorrendo nessas situações, ou seja,
ressentem-se por alguns serem favorecidos em detrimento de outros.
O professor que possui grande diferença de idade em relação aos alunos tende, em
qualquer manifestação de interesse sexual, a ser visto como depravado e ridículo. Já o professor
que tem uma diferença de idade pequena em relação aos seus alunos, caso se envolva em uma
situação em que haja interesse sexual, fica muito próximo do mundo dos alunos e põe em risco
sua maneira de lidar com a classe, seu controle e respeito.
O professor “caricato” é visto como ridículo e também não tem o respeito dos alunos. É
o tipo de professor que, por estar muito em contato com o seu mundo profissional, se
especializando, esquece-se do mundo fora do seu e perde o contato com outros seres humanos e
até o seu ensinar se torna deficiente. Torna-se uma caricatura de sua própria ocupação.
Um professor que tende ser bastante odiado é o “intimidador”. É o tipo que tenta manter
o controle sobre os alunos mantendo um constante estado de medo. Seria o professor-bully.
Intimida os alunos, humilha, é instável e temperamental. Esse tipo desperta ambivalência nos
alunos, pois é odiado por eles durante os anos escolares, mas, em alguns casos, acaba
conquistando sua afeição. Passa a ser visto como temperamental, mas que tem o coração de
outro. Ele consegue resultados de alunos que outros professores jamais conseguiram, parece
então inspirar a ideia de que, no final das contas, os alunos podem contar com ele.
A partir de Waller, podemos dizer que existem também os professores que são
“egocêntricos” e que sua atitude interfere na eficiência da sua maneira de ensinar. Eles vêem na
sala de aula uma oportunidade de vivenciar momentos que alimentam seu ego e manipulam suas
aulas para que tais momentos sejam mais frequentes. Estão em busca de viver sensações
agradáveis de que são queridos e dizem coisas para cultivar a admiração dos alunos. Costumam
usar sua autoridade como uma gratificação para o seu ego. Alguns conceitos psicológicos são
capazes de compreender esse tipo melhor, como o complexo de inferioridade, mas não é esse o
objetivo de nosso estudo.
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Podemos perceber que os alunos detêm um vasto conhecimento do jogo interativo que
ocorre na sala de aula. O jogo relacional traz a possibilidade dos alunos, em maior ou menor
grau, colocarem em xeque e testarem, de diferentes, formas os repertórios de ação de seus
professores e, assim, poderem definir os tons da relação. Vimos que os códigos da interação, as
estratégias usadas são tributárias do elemento da cultura do aluno, construída num constante
fazer-se histórico, que delineia alguns cenários em que a interação deverá acontecer. (BUENO e
SANT’ANA, 2011).
Traremos também as contribuições de Bueno e Sant’Ana (2011) e Gomes (2011) para
enriquecer ainda mais nossa compreensão dos elementos considerados importantes ou
prejudiciais na interação dos alunos com o professor.
Bueno e Sant’Ana (2011), ao investigarem os significados atribuídos à autoridade por
adolescentes de duas escolas públicas de São João del-Rei, Minas Gerais, realizaram um estudo
no interior das escolas, observando salas de aula e conversando diretamente com os alunos. Os
resultados encontrados pelos pesquisadores mostraram as tensões e contradições presentes nos
discursos e nas interações no cotidiano escolar. Na fala dos alunos, os pesquisadores constataram
que a principal concepção sobre autoridade apresentada pelos adolescentes encontra-se ligada à
ideia de punição, do uso do poder coercitivo utilizado pelos professores, por meio de ameaças e
castigos, para estabelecer autoridade em sala de aula.
Verificou-se que o respeito à autoridade, nesses casos, aparece sempre relacionado a
alguma forma de controle coercitivo. No entanto, a ameaça de punição aos alunos não é
suficiente para fazê-los respeitar um professor; é preciso que o considerem capaz de cumprir a
punição prometida. Os professores que apenas fazem ameaça são considerados, muitas vezes,
como “bobos”. Contudo, os pesquisadores observaram que os professores que os alunos
consideravam os mais respeitados na sala de aula, os que pareciam ter moral ou autoridade,
foram aqueles que os pesquisadores menos observaram fazendo ameaças ou impingindo
punições. Já os professores classificados como sem “moral”, sem autoridade, são os que mais
ameaçam punir os alunos e, muitas vezes, o fazem de fato, mas não alcançam um mínimo sequer
de respeito dos alunos para dar aula.
Os autores concluíram que existem outros elementos, para além da punição e ameaça, que
contribuem para o respeito dos alunos pelos docentes. Um dos atributos centrais que apareceu na
fala dos adolescentes foi a valorização do “explicar bem”, característica tida como necessária
para que o professor possa se impor diante da turma. Trata-se do professor mostrar para os
alunos que “sabe do que está falando”, demonstrando ser inteligente e ter se preparado para dar
aula, ensinar, ou seja, ter autoridade sobre aquilo que ensina, tanto do ponto de vista da didática
quanto do conteúdo. Outra característica importante considerada pelos alunos e somada a essa
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última é o professor ser “legal” ou “gente boa”, que demonstra habilidade em manter um bom
relacionamento com seus alunos, adotando uma postura compreensiva e brincalhona e, assim,
suplantando a rotina maçante da sala de aula.
Esses dados apontam que os alunos tendem a respeitar os professores que possuem os
atributos que os colocam na condição de autoridade – “ser legal”, punir, “explicar bem”.
Os autores ainda destacam que se o professor somente possuir uma dessas características,
por exemplo, explicar bem, nem sempre ocupará uma posição amistosa entre os alunos, podendo
ser classificado como chato, mas, ainda assim, ter autoridade capaz de garantir seu respeito
diante dos alunos por transmitir segurança quanto ao seu conhecimento. Já o professor
considerado “punitivo” tende a despertar medo ou aversão nos alunos, e sua condição de poder
parece garantir a obediência destes, mais como uma posição estratégica para o não-confronto do
que pela autoridade do professor.
Gomes (2011), em sua investigação a respeito da percepção dos alunos do Ensino Médio
acerca da interação com os professores em sala de aula, analisou como os alunos percebem seu
relacionamento com os docentes, quais as expectativas em relação a eles e o que agrada e
desagrada na interação discente-docente. O autor estabelece algumas categorias que puderam ser
estabelecidas a partir da fala dos alunos. Entre essas, aparece a do professor amigo, assim
classificado, segundo os alunos, por desenvolver uma relação baseada no diálogo, respeito e
envolver-se com os alunos para além das atividades acadêmicas, inclusive aconselhando-os
sobre questões da vida.
O professor amigo é aquele que trata o aluno também como pessoa e não somente como
aluno, é gentil até para chamar atenção da classe, deixa os alunos conversarem na aula, tem
paciência para explicar.
O professor que “que tem firmeza” com os alunos lhes exige que fiquem em total silêncio
dentro da sala, envolvidos somente com a aula. Esse tipo é identificado como excessivamente
rígido por querer alunos “robôs”. Os alunos dizem não ter liberdade para falar com esse tipo de
professor e reclamam que sua aula é cansativa. Para alguns alunos, esse tipo de professor, rígido
e autoritário, é assim porque traz para a sala de aula problemas extrínsecos à escola.
Ao falar do professor que não tem “firmeza”, os alunos nessa categoria colocam uma
questão interessante, pois atribuem ao professor o poder e a competência em administrar os
níveis de “amizade” e “liberdade” franqueadas aos alunos. Caso não o faça, pode perder o
controle da sala e o resultado é o oposto do professor autoritário, pois se impera a desordem é
porque o professor não tem firmeza e deixa o caos imperar na sala de aula. Portanto, o não
disciplinar o comportamento dos alunos também não é visto com bons olhos.
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Apresentamos alguns aspectos da visão dos alunos sobre seus professores a partir de
pesquisas realizadas em escolas e do contato direto dos pesquisadores com os sujeitos de sua
pesquisa. De maneira diferente, mas não menos importante, vemos as tecnologias digitais da
informação e comunicação como espaços utilizados pelos jovens para circulação, criação,
compartilhamento de ideias, valores e símbolos e, portanto, como instrumento de grande valia
para chegarmos às considerações que os alunos tecem sobre seus professores mediante a relação
estabelecida em sala de aula. Nos referenciamos em autores que, assim como nós, voltaram seu
interesse para as comunidades do Orkut.

1.3.2 - A visão dos alunos sob a perspectiva on-line:

Zuin (2006) em seu trabalho realizado nas comunidades do Orkut aponta a maneira como
alunos encontram meios, para numa espécie de catarse regressiva, objetivarem suas decepções
em relação ao modelo idealizado que tinham do professor. Para o autor, os alunos sempre
encontraram meios dentro e fora das instituições para falarem sobre suas representações
aversivas relacionadas aos educadores e na atualidade um dos principais espaços que
possibilitam que os alunos o façam, são as comunidades e por isso se volta para o estudo das
mesmas.
Em meio aos dados levantados pelo autor estão expressões dos internautas em relação à
decepção frente à ausência de correspondência entre a imagem que tinham do professor e a
forma como ele se comporta em sala de aula. Aparece nas comunidades a insatisfação quanto
àquele professor considerado “falso amigo”. Esse tipo de docente é visto pelos internautas como
aquele que, na primeira oportunidade, prejudica os alunos com avaliações exageradamente
difíceis e não permite que “colem” nas provas.
Aparecem também menções aos professores “gente boa”, mas que, na verdade, são
“picaretas”, usam artifícios para parecerem legais, enquanto destilam sua soberba intelectual
sobre os alunos. Estabelecem pactos em que se comprometem a não avaliar ou punir os alunos,
valendo-se da camaradagem como um artefato dissimulador de uma soberba que depõe contra a
capacidade dos discentes.
Porém, há também as comunidades que reconhecem características positivas nos
docentes, ou seja, que tecem elogios a eles. O autor destacou a reverência aos professores que
conseguem ministrar o conteúdo da aula de maneira mais agradável, tornando as aulas melhores
e menos maçantes.
Lopes (2010) voltou-se para o estudo das comunidades do Orkut que trazem em seu
conteúdo elogios aos docentes, buscando o que para a autora parece ser um caminho para a
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pedagogia emancipatória. Em seus dados, podemos observar uma predileção por aquele
professor brincalhão, que faz da aula um momento de descontração e divertimento. No entanto,
os internautas também parecem valorizar a autoridade, a presença da disciplina em sala de aula,
não por meio de castigos físicos e psicológicos, mas regulamentada no diálogo entre professor e
alunos.
Os alunos reverenciam também o professor que consegue aliar as funções de ensino com
momentos de descontração. A competência em ensinar e o domínio do conhecimento, aliados ao
modo descontraído de ministrar as aulas, aparecem como elementos capazes de despertar a
admiração dos alunos.
Os alunos nas comunidades do Orkut parecem idealizar o professor que não apenas tenha
autoridade sobre a turma, mas que também esteja próximo dos alunos emocionalmente,
motivando-os, auxiliando-os e aconselhando-os. Parece-nos que os internautas e alunos
demandam do professor uma postura humana, aliada a um efetivo processo de ensino e
aprendizagem, sem que se esqueça de que é autoridade e não autoritário em sala de aula.
Cada trabalho aqui apresentado nos aproximou um pouco mais, em sua especificidade, da
visão dos alunos sobre os professores e, consequentemente, do contexto em que a relação
acontece, o que consideramos de grande ajuda para enriquecer nosso olhar de pesquisadores e
ajudar em nosso contato com os dados do presente estudo. Condensamos as contribuições em um
quadro para que se torne mais fácil perceber as imagens e percepções levantadas por cada autor:
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Quadro 1 – Contribuição dos autores sobre as principais imagens e percepções dos alunos acerca
dos professores
Perspectiva
off-line
Autores
Waller
(1932)

Bueno e
Sant’Ana
(2011)

Imagens
Positiva
Negativa
Substituto dos
pais;
Imagem do
ideal cultural
ou social;
Imagem do
oficial e
cavalheiro;
Imagem do
patriarca;
Imagem do
objeto amável
e do objeto de
amor.

Alvo fácil
Tolo ou
Pateta
Incompetente
Tirano
Falastrão
Fraco
Paquerador
Caricato
Intimidador
Egocêntrico

Explica bem
+ Legal

Bobos
Sem moral
Punitivos

Exerce
práticas
punitivas

Perspectiva
on-line
Autores
Zuin (2006)

Lopes
(2010)

Positiva

Imagens
Negativa

Explica bem
+ técnicas que
deixa as aulas
menos
cansativas

Falso amigo

Explica bem
+ momentos
de
descontração

Autoritário

Picaretas

Sem autoridade

Autoridade
Próximo aos
alunos

Gomes
(2011)

Amigo

Muita firmeza
Não tem
firmeza
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Capítulo 2- Orkut.com: brincamos juntos de mostrar quem somos!!!
nunca somos estranhos entre nós.

(Bauman)

Em um clique, uma página inicial nos convida a navegar... O convite é feito a partir de
ícones coloridos, acompanhados das seguintes frases: “Igual à vida real, fale com todos os seus
amigos ou apenas com grupos separados. Você controla quem vê o quê. Interaja com seu melhor
amigo, seu chefe e até com a sua avó com privacidade; Comunique-se, chat, scraps e
comentários: converse com cada grupo de amigos como você quiser; Divirta-se! Compartilhe
fotos, vídeos e novidades facilmente. Participe de comunidades para discutir assuntos de seu
interesse”.
Convite aceito! A senha abre a porta de um intrigante mundo on-line: “Bem- vindo ao
Orkut”. O Orkut foi criado em janeiro de 2004, por Orkut Büyükkokten, e consiste em uma
plataforma, filiada ao Google, na qual os usuários podem se relacionar, conhecer outras pessoas,
compartilhar opiniões, trocar experiências, entre outras coisas, a partir de recados (conhecidos na
rede por scraps10), fóruns de discussão propostos nas comunidades, fotos, vídeos, bate-papos online e muito mais (CORRÊA, 2008).
Ao se inscreverem no Orkut, os usuários criam uma página de apresentação composta por
informações pessoais, sociais e profissionais. As informações variam desde as mais gerais, como
idade, país, interesses, orientação sexual, entre outras, e são preenchidas de acordo com a
vontade do usuário de como e o quanto quer se apresentar (THIBES, 2008).
Desde sua criação até 2008, era permitido no Orkut que seus usuários tivessem acesso ao
perfil de todos os demais conectados na rede social. Depois, foram disponibilizados recursos de
privacidade que permitem aos usuários limitar o acesso de outros usuários quanto às suas
informações, fotos, vídeos, pedidos de amizade, marcação de fotos, etc. Surgiram, também,
notificações de atualizações, em que o usuário recebe notificações das atualizações de amigos na
sua página inicial, e ainda a marcação de quem visitou o seu perfil. Essas são opções que podem
ser utilizadas ou não pelo usuário.
Atualmente, o Orkut disponibilizou uma nova versão de sua plataforma, que desde 2009
estava sendo testada pelos usuários e deverá ser utilizada por todos nos próximos meses, pois se
tornará a única versão disponibilizada na rede. A nova versão agrega os elementos e ferramentas

10

Scraps são mensagens ou recados deixados, seja em um perfil individual, seja nos tópicos de discussão das
Comunidades. O termo scrap tornou-se tão popular que é comum ouvir: “você recebeu o scrap que mandei ontem?”
ou “ainda não respondi o seu scrap”. Fonte: http://www.orkut.com.br. Acesso: 15 março 2011.
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já existentes a novos recursos considerados mais divertidos e que garantem uma navegação mais
rápida.
Sua interface foi anunciada como mais limpa e simples, e as principais ações do Orkut,
como bater-papo, ver vídeos, pesquisar a lista de amigos e comunidades, comentar fotos de
outros usuários, escrever para amigos, criar comunidades, foram concentradas na página inicial.
O usuário não precisa mais mudar de página e esperar seu carregamento para operar tais ações, o
que possibilita formas mais rápidas de navegar e interagir com os amigos.
As mudanças também aconteceram quanto à criação de atalhos para acessar os produtos
11

google , envio mais rápido de fotos e novas formas de editá-las, formas mais rápidas de
encontrar amigos e ver suas atualizações, etc.
Além dessas mudanças, a que nos chamou mais atenção foi o convite feito para uma
maior personalização do “Quem sou eu”. Para a personalização da página do usuário, 40 opções
de cores e temas (imagens de fundo) foram disponibilizadas. Na seção nomeada “sobre mim”,
agora é permitida a adição de um vídeo, foto e até mesmo aplicativos, para deixar o Orkut a
“cara de seu usuário”.
Cada vez mais, o usuário é convidado a criar um perfil, uma página de apresentação, que
implica iniciar um “processo de criação de outro eu. Talvez não outro eu integral, mas pedaços,
fragmentos desse eu, os quais vão sendo mobilizados para criar uma identidade na rede”
(THIBES, 2008, p.9). Escolher uma foto, escrever seu nome, dizer sua idade, falar de seus
interesses, gostos, paixões, ou seja, dizer resumidamente “quem sou eu”, a partir de diversos
recursos, como por exemplo, uma música, um desenho, um poema ou até mesmo um vídeo,
evidencia um processo constante e constituinte das redes sociais: a construções de representações
de si mesmo pelo usuário.
Como eu quero que o outro me veja? O que torna o meu perfil mais interessante? A
construção do “eu” na rede, embora possa parecer uma escolha individual e, por vezes, solitária,
está intimamente relacionada à minha interação com os outros. Eu me apresento aos outros e os
outros se apresentam a mim. O outro, seguindo o pensamento goffminiano, torna-se referência
para ação do indivíduo, pois funciona como uma espécie de estrutura valorativa responsável por
organizar os impulsos decorrentes da identidade pessoal do indivíduo. A forma como me
apresento tem relação com a imagem que faço de como os outros me vêem, que se resume nas
expectativas intersubjetivas que tendem a orientar minhas ações (GRIGOROWITSCHS, 2007).
No conjunto de traços que configuram a maneira de ser visto na internet, nota-se a
importância dada à quantidade de amigos e a participação em diversas e variadas comunidades
11

Para conhecer todas as mudanças que ocorreram na plataforma basta acessar
http://support.google.com/orkut/bin/answer.py?hl=pt-BR&answer=163871. Acesso: 5 julho 2012.

o

site:
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que auxiliam na localização e publicização dos gostos, vontades, desejos pessoais e atributos que
o usuário deseja compartilhar, mesmo que minimamente, com outros usuários.
A composição dessa auto-imagem se encontra pautada numa relação de referencialidade e
interdependência entre indivíduo e sociedade, pois é no interior das interações que os indivíduos
constroem suas significações e também as regras sociais, que, se instituídas, irão oferecer
representações antecipadas dos contextos e situações (MEAD, apud SANT’ANA 2005).
O outro sempre existe, real ou imaginário, com sua presença física ou internalizada, como
um depositário de referências socioculturais ou, ainda, um confluente de atitudes e padrões
instituídos socialmente, que ajudam a orientar as ações dos sujeitos.
Portanto, construímos nossa identidade na relação com o outro, a partir de parâmetros já
socialmente instituídos que, ligados a um imaginário social, tendem a ditar nossa maneira de agir
(CIAMPA, 1994).
Esse processo de formação humana pode ser entendido a partir de um feixe de
representações prévias (pressupostas) do indivíduo, que são interiorizadas desde a infância, mas
o processo conta como uma reposição constante, ou seja, exige que o indivíduo em sua conduta,
na objetivação social reforce ou confirme essa representação. Porém, a representação pressuposta
é tida como dada e não como um processo: “É como se uma vez identificado o indivíduo, a
produção de sua identidade se esgotasse como produto” (CIAMPA, 1994, p.163). O autor
pretende mostrar que, em nossa sociedade, toda a complexidade do processo, que nunca é
completamente acabado, ou seja, que se dá em uma continua reposição identitária, é abafado ou
cristalizado como algo já terminado, o que pode ser exemplificado ao considerarmos que em
nossa linguagem cotidiana se diz “eu sou mãe, filha, esposa” e nunca “eu estou sendo mãe, filha,
esposa”, etc.
Isso implica uma expectativa generalizada de que o indivíduo deve agir e ser tratado de
acordo com os seus predicativos ou identidade pressuposta, que estamos constantemente
atualizando, através de ritos sociais, mas que não é vista em sua real constituição, ou seja, se
dando, mas, sim, como dada. “A mesmice de mim é pressuposta como dada permanentemente e
não como re-posição de uma identidade que uma vez foi posta” (CIAMPA, 1994, p.164), mas
que é insuficiente para falar de tudo que sou ou somos.
Portanto, por trás da produção de uma personagem está a pressuposição dessa
personagem, configurada na relação com o outro, que garante a possibilidade de sua
representação pelo outro e por si mesma.
Compreendemos que, ao falar do outro, dos outros, eu me apresento a mim, a nós...
Momento que pode ser desvelado por expressões e impressões que localizam o indivíduo na
interação e, ainda, o localizam na estrutura social. Ver o outro e projetar como o outro me vê
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revela expectativas intersubjetivas que orientam minhas ações no mundo. Portanto, os indivíduos
se orientam em co-presença e as interações são delineadas pela abstrata estrutura social.
Podemos dizer que todo indivíduo interage e interdepende do outro e que as interações
possibilitam colocar em xeque ou legitimar lugares sociais. Nas interações, os indivíduos
desenvolvem interdependência e, ao mesmo tempo, conflito com os valores socioculturais que
lhes são oferecidos (GRIGOROWITSCHS, 2007).
Compreendemos que o que se expressa nos sites de relacionamento não é a “vida como
ela é”, mas um cotidiano, um contexto encenado, por meio de revelações e jogos performáticos
que ensaiam uma apresentação do eu. Os indivíduos, em seus personagens, fazem uso de
linguagens, imagens, expressões, códigos e símbolos para estabelecer uma comunicação
inteligível, a partir das reações daqueles que supõem estar estabelecendo uma relação e do que
seria socialmente aceitável (GOFFMAN, 1985).
A rede, ou melhor, estar na rede, navegar na rede e se construir na rede coloca todo esse
processo de construção da identidade, relação outro-eu, em uma nova configuração. É permitido
um jogo entre o sério e o não sério, um brincar com representações e identidades, possibilitando
a experimentação da realidade a partir de dimensões não mais exclusivamente locais e
institucionais. Isso permite novas formas de percepção e reflexão do indivíduo sobre o outro e
sobre si. (SETTON, 2002).
O que parece acontecer é a evasão de um domínio da vida cotidiana para uma instância
com orientação própria, que possibilita uma dilatação do limite que separa o lúdico e o real. No
mundo virtual pode acontecer o que antes parecia ser permitido apenas pela ludicidade da
brincadeira, do jogo e do teatro: a experimentação da realidade, de si próprio e de sua relação
com o outro, num contexto desprendido das limitações espaço-temporais e das consequências
que poderiam ocorrer no contato imediato com o outro ou uma instituição.
Aflora-se, a nosso ver, uma instância, denominada virtual, que, juntamente com outras,
compartilha a responsabilidade na formação das subjetividades e representações dos indivíduos na
atualidade. Parece-nos importante esclarecer que vemos nas Redes Sociais um meio para desvelar
padrões socialmente instituídos, mas também um espaço de enorme potencialidade, que se
caracteriza por proporcionar ao indivíduo experiências múltiplas e nem sempre congruentes e é
capaz de anunciar uma nova configuração social e um novo homem que pensa e constrói a sua
realidade (SETTON, 2002).
E foi nas comunidades do Orkut que percebemos um meio para tentar compreender não
só os pontos de vista sobre os professores, imbricados por representações diversas, mas também do
discente e da relação professor-aluno, mas também a possibilidade de encontramos anúncios de
novos olhares e mudanças quanto a essas construções. Um breve olhar sobre tais representações nos
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indica que elas remetem às tipificações de desempenhos de professores, a nosso ver desveladores
não só do lugar docente, mas de modos de falar de uma questão geracional, ou seja, da relação dos
alunos entre si e com os professores na contemporaneidade.

2.1- Comunidades do Orkut
Minhas comunidades me revelam: Já parou pra pensar que as
suas comunidades revelam muito sobre você? pois é...revelam
e muito! muitas pessoas, quando vão adicionar outras em sua
lista de amigos, olham as comunidades dessa pessoa para ver
um pouco de sua personalidade!!! por isso... cuidado com as
comunidades que entram, podem estar mostrando-se como
cafajeste, menina “dada”, “monstro” ou até mesmo um
louco!!! Hehehe apesar disso...o importante é mostrar como
somos de fato, quem gostar de você, será do jeito que você é...
(Baiano)

As comunidades do orkut se caracterizam como espaços que objetivam agregar pessoas
com gostos semelhantes, podem ser criadas por qualquer usuário e permitem o compartilhamento
de ideias, opiniões, sentimentos e valores sobre um determinado assunto (CORRÊA, 2008). As
comunidades são construídas em função dos mais variados temas que se encontram distribuídos
entre 28 categorias. Entre as principais categorias estão: pessoas, alunos e escolas, música,
esportes e lazer, romances e relacionamentos, família e lar, atividades, moda e beleza e outros.
As comunidades se apresentam a partir de uma espécie de perfil, que parecem se
assemelhar ao perfil dos usuários, como visto no texto acima retirado de uma comunidade, e
possuem o caráter de ajudar na construção do “eu” do usuário. Em sua página inicial, há campos
que precisam ser preenchidos, tais como: a descrição da comunidade, país em que se está criando
a comunidade, idioma preferencial a ser utilizado pelos membros, imagem que se relaciona com
o título da comunidade, sua data de criação e o nome do “dono” da comunidade (como é
conhecido o criador da comunidade).
Ao criar uma comunidade, pode-se optar se a comunidade criada será aberta ou fechada,
o que significa autorizar a participação dos usuários na comunidade e deixar ou não seu conteúdo
aberto mesmo para os não membros. Há também a criação de tópicos ou fóruns e enquetes
dentro das comunidades, que podem ter a ver ou não com o tema da comunidade. Em relação aos
temas propostos e aos comentários dos usuários, temos os moderadores da comunidade, que,
além de serem fundamentais para a manterem ativa, são responsáveis pelo controle do que é
publicado, podendo excluir comentários ou temas propostos e, ainda, denunciar o usuário à
plataforma. De maneira geral, as comunidades são espaços que possibilitam que seus usuários
tenham mais liberdade para expressar sua opinião do que em muitos contextos em que
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prevalecem as interações face a face, ainda que essa liberdade seja relativa, ou seja, submetida
também a certo grau de controle.
As comunidades podem ser encontradas a partir da ferramenta disponibilizada na página
dos usuários. No alto da página, encontra-se o campo “comunidades”, que deve ser preenchido
com palavras chaves sobre o tema que lhes interessa e o Orkut então empreende uma busca na
qual as comunidades relacionadas aparecem. Em nosso estudo, as buscas iniciais e exploratórias
começaram com as palavras “escola, alunos e professores”, direcionadas pelo interesse da
pesquisadora. Como a busca resultou em um enorme número de comunidades, passamos a
utilizar palavras-chave a partir de critérios que nos ajudassem a evitar uma enorme avalanche de
resultados. Esse percurso será descrito pormenorizado no capítulo referente à construção da
metodologia.
Outro caminho utilizado pelos usuários para encontrar as comunidades é através do perfil
de outros usuários, o que parece suscitar outra característica da rede: a possibilidade do usuário
“zanzar” pela rede, termo utilizado por Segata (2007) para caracterizar a visita do usuário a
perfis de outras pessoas e comunidades. Ao “zanzar” pelas páginas da rede, o usuário pode ler
descrições das comunidades, conversas, depoimentos de outros usuários, colocando-se em
relação, em interação, mesmo que não diretamente, com outro internauta. É deixar que “o outro
nos invada, nos emocionando, nos fazendo rir, enfim, construindo subjetividades” (SEGATA,
2007, p.53-54).
Seja através do zanzar, seja por meio de buscas disponibilizadas na plataforma do site, o
usuário torna-se membro de algumas comunidades, escolhe aquela(s) e não outra(s) ou, como no
caso dos “donos” das comunidades, escolhem o tema de sua preferência, bem como a imagem
que irá representar sua criação.
Dados fornecidos pelo blog oficial do Orkut12apontaram que em 2008 existiam mais de
45 milhões de comunidades no Orkut, sendo o português o idioma mais comum nas
comunidades.
Embora as comunidades façam parte do ciberespaço, não emergiram nesse contexto e,
portanto, compartilhamos da visão de Benetti (2010) de que comunidade é um termo
polissêmico, que se tornou uma categoria amplamente discutida pela sociologia e que, no cenário
das tecnologias digitais, apresenta-se atualizado, principalmente pelas discussões e debates em
torno de um novo fenômeno, as comunidades virtuais.
Não nos ateremos a discussão mais ampla sobre comunidades e comunidades virtuais,
que já foram tão bem delineadas por outros autores, como Primo (1997), Recuero (2004), Corrêa
(2008) e Benetti (2010).
12

Disponível em: www.blog.orkut.com. Acesso em: 23 abr. 2012.
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Em nosso estudo, optamos, assim como Segata (2007), por problematizar a ideia de
comunidade que nos interessa, ou seja, a que foi sugerida e adotada pela plataforma, comunidade
enquanto espaço de interação entre os usuários do Orkut.
Nesse caso, o termo comunidade parece tomar um lugar paradoxal, já que foi evocado
simbolicamente, ao longo da história, para descrever ou representar um conjunto de pessoas
filiadas a uma determinada área ou região geográfica ou, ainda, para remeter a um
relacionamento entre pessoas, baseados em sentimentos de pertença, segurança e reciprocidade
(PRIMO, 1997). No entanto, as comunidades do Orkut, por sua inerente configuração, por serem
desprendidas de uma territorialidade física, não impõem ao usuário nenhum tipo de obrigação
para se tornar membro, pois basta um clique para se filiar à comunidade de sua escolha ou, em
alguns casos, esperar autorização dos criadores das comunidades para que se torne membro. As
pessoas estariam reunidas ali, dentro de um mesmo espaço (comunidade), com as suas carinhas
compondo as páginas de apresentação e acrescentando na contabilização do número de
participantes. Mas é um “estar ali” sem muita obrigação, sem precisar participar dos debates,
discussões e até mesmo defender e manter as comunidades, das quais também podem se
desvincular sem maiores consequências ou demoras. Isso nos remete à ideia de Bauman (2004,
apud SEGATA, p.73, 2007) acerca das construções de laços “frouxamente atados para que possa
ser outra vez desfeitos, sem grandes delongas”.
Não há a obrigação de reciprocidade com o outro, nem a manutenção de vínculos. A
ligação real que acontece é que o usuário aparece na apresentação daquele espaço, como
membro.
Assim, aos usuários é permitido participar de inúmeras comunidades e delas se desligar
quando achar necessário. Nesse sentido, as comunidades seriam mais utilizadas como marca de
apresentação e construção do “eu” na rede. As comunidades também falam de mim, me
apresentam aos outros, mostram as minhas identificações, como uma marca de subjetividade
(THIBES, 2008).
De uma maneira ou de outra, participar e/ou criar uma comunidade significa registrar
práticas, características dos modos de pensar, ser, fazer e viver com as quais o membro ou
criador se identifica. Em outras palavras, ao escolher uma comunidade, o usuário concorda com
o que se diz na comunidade, com o que ela representa e compartilha sua escolha com seu círculo
de amigos, uma vez que as comunidades são constituintes do perfil do usuário (THIBES, 2008).
No levantamento e observação exploratória das comunidades compartilhamos das
pontuações de Segata (2007) e Benetti (2010) sobre duas formas de uso do recurso: como lugares
para partilhar interesses comuns e como estratégias identitárias. Foi possível fazer essa colocação
a partir da questão da interatividade e participação nas comunidades. Em muitas comunidades
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sobre os professores, ou melhor, na maioria delas, os tópicos e as discussões propostas não
possuíam muita interação, parecendo apenas serem um artifício para a construção do “eu” na
rede, uma espécie de elemento que compõe a performance. No entanto, achamos necessário o
acréscimo de outra forma de uso do recurso, que identificamos a partir do contato com o campo.
Vimos as comunidades como espaços que organizam e sistematizam informações advindas de
diversos contextos e que muitas vezes se encontram dispersas no cotidiano e nas relações e que
são colocadas a disposição dos internautas que ali circulam.
Podemos nos questionar, então, se as comunidades seriam ambientes válidos para a
realização de uma pesquisa? Podemos compreender a imagem do professor a partir das
comunidades?
Nossa resposta é um absoluto sim, pois vemos as comunidades como um produto humano
capaz de revelar em sua apresentação, nas imagens escolhidas, nos textos produzidos e na
conclamação dos internautas para se tornarem membros, o compartilhamento de representações,
de um imaginário que parece sustentar as práticas cotidianas e que nos remete a todo instante a
outros contextos da sociedade mais ampla.
Uma vez que o internauta entra nessa “conversa”, esse espaço permite que ele seja um
representante de si, como um personagem real ou imaginário que, ao falar do outro – no caso,
dos professores –, fala de papéis estabelecidos socialmente e que, portanto, tem relação com as
suas “supostas” posições sociais. Esse jogo representacional sempre ancorado nas escolhas que
são reiteradas com a representação do “outro”, e que fala sobre o modo como essa relação social
é estabelecida, no presente ou no passado, afeta a existência em algum nível a ponto de mobilizar
para falar do professor que teve ou não teve, daquele que gostaria de ter tido, e assim por diante.
Ao falar do professor, em comunidades como “Eu tenho um professor F.D.P”, o outro
aparece como um personagem revelador de um papel social, que não acontece no vácuo, ou seja,
que é delineado numa relação social e que por isso, ao falar dele, eu falo de mim, como categoria
que estabelece uma relação com este outro.
Falar do outro implica a possibilidade de afirmação, subversão, transformação dos papéis
existentes. É com esse olhar que faremos a análise das comunidades escolhidas, pois, com maior
ou menor nível de reflexão, foram constituídas pelos internautas como espaços de encontros que
abriga um dossel de representações que, mesmo marcadas por ambivalências e oscilações,
podem constituir objeto de análise psicossocial.
Apresentaremos um quadro das comunidades encontradas antes de iniciar uma discussão
mais minuciosa, que só foi possível após restringirmos o número de comunidades que farão parte
da análise dos dados, devido à grande quantidade de comunidades referentes ao nosso objeto,
mas que não seriam devidamente analisadas no tempo delimitado para a realização da pesquisa.
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As buscas iniciais foram feitas a partir de palavras-chave como: professor/professora,
mestre e mestres, amo/odeio meu professor, tenho um professor, aula, tipos de professores,
professores e alunos, fessor/fessora, não suporto professor, professor nota e educador.
Várias comunidades foram encontradas a partir dessas palavras e decidimos organizá-las,
num primeiro momento, a partir das categorias pró-professor e contra professor. A maioria se
expressa através do humor, da brincadeira, de fotos espirituosas e criativas e trazem um número
significativo de participantes, como veremos a seguir:

Quadro 2- Levantamento inicial das comunidades do Orkut
Comunidades
Pró-professor

Número de
Membros

Contra professor

Número de
Membros

Eu amo meu professor
Eu amo meu professor (a)
Professor e Amigo
Eu amo minha professora
Eu amo minha professora
Eu amo/adoro minha professora
Eu amo minha professora
Ao mestre com carinho
Eu tenho um professor doidão
Eu tenho um professor gato
Eu tenho um professor legal
Eu tenho uma professora gostosa
Eu tenho uma professora legal

512
1.962
431
2.033
4.473
1.505
3.003
2.501
4.906
2.790
169
844
222

Odeio professor frustrado
Tomara que o professor falte
Professor chato nunca falta
Sempre tem um professor F.D.P.
Professor é igual nuvem
Eu amo “aquele professor”
Professor vs Google
Bruno, mata minha professora?
Professor para de falar
Eu tenho um professor F.D.P
Eu tenho um professor gay
Eu tenho um professor picareta
Eu tenho um professor chato

6159
2.006
99.946
79.249
83.615
13.950
5.577
80.675
56.032
16.006
3.073
1.595
1.242

Todo professor tinha que ser
Eu amo meu professor
Eu amo meu professor
Eu já bebi com o meu professor

77
503
229
24

Eu tenho um professor mala
Eu tenho um professor louco
Eu tenho uma professora louca
21 tipos de professores
22 tipos de professores
Professor vs Alunos
Não mate aula, mate o professor
Escola sem professor
Fessora..
Eu odeio professor frustrado
Meu professor não tem noção
Meus professores me odeiam
Sempre tem um professor F.D.P.
Meu professor fala errado
Odeio professor cheio de moral
Meu professor fuma maconha

668
200
334
54.346
37.960
2.779
694
25
7.688
2.264
25.774
3.360
71.326
121
72
8.976

Uma primeira observação do quadro pode ser feita em relação à categoria contra
professor, apresentada acima, que parece indicar uma confluência na forma de tipificar o
fenômeno relacional. Duas comunidades organizam a apresentação dos professores aos quais os
alunos se opõem em termos de um conjunto de tipologias (21 Tipos de Professores e 22 Tipos de
Professores) que poderão ser orientadoras de outras, por nós selecionadas.
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Por outro lado, tentaremos estudar as comunidades que irão compor a categoria próprofessor a partir do questionamento se tais professores constituem o avesso dos primeiros, ou
seja, se eles anunciam o que falta naqueles rechaçados pelos alunos. A partir desse tipo de análise,
podemos refletir quem são esses supostos alunos, como eles representam essa relação social, se
eles se pronunciam sobre a escola que têm e a que gostariam de ter e/ou se eles apontam alguma
saída para os descompassos geracionais vividos no interior da escola e na sociedade em geral.
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Capítulo 3 - Metodologia

Nosso estudo faz parte de uma investigação maior, realizada pelo grupo de pesquisa
coordenado pela Drª Ruth Bernardes de Sant’Ana, professora do Mestrado em Educação da
Universidade Federal de São João del-Rei e membro do Laboratório de Pesquisa e Intervenção
Psicossocial (LAPIP) do Departamento de Psicologia (DPSIC/UFSJ).
Partindo de uma perspectiva interacionista fundamentada nas contribuições de Mead
(1967), Berger e Luckmann (2005) e Goffman (1985), o grupo busca compreender as interações
sociais mais significativas ocorridas no cotidiano escolar, também chamadas de relações
intergeracionais e intrageracionais, que tem como foco as relações interpessoais e grupais, dos
alunos com os professores e entre si.
Os trabalhos realizados pelos membros do grupo acontecem em escolas públicas
localizadas na cidade mineira São João del-Rei. Nosso estudo, que também busca compreender
as interações sociais que consideramos mais significativas no cenário escolar, com foco para a
relação professor-aluno, acontece em um espaço contemporâneo, que a nosso ver se abre como
local de expressão, de reprodução e de criação do socialmente produzido, o ciberespaço.
Nossa intenção é trabalhar com esse campo complexo, que configura fronteiras entre o
estado offline e o online, que oferece na contemporaneidade um leque de possibilidades de
criação e trocas de códigos comunicativos.
Para nos ajudar na compreensão e imersão no campo, fundamentamo-nos nas
contribuições de Benetti (2010), que, em diálogo com Neve (2006), considera o ciberespaço um
ambiente mais amplo e aberto, que abriga vários lugares, que são apropriados e ressignificados
por seus usuários. O Orkut, nessa perspectiva, é tido como lugar localizado no vasto território do
ciberespaço. Trata-se de um lugar simbólico, em que seus usuários interagem sem compartilhar o
mesmo espaço físico e sem necessariamente nunca ter interagido face a face e sem nunca
precisar fazê-lo.
Para acompanhar as características efêmeras e múltiplas do nosso lugar escolhido – o
Orkut – adotamos ainda as considerações de Benetti (2010) do modo como o pesquisador se
coloca no campo lurker e o modo que elege para estar lá como flâneur. Essas atitudes foram
adaptadas por Neve (como citado em BENETTI, 2010) para o ciberespaço a partir das
contribuições de Colette Pétonnet a respeito da observação flutuante como uma maneira de
observar o movimento intenso, incessante e o anonimato que caracterizam as cidades.
Como lurker, o pesquisador se coloca no campo, no ciberespaço, anonimamente, sem
participar, sem interferir; já ao escolher estar lá como flâneur, o pesquisador se deixa tocar,
sentir todas as coisas e registra não só imagens, mas sentimentos, atitudes e ideias (BENETTI,
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2010). Consideramos que ainda não nos apropriamos do campo dessa maneira; apenas
referenciamos nosso olhar em tais conceitos por encontrar neles uma compreensão de como foi o
nosso contato com lugar de nossa pesquisa, o Orkut e suas comunidades.
Consideramos que nesse trabalho o mestrando oscila entre essas duas formas de
posicionamento do pesquisador diante do seu objeto de pesquisa, em um jogo de aproximação e
distanciamento, de imersão e de retorno crítico. Entre o desejo de lá ficar e se deixar entrar em
relação intensa, deixar-se contaminar pelo objeto, e as exigências do tempo social de produção
de uma dissertação. O pesquisador peregrina o tempo todo entre vários territórios, aqui e lá,
observa, entra em relação com o mundo virtual e com o que a academia diz sobre ele, e expressar
isso por meio do texto acadêmico é o grande desafio a que nos lançamos.

3.1 Orkut: Por onde andei?

Estive no Orkut bem antes de elegê-lo como meu campo de pesquisa e talvez tenha sido
exatamente isso que me instigou a torná-lo meu campo de investigação. No entanto, vejo a
minha experiência como um tempo de contato com o campo que propiciou a minha vivência
naquele ambiente e meu aprendizado das regras e dos códigos que o compunham.
Tento refazer o caminho que percorri para chegar até aqui. Confesso que, ao escrever
esse texto, não me recordo das minhas primeiras experiências e não poderia relatá-las com
exatidão. Lembro-me, apenas, que com ajuda de amigos e da minha curiosidade fui descobrindo
e me familiarizando com os recursos disponíveis na plataforma, dentre os quais alguns eu nunca
utilizei. Construí o meu perfil com fotos que considerei mais bonitas e interessantes. Adicionei
comunidades que compunham o meu perfil e me lembro de sempre me pegar pensando “no que
os outros vão pensar se eu colocar isso?” Agora sei nomear o que eu já sabia fazer, tornar-me
uma representante de mim mesma e brincar com isso... E como brinquei!
O “andar” ou “zapear” pela plataforma me permitiu experimentar diversos caminhos,
circular por perfis, conhecer comunidades e levantar questionamentos que me instigaram a
pesquisar o campo.
Ao longo de 2011, comecei o levantamento das comunidades que tinham como tema
central a figura do professor. As primeiras buscas foram realizadas com as palavras “professor” e
“professora” e cada palavra nos levou a um total de 84 páginas com uma média de 12
comunidades por página, totalizando mais ou menos 1.000 comunidades para a palavra professor
e 1.000 para a palavra professora. As comunidades encontradas eram bastante variadas e nem
todas encaixavam no que estávamos procurando – referências socioculturais sobre os professores
escritas por supostos alunos e usuários da rede –, pois algumas são comunidades criadas por
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supostos professores, para falar da identidade da profissão docente e que não é de nosso
interesse, e muitas são homenagens a professores de escolas específicas e que utilizam o nome e
a foto do professor como perfil da comunidade. Essas comunidades, vistas por nós como
personalizadas, no sentido de representar a pessoa de alguém, não farão parte de nossa análise
inicial, pois vemos uma potencialidade de dados que fazem parte de outro referencial de criação
e construção de comunidades, que em nosso restrito tempo de produção não seria analisada com
a dimensão e a importância que emergiu diante de nossos olhos. Mas, numa breve consideração,
apontamos que enquanto as comunidades que tecem críticas aos professores parecem silenciar os
nomes, ou não querer divulgá-los, como estratégia para livre expressão do que se pensa ou sente,
ou melhor, do que se diz pensar ou sentir em relação aos professores, o mesmo não acontece com
a maior parte das comunidades que elogiam os professores e que tem em sua apresentação o
pronunciamento do nome dos mestres. Explicitar, dizer seus nomes nos leva a crer que é uma
forma de tentar se aproximar e dizer que não se trata de qualquer professor, mas de um professor
específico, o que nos levaria a outros caminhos de compreensão.
Frente ao inúmero contingente de comunidades, vimos à necessidade de restringir nossas
buscas a partir de palavras-chave que selecionamos com o objetivo de cotejar melhor nosso
objeto e tentar trazer à tona as comunidades que poderiam conter referências socioculturais
acerca dos professores.
Inicialmente, utilizamos palavras ou expressões que provocassem o nosso encontro com
comunidades que falassem de sentimentos ambivalentes pelo professor e nos levassem a
manifestação de afetos que delineassem a relação professor-aluno, como, por exemplo,
Amo/Odeio professor (a); Adoro/Detesto professor (a); buscamos também utilizar um
vocabulário pelo qual os professores são chamados em nossa sociedade, adotando, por exemplo,
termos como fessor/fessora, que substituíssem expressões remetentes à profissão docente.
Depois, partimos para expressões que pudessem conter expectativas quanto ao professor, como,
por exemplo, “tipos de professor(a)”, “eu tenho professor(a)”, “sempre tem professor(a)” e
“professor(a) tinha que”. Por fim, utilizamos expressões que pudessem trazer um pouco da
relação professor-aluno e do contexto da sala de aula, de maneira mais evidente, ou seja, como
tema da própria comunidade e, portanto, utilizamos expressões como professor(a) e aluno,
professor(a) Vs aluno e professor(a) e aula.
Mesmo restringindo as pesquisas por palavras-chave específicas, observamos uma
avalanche de resultados. As expressões “Odeio professor” e “Odeio professora” resultaram em
um total de 84 páginas de comunidades para professor e outras 84 páginas para professora. As
comunidades encontradas possuem os mais variados motivos para odiar o(a) professor(a), desde
características pessoais como voz, mau hálito ou atitudes como trocar o aluno de lugar,
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“esculachar” o aluno na frente de todos, como também ódio relacionado a tipos de professores
como o chato(a), o enrolão, o frustrado. Vimos ainda comunidades que dizem odiar professor(a)
“mal comido(a)” (com vida sexual pobre) e outras que sugerem ódio dos alunos que “puxam
saco” de professor.
Em meio a esse grande contingente de comunidades, não só para a expressão Odeio
professor (a), mas também para as outras que foram citadas anteriormente, vimos necessidade de
restringir ainda mais nosso levantamento inicial. Passamos a selecionar as comunidades que
possuíam o maior número de membros, em relação aos resultados decorrentes da seleção por
palavras-chave, e selecionamos para cada categoria as duas comunidades com maior número de
membros. Ao continuar os levantamentos, percebemos que nas primeiras páginas de resultados
da pesquisa por comunidades, aparecem as comunidades na plataforma do Orkut que possuem
maior número de participantes, o que facilitou a seleção das demais comunidades.
Para compilar os primeiros resultados encontrados, criamos quadros com informações das
comunidades que contemplavam: nome da comunidade, número de participantes, data de
criação, tipo da comunidade (aberta ou fechada para não membros), fóruns, tópicos e enquetes,
palavras-chave, símbolos presentes, comunidades relacionadas e predominância de gênero.
Quanto à predominância de gênero, não conseguimos obter dados confiáveis devido ao grande
número de participantes nas comunidades, o que que dificultava a contagem a partir do sexo dos
membros e a presença de perfis fakes ou falsos, nos quais, muitas vezes, não conseguimos
distinguir o sexo do usuário.
Desenvolvemos a observação flutuante nessas comunidades, em seus fóruns e enquetes e
chegamos a uma nova forma de agrupar as comunidades selecionadas. Vimos que elas poderiam
ser organizadas a partir de duas categorias: pró-professor e contra professor. No entanto, duas
comunidades que consideramos significativas por trazerem tipos explícitos de professores
criados pelos usuários da rede - 21 tipos de professores e 22 tipos de professores - inicialmente
foram agrupadas na categoria de comunidades contra professor. No entanto, achamos melhor
criar mais uma categoria, a tipos de professor, pois as classificações dos tipos de professor nem
sempre estão ligadas a uma imagem negativa do professor.
As comunidades que tematizam os tipos de professor já trazem uma imagem e um
significado para cada tipo descrito, ou seja, já trazem representações em sua configuração. A
partir delas, optamos por escolher duas comunidades pró-professor e duas contra professor como
material de nossa análise. A princípio, selecionaríamos apenas uma comunidade para cada
categoria. No entanto, ao nos depararmos com duas comunidades13 significativas, as quais já
13

Por se tratar de pesquisa qualitativa, a escolha das comunidades não segue qualquer critério de representação
amostral de base quantitativa. Uma ideia próxima àquela da antropologia sobre o “melhor informante” orientou a
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mencionamos, e que traziam classificações sobre os professores de maneira distinta, optamos por
selecionar as duas e seguir o mesmo número para as demais categorias. Vimos em nossa escolha
também um modo de buscar convergências e contradições dentro das categorias, o que não seria
possível caso selecionássemos apenas uma comunidade.
Para selecionar as quatro comunidades pró e contra professor, consideramos o número de
membros existentes em cada uma, se continha um texto de apresentação com informações sobre
o que a comunidade conclama seus membros a compartilhar, se traz informações e
características do professor que está sendo criticado ou exaltado, de forma generalizada e não
específica, e ainda se há enquetes ou fóruns relacionados ao tema da comunidade.
As comunidades selecionadas, além das duas sobre tipos de professor, foram: Próprofessor – Eu amo minha professora e MEU PROFESSOR E AMIGO; Contra professor –
Sempre tem um professor FDP!!!; e Eu odeio professor FRUSTRADO.
Achamos importante compartilhar que encontramos mais dificuldade em selecionar
comunidades que expressam sentimentos positivos ou elogios para os professores, pois, além de
estarem presente no Orkut em menor número se comparadas com aquelas que tecem críticas aos
docentes, ainda não expressam uma posição predominante perante o que se admira no professor
ou quanto a uma característica ou traço do mesmo.
Grande parte das comunidades que se encontravam na categoria Amo meu professor
possuía um caráter mais erotizado, tendendo a uma sexualização da relação professor-aluno, que
não é o foco desse trabalho.
Encontramos, ainda, na maior parte das comunidades, uma prevalência pela figura do
professor brincalhão, que torna a aula um momento de diversão. Nessas comunidades, como é o
caso de “Eu tenho um professor doidão”, as menções estão voltadas para o comportamento
irreverente do professor, visto por nós como representação fora dos padrões instituídos.
Para o professor do sexo masculino, foi difícil encontrar uma representação de caráter
mais universal, por isso escolhemos as comunidades MEU PROFESSOR E AMIGO e Eu amo
minha professora. A primeira, por sua dimensão relacional professor-aluno; e a segunda, por
colocar o sentimento de amor nos professores do sexo feminino, de forma mais ampla.
A Abordagem por nós escolhida para tratar das representações dos professores na rede
implica pensar na representação do professor e ao mesmo tempo identificar a representação
escolha das comunidades. Quando as comunidades da internet constituem o arquivo, este passa a ser o cenário onde
o objeto de pesquisa se estabelece e, ao mesmo tempo, o próprio foco da análise. Em diferentes momentos, o
pesquisador deve tomar contato “imaginário” com os sujeitos pesquisados, para definir aqueles que podem constituir
os melhores informantes para o estudo do tema que atravessa a vida do segmento social escolhido para a análise.
Nessa perspectiva, as comunidades aparecem como textos com diferentes níveis de fecundidade para olhar de perto
e de dentro os fenômenos (FREHSE, 2005).
.
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subjacente daquele que nomeia- Representações Sociais sobre Professores na Rede: quem são
eles? Quem somos nós? Partimos das abordagens interacionistas que nos permitem compreender
que, ao representar o outro, eu represento um universo sociocultural de pertença e/ou de
referencia. O eu somos nós, somos sociais. Eu represento o outro e ao mesmo tempo me revelo,
me represento, o que pode ser uma revelação do eu sou ou do que gostaria de ser, mas não sou.
Ao falar desse interjogo, lançaremos mão da noção de representação de Moscovici
(1978), que permite englobar as figuras e as significações que se resultam numa alteridade que, no
caso dessa pesquisa de mestrado, remete ao jogo representacional entre eu, nós e o outro, o
professor, a nos falar de posicionamentos de atores, os internautas, diante de uma relação social
instituída socialmente.
O objetivo é explicar os fenômenos do homem a partir de uma perspectiva coletiva, sem
perder de vista a individualidade. As representações sociais relacionam-se às mentalidades, às
atitudes, às opiniões, às imagens que podem exercer uma ação para mudar condutas e
comportamentos e desenvolver a habilidade de questionar e transformar. Dizem respeito a um
conjunto de imagens, símbolos e modelos veiculados numa sociedade para caracterizar pessoas,
situações, objetos, entre outros.
Moscovici (1978) abriu um novo campo de estudos na psicologia social, e que tem muito
ainda a contribuir com a educação, afirmando que as representações sociais ocupam uma posição
“mista” porque estão situadas na encruzilhada de uma série de conceitos sociológicos e
psicológicos.
De acordo com o autor, as representações sociais estão organizadas de maneira muito
diversa segundo as classes, as culturas ou grupos e contribuem para os processos de formação de
condutas e de orientação das comunicações sociais. Elas se formam na medida em que as pessoas
estão expostas às instituições, aos meios de comunicação de massa, à herança histórico-cultural da
sociedade. São imagens que condensam um conjunto de significações; de sistemas de referências
que permitem que se interpretem os acontecimentos, que se dê sentido ao inesperado
(MOSCOVICI, 1978).
Esse conhecimento se constitui a partir das experiências, mas também de informações,
saberes, modelos de pensamento recebidos e transmitidos pela tradição, educação, comunicação
social. Trata-se também de um conhecimento socialmente elaborado e partilhado
A representação social ocorre quando um sujeito ou grupo representa um objeto que pode
ser algo externo ou si mesmo. Nesse processo, destaca-se uma figura (objeto), dá-se sentido a ela,
inscrevendo-a em seu universo simbólico. Portanto, fazem parte da estrutura de cada
representação dois elementos, indissociáveis entre si. As duas faces da representação, segundo
Moscovici (1978) são: figura e significação
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Representação: Figura
Significação
Toda figura apresenta uma significação e toda significação apresenta uma figura. As
representações sociais se apresentam articuladas conforme as classes sociais, os grupos culturais
e universos de opiniões. Para o autor, cada universo de representação apresenta três dimensões: a
atitude, a informação e o campo de representação ou a imagem:
a) a atitude: orientação global (posição) em relação ao objeto de representação social.;
b) informação: organização do conhecimento em relação a um certo objeto;
c) campo de representação ou a imagem: unidade hierarquizada de elementos.
A representação social implica a existência dessa tridimensionalidade. Conforme o grupo
social, os três elementos podem não estar presentes. A atitude é a mais frequente das três
dimensões. (MOSCOVICI, 1978).
Nosso estudo está, portanto, em delineamento numa abordagem analítica, de natureza
qualitativa, das representações sociais. As metodologias qualitativas enfocam o universo de
significados, motivos, aspirações, crenças, percepções, valores e atitudes que permeiam as
relações, dando ênfase a essas, e não somente ao resultado/produto. Isso corrobora a justificativa
do enfoque escolhido, pois se considera necessário realizar uma pesquisa na qual, mais que
levantar dados, se possa compreender as significações, as representações sociais acerca dos
professores do ponto de vista de sujeitos que se posicionam a partir do lugar do aluno, em
comunidades do Orkut. Isso não significa a recusa de procedimentos metodológicos
quantitativos (quadros, tabelas, gráficos, etc), mas, sim, a submissão desses a uma orientação
analítica qualitativa.

3. 2 Procedimentos de Pesquisa
Após a seleção das comunidades e a separação em categorias que classificamos como
tipos de professor, pró-professor e contra professor, optamos por trabalhar em três planos de
análise:
Primeiro plano de análise: Nesse plano mais amplo, analisamos um total de seis
comunidades, duas referentes a cada categoria já estabelecida, buscando apreender possíveis
condensações de imagens e significações usadas para compartilhar determinadas representações
entre seus membros.
A título de ilustração, colocaremos as perguntas que nortearam o caminho do primeiro
momento de nossa análise: O que as comunidades convidam os usuários a compartilhar? Qual é
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a imagem do professor que está sendo construída? Ou demandada? Quais imagens e palavras
estão sendo usadas para compartilhar dada representação entre os usuários? O que falam os
membros das comunidades em seus fóruns ou enquetes?
Após essa primeira etapa, passamos para o Segundo plano de análise, no qual buscamos
identificar se é possível encontrar convergências entre as categorias de comunidades. A partir da
categoria tipos de professores, analisaremos se as categorias pró-professor ou contra professor
convergem em algum aspecto com as representações já tecidas pelos usuários no que diz respeito
aos tipos de professor. Procuraremos saber se convergem completamente ou parcialmente. Caso
encontremos dados não convergentes, buscaremos observar se eles serão importantes para
análise, pois podem mostrar tensões, ambivalências e contradições não apontadas até então.
Buscaremos compreender se os resultados serão complementares, opostos, o que anunciam, se
compõem uma totalidade para representar o professor. As imagens são ambivalentes ou se
harmonizam em uma imagem nítida?
No terceiro momento, ou, melhor, no Terceiro plano de análise, cotejamos as
representações encontradas nos dois agrupamentos e tentamos compreender: São imagens
opostas ou complementares? Elas convergem na compreensão da escola? O que elas trazem do
ponto de vista da relação professor aluno? Existem conteúdos que escapam às nossas tentativas
de cotejamento? São significativos? O que relevam das relações? Ou são pouco significativos?
Procuramos tecer a relação entre as categorias que foram encontradas ao analisar se as imagens
encontradas são opostas, como elas aparecem na escola, o que anunciam dela e o que podemos
falar da relação professo-aluno a partir de uma perspectiva geracional, com intenção de
estabelecer um paralelo do que está nas comunidades com as imagens socialmente instituídas
sobre os professores e escola que circulam em nossa sociedade.

3. 3 Contexto e Participantes
Nesta seção, focaremos um pouco do contexto e dos participantes, intencionando situar
cada uma das comunidades para, no capítulo seguinte, esboçar uma primeira tentativa de análise.
As comunidades selecionadas fazem parte do site de relacionamento Orkut, localizado na
rede pelo endereço www.orkut.com.br e se encontram nas categorias ex-alunos e escolas e escolas
e cursos.
As comunidades “21 e 22 Tipos de professores” trazem as nuances do modelo
generalizado de professor. As tipificações são construídas a partir da avaliação do
comportamento dos docentes na escola e com os alunos. A comunidade 21 tipos de professores
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foi criada em 23 de julho de 2010, possui um total de 51.009 14 membros, seu criador utiliza um
perfil fake ou falso, identificado como MOD. Seu conteúdo é visível apenas para membros e traz
em sua página de apresentação os três primeiros tipos de professores, que são: o professor Xuxa É aquele que recebe para entreter criancinhas; professor BBB – Só aparece na escola nos três
primeiros meses do ano, o restante é assumido por um substituto; e o professor Fantasma –
Todos sabem que ele faz parte do quadro de professores da escola, mas ninguém consegue vê-lo.
Para ter acesso aos outros tipos de professores, a comunidade disponibiliza um link que
leva a uma outra página que contém o restante das descrições e comentários de membros. Não
possui enquetes e os tópicos propostos no fórum não têm a ver com o tema da comunidade. Para
representar a comunidade, o criador selecionou um desenho de um senhor grisalho, cabelos
espetados, roupa formais, com giz na mão e escrevendo na lousa.
As descrições dos tipos de professores são curtas e carregadas de humor, o que a nosso
ver instiga a participação na comunidade para poder ler o restante das descrições. A figura de
apresentação não é muito chamativa, mas cumpre sua função de representar a figura de um
professor. Diferentemente, a comunidade 22 Tipos de professores traz a figura emblemática do
Homer Simpson15, que se caracteriza por ser um personagem incompetente, grosseiro, ignorante
e preguiçoso. A escolha desse personagem famoso já remete a uma série de ideias sobre o que
esperar da comunidade, antes mesmo de ler sua descrição. Com 38.320 membros, também é
visível apenas por membros e foi criada em 26 de julho de 2010. Seu criador se intitula Allan
Itachi, mas é um perfil utilizado somente para moderar comunidades. Seu texto de apresentação
começa com as descrições dos seguintes tipos de professores; desleixado, trovão e enrolão.
Possui nove enquetes, que vão desde a aula que é mais chata a qual o professor que dá vontade
de mata16. Apresenta um número significativo de comentários dos membros a respeito das
tipificações ali compartilhadas.
As comunidades “Eu amo minha professora e MEU PROFESSOR E AMIGO!!”, que
enfatizam mais sentimentos e imagens positivas em relação ao professor, apresentam um número
significativamente menor de membros. “Eu amo minha professora”, criada em 6 de março de
2005, tem 4.397 membros, é visível apenas por membros e seu criador se apresenta num perfil de
nome Dyh, criado apenas para administrar comunidades.
A imagem que representa a comunidade são duas mulheres jovens, o que nos remeteu à
ideia de amizade.
14

Os dados referentes às comunidades foram atualizados em 06/10/2012. Fonte: http://www.orkut.com.br.
Homer Jay Simpson é um personagem de desenho animado criado por Matt Groening para Os Simpsons, uma
série de televisão da FOX. É o pai da família Simpson. Sua primeira aparição na televisão ocorreu em 19 de
abril de 1987.
16
Os tópicos propostos nos fóruns, o título das enquetes e os scraps serão transcritos na íntegra ao longo da
pesquisa; assim os erros de Português não serão corrigidos.
15
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Suas enquetes são variadas e algumas nos chamam atenção por misturarem dimensões
afetivas, como é o caso da enquete “Tudo acabaria de vez, se acaso...”, com as seguinte opções
de resposta: “Ela jogasse na sua cara que existem outras alunas; Ela mentisse pra você, Ela te
ignorasse; Ela te chamasse de maluca.” Os tópicos também apresentam tais características, como
“vocês sentem ciúmes da sua prof com outras alunas? Qual seria/foi a pior decepção?
A comunidade MEU PROFESSOR E AMIGO, que possui 418 membros, foi criada em
07 de março de 2006 por Henrique Ribeiro, é aberta a não membros, o que significa que todos os
usuários do Orkut podem acessar seu conteúdo sem necessariamente ter que fazer parte da
comunidade. Seu perfil é representado por uma rosa vermelha na palma da mão e seu texto
convida os membros a compartilhar homenagem a todos os professores que fizeram parte da
história de seus alunos.
Seu fórum e enquetes não apresentam muita participação dos membros, mas as propostas
sugeridas para debate trazem palavras positivas para falar do professor, como eu amo meus
teachers, eu amo minha profer de matemática e Seu(s) professor(es) favorito(s) lesiona(m) que
matéria(s)?
As comunidades “Sempre tem um professor FDP!!!” e “Eu odeio professor
FRUSTRADO”, caracterizadas por um movimento de crítica à figura do professor, trazem em
sua configuração formas pejorativas de falar sobre os docentes. A comunidade “Sempre tem um
professor FDP!!!” possui 74.639 membros e foi criada no dia 20 de dezembro de 2004. A
imagem que a representa é um homem calvo e grisalho, usando óculos de grau e jaleco branco,
com as mãos apoiadas em uma mesa com materiais de laboratório, com a cabeça virada para o
lado esquerdo e semblante fechado.
A comunidade “Eu odeio professor FRUSTRADO” tem 5.807 membros e foi criada em
23 de agosto de 2005, é visível aos não membros e sua criadora é Luna Meyer. A imagem
escolhida para representá-la apresenta um homem de toga, segurando o que parece ser um bastão
e o apontando para frente, com expressão de fúria.
As duas comunidades possuem fóruns e enquetes que ressaltam críticas aos professores e
ainda conclamam os membros a dizerem o nome do professor mais fdp ou frustrado que já
tiveram.
Embora tais comunidades sejam muito diversas em sua composição, o que tornou
inviável um recorte preciso de gênero e etário, pudemos observar tendências majoritárias quanto
a escolaridade de seus membros a partir da construção e participação nos fóruns e enquetes.
Vimos que a grande maioria que participa e comenta os tópicos e enquetes são alunos de escola,
que parecem estar no ensino fundamental e médio. Em seus comentários colocam as disciplinas
como geografia, matemática, inglês, português, ensino religioso e etc. E em cada comunidade
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vimos à associação do professor com essas matérias, o que nos leva a perceber uma maior
participação de alunos desses ensinos. É claro que alunos universitários e ex-alunos também
estão nas comunidades, mas percebemos uma menor participação. Por isso nosso olhar estará
voltado para as participações de alunos que ainda estão na escola.
Abaixo, segue o quadro que configura de maneira geral as características das
comunidades selecionadas:
Quadro3: Dados gerais das comunidades selecionadas
Categorias

Tipos de Professores

Pró-professor

Contra professor

Comunidades

Os 21 Tipos
de
Professores

22 Tipos de
Professores

Eu amo
minha
professora

MEU
PROFESSOR
E AMIGO

Sempre tem
um professor
FDP!!!

Número de
membros

51.009

38.320

4.397

418

74.639

Eu odeio
professor
FRUSTRA
DO
5.807

23/07/2010

26/07/2010

06/03/2005

07/03/2006

20/12/2004

23/08/2005

Membros
MOD –
fake (perfil
moderador)

Membros
Allan Itachi
– fake
(perfil
moderador)

Membros
Dyh – fake
(perfil
moderador)

Público
Henrique
Ribeiro

Público
OSHESTER
WITHWORT
H – fake

Público
Luna
Meyer

Não
relacionado

Pouco
discutido

Vários
tópicos

Pouco
discutido

Vários
Tópicos, mas
pouco
relacionados
ao tema
Ex:
-Qual é o
nome do seu
professor filho
da puta? (646
respostas)
-Qual a
matéria e
professor mais
fdp (727
respostas)

Ex:
-Seu professor
predileto tem
(tinha)
camadas? (3
votos)
- Seu(s)
professor(es)
favorito(s)
lesiona(m) que
matéria(s)?
(33votos)

Ex:
-O que seu
professor FDP
fez para você?
(547 votos)
-Se vc podece
o que faria
com o
professor?
(221votos)

Vários
Tópicos
Ex:
- Assunto
de
professor
que adora
ferrar
aluno (3
respostas)
-Qual o
nome do
professor
que mais te
humilha?
(65
espostas)
Ex:
-Qual a
Pior
Matéria?
(917 votos)

Data de
criação
Visível por
Dono da
comunidade

Fóruns

Ex.
-Qual
seria/foi sua
maior
decepção (11
respostas)
-Qual foi a
frase que ela
te disse, que
mais te
marcou?(8
respostas)

Enquetes

Não há

Ex:
-Qual
professor q
da vontade
de
matar?(312
votos)
-Qual a
melhor parte
da aula?
(313 votos)
-Qual a
professora
mais chata?
(532 votos)

Ex:
-Quando
você liga pra
ela, quando o
telefone
chama,vc
torce pra ela
ñ atender?rss
(14 votos)
-Sua
professora é
Oque? (34
votos)
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A partir das informações acima, podemos dizer que o contexto virtual da internet remete
o tempo todo a outros contextos, da sociedade mais ampla, das relações de amizade e de amor,
de relações de poder em seu interior, de uma instituição chamada escola, onde a sala de aula
ocupa um lugar emblemático. Ou seja, o contexto e os participantes dessas comunidades virtuais
representam, por meio dos recursos tecnológicos midiáticos utilizados, aspectos significativos de
um domínio da existência, o escolar, que marca a experiência social dos sujeitos, em maior ou
menor grau, ao ponto de ganhar expressão em outros territórios sociais, que mostram como os
supostos alunos se posicionam diante das interações sociais com os professores e com a ordem
escolar.
Da condição de objeto anônimo dos dispositivos escolares, o aluno aparece como ator
que se coloca ativamente diante desse mundo, elabora a sua experiência, projeta novas definições
para o vivido, o que mostra que seus comportamentos não são redutíveis ao lugar hierárquico de
subordinação e passividade a ele atribuído. Possibilitada pela internet, a condição de anonimato,
diferente daquela defendida pela escola tradicional, favorece que o indivíduo e os grupos
experimentem diferentes formas de falar de si e de suas relações sociais sem temor das
consequências que isso poderia produzir na interação face a face no contexto original em que tais
relações ocorreram. Assim, por meio de diferentes linguagens, da palavra, da imagem, da
ludicidade, do afeto, ele pode falar de si, do outro, das relações e interações sociais,
conclamando o outro a conhecer e compartilhar o conteúdo da experiência social ali
representada. Assim, o sujeito, que é o aluno, ganha a cena para falar do que é ser aluno, inverter
as relações de poder e questionar o suposto poder e saber docente, denunciar as suas estratégias,
aprovar os professores louváveis, e assim por diante.

70

Capítulo 4 - Representações Sociais dos Professores: análise e discussão

Nesta parte do texto, buscamos compreender a imagem do professor construída nas
comunidades do Orkut, em que os internautas e supostos alunos parecem ter irrompido as
paredes da sala de aula e os muros da escola e encontrado um lugar aberto para expressar o que
pensam de seus professores.
Ao selecionarmos as comunidades que participam da construção de uma imagem do
professor, procuramos estabelecer algumas relações a fim de ampliar as discussões sobre os
registros nas comunidades e o que revelam sobre as representações da figura docente, da escola e
dos próprios alunos.
Destacamos nosso respeito às classificações já explicitadas no site e, sem a pretensão de
esgotar todos os sentidos, pensamos, para fins analíticos, outras maneiras de nomear e agrupar as
classificações já existentes.

4.1 As comunidades, suas categorias e o que conclamam os internautas a compartilhar:
4.1.1 Categoria: Tipos de professor. Apresentaremos primeiramente as comunidades “Os 21
Tipos de Professores” e “22 Tipos de Professores”, que tematizam a figura dos professores como
uma categoria genérica, mas que ao mesmo tempo acentuam as diferenças do modelo de docente
generalizado. Diferenças que são sobressaídas mais em termos de desvios negativos no que diz
respeito à atuação docente, como será visto a seguir:
4.1.1.2 Comunidade - Os 21 Tipos de Professores –
Imagem 1 – Página inicial da comunidade “Os 21 Tipos de Professores”
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De forma bem humorada e fazendo o uso de palavras no sentido figurado, ou seja,
selecionando criativamente palavras advindas de diversos contextos, que nada tem a ver com a
escola de forma literal, mas que, mesmo destacadas de sua origem, condensam a ideia das
características que estão sendo descritas sobre um determinado tipo de professor, a comunidade
conclama os internautas e membros a compartilharem modelos de professores que são
encontrados nas escolas de hoje, como veremos a seguir17:
1-Professor Xuxa: É aquele que recebe para entreter criancinhas.
2-Professor BBB: Só aparece na escola nos três primeiros meses do ano, o restante é assumido
por um substituto.
3-Professor Fantasma: Todos sabem que ele faz parte do quadro de professores da escola, mas
ninguém consegue vê-lo.
4-Professor Brasil-Gás: É aquele que dá aula de 15 em 15 dias.
5-Professor Ateu: É aquele que diz que o governo não quer nada, os pais não querem nada, os
alunos não querem nada, e ele também?
6-Professor Cururu: É aquele que é obrigado a pedir remoção, mas depois volta.

17

A comunidade acima traz em sua descrição somente 20 tipos de professores e não 21 tipos como anunciado em
seu título, não encontramos nenhuma explicação na comunidade para a diferença encontrada entre o título da
comunidade e sua descrição. Fonte http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=104565348. Acesso 8 julho
2012.
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7-Professor Doméstico: É aquele que faz tudo o que o diretor quer.
8-Professor Vidente: É aquele que pressente a presença da supervisão.
9-Professor Comediante: É aquele que conta com humor que não dá aula.
10-Professor Boêmio: É aquele que recorda cantando em verso as aulas que deu no passado.
11-Professor exemplar: É aquele que faz questão de apresentar só os bons alunos aos amigos.
12-Professor Dinossauro: É saudosista, fica toda hora citando casos da época que você tinha
nascido.
13-Professor Caçador: É aquele que nos movimentos reivindicatórios fica na moita esperando o
que acontece.
14-Professor de Fase: É aquele que ao assumir outro cargo esquece que é professor.
15-Professor Informante: É aquele que vive telefonando para os seus superiores passando
informações dos seus companheiros de trabalho na tentativa de tirar proveito pessoal.
16-Professor Hipocondríaco: Vive de atestado.
17-Professor Carente: Está sempre sob proteção de um político.
18-Professor Trabalhador: É aquele que acha pouco as 40 horas que tem e fica esperando que o
diretor lhe ofereça horas adicionais.
19-Professor Capitalista: Só pensa no final do mês.
20-Professor Tatu: É aquele que só dá aula de porta fechada.
Baseadas na atuação ou comportamento do professor não só com os alunos, mas com
seus pares e com a instituição escolar, as tipificações descritas acima são, em sua maioria,
negativas. Sem dizer explicitamente se uma classificação é boa ou ruim, vemos implicitamente
uma avaliação que anuncia ou denuncia os desvios da função professoral e apontam para
estratégias supostamente utilizadas pelos professores no cotidiano e que colocam em xeque o
bom exercício de sua prática pedagógica, como podemos ver, por exemplo, na classificação do
professor comediante, que conta com bom humor que não dá aula. Se o professor não dá aula, o
que se pode esperar dele?
A partir de palavras como Xuxa, BBB, fantasma, Brasil-gás, ateu, cururu, doméstico,
vidente, comediante, boêmio, exemplar, dinossauro, caçador, fase, informante, hipocondríaco,
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carente, trabalhador, capitalista e tatu, a comunidade traz tipificações que apontam para os tipos
de professores que podemos encontrar nas escolas de hoje e evidencia as nuances que existem na
imagem generalizada do professor. Traz tanto os aspectos percebidos na relação, na interação
professor-aluno, como também questões que nos remetem ao contexto institucional, como, por
exemplo, frequência do professor, como é o caso dos professores BBB, fantasma e Brasil-gás.
Professor

Escola (Organização)

Aluno
Essa comunidade toca em dois pontos que consideramos estruturais da escola, quais
sejam, a relação professor-aluno e em sua estrutura enquanto organição, o que nos mostra que,
antes de tudo, a escola se apresenta

como um espaço peculiar articulador de diferentes

dimensões. Do ponto de vista organizacional, ou seja, institucionalmente, a escola é organizada a
partir de um conjunto de regras e normas que objetivam unificar e delimitar a ação dos sujeitos.
Porém, no cotidiano é marcada por um imensa trama de relações entre os agentes envolvidos,
professores, coordenadores, alunos, pais e comunidades pedagógicas, que configuram a vida
escolar e tornam a instituição educativa um processo permanente de construção social.
As representações tecidas não fazem referência direta à escola, mas revelam um pouco
sobre como sua estrutura, organização e funcionamento são percebidos pelos alunos. Esbarra no
que podemos nomear de cultura organizacional18 e que nos leva a concordar com as proposições
de Aquino (1996), para quem os sujeitos são constituídos e constituintes do cotidiano
organizacional e, portanto, se fazem no interior de práticas institucionais, que ajudam a delinear
a dinâmica das relações. Nessa perspectiva, professores e alunos se enveredaram numa trama
interativa modelada pela instituição escola.
As tipificações compartilhadas pelo dono da comunidade denunciam não só os aspectos
desviantes da função docente como também o fato de a organização escolar permitir que isso
aconteça. Tais descrições colocam em xeque os discursos da escola e de muitos professores de
que seus problemas estão relacionados aos alunos, que são muitas vezes chamados de
irresponsáveis e hedonistas. Mostram o outro lado da interação, sublinhando que os discentes
também são responsáveis pela construção da vida escolar.
O que vemos nas tipificações tecidas nessa comunidade é a análise de um dos grupos
sobre o outro, dos alunos sobre os professores, num tipo de subversão do status quo. Não
18

Cultura organizacional é entendida como um conjunto de valores éticos e morais, crenças, políticas internas e
externas, regras que estabelecem diretrizes e premissas que modelam as práticas dos agentes envolvidos. Fonte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_organizacional. Acesso 3 setembro 2012.
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podemos deixar de considerar que as avaliações nas escolas, em sua grande maioria, estão
centradas no aluno e em seu comportamento. Vemos, dentro das salas de aula, o professor e os
agentes organizacionais, avaliarem os alunos, seja por notas, seja em reuniões entre os
professores ou com os pais, ou nas conversas em sala de aula, que muitas vezes acabam se
tornando desabafos dos docentes. Aqui, o que aparece são os alunos avaliando os professores e
sistematizando informações a respeito do seu comportamento, informações que, no cotidiano,
muitas vezes estão soltas, esparsas; já na comunidade, além de organizadas para o acesso de
outras pessoas, trazem revelações que podem ser voltadas para o cotidiano. As questões
colocadas de maneira bem humorada parecem constituir estratégias de transgressão ou
negociação frente às normas, às práticas que dão vida à forma escolar.
A comunidade conclama seus membros a reconhecerem em seu cotidiano os tipos de
professores que ali estão descritos e a reconhecer em seu contexto escolar nuances na imagem
generalizada do docente. Uma vez que o acesso a informação é cada vez maior, permite-se que o
indivíduo se posicione e se oriente diante do objeto representado. E não é isso que fazem essas
comunidades? Fornece-lhes códigos para os membros que dela participam para que possam
nomear e classificar o comportamento dos professores e consequentemente da relação que
poderá ser estabelecida com eles.
Valendo-nos das contribuições de Dayrell (2007), Martín-Barbero (2000), Bueno e
Sant’Ana (2011) sobre as significativas mudanças que vem ocorrendo no cotidiano escolar,
principalmente na relação entre professores e alunos, em destaque para a autoridade, pensamos
as 20 tipificações que trazem os desvios negativos da função docente como uma espécie de
provocação que coloca em xeque o comportamento do professor e a premissa de sua autoridade,
uma vez que a autoridade não é vista mais como natural, legitimada pelas tradições mas, sim,
como direito ou poder que precisa ser construído e legitimado pelo próprio docente. A
comunidade traz a reflexão do papel do professor não mais ligada a modelos tradicionais, mas,
antes, baseada nas experiências vivenciadas no cotidiano e que colocam em questão sua
autoridade.
A comunidade não possui enquetes e os tópicos dos fóruns não estão relacionados. No
entanto, há comentários sobre a tipificação apresentada nas comunidades e, na maioria dos posts,
os membros concordam com as classificações sugeridas e ainda identificam em qual
classificação seu(s) professor(es) se encaixa(m). Vemos, portanto, que a participação nessa
comunidade está mais relacionada à composição da identidade do internauta na rede e menos ao
debate e troca de interesses comuns, pois a comunidade apresenta aproximadamente 50.000
participantes e nenhum tópico ou enquete com profícuas discussões sobre o assunto.
Independentemente da maneira em que os internautas resolvem participar da comunidade, o
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simples fato de terem escolhido participar daquela comunidade e não de outra indica quais são os
pensamentos e opiniões que compartilham.
4.1.1.3 Comunidade - 22 Tipos de Professores –
Imagem 2 – Página inicial da comunidade “22 Tipos de Professores”

Essa comunidade nos chamou atenção não só pelas palavras escolhidas para classificar
os tipos de professores como também pela imagem eleita para compor a apresentação da
comunidade. A imagem em si já traz uma ideia do que podemos encontrar na comunidade, pois
utiliza a figura de um personagem do famoso desenho animado chamado Simpsons. O
personagem, conhecido como Homer Simpson, é originalmente um pai de família, que chama
atenção por sua particular personalidade e seu comportamento incomum. Sua figura é oposta à
figura de um pai ideal, pois ele é incompetente, grosseiro, ignorante e preguiçoso. A transposição
desse personagem para representar o professor, que na comunidade aparece usando capelo,
chapéu que nos remete a cerimônias solenes de formaturas, e composição de vestimentas que
remetem a áreas de conhecimento, fornece pistas visuais de que a comunidade traz
representações bem humoradas, mas com tendências pejorativas. Para compor a comunidade,
além da imagem, as palavras usadas para classificar ou tipificar o professor são, em sua maioria,
adjetivos como bom, mau, legal, chato e outros. Diferentemente da comunidade que traz os “21
tipos de professores”, esta tece suas críticas mais ligadas à relação professor-aluno, numa
dimensão mais afetiva e em torno dos fatos que acontecem dentro da sala de aula e não tanto na
instituição como um todo:
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1º Desleixado: É aquele professor (não professora) que parece que acabou de sair de uma pista
de skate e veio direto dar aula. Não tá nem aí para aparência.
2º Trovão: Com esse a escola toda aprende a matéria. Parece que está usando um megafone para
dar aula.
3º É enrolão: Leva aula na base do “embromômetro”. Se você não pesquisar por conta própria,
vai se ferrar no futuro.
4º Chato: Todo curso tem que ter um professor chato. Ninguém gosta dele. Normalmente é o
cara que no final do curso todo mundo tem que admitir que aprendeu muito com ele.
5º Legal: Esse tipo é melhor tomar cuidado! Ele é amigo de todo mundo, mas na hora de avaliar
não dá moleza pra ninguém! É melhor estudar para a prova ou vai ser reprovado.
6º Show: Esse é muito parecido com o especialista em didática. A diferença é que o cara é
simplesmente um artista. Dá aula como se estivesse representando uma aula de Shakespeare.
7º Bonzinho: Não confunda com o legal. Esse todo mundo adora! Você nunca vai ser reprovado
com ele. Mas cuidado! Se você provocá-lo ele vira uma fera e seu ano já era.
8º Mau: É diferente do chato. É arrogante e acredita que sabe mais que todo mundo. Com esse
você pode se matar de estudar que nunca vai tirar dez.
9º Modelo: Esse a mulherada adora. O cara é boa pinta (e sabe disso). Então fica fazendo
charminho para as gatas. Os homens que se danem. Aqui vale uma observação. É difícil
encontrar professora desse tipo, mas têm algumas por aí.
10º Sério: Esse é diferente do mau e do chato. Na aula dele o silêncio reina. E se alguém começa
a conversar ele já quer saber se o assunto tem a ver com a matéria.
11º Nerd: Sabe muito, mas é péssimo em comunicação.
12º Atualizado: Esse está por dentro de tudo o que acontece e muitas vezes passa a aula toda
falando de assuntos atuais que não tem nada a ver com a matéria. Você aprende de tudo menos o
que deveria.
13º Antigo: O famoso dinossauro (a). Saudosista, fica toda hora citando casos da época em que
você nem havia nascido e achando que você está interessado.
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14º Inteligente: Essa espécie tem bastante. Ai de você se for meio burrinho. Esse fala meia
palavra e você tem que saber o que o resto se não fica boiando na matéria.
15º Maluco: Toda escola tem pelo menos um. O cara doidão, mas é muito inteligente. Quase
sempre é o professor popular entre os alunos.
16º Fala mansa: Esse (a) fala baixinho. Não está nem aí com a bagunça. Se você quer aprender
terá que sentar bem próximo para ouvir o que ele (a) fala.
17º Comunicativo de mais: Não sabe quase nada, mas é especialista em comunicação.
18º Humorista: vive fazendo piadinha sem graça durante a aula. Até para te reprovar ele tem uma
piadinha na manga: “Eu falei para estudar e não estudou...se ferrou!kkkkk”.
19º Empático: Esse vive falando que já foi aluno, já passou por isso, mas que infelizmente ele
precisa dar nota, ou seja, ele te reprova e você ainda agradece.
20º Professor aluno: _ Olha pessoal, eu não estou aqui para ensinar. Estou aqui para aprender
com vocês!? Aí você pensa: Então vou querer uma parte do seu salário!.
21º Político: interesseiro. Este é bonzinho quase o ano inteiro, nunca dá prova, a gente nunca
participa das aulas e mesmo assim nossa nota varia de 8 a 10, nunca menos, mas quando chega lá
pra agosto, setembro o santinho e a propaganda eleitoral corre solta na sala de aula, depois da
eleição a nossa decepção, o professor perdeu, bomba! Prova surpresa!!!
22º Professor DJ (Pilantrão), especialista em ‘remixar’ o pouco conhecimento que tem pra ficar
com cara de novidade19.
As 22 descrições acima também representam aspectos que configuram a atuação docente
na atualidade, numa dimensão mais relacional, ou melhor, no âmbito das interações entre
professor e aluno. São classificações construídas, em sua maioria, sobre o comportamento do
professor na sala de aula e as diferentes estratégias utilizadas por ele e percebidas pelos alunos
como tentativas de “governá-los” e ensinar o conteúdo ou despistar quando não são capazes de
fazê-lo.
A partir das palavras, desleixado, trovão, enrolão, chato, legal, show, bonzinho, mau,
modelo, sério, nerd, atualizado, antigo, inteligente, maluco, fala mansa, comunicativo de mais,
humorista, empático, professor-aluno, político interesseiro e dj pilantrão, podemos perceber a
crítica em função de comportamentos heterogêneos dos professores em sua relação com os

19

Fonte http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=104686389. Acesso 8 julho 2012.
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alunos, mas que permitiram o nosso destaque para dois pontos para os quais convergiu grande
parte das tipificações, transposição de conteúdos e avaliação.
A transposição de conteúdos engloba: saber o conteúdo e saber ensinar (show, maluco,
chato); saber o conteúdo, mas não saber ensinar (inteligente, nerd); não saber o conteúdo ou
saber pouco, mas fingir que sabe (enrolão; comunicativo de mais, dj pilantrão); ensinar
conteúdos que não tem a ver com a matéria e que, portanto, não são vistos como importantes
(atualizado).
A relação do professor com o conteúdo a ser transmitido e a forma como o faz são
elementos que apareceram na pesquisa de Bueno e Sant’Ana (2011) como fatores que interferem
na autoridade do professor perante os alunos. Apenas ter domínio do conteúdo, da didática, ou
seja, autoridade da competência não significa que o professor garantirá sua autoridade; no
entanto, a sua falta a desqualifica. Na comunidade, essa relação entre professor e conteúdo pode
ser percebida à medida que notamos as nuances das palavras para classificar determinado tipo de
professor, desde show até pilantrão.
O uso de notas e avaliações utilizadas pelo professor aparece na comunidade como
formas de estabelecer uma hierarquia do poder (mau) e ausência de correspondência entre a
imagem do professor e a forma como ele avalia os alunos (legal, empático) e o que não reprova
para conseguir determinados comportamentos dos alunos (bonzinho). Essas exemplificações
demonstram a utilização dos dispositivos meritocráticos da escola como estratégias para
estabelecer e definir relações na sala de aula.
Essa comunidade oferece aos seus membros, assim como a comunidade “Os 21 Tipos de
Professores”, inúmeras informações objetivadas em seu espaço, advindas de outros contextos e
que até mesmo sugerem como os alunos devem se portar diante de um determinado tipo de
professor, pois expressões como “tomar cuidado”, “não confunda”, “você pode” dão pistas aos
membros da comunidade e podem servir de alerta.
Alguns pontos nos chamaram atenção nessa comunidade e merecem nossa reflexão.
Primeiramente, o considerável número de comentários tecidos pelos membros da comunidade a
respeito das tipificações. Foram mais ou menos 45 páginas de comentários: alguns reconhecendo
e identificando os tipos de professores existentes na escola em que estudam, outros
parabenizando a tipificação construída por ter uma estreita relação com os professores que estão
nas salas de aula, além de comentários que nada tem a ver com o tema da comunidade. Pensamos
que o número de comentários tecidos nesta comunidade, significativamente maior do que os
poucos expressos em “Os 21 Tipos de Professores”, justificam-se pelo fato de as informações
sistematizadas na comunidade estarem ligadas à dimensão relacional estabelecida entre alunos e
professores nas salas de aula. Trata-se de falar da interação que envolve professor e aluno
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cotidianamente, das estratégias, do modo de lidar com as situações, das expectativas e das
decepções envolvidas nesse processo.
Esse raciocínio pode ser aproveitado para pensarmos acerca das duas enquetes mais
comentadas da comunidade. Com 1228 votos, os internautas responderam que tipo de aluno eles
são, o que corresponde a falar também do seu comportamento e das estratégias usadas em sala de
aula, refletindo também na dimensão relacional estabelecida. Outra consideração é a enquete
sobre a aula mais chata, em que a resposta mais votada foi “depende do professor”, pensando a
aula como momento de transmissão do conhecimento, mas também de interação com o
professor. O aluno e internauta parece deixar nas mãos do professor a responsabilidade pela
interação estabelecida.

4.1.1.4 Análise das duas comunidades: núcleos de significados comuns

Embora as comunidades 21 e 22 tipos de professores apresentem diferenças em sua
descrição e apresentação, foi possível, ao analisarmos as tipificações apresentadas em ambas,
criar núcleos de significados comuns dentro das próprias comunidades e entre elas também, em
que buscamos condensar em palavras ou expressões os elementos que compõem uma ideia sobre
um tipo de professor. Aglutinamos as tipificações das comunidades, ou, melhor, seu conteúdo,
por sua similaridade e complementariedade, o que tornou possível diminuir a diversidade
encontrada, como veremos no quadro a seguir:
Quadro 4 – Núcleos de significados das tipologias das comunidades 21 TP e 22 TP20
Características/ Núcleo de Significado
1- Absenteísmo (pouco frequente ou ausente)
Só aparece na escola nos três primeiros meses do ano, o restante é assumido por
um substituto.
Todos sabem que ele faz parte do quadro de professores da escola, mas ninguém
consegue vê-lo.
É aquele que dá aula de 15 em 15 dias.
Vive de atestado
2- Não cumprimento das atribuições docente
É aquele que recebe para entreter criancinhas
Esse está por dentro de tudo o que acontece e muitas vezes passa a aula toda
falando de assuntos atuais que não tem nada a ver com a matéria. Você aprende
de tudo menos o que deveria.
É aquele que conta com humor que não dá aula
Leva aula na base do “embromômetro”. Se você não pesquisar por conta própria,
vai se ferrar no futuro.
É aquele que pressente a presença da supervisão
3- Ceticismo (descrença)
É aquele que diz que o governo não quer nada, os pais não querem nada, os
alunos não querem nada, e ele também?
4- Conformismo (que cede a autoridade direta ou indireta)

Tipologia/
Professor

Comuni
dade

BBB

21 TP

Fantasma

21 TP

Brasil Gás
Hipocondría
Co

21 TP
21 TP

Xuxa
Atualizado

21 TP
22 TP

Comediante
Enrolão

21 TP
22 TP

Vidente:

21 TP

Ateu

21 TP

Planos
Oragnizacional

Organizacional

Ogani

20

Utilizamos as abreviações 21 TP e 22 TP para representar as comunidades Os 21Tipos de Professores e 22 Tipos
de professores.
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É aquele que é obrigado a pedir remoção, mas depois volta
É aquele que faz tudo o que o diretor quer
5- Discriminação (Desempenho escolar e gênero)
É aquele que faz questão de apresentar só os bons alunos aos amigos.
Esse a mulherada adora. O cara é boa pinta (e sabe disso). Então fica fazendo
charminho para as gatas. Os homens que danem. Aqui vale uma observação. É
difícil encontrar professora desse tipo, mas têm algumas por aí.
6- Jurássico (obsoleto, antigo, saudosista)
É saudosista, fica toda hora citando casos da época que você tinha nascido.
O famoso dinossauro (a). Saudosista, fica toda hora citando casos da época em
que você nem havia nascido e achando que você está interessado
7- Oportunismo (que quer tirar proveito das situações)
É aquele que nos movimentos reivindicatórios fica na moita esperando o que
acontece.
É aquele que vive telefonando para os seus superiores passando informações dos
seus companheiros de trabalho na tentativa de tirar proveito pessoal.
Só pensa no final do mês.
8- Engano (Que causa confusão, conduta contraditória, pouco confiável)
Este é bonzinho quase o ano inteiro, nunca dá prova, a gente nunca participa das
aulas e mesmo assim nossa nota varia de 8 a 10, nunca menos, mas quando chega
lá pra agosto, setembro o santinho e a propaganda eleitoral corre solta na sala de
aula, depois da eleição a nossa decepção, o professor perdeu, bomba! Prova
surpresa!!!
Esse tipo melhor tomar cuidado! Ele é amigo de todo mundo, mas na hora de
avaliar não dá moleza pra ninguém! É melhor estudar para a prova ou vai ser
reprovado
Não confunda com o legal. Esse todo mundo adora! Você nunca vai ser
reprovado com ele. Mas cuidado! Se você provocá-lo ele vira uma fera e seu ano
já era.
9- Pedantismo (pretensão, que faz alarde de si)
É diferente do chato. É arrogante e acredita que sabe mais que todo mundo. Com
esse você pode se matar de estudar que nunca vai tirar dez.
10- Fiscalização (Exercer visível ou invisível o controle de, fiscalizar,
inspecionar)
Esse é diferente do mau e do chato. Na aula dele o silêncio reina. E se alguém
começa a conversar ele já quer saber se o assunto tem a ver com a matéria.
11- Sem didática
Sabe muito, mas é péssimo em comunicação
Essa espécie tem bastante. Ai de você se for meio burrinho. Esse fala meia
palavra e você tem que saber o que o resto se não fica boiando na matéria.
Esse (a) fala baixinho. Não está nem aí com a bagunça. Se você quer aprender
terá que sentar bem próximo para ouvir o que ele (a) fala.
12- Notoriedade (reputação resultante do talento ou mérito)
Toda escola tem pelo menos um. O cara doidão, mas é muito inteligente. Quase
sempre é o professor popular entre os alunos
Esse é muito parecido com o especialista em didática. A diferença é que o cara é
simplesmente um artista. Dá aula como se estivesse representando uma aula de
Shakespeare.
13- Sem conteúdo
Não sabe quase nada, mas é especialista em comunicação.
Especialista em ‘remixar’ o pouco conhecimento que tem pra ficar com cara de
novidade.
14- Manejo
Vive fazendo piadinha sem graça durante a aula. Até para te reprovar ele tem
uma piadinha na manga: “Eu falei para estudar e não estudou...se ferrou!kkkkk
Esse vive falando que já foi aluno, já passou por isso, mas que infelizmente ele
precisa dar nota, ou seja, ele te reprova e você ainda agradece.
Olha pessoal, eu não estou aqui para ensinar. Estou aqui para aprender com
vocês!? Aí você pensa: Então vou querer uma parte do seu salário
15- Outros
É aquele que ao assumir outro cargo esquece que é professor
Está sempre sob proteção de um político
É aquele que acha pouco as 40 horas que tem e fica esperando que o diretor lhe
ofereça horas adicionais.
É aquele que só dá aula de porta fechada
É aquele professor (não professora) que parece que acabou de sair de uma pista

Cururu
Doméstico

21 TP
21 TP

Exemplar
Modelo

21 TP
22 TP

Dinossauro
Antigo

21 TP
22 TP

Caçador

22 TP

Informante

22 TP

Capitalista

22 TP

Político

22 TP

Legal

22 TP

Bonzinho

22 TP

Mau

22TP

Zaciona
l
Relacional

Relacional

Relacional

Relacional
Relacional

Sério

22 TP

Nerd
Inteligente

22 TP
22 TP

Fala mansa

22 TP

Maluco

22 TP

Professor
Show

22 TP

Comunicativo de mais
DJ

22 TP

Humorista

22 TP

Empático

22 TP

Professor
aluno

22 TP

De Fase
Carente
Trabalhador

22 TP
22 TP
22 TP

Tatu
Desleixado

22 TP
22 TP

Relacional

Relacional

Relacional

22 TP
Relacional

Organi
Zacional

Relacio-
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de skate e veio direto dar aula. Não tá nem aí para aparência.
Com esse a escola toda aprende a matéria. Parece que está usando um megafone
para dar aula.
Todo curso tem que ter um professor chato. Ninguém gosta dele. Normalmente é
o cara que no final do curso todo mundo tem que admitir que aprendeu muito
com ele

nal
Trovão

22 TP

Chato

22 TP

Considerando a reorganização resultante (conjunto de características e núcleos de
significados) das comunidades 21 e 22 Tipos de professores, reagrupadas em 15 categorias e a
re-leitura do material, reafirmamos que as comunidades convidam os internautas a
compartilharem a crítica aos tipos de professores que temos hoje nas escolas brasileiras. Parecem
dizer “Vejam os professores que temos!” e conclamam os seus membros a expressarem o que
pensam e sentem sobre o que é ser aluno nas escolas que temos e com os professores que
conhecemos. De forma genérica e bem humorada, coloca em evidência o comportamento
daquele que tem a missão social de ensinar, mas que, na maioria das vezes, não ensina.
Essas comunidades são espaços utilizados pelos internautas para mostrarem o quanto
vêem dessa relação vivida cotidianamente e que fala de maneira mais ampla e geral acerca dos
problemas da escola. Há um convite para transposição do contexto virtual para o contexto
escolar, pois os membros são convidados a reconhecerem e compartilharem, a partir das
tipificações anunciadas nas comunidades, aspectos significativos de um domínio da existência,
que são as relações estabelecidas com os professores na escola e em sala de aula. Entra em cena
o aluno que fala de sua experiência e, principalmente, do que é ser aluno diante desses
professores, que são agentes de grande peso em sua trajetória escolar.
E quais são esses professores? Temos os professores BBB, Fantasma, Brasil Gás e
Hipocondríaco, que foram aglutinados no núcleo absenteísmo, ou seja, caracterizados como
pouco frequentes ou ausentes.
O termo absenteísmo, em geral, é utilizado para nomear ausências dos trabalhadores no
processo de trabalho, seja por falta, seja por atraso. Nesse núcleo de significado do professor
ausente, sabemos que são múltiplos os fatores que podem levar à ausência do docente, desde
problemas de saúde, problemas psicológicos como a depressão, síndrome de burnout, baixo
salário, descontentamento, desesperança, entre outros. Mas o que chama atenção nas
comunidades, em que há 5 tipos de professores que convergem para esse núcleo, não é o motivo
da ausência, mas a percepção dos alunos quanto à conduta ausente do professor e que impacta
diretamente em sua trajetória escolar. A partir de classificações debochadas, como “BBB”,
“fantasma” e outras, os alunos parecem encontrar uma forma de mostrar o quanto estão atentos
ao que está acontecendo, reivindicar a atuação ou desempenho desse profissional e ainda
questionar que escola é essa que permite que o professor falte?
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Por outro lado, há os professores que vão à escola, mas não cumprem suas atribuições.
Nesse núcleo de significado estão os professores “Xuxa”, “Atualizado”, “Comediante”,
“Enrolão” e “Vidente”. Essa categoria ressalta o comportamento do professor que não ensina,
que faz outras coisas, mas não dá aula. É o núcleo que traz, de forma subjacente, o
questionamento quanto ao papel do professor no processo de transmissão do conhecimento e na
formação dos alunos.
Outro núcleo encontrado foi o ceticismo, que apresenta a figura do professor descrente,
que não acredita mais no sistema educacional ou nos valores de sua profissão. Temos também o
professor que se caracteriza pelo conformismo, ou seja, aquele que cede à autoridade direta ou
indireta, ilustrado pelos tipos de professor “Cururu” e “Doméstico”. Em ambos os núcleos,
destaca-se a imagem de um docente desiludido, que foi “engolido” pelo sistema e não vislumbra
a possibilidade de adotar uma postura reflexiva nem vê sua prática como instrumento, fruto de
uma sociedade, mas que também é passível de ser alterado por ela.
Há o núcleo que reflete o choque decorrente do encontro intergeracional entre professores
e alunos, que é a caracterização do professor, a partir do significado de “jurássico”, ou seja, o
professor visto como um saudosista, que vive de recordações do passado. O professor que tende
a tomar como referência o passado, de uma escola ou de sua prática, e busca enaltecer o respeito
e a disciplina que supostamente existia no passado. Uma suposta época em que a escola era
melhor e os alunos sabiam dar valor a ela. Parece que o saudosismo é uma tentativa encontrada
pelo professor para lidar com os conflitos intergeracionais, como forma de camuflá-los e até
mesmo como forma de manter o lugar do professor que sofre com as mudanças na família e na
escola, sem precisar pensar na sua própria relação com os alunos e sua posição no sistema
educacional contemporâneo.
O núcleo oportunismo faz referências aos professores que supostamente tentam tirar
proveito de todas as situações. Estão assim classificados o professor “Caçador”, o “Informante” e
o “Capitalista”. Parece haver uma instrumentalização do ofício docente como mão de obra, o que
choca com as representações tecidas em nossa sociedade acerca da profissão docente, na maioria
das vezes relacionada à vocação, a uma ligação de amor e vontade para exercer o ofício.
Há o professor que apresenta conduta contraditória, pouco confiável, que engloba os tipos
“Político”, “Legal” e “Bonzinho”. Estes se encontram aglutinados ao núcleo de significado
engano, pois agem de maneira a confundir os alunos, mostram-se amigos, mas acabam exigindo
muito nas avaliações e são capazes de dar notas baixas e reprovar os alunos. Aqui atentamos para
a visão de que as notas, as avaliações, não condizem com atitudes de professores que tentam se
aproximar dos alunos de forma mais simpática ou branda. Parece haver a demanda de uma
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coerência quanto à postura do professor, o que nos levar a pensar no caráter negativo que as
avaliações e notas possuem na visão dos alunos.
Em relação às notas, há ainda aquele professor que não deixa o aluno tirar “dez” e se
coloca numa posição superior; este é englobado no núcleo pedantismo, por fazer alarde de si, ser
pretensioso e parecer ter prazer em mostrar aos alunos quem é o detentor do saber. Essa
hierarquia entre detentor do saber e receptor passivo do conhecimento expressa uma relação de
poder, em que o conhecimento é utilizado como artifício que coloca um indivíduo em posição
privilegiada a outro, no caso professor e aluno respectivamente.
Outro ponto levantado nas comunidades é a questão da didática do professor. Estão
agrupados no núcleo sem didática o “Nerd”, o “Inteligente” e o “Fala mansa”, que se
caracterizam por não conseguirem transmitir o conhecimento aos alunos. Essa tipologia também
toca nas expectativas de como o professor deve ensinar na atualidade, espera-se uma postura do
professor, que, além de saber o conteúdo, deve saber passar para os alunos.
Pensamos no núcleo acima como contraponto do núcleo notoriedade, em que o professor
é exaltado por seu talento ou mérito. Nele estão o professor “Maluco” e o professor “Show”, que
sabem ensinar e assumem o lugar de um professor querido e que sabe transmitir o conteúdo.
Nesse núcleo, foi possível condensar as representações que tecem uma imagem positiva do
professor. Diferentemente do professor que tem conteúdo e sabe transmiti-lo, ou do professor
que possui conteúdo, mas que não sabe transmiti-lo, encontramos um outro núcleo, denominado
sem conteúdo, que caracteriza os professores “Comunicativo de mais” e “DJ”. Estes são
explicitados por não terem conhecimentos e, de diferentes maneiras, tentam dissimular sua
incompetência na matéria que se propuseram a ensinar. Tal situação nos leva à reflexão sobre
formação de professores e incentivo à reciclagem profissional. Parece explicitar os artifícios
utilizados pelos professores para mascararem o problema e, até mesmo, para contribuírem na
manutenção dessa defasagem de conhecimento, mas se tornam perceptíveis para os alunos e
motivo de deboches quanto à capacidade de determinado professor para ensinar.
Por fim, ainda criamos o núcleo manejo, que reúne tipos de professores que empregam
táticas para alcançar determinados fins, como é caso dos professores “Humorista”, “Empático” e
“Professor aluno”. Esses parecem utilizar artifícios para controlar o aluno, a partir de
manipulações da imagem e apelos para a dimensão relacional.
Algumas representações já explicitadas nas duas comunidades (21 e 22 tipos de
professores) foram colocadas em um núcleo denominado outros, por não vermos a
complementariedade com outros tipos e por concluirmos que as suas descrições são
suficientemente autoexplicativas.
84

A partir da condensação dos tipos de professores encontrados nas duas comunidades, que
permitiu uma nova forma de classificação e agrupamento em núcleos de significado, percebemos
que o núcleo central das duas comunidades aponta para questões que mobilizam os problemas da
escola. De maneira ampla e geral, retratam predominantemente uma imagem negativa do
professor e demonstram uma grande insatisfação quanto à atuação docente. O professor que falta
demais, que não ensina, que utiliza artifícios para dominar os alunos, tem seu comportamento
criticado e suas estratégias desanuviadas pelos alunos e é questionado quanto a sua postura e
sobre o lugar que ocupa enquanto detentor do suposto poder e saber. Não podemos deixar de
ressaltar que, mesmo diante da predominância da crítica e da insatisfação quanto aos
comportamentos desviantes descritos na maioria dos tipos de professores, também foram
reconhecidas algumas representações positivas da atuação docente, condensada no núcleo
notoriedade, em que há o reconhecimento de uma imagem positiva, decorrente do talento ou
mérito do professor, que parece ser admirado pelos alunos.
Além de possibilitar que o aluno fale de sua experiência e do seu lugar de aluno, o
convite aos membros e “alunos”, de forma bem humorada, a identificarem situações que
vivenciaram ou vivenciam nas salas de aula e que podem compartilhar na comunidade e com
outras pessoas, pode propiciar que os professores, que circulam nesses sites e possuem algum
interesse em saber o que os “alunos” falam deles, pensem ou repensem que tipo de professor ele
é, podendo levar à reflexão de sua atuação como profissional de educação. Mas, como
característica mais marcante dessas comunidades, vimos a organização e sistematização de
informações. As tipificações apresentadas parecem juntar uma variedade de significações de
experiências sociais advinda de diferentes escolas, daquilo que muitas vezes se encontra esparso
no cotidiano, nas relações vivenciadas e que, principalmente nessas comunidades, a partir de um
tom bem humorado, fornece informações sobre os professores que poderão ter ressonância em
outros lugares e não apenas na rede.
4.1.2 Categoria: Contra professor. Ainda com a predominância de uma imagem negativa do
professor e críticas tecidas a ele, apresentaremos as comunidades categorizadas, por nós, como
contra professor, pois adotam uma posição desfavorável em relação ao professor e trazem
xingamentos que expressam sua insatisfação pelos docentes.
4.1.2.1 Comunidade - Sempre tem um professor FDP!!! –
Imagem 3 – Página inicial da comunidade “Sempre tem um professor FDP!!!”
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No texto de apresentação da comunidade é feito um chamado aos internautas que
compartilham da ideia de que toda sala de aula tem um professor Filho da Puta. Trata-se da
expressão de insatisfações e descontentamentos em relação à postura de um determinado tipo de
docente (FDP):

Quem não concorda? É incrível, mas toda escola, cursinho, faculdade, enfim
toda sala de aula SEMPRE tem um professor FDP! Aquele professor que se
acha o maioral, o bonzão, que sempre ferra na prova, aquele que te marca desde
o começo do ano, que não deixa colar, que não deixa nem você dizer “oi” pro
amigo ao lado...
Dica: Pessoal, sempre haverá pelo menos um professor chato, mas hoje já
existem maneiras diferentes de estudar...21

A afirmativa encontrada no título da comunidade “Sempre tem”, o uso de letras garrafais
para o xingamento “FDP” no título da comunidade e a adesão significativa de 74.639 membros
apontam para uma reação negativa frente a um tipo de professor que parece estar presente nas
diferentes instituições de ensino e que representa relações extremadas de poder ao fazer uso de
sua “autoridade” para prejudicar os alunos.
A leitura do texto de apresentação da comunidade nos colocou diante de dois pontos de
reflexão aparentemente contraditórios: de um lado, críticas tecidas ao comportamento do docente
que utiliza práticas pedagógicas autoritárias, expressas no controle do comportamento dos
discentes, em avaliações absurdas e adoção de uma postura de superioridade em relação aos
21

Fonte http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=972173. Acesso 4 julho 2012.
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alunos, que o nomeiam de “bonzão”, “maioral”; e, de outro, a acentuação das estratégias
utilizadas pelos alunos em sala de aula, como a cola e a conversa sendo concebidas como
comportamentos aceitáveis, naturais.
Tais pontos parecem refletir o que autores como Martín- Barbero (2000), Setton (2005),
Prata (2005), Dayrell (2007), Bueno e Sant’Ana (2011) e outros apontaram e que a escola parece
negar. É o reflexo de uma nova ordem, em que outro tipo de aluno ocupa a cadeira de
instituições ainda ligadas à tradição moderna. Expressão de “alunos” e internautas que vivem a
contradição de uma relação diferente com a autoridade, em que a ordem da hierarquização entre
professores e alunos não está mais na tradição, mas, sim, no consentimento das relações
estabelecidas. E cada vez mais anuncia o ressentimento e a recusa a uma pedagogia imperativa,
autoritária.
Trazem também, ao que parece, a tensão vivida entre ser aluno e jovem nos dias atuais. A
cola e a conversa colocadas como práticas aceitáveis dentro das salas de aula sugere uma
tentativa de afirmação da subjetividade juvenil. Uma afirmação da identidade através das mais
variadas estratégias e, ao mesmo tempo, como forma de resistir às regras escolares e às
demandas dos docentes.
Entre os tópicos do fórum, o que possui o maior número de participações conclama os
membros a dizerem a matéria cujo professor considerado FDP leciona. Vemos, nesses tópicos,
uma maneira do internauta dar vazão aos seus sentimentos, que são expressos por palavrões e
xingamentos.
O número de enquetes foi superior ao de tópicos comentados no fórum e algumas nos
chamaram atenção, como: “O que o seu professor FDP fez pra você?”, que teve 547 votos, dos
quais 163 corresponderam à opção nasceu, o que corresponde a 30% dos votos; seguido da
opção “Não gosta de mim. Sou santo e não fiz nada”, com 17% dos votos. Ainda nessa enquete,
define-se por FDP não o professor que elabora provas difíceis, mas, sim, aquele que dá aula
porque não consegue fazer mais nada na vida. Todavia, alguns participantes da votação, ao
justificarem sua posição, pontuaram o “tirar pontos”, a “falta de educação” e o “controle
excessivo” do comportamento dos alunos como motivos que justificam o voto.
Outra enquete que merece atenção é “se vc podece o que vc faria com o professor?”.
Entre as opções, era possível escolher as seguintes respostas: “Batia”, “Espancava” ou
“Abraçava”. Dos 221 participantes, 71% escolheram a opção “Espancava”, o que representa 157
votos. Em segundo lugar, aparece a opção ‘Batia”, com 38 votos, que corresponde a 17%. Por
último, a opção “Espancava”, com 26 votos ou 12%. A soma dos participantes que escolheram a
primeira ou a segunda opção poderia ser incluída na categoria agressão física, que abrange 88%
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das participações e corresponde a um total de 195 votos. Para nós, ilustra a raiva dos internautas
e alunos e a vontade de reagir a determinadas situações vivenciadas dentro da sala de aula.
Há também a enquete que propõe encontrar o motivo que leva os professores FDP a
perturbarem os outros. Entre as opções estavam: Eles são infelizes e querem que os outros
também sejam, que foi a mais votada, com 45% dos votos; em seguida, com 29%, estava a opção
Pq eles se sentem felizes perturbando os outros; por último, com 26%, Eles tão de mal humor t
os dias. Essa enquete sugere o desejo do professor tornar o aluno infeliz, já que ele mesmo o é.
Atribui-se ao comportamento do docente uma fatalidade, pois o professor é infeliz e por isso age
assim. O comportamento do professor FDP não é visto como relacionado a nenhum tipo de
interação estabelecida entre ele e os alunos.
Além de enquetes que dizem respeito ao professor FDP, a comunidade também propõe
uma que questiona se os alunos e internautas gostam de ir à escola. A maioria dos respondentes
(49%), que corresponde a 104 votos, afirmou que vai à escola somente para “zuar”; a opção “não
é lógico...e chato pra Karalho” foi a segunda mais votada, com 25 votos (12%), seguida das
opções “mais ou menos”, que teve 25 votos (12%), e “prefiro fica em casa”, que teve 23 votos
(11%). Houve apenas 12 votos para a opção “sim”, o que corresponde a 6%.
Outra enquete aponta para a relação dos internautas com a escola e com o saber. A
enquete faz o seguinte questionamento: O professor é um FDP, ou você esta sendo preparado
para ir para o campo de trabalho e tudo começa na infancia, sera que o professor é uma merda,
ou que precisa do professor, sendo pago ou não pelos pais é q não aproveita as oportunidades?
Entre as opções, a mais votada foi “Não gosto de estudar, estudo por que e preciso”, com 278
votos (33%). Em segundo lugar, “A pior maneira de estudar, e estudar”, com 192 votos (23%).
Em terceiro lugar, “Eu gosto de estudar, pra ficar do lado (dela)”, com 139 votos (17%), seguido
de “pior matéria e, deixo p recado abaixo”, empatada com a opção “tenho mais pra dizer”, com
89 votos (11%); e, por último, “não gosto de estudar e, não vou continuar”, com 50 votos (6%).
Essas enquetes mostram o significados que os internautas dão à escola, ou seja, identificam-na
como um lugar de sociabilidade, ao qual vão para “zoar”, mas também a vêem como obrigação e
como esperança de uma vida melhor.
Ao que parece, é a ressonância da nova forma de relação com o saber na
contemporaneidade, impulsionada pelas tecnologias da informação e comunicação, que acarreta
a vivência ambígua da escola e da aprendizagem. É a separação que Martín-Barbero (2000)
chamou de esquizofrenia cultural, uma vez que o saber que concede um diploma oficial e uma
possível inserção nos modos convencionais de ascensão social e alcance de um status está longe
de ser um saber aliado às novas modalidades do sistema produtivo e inovador da sociedade. É,
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portanto, a contradição do estudo fornecido pela escola como promessa de um futuro e a sua falta
de sentido no cotidiano, no presente.
Vimos na comunidade, além do seu potencial catártico, em que os internautas podem dar
vasão aos seus sentimentos e utilizá-los como estratégia para lidar com o que é cotidianamente
vivenciado em salas de aula onde o diálogo e a negociação não são instituídos facilmente,
também o seu potencial em abrigar as contradições vivenciadas pelos alunos.
Que aluno é esse que propõe a “cola” e a liberdade de conversa com o colega do lado?
Alguém que se apresenta contra o jogo escolar historicamente constituído. Ele se representa
como um sujeito porta-voz de uma posição instituinte que quer mudar o já instituído. Como
mudar a engrenagem da escola a partir dos canais de participação disponíveis na arena pública
em geral e na escola? Como ser sujeito ativo e instituinte de uma nova realidade a partir de
mecanismos políticos e relacionais que ele não domina? É difícil para ele e para todos nós.
Então, ele fala do seu mal-estar a partir do ataque ao dispositivo mais meritocrático da escola, a
nota, em nome da dimensão que mais o toca nesse momento, ou seja, a sociabilidade, a relação
interpessoal.
E não é só a figura do professor “filho da puta” que denuncia um tipo de relação
prejudicial; temos também a comunidade que direciona sua insatisfação para a imagem do
professor frustrado, como veremos:

4.1.2.2 Comunidade Eu odeio professor FRUSTRADO
Imagem 4 – Página inicial da comunidade “Eu odeio professor FRUSTRADO”
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A comunidade acima traz em seu nome a palavra “Odeio”, ou seja, anuncia um
sentimento extremo de repulsa contra a figura do professor FRUSTRADO, que é escrito com
letras garrafais, quase como um grito. Ao representá-lo como uma figura de semblante fechado,
que passa a imagem de estar gritando ou sendo agressivo com alguém, a comunidade descreve
esse professor da seguinte maneira:
Se você odeia aqueles professores que:
+ Descontam todas suas frustrações cotidianas em sala de aula.
+ Adoram tirar ponto por coisas absurdas.
+ Fazem questão de ferrar quando podem ajudar.
+ Cobram cada vírgula da matéria do jeito que está no livro.
+ São injustos22.
Nessa comunidade, o sentimento Ódio parece exprimir revolta contra práticas
consideradas abusivas, que apontam para as relações extremadas de poder entre professores e
alunos. A comunidade apresenta no seu fórum tópicos que trazem importantes considerações
sobre o professor frustrado e suas práticas. Diferentemente, dos tópicos mencionados até o
momento, vimos posts ricos em discussões e descrições de como são e agem esses tipos de
professor. O tópico “Identificando um PF”, que possui 13 comentários, traz características que
classificam esse tipo de professor como tal. Todos são bastante similares entre si e também ao
texto de apresentação da comunidade, pois destacam os excessos cometidos pelo professor PF: a
falta de educação, as constantes humilhações a que submete o aluno, etc. De maneira similar à
categoria Tipos de professor, esse tópico traz uma rica sistematização da informação a respeito
do docente frustrado.
Os outros tópicos incitam os membros a relatarem suas experiências com os professores
frustrados. Isso se dá a partir de perguntas como: “todos os professores frustrados cometem as
maiores injustiças... no seu caso qual é o maior absurdo que o seu professor frustrado cometeu?”;
“Qual a pior coisa que um PF fez a você?” Nesse tópico, os membros das comunidades relatam
situações que já vivenciaram e observamos que grande parte dos relatos falam de notas,
reprovações, mas, além disso, percebemos de maneira subjacente que os alunos, ao denunciarem
os excessos cometidos por esse tipo de professor, demonstram indignação quanto à falta de
escuta, diálogo e compreensão em algumas situações vivenciadas pelos alunos, que, sem a
compreensão do professor, acabam se tornando motivos de punições ou humilhações perante os
colegas.

22

Fonte http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=4423278. Acesso 4 julho 2012.
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Ainda nos tópicos propostos no fórum da comunidade, vimos o convite, assim como a
comunidade do professor FDP, para citar o nome do professor que mais humilha, e ainda um
tópico, que não foi muito discutido, mas que chamou nossa atenção por propor o debate dos
limites da autoridade.
Vimos críticas direcionadas ao professor insatisfeito com seu salário e que desconta sua
insatisfação nos alunos, punindo-os com notas, menosprezando sua opinião, ou seja, é o
professor que usa sua autoridade, na visão dos alunos, para prejudicá-los, a partir de práticas
pedagógicas tradicionais, de punição e dominação em que estabelece com o aluno uma relação
de dominação, indiferença e menosprezo. Tais comportamentos parecem despertar nos
internautas sentimentos de indignação e revolta.
Vemos na comunidade, além da similaridade catártica também presente na anterior, um
movimento de denúncia de práticas abusivas e dos excessos cometidos por esse tipo de
professor, que acentua não apenas a imperatividade das práticas adotadas, mas também a
desvalorização e desqualificação do saber do aluno.
Esse ponto nos remete, mais uma vez, às tensões contemporâneas trazidas pelos novos
sistemas de comunicação, que facilitam que os alunos possam ter, com frequência, um
conhecimento mais atualizado sobre um determinado assunto que o professor. É o aluno da
atualidade, com maior potencial cognitivo e de manuseio com as TIC’s, que percebe e vivencia o
tempo e o espaço de maneira completamente diferente, que vai de enconto com o controle e
endurecimento de modelos pedagógicos impostos por aqueles que demonstram não saber lidar
com os desafios atuais em uma escola marcada por investimentos insuficientes para fazer frente
às novas exigências de formação postas para o exercício da cidadania e a participação no
mercado do trabalho .

4.1.2.3 Análise das duas comunidades: as comunidades contra professor, representadas por
aquelas anteriormente descritas: “Sempre tem Professor FDP!!!” (S.T.P.FDP) e “Eu odeio
professor Frustrado” (E.O.PF) trazem na descrição das características de cada um desses
professores pontos de convergência que confluem para práticas autoritárias.
Quadro 5- Características dos professores das comunidades S.T.P.FDP e E.O.PF e núcleo de
significados
Comunidades
Sempre tem um professor

Eu odeio professor Frustrado

Autoritarismo
Diretivismo

FDP!!!
Maioral, Bonzão

Núcleo de Significado

Desconta suas frustrações

Arbitrariedade
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Ferra na prova

Tira pontos

Perseguição/Discriminação entre

Marca os alunos

Ferra os alunos

os alunos

Não deixa colar

Cobra muito na hora da prova

Insensível

Não deixa conversar

Injusto

Injusto

Ferra na prova, marca os
alunos,tira pontos, ferra os
alunos, cobra muito na hora da
prova Coerção

Maioral, bonzão Dominação

"Práticas
autoritárias"
Não deixa colar, não deixa
conversar Controle/Diretividade

Desconta suas frustrações,
injusto Agressividade

As comunidades parecem trazer à tona dispositivos pedagógicos utilizados nas práticas
cotidianas desses tipos de professores, que parecem ter ressonâncias com o olhar vigilante e
observador encontrado no modelo panóptico construído por Foucault e na concepção de
educação moral proposta por Durkheim (FERNANDES,1996).
Fernandes (1996) realça em suas críticas aos mecanismos de poder, silenciados pela
contradição dos discursos de uma educação democrática, laica, comprometida com a formação
de indivíduos livres e autônomos, que na verdade parecem apontar para a continuação de práticas
docentes advindas de uma concepção de moralização moderna.
Apesar do jugo do discurso social da educação para transformar indivíduos e formar
cidadãos, vemos nas comunidades a denúncia de práticas de dominação docente empreendidas
por um professor que se acha o “maioral”, o “bonzão”, e que com suas atitudes tende a
hierarquizar e se tornar o detentor do saber e o único capaz e decidir sobre os indivíduos. Há
também o desvelamento do uso de forças coercitivas, punições com notas, marcação da conduta
de determinados alunos, avaliações descabidas, que refletem em exames que hierarquizam os
alunos entre bons e ruins, que sabem ou não.
Aparece nas comunidades a representação de um professor autoritário, que acentua a
verticalização das relações docente-discente e que baseia o seu modo de ensinar no modelo
linear e sequencial de aprendizado, em que os livros e as avaliações individuais ocupam a
centralidade de sua prática. É o professor preparado para receber o aluno gestado na concepção
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moderna e não esse novo aluno, que se apresenta com novos modos de perceber e sentir a
realidade.
É o professor que se coloca acima do conhecimento, usa a dominação, imposição,
manipulação e coerção como tentativas, a nosso ver, de restaurar a autoridade e seu lugar de
detentor do saber para controlar os alunos, justificando-se muitas vezes na composição de uma
imagem hedonista, individual e irresponsável a respeito do discente.
As duas comunidades que demonstram insatisfação quanto esse tipo de atuação
docente convidam seus membros a identificarem e denunciarem os aspectos mais nocivos da
relação, em que seu núcleo de questões apontam para práticas autoritárias, ou seja, uma relação
extremada de poder, que nega as tensões e desafios que as novas gerações tem apresentado para
a escola e os professores. Diferentemente, as comunidades “Os 21 Tipos de Professores” e “22
Tipos de professores” mostram as nuances da atuação docente, mais precisamente os desvios
negativos da função, que afetam não só a relação professor-aluno, mas também a escola em sua
estrutura organizacional. Apesar dessa diferença, as quatro comunidades são complementares,
uma vez que seus discursos giram em torno da crítica, oposição e denúncia do comportamento
desviante dos professores e refletem as contradições vivenciadas por professores e alunos, em
torno da autoridade, das tradições do saber e dos novos alunos que se apresentam na
contemporaneidade.
Essas comunidades, que num primeiro momento foram separadas em categorias
distintas, além de compartilharem a oposição ao comportamento do professor oferecem um
espaço em que ao aluno e internauta é permitido falar de sua experiência de forma até mesmo
catártica, sem o temor de retaliações imediatas, possibilitadas pelo anonimato das redes e o não
confronto direto com um determinado professor. Isso pode servir de válvula de escape capaz de
ajudar na relação vivenciada em sala de aula, amenizando tensões entre aluno e professores.
São espaços que permitem a objetivação da experiência. No caso aqui apresentado, a
experiência vivida em sala de aula encontra-se objetivada, ou seja, trazida para a linguagem ou
para o plano das representações e no alcance que a rede proporciona, em conectar milhares de
pessoas, é possível disseminá-las a ponto de virar uma representação social.
O aprendente é convidado a sair do lugar de passividade ao qual muitas vezes é
relegado pela escola e pelo próprio professor e assumir um lugar mais crítico, reflexivo, a partir
de uma metareflexão e da subversão do status quo. Conclama, portanto, seus membros a
compartilharem uma identidade coletiva contra o professor ao denunciar os desvios negativos de
sua atuação, seja no modelo genérico de docente explicitado nas duas primeiras comunidades,
seja a partir de um tipo específico de professor, que se vale do poder e da autoridade para
disciplinar os alunos, como encontrado nas duas últimas comunidades. Mesmo com as críticas
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tecidas em planos diferentes, as quatro comunidades convergem ao oferecer aos seus membros
recursos identitários para que se mostrem autônomos, críticos, reflexivos. Possibilitam a
assunção de uma identidade capaz de diminuir as assimetrias presentes na interação professoraluno.

4.1.2.4 Representações sociais das comunidades Contra- professor
A partir da tridimensionalidade proposta por Moscovici – orientação global ou atitude,
informação e campo da representação –, em que não necessariamente as três dimensões se fazem
presentes, optamos por nos ater às duas primeiras a fim de entender como o objeto de
representação aparece nas quatro comunidades: “Os 21 Tipos de Professores”; “22 Tipos de
Professores”; “Sempre Tem um professor FDP!!!” e “Eu odeio professor FRUSTRADO”.
Salientamos que o agrupamento das comunidades pertencentes às categorias Tipos e
Contra professor foi possível pelas características confluentes quanto às críticas tecidas aos
educadores.
Essas comunidades apresentam, em relação aos docentes, uma posição global
desfavorável, de oposição e recusa diante do objeto da representação: o professor e, de maneira
indireta, também a escola. O sujeito que ali fala, que nomeia o professor, ocupa a posição do
subalterno, que está sujeito à ordem do outro, às suas regras e práticas. E nas comunidades
encontram um espaço para se oporem a tal sujeição e se tornarem críticos da situação e
denunciadores dos desvios da função e dos abusos que determinados tipos de professores podem
cometer com os alunos.
As comunidades também colocam os internautas em uma posição privilegiada de acesso
à informação, pois condensam, organizam o conhecimento em relação ao objeto de
representação em torno de duas dimensões: Organizacional e Relacional. Avaliações críticas
quanto ao comportamento dos professores no que diz respeito à sua relação com os alunos e à
sua postura enquanto um agente organizacional, que também traz informações sobre as escolas e
salas de aulas nos dias de hoje.
Os alunos e internautas aparecem como sujeitos ativos no campo da denúncia, mas, a
nosso ver, são passivos quanto à proposição de transformações. Fazem críticas aos docentes e à
escola, mas não levam às últimas consequências, não propõem nenhum movimento político que
teria como objetivo abalar as práticas ali denunciadas, bem como a estrutura da escola que as
abriga. Isso nos leva a refletir sobre a cultura do aluno: A participação política faz parte de sua
cultura? É característica pertencente ao seu “ofício de aluno”? O aluno se reconhece como capaz
de operar mudanças no seu cotidiano?
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A história da escolarização nos apresenta um aluno muitas vezes passivo, depositário de
decisões adultas, hierarquizado e submetido ao jogo de dominação e submissão estabelecido com
os professores e outros agentes da instituição, o que pode originar um quadro de dificuldade de
visualização de outras perspectivas. Como vimos, a escola, ao longo de sua história, privilegiou
práticas disciplinadoras em seu interior e, por conseguinte, a legitimação do adulto sobre
crianças e adolescentes, professores sobre alunos. Ainda hoje, mesmo diante das transformações
que aqui buscamos discutir – transformações do mundo contemporâneo, marcado por
tecnologias e novas mídias que dilatam as possibilidades do sujeito pensar sobre a sua realidade
e sobre si e que acarreta em mudanças intergeracionais dentro da escola – encontramos marcas
dessa cultura escolar. O que se observa são adultos deliberando ordens e decisões nesse contexto
e ao aluno não é permitido opinar, principalmente em questões relacionadas ao campo
pedagógico.
O Orkut e suas comunidades possibilitam que o internauta e suposto aluno possa assumir
um lugar diferente daquele que costuma assumir na escola. A ele é permitido falar, expressar
sobre suas vivências cotidianas, sair do anonimato e brincar com os lugares hierárquicos de
submissão e passividade muitas vezes delegados a ele. E temos visto isso acontecer, pois não são
inúmeras as comunidades criadas e com consideráveis participações que se propõem a falar da
escola e dos professores?
No entanto, vemos a aspiração política e social dos alunos expressa nos novos lugares
ocupados por eles, amparados por uma nova concepção da infância e adolescência como geração
constituída por sujeitos com direitos próprios. Para nós, encontra-se refletido nas comunidades
do Orkut o embate entre o que ainda domina na escola – a concepção do aluno gestada no
modelo moderno, condizente com os comportamentos de obediência e disciplina – e a abertura
juvenil e suas formas de expressão possibilitadas pela contemporaneidade. Assim, o aluno,
constituído e constituinte desse processo, reflete nas comunidades esse movimento, mostrandose ativo para a crítica e denúncia e ainda passivo para a proposição de mudanças. Reflete as
oscilações do ser aluno nos dias de hoje, ora sujeito do seu processo, ora depositário das decisões
do adulto; por isso, a utilização das comunidades do Orkut mais para denúncias e momentos
catárticos do que como uma ferramenta que pode gerar transformações. O que parece existir é
um reconhecimento incipiente e em construção de como o jovem pode ser agente de mudança e
transformação do seu contexto. Falta reconhecer a potencialidade que as tecnologias digitais da
comunicação e informação colocaram em suas mãos, ao permitirem que os indivíduos possam
produzir conteúdos e se organizar diante deles, de uma maneira global e hiperconectada.
Assim, deixamos ao leitor um questionamento: Qual é o papel da escola e do professor
frente a esse potencial que está sendo colocado nas mãos das novas gerações?
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4.1.3 Categoria: Pró- professor. Em contrapartida, encontramos comunidades que se dedicam a
elogiar os professores. Apesar de comparecerem em menor número, também se mostram
expressivas e carregadas de significados. Para representar a construção de imagens positivas dos
professores no Orkut, categorizamos duas comunidades como pró-professor: “Eu amo minha
professora” e “MEU PROFESSOR E AMIGO!”.

4.1.3. 1 Comunidade Eu amo minha professora
Imagem 5 – Página inicial da comunidade “Eu amo minha professora”

A partir de uma imagem que remeteria à amizade entre duas garotas e não ao contexto
escolar se não fosse acompanhada pelo título e texto de apresentação, a comunidade traz em sua
apresentação a palavra “Amo” para falar da relação dos alunos com professoras. A partir da
expressão de um sentimento já indicado no nome da comunidade, vemos a exaltação de uma
relação afetuosa entre professora e alunos, também expressa no texto de apresentação da
comunidade:
Essa comunidade reúne pessoas com um imenso carinho e admiração por suas
queridas professoras, que são tão presentes e especiais em nossas vidas, ao
decorrer dos anos percebemos que elas se tornam únicas, inesquecíveis e
insubstituíveis. A maioria das histórias é em si tão semelhante, e tão particular
ao mesmo, vemos em nossas professoras, mães, amigas e confidentes, nos
espelham;/os nelas que nos ajudam e nos ensinam. Para muitos elas seriam
apenas mais uma, mas para nós são únicas, especiais e vitais! Agora citarei
frases de algumas meninas das comunidades, frases que para muitos não terão
sentido, mas que para nós tem um significado especial.
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Não existe sentimento só entre um homem e uma mulher, mas pode existir
sentimento entre uma professora e uma aluna, pois o amor é um sentimento
universal, e não carnal como as pessoas pensam.
(Érica F./ Andreza Alcântara).
Não sei explicar e discrever o motivo.... Só sei que me faz muito feliz!!
(Barbarita)23

Nessa comunidade, um sentimento é utilizado para expressar o afeto positivo e a
admiração que os alunos sentem ao estabelecer uma interação baseada no respeito, diálogo e
confiança com suas professoras, como mostra o texto de apresentação. Comparadas a mães,
amigas e confidentes, as professoras são identificadas como objeto de amor e que se
caracterizam por assumir um lugar que não o de professora que estabelece relação de dominação,
e distanciamento, mas, sim, de uma figura a ser admirada; por isso, é considerada única e
especial. É requerido pelos alunos um envolvimento que vai além das práticas pedagógicas, em
que há conversa, diálogo sobre questões do cotidiano.
A princípio, vimos nessa comunidade apenas uma relação de objeto de amor, como
podemos encontrar nas descrições de Waller (1932), que muitas vezes são características das
séries inicias, em que as professoras do primário controlam seus alunos por ocuparem um lugar
de mãe substituta. Seria a utilização desse papel como forma de ser objeto de admiração e não de
distância social para os alunos. Percebemos que nesse tipo de relacionamento a professora ocupa
um lugar de mãe ou alguém muito querido, e que a manipulação desse lugar pode ser útil para os
professores se legitimarem frente aos alunos. No entanto, nos tópicos do fórum e nas enquetes
pudemos observar um fenômeno que não se resume a isso.
Predominantemente proposto e discutido por internautas do sexo feminino, vimos
páginas e páginas de tópicos e enquetes com expressivas participações que propõe discussões
que ganham um caráter mais sexualizado, do amor de mulher. A grande maioria internautas
pergunta e responde sobre o tipo de amor que sentem por sua professora, se as internautas já
sentiram ciúmes ou se decepcionaram, se dariam a sua vida por elas, largaria tudo para ficar
com ela, entre inúmeras outras. Selecionamos alguns tópicos e enquetes que tiveram o maior
número de participações, apenas como ilustração:

23

Fonte http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=1481674. Acesso 7 julho 2012.
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Quadro 6- Enquetes e tópicos mais votados da comunidade Eu amo minha professora
Eu amo minha professora
Tópicos

Mais

Enquetes

comentados

Mais
votadas

A distancia está me fazendo esquecê-la

145

O que vc sabe sobre sua professora

391

Vc ama sua prof de qual matéria

86

Qual pergunta vcs fariam a ela

388

Vc sente ciúmes da sua prof com outras

64

Professores de que

358

55

Como vc começou a gostar dela

230

Entrevistadas da semana

33

133

E a volta as aulas

32

Quando vc a ver, o que vc sente
naquele momento
Ela é como uma mae pra vcs

Todos os assuntos

32

Ela te ama

86

Que tipo de amor vc sente por ela

31

Já foi chamada de puxa saco

75

alunas
Tem alguma musik que te faz lembrar da
profª

116

Para compreendermos o fenômeno continuamos a nos referenciar nas contribuições de
Waller (1932), de que uma das formas de prestígio a contribuir para a liderança do professor
sobre os alunos seria a do objeto de amor vindo de uma distorção ou anormalidade da vida
sexual. Seria a paixão de garotas por suas professoras. Podemos ver nas respostas de algumas
internautas quando questionadas no fórum sobre o tipo de amor que sentem por sua professora as
seguintes respostas:
ღTαмαяαღ ● ••.. ScOottღ - 24/04/2012
amor de mulher.

Luana Januario - 21/12/2008
eu preferia que o que eu sentisse fosse maternal 24
Esse tipo de situação é preocupante, pois, segundo o autor, as alunas ficam mais
suscetíveis a serem manipuladas por essa excessiva emoção.
O afeto positivo, a admiração e amor por sua professora, em ambos os casos, configura
uma forma de prestígio que atribui à professora um lugar diferente do lugar hierárquico de
dominação e distância social, um lugar que facilita o seu controle sobre os alunos, por assumir
um papel diferente do papel de professor a que a maioria das vezes o aluno está acostumado.
Estaria a comunidade mostrando que os alunos conclamam uma liderança pelo afeto? A
24

Dados retirados http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=1481674&tid=5282282888980602103
Acesso: 30 out. 2012.
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liderança não só pautada em ações políticas, mas em questões cognitivas e afetivas, além do
consentimento e reconhecimento? E será esse líder colocado como objeto de amor que poderia
salvar a escola? Buscaremos apreender como esses aspectos também se fazem presente na
comunidade “MEU PROFESSOR E AMIGO”.
4.1.3.2 Comunidade MEU PROFESSOR E AMIGO

Imagem

6

–

Página

inicial

da

comunidade

MEU

PROFESSOR

E

AMIGO!!

A comunidade, representada por uma mão que segura uma rosa vermelha e parece
oferecê-la como sinal de carinho, tem seu título escrito em caixa alta e a palavra “amigo” para
falar da relação, ou seja, usa uma expressão que representa uma ligação recíproca de afeição e
que em seu texto de apresentação traz uma enorme gratidão aos professores:
AOS MESTRES COM CARINHO!!!
HOMENAGEM A TODOS OS PROFESSORES QUE JÁ PASSARAM POR NOSSAS
VIDAS! AQUELES QUE NOS FAZIAM RIR, OS QUE NOS DAVAM BRONCAS,
OS DAS AULAS INESQUECÍVEIS, AQUELES QUE DAVAM AULA FALANDO
DA VIDA E NOS MOSTRANDO O CAMINHO, ENFIM A QUALQUER MESTRE
QUE PASSOU PELAS NOSSAS VIDAS E DEIXOU UM POUCO DA HISTÓRIA
DELE EM VC...A TODOS ELES DO FUNDO DO CORAÇÃO...MUITO
OBRIGADO!!25

É possível perceber a presença de palavras como “amigo” e “mestre” para indicar a
reverência dos alunos quanto aos professores que parecem, assim como a professora na
25

Fonte http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=9602290. Acesso 5 julho 2012
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comunidade anterior, mais próximos do aluno e não encarnam o papel hierárquico de dominação
e submissão, comumente estabelecido no contexto escolar. O aluno ao chamar o professor de
amigo não o coloca como pertencente ao mesmo grupo de seus pares. Compartilhando a
perspectiva de Oliosi (2012), compreendemos que mesmo que o professor seja considerado um
amigo, há todo um referencial cultural do mundo do adulto e dos jovens que os separam, no que
diz respeito à linguagem, aos emblemas de referência etc. Isso indica, segundo a autora, “que a
sala de aula deve ser ocupada de maneira diferente por professor e aluno” (p.13).
A palavra “mestre”, que no dicionário26 significa professor de grande saber, traz a figura
do professor aliada ao conhecimento, que na comunidade parece estar associado tanto ao
conteúdo escolar quanto ao conhecimento da vida. Exprime a sabedoria de uma pessoa mais
experiente, que, com seus ensinamentos, deixa marcas positivas em seus alunos e é responsável
por aulas inesquecíveis.
A posição ocupada por esse professor, que é amigo, compreensivo e cativa a admiração
dos alunos, possibilita que seja estabelecida com os alunos uma comunicação fundamentada na
transferência. O professor aparece como uma espécie de exemplo que mostra o caminho “certo”
da vida para os seus alunos e assim deixa um pouco de si com eles. O que nos coloca diante de
outra categoria proposta por Waller (1932), que contribui para o prestígio e, consequentemente,
para a liderança do professor, que é a imagem associada à do adulto amável, que caracteriza-se
por conquistar a confiança dos alunos pelo seu jeito gentil e compreensivo.
E a pergunta que permanece é: será que é a pedagogia do afeto que está sendo valorizada
pelos alunos e internautas?

4.1.3.3 Análise das duas comunidades: Vimos, nas duas comunidades que compõem a categoria
Pró-professor, a reverência a elementos que colocam o professor em um papel diferente do lugar
de dominação e distância social. Vimos que o deslocamento para outro lugar, outro papel que
não o pautado na hierarquia de poder, também não coloca o professor como um igual, como se
fosse um de seus pares. O que para nós ficou evidente é que há uma demanda por uma
identificação com o professor mais próximo do aluno, mas que não se iguala a ele. O lugar
ocupado é o de objeto amado e admirado, mas que não deixa de trazer as diferenças
socioculturais que marcam a interação. Mesmo que a primeira comunidade tenha mostrado a
tomada do objeto de amor a partir do desvio sexual, ainda assim ocorre um distanciamento, não
o social da relação professor-aluno, mas do objeto de desejo e do sujeito que deseja. E nessa
categoria é possível pensar a legitimação do professor perante os alunos a partir de sua
associação a imagens que despertam o afeto positivo, como a imagem de um amigo ou de mãe.
26

Fonte http://www.dicio.com.br/mestre/. Acesso 5 nov 2012
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Cabe destacar que o afeto não se encontra oposto ou dissociado da transmissão de conteúdos, ou
seja, o explicar bem, ministrar aulas boas.

4.1.3.4 Representações Sociais das comunidades Pró-professor

Essas comunidades apresentam, em relação ao objeto da representação, o professor, uma
relação global favorável, de admiração e afeto positivo. O sujeito que ali fala, que nomeia o
professor, aparece como o admirador, que demanda uma maior proximidade daquele sem perder
de vista as diferenças naturais que existem entre eles. É também um opositor indireto do jogo de
dominação e submissão a que professores e alunos estão sujeitos.
As informações que tecem sobre os professores dizem respeito a atitudes de
compreensão, gentileza, que parecem aproximá-los dos alunos.
Nessas comunidades, os internautas, a partir da identificação com os professores ali
representados, consideram que aprendem com eles e expressam sua reverência pela figura do
docente, como uma pessoa querida e admirada.
Para nós, a transposição do professor para esse lugar do objeto de amor e afeto não
decorre de uma tentativa de subversão dos papéis ou de se igualar a ele. O que se apresenta é a
sutil oposição a relações de dominação e a demanda por relações mais próximas, sem que
percam a distância circunscrita pelas barreiras geracionais. É valorizado o professor que possa
exercer o lugar do objeto de amor ou que seja um amigo, mas que irá ocupar um lugar diferente
daquele que é do aluno.

Quadro7 - Resumo das representações das categorias Contra e Pró-professor
Inspirado na teoria das Representações Sociais
Comunidades
Contra professor:
Pró-professor
Os 21 Tipos de Professores!
Eu amo minha professora
22 Tipos de Professores!
MEU PROFESSOR E AMIGO
Sempre Tem um professor FDP!!!
Eu odeio professor FRUSTRADO
Orientação
Global:
Atitude

Desfavorável: Denúncia, oposição e
revolta.

Favorável: Admiração; Afetuosa, identificação
afetiva, idealização.

Informação

Informações em torno de duas
dimensões: Organizacional e Relacional.
Avaliações críticas quanto ao
comportamento dos professores no que
diz respeito a sua relação com os alunos
e a sua postura enquanto um agente
organizacional.

Informações ligadas ao campo relacional.
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Até o momento, apresentamos as representações em cada comunidade e em cada
categoria. Nesse segundo momento nos voltaremos para possíveis convergências entre as
categorias.
A partir da categoria tipos de professor tentaremos mostrar algumas convergências entre
essa categoria em relação as categorias contra e pró-professor no que diz respeito a imagem do
professor. Caso as convergências inexistam, partiremos para a compreensão das divergências,
que poderão nos colocar diante de ambivalências ou de uma harmonização que conflui para uma
imagem nítida.Tentaremos, quando possível, elucidar as convergências ou divergências com a
fala dos alunos nos fóruns e enquetes das comunidades.

4.2 Convergências e divergências entre as categorias em relação ao professor, escola, sala de
aula e aluno.

Vimos explicitamente emergir na categoria Contra professor a representação do docente
que utiliza práticas pedagógicas autoritárias e pode ser visto como injusto, punitivo, abusivo e
soberbo.
Suas práticas pedagógicas e seu comportamento em sala de aula e na interação com os
alunos são vistos como ações destinadas a prejudicar o aluno. É o professor que pune os alunos
tirando notas, aplicando avaliações consideradas excessivas e descabidas, que faz distinções
entre os alunos, que pratica ações abusivas e até humilhantes, que se coloca na posição do
detentor do saber, que sabe mais do que todos, que não permite a “cola” e nem a conversa. Como
podemos ver nos comentários abaixo:

São aqueles professores que já chegam de mal humor e prontos pra estrangular
um aluno; que menosprezam os alunos, desprezam a opinião dos alunos,
aproveitam todas as oportunidades de deixar o aluno constrangido, passa o
trabalho de um jeito e tira notas depois que recebe alegando que não foi assimq
pediu, cobra matéria não dada em provas, fazem TUDO o que puderem pra
ferrar os alunos, são grossos, ,não explicam, não respeitam os alunos e nem as
opiniões dos mesmos, e fazem esse tipo de coisa simplesmente porque
acordaram mal humorados, são infelizes ou estão com problemas.
FRUSTRADOS com seus problemas pessoais.
(Comentário retirado do fórum Identificando um PF da comunidade Eu odeio
professor FRUSTRADO- 23/02/2007)27.
sao tudo fdp jogao na cara q fiseraofacudade e ñ tao ali pra leva desaforo pra
casa avao si fude se vcs ñ querem leva desaforo pra casa ñ tire uma onda com a
nossa cara seus fdp :@:@ São cheio de fala pranois vou tira vcs da sala si
fikaremconversandoentao tira saiu dessa aula q é um pohhe :D
27

Fonte http://www.orkut.com.br. Acesso em: 28 nov 2012.
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(Comentário retirado da enquete O que seu professor FDP fez pra vc? da
comunidade Sempre tem um professor FDP!!!- 14/07/2011)28

Nessas representações, encontramos não só as descrições das comunidades da categoria
Contra professor, mas também tipificações da categoria Tipos de Professor, que convergem para
essas representações, como é o caso da tipificação do professor Mau da comunidade 22 Tipos de
Professores, descrito como o arrogante, que sabe mais do que todo mundo e que não permite
que o aluno tire dez, mesmo que se mate de estudar. Isso destaca o comportamento de
superioridade do professor diante dos alunos, valendo-se do conhecimento como forma de
mostrar quem é o detentor do poder, numa espécie de soberba intelectual.
Há, portanto, a convergência das categorias quanto ao tipo de professor que exerce seu
domínio valendo-se da sua superioridade enquanto detentor do saber e a utiliza de maneira a
aumentar a distância social de seus alunos e exercer um controle abusivo sobre eles. Isso pode
ser ilustrado com o comentário a seguir:

Vaaaaaaaaarias Coisas
Quando eu perguntava ele zoava minhas perguntas, tipo insinuando que eu era
muito burro.
Uma vez ele me deu a prova q eu tinha tirado 8,5 e falou, "eh, milagre acontece
tb"
e uma vez ele falou "cala a boca" pq eu tava ajudando o meu amigo....
isso pq ele nem tava explicando. Odeio aquele velho maldito....eh a unica
pessoa no mundo que eu guardo rancor
(Comentário retirado do fórum –Qual a pior coisa que um PF já fez pra vc? da
Comunidade Eu odeio professor FRUSTRADO – 23/10/2005)

A soberba intelectual do professor, que muitas vezes humilha e fere os alunos, aponta
para o uso do conhecimento como forma de estabelecer relações desiguais. É o uso do processo
de aprendizagem como forma de desqualificar o saber do aluno e reforçar a visão tradicional de
que o conhecimento se encontra centrado na figura do professor.
Quanto à categoria pró-professor e suas convergências com a categoria tipos de professor,
podemos perceber que, mesmo tecendo as representações a partir do nível mais relacional, o
núcleo central de suas representações aparecem de modos diferentes. A categoria pró-professor
coloca a afetividade como núcleo central para tecer a representação do professor; já nas
tipificações positivas encontradas na comunidade “22 Tipos de professores” o núcleo central
para reverenciar o professor está relacionado à maneira com que o docente ensina e o seu
domínio sobre o conteúdo a ser ensinado, e são encontrados nos tipos “Maluco” e “Show”. Cabe
28

Fonte http://www.orkut.com.br. Acesso em: 28 nov 2012.
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destacar que o “Maluco” é reverenciado por sua inteligência, mas também por ser “doidão”.
Embora apresentem núcleos de análise diferentes, vemos as representações tecidas em ambas as
categorias como complementares e não como opostas, pois na categoria pró-professor o ensino e
a capacidade de ministrar boas aulas também aparecem como qualidades do professor que ali é
admirado.
Podemos refletir, portanto, que o ensino e a maneira como o professor lida com o
conhecimento são importantes para o aluno. Pois, se por um lado pode aparecer como forma do
professor estabelecer relações de dominação, marcada pelo excesso do poder, por outro lado, se
ministrado de maneira adequada pelo professor, pode constituir elementos que o coloquem na
posição de admirados e respeitados pelos alunos.
Essas análises, as quais foram divididas em dois planos, nos permitiram chegar a um
terceiro e último plano, em que pensamos nas imagens cotejadas nos agrupamentos e o que elas
podem refletir sobre a sala de aula, a escola, o aluno e a dimensão relacional professor-aluno.
As imagens dos professores que encontramos nas comparações entre as categorias são
opostas, pois a imagem cotejada no agrupamento das categorias tipos e contra professor
convergiram para a construção de uma imagem de um docente que utiliza as práticas
pedagógicas para reforçar a verticalidade da relação professor-aluno, ao adotar o lugar detentor
do saber e, por conseguinte, do poder, numa espécie de soberba intelectual que desqualifica o
saber e a cultura do aluno. Em contrapartida, ao tentarmos cotejar as convergências entre as
comunidades tipos e pró-professor percebemos que os atributos que levam a uma visão positiva
do docente, sua admiração e respeito, convergem no que se refere à capacidade de ministrar boas
aulas e ensinar o conteúdo. No entanto, na comunidade pró-professor outro elemento aparece
como central na composição da imagem do professor, que é afetividade, ou melhor, a presença
do afeto positivo nas relações entre professores e alunos, que permite um bom relacionamento
entre eles, a partir do diálogo, da escuta.
Mesmo partindo de perspectivas distintas, as comunidades parecem tocar na emergência
de novos encontros geracionais dentro das salas de aula. Os internautas parecem assumir a
posição de porta voz do instituinte que questiona e denuncia o instituído. Opõem-se e também se
ressentem diante da verticalidade e hierarquia estabelecida, ao longo dos anos, entre professor e
alunos. As três categorias que englobam as seis comunidades não aparecem como opostas, mas,
sim, complementares. Fica visível a demanda por relações mais próximas, baseadas no diálogo e
na compreensão entre professores e alunos.
A partir da dimensão que mais predominou nas comunidades, a relacional, ou seja, a
relação interpessoal, os internautas também atacam os dispositivos meritocráticos da escola, a
nota e as avaliações, concebidas como formas de dominação utilizadas pelo professor para impor
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sua “autoridade” ou desqualificar o saber e a cultura do aluno. E reverenciam os professores que
sabem ensinar, escutar e dialogar com os aprendentes.
As comunidades mostram que os internautas detêm um grande estoque de conhecimento
do jogo interativo entre professores e alunos e parecem encontrar nesse espaço uma maneira de
organizar esse conhecimento e compartilhar com outras pessoas. A partir de avaliações, críticas,
momentos catárticos ou de reverência, o jogo relacional da sala de aula aparece e nos coloca
diante de alunos que parecem viver a contradição do ser aluno e ser jovem. Emerge o conflito do
reconhecimento identitário, o anseio de ser ouvido, do diálogo e amizade perante o ser aluno,
que convive com práticas pedagógicas com as quais não concorda, numa constante luta com a
legitimidade da autoridade baseada no conteúdo e na competência do educador em ensinar e não
mais uma autoridade baseada em num legado cultural de referência autoritária.
Atacam os dispositivos mais meritocráticos da escola, as notas e as avaliações, e nos
fazem enxergá-la como instituição que continua lidando com os alunos mediante os mesmos
parâmetros e práticas instauradas por uma cultura escolar, fruto de outro contexto. Ainda que a
escola pareça insistir em manter um modelo que não está alinhado às necessidades mais
imediatas dos alunos que ocupam o seu espaço, os internautas mostram que a vêem como
necessária para a possibilidade de um futuro melhor. Não propõem o seu fim, mas a
reformulação das interações sociais no seu interior, rumo a relações mais justas que ressoem nas
formas de avaliar e cobrar o conteúdo dos alunos.
É digno de consideração também o fato de que, mesmo diante das inovações tecnológicas
contemporâneas, da maior possibilidade de acesso à informação e também de produção de
conteúdo, as comunidades apontaram que a maior parte dos internautas reconhece o lugar do
professor como o responsável por tornar o conhecimento mais assimilável aos alunos. Vimos,
portanto, que não houve um movimento significativo (somente uma ou outra ação isolada) nas
comunidades pesquisadas como uma tentativa de substituir o lugar do professor de transmissor
do conhecimento. Na verdade, as comunidades apontaram que um dos componentes valorizados
no professor e que garantem sua legitimidade e admiração perante os alunos está diretamente
relacionada com a sua capacidade de transmitir conhecimento. Assim, podemos observar que as
comunidades reafirmam o que pesquisas como a de Bueno e Sant’Ana (2011) já haviam
demonstrado: a legitimidade da autoridade docente não mais ligada a um legado cultural, da
tradição, mas, sim, baseada em um consenso construída cotidianamente entre as partes em
relação,

cuja legitimação reside no processo de

reconhecimento e de consentimento das

relações de forças estabelecidas.
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Quadro 8 – Representações dos professores e representações subjacentes: relação professoraluno, escola, sala de aula e aluno
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Considerações Finais
Em nosso estudo nos propusemos compreender imagens e significados reveladores das
representações sobre os professores e, ainda, a partir de um olhar interacionista identificar as
representações subjacentes dos alunos e da escola, em seis comunidades da Rede Social Orkut,
subdivididas em três categorias Tipos, Contra e Pró-professor. Inicialmente, norteamos o
caminho de nossa pesquisa a partir de algumas reflexões: Como o internauta e aluno representa o
professor nas comunidades do Orkut? Que referências socioculturais o internauta revela no jogo
representacional? Ao apresentar o professor, o que ele apresenta de si mesmo? O que se fala da
escola nessa relação?
Encontramos nas comunidades ricos espaços de produções e trocas simbólicas, que nos
permitiram a aproximação de conteúdos importantes para a compreensão e reflexão de uma
pequena parte do que está sendo socialmente produzido, pelos internautas, em relação à imagem
do professor. Vimos que as comunidades são utilizadas de diferentes maneiras por seus
membros, constituindo-se como estratégias identitárias, que ajudam a compor o perfil do usuário
perante outros usuários; como lugar para partilhar interesses e opiniões comuns, seja por meio de
denúncia, crítica, catarse ou reverência em relação à figura do professor; e, ainda, como espaço
capaz de organizar e sistematizar informações esparsas no cotidiano e que podem servir para a
criação de novas representações.
Para que pudéssemos cotejar os elementos das comunidades presentes em seu texto de
apresentação, fóruns e enquetes, optamos por trabalhar em três planos de análise para que
pudéssemos, primeiramente, levantar as representações sobre o professor em cada comunidade e,
por conseguinte, em cada categoria, para depois comparar possíveis convergências e tensões
entre as categorias e, por fim, perscrutar o que as representações podem também anunciar sobre a
escola, o aluno e a relação professor-aluno.
A categoria Tipos de professor, a partir de classificações bem humoradas, acentuam as
diferenças do modelo docente generalizado. As nuances são apresentadas mais em termos dos
desvios negativos no que diz respeito à atuação do professor, a partir de duas dimensões: uma
organizacional e outra relacional. Seu caráter avaliativo parece anunciar o que é ser aluno nas
escolas de hoje, diante desses tipos de professores. O professor é classificado de acordo com sua
atuação na escola, com seus pares e com os alunos. Na dimensão relacional, ou seja, na relação
interpessoal estabelecida entre professores e alunos, o conteúdo, as avaliações e as notas
aparecem como elementos importantes no jogo interativo. A todo instante parecem colocar em
xeque o comportamento do professor e a premissa de sua autoridade.
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Por outro lado, adjetivos e classificações positivas, que aparecerem de maneira
minoritária, estavam relacionados com a competência do professor diante do conteúdo e da sua
transposição didática.
A categoria Contra professor engloba as comunidades que tiveram o maior número de
tópicos e enquetes relacionados com o tema a que convidaram os internautas a compartilhar. A
partir de um caráter catártico e de críticas, essa categoria destaca-se pela vasão e expressão de
sentimentos, a partir de palavrões e xingamentos, direcionados a um determinado tipo de
professor, que impõe práticas pedagógicas punitivas e autoritárias. Os internautas falam do seu
mal-estar a partir da dimensão que mais o toca no momento, a relação interpessoal. Também
atacam os dispositivos meritocráticos da escola, as notas e avaliações, bem como a
desvalorização do saber do aluno e a predominância de uma relação vertical e hierárquica entre
professores e alunos. De maneira sutil trazem à tona tensões entre ser aluno e ser jovem nas
escolas, estar submetido às regras a práticas imperativas e, ao mesmo tempo, objetivar o
reconhecimento identitário, a partir de valores que são compartilhados pelo grupo, como, por
exemplo, a conversa, a sociabilidade com os colegas e a cola.
De maneira diferente, a categoria Pró-professor engloba as comunidades que
reverenciam a imagem do professor e sublinham a importância do afeto positivo na relação entre
educadores e aprendentes. Anunciam a valorização de uma relação mais próxima, que diminua a
verticalidade tradicional das relações entre professores e alunos. Destacam o professor que
ocupa o lugar de amigo, mestre, ou seja, um lugar que mantém uma idealização, que não propõe
uma igualdade entre alunos e professores, mas que coloca o professor numa posição mais
próxima dos alunos, facilitando sua legitimidade perante eles e, assim, a conquista de seu
respeito e admiração. Exaltam a importância, do diálogo, da escuta, além dos ensinamentos e da
condução de boas aulas.
Na comunidade que diz respeito ao amor dos alunos pela professora, aparece também a
questão da sexualidade feminina, ou seja, a paixão das alunas pelas suas professoras, numa
espécie de identificações e idealização. Ainda que esse sentido colabore para que a professora
consiga legitimar sua autoridade ou liderança sobre as alunas, a questão que aparece como
importante para nós diz respeito à ocupação do lugar, ou seja, diferente do lugar vertical e de
dominação em que o professor muitas vezes se encontra.
Tais considerações nos fizeram encontrar a formação de duas imagens diferentes dos
professores nas comunidades, mas que se complementam ao anunciar o que esperam da relação
professor-aluno. De um lado, temos o professor autoritário, que, com práticas pedagógicas
imperativas, monopoliza o conhecimento e desvaloriza o saber e a cultura do aluno; e, de outro,
temos a imagem do professor que, além de saber ensinar, estabelece relações afetuosas com os
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alunos, baseadas na escuta e no diálogo. Compreendemos que são imagens diferentes, mas
complementares, por conclamarem, seja na denúncia, seja na reverência, a solicitação de
relações menos verticais e mais próximas entre alunos e professores.
O professor continua a ser visto como o transmissor do conhecimento, mesmo diante de
todas as inovações tecnológicas, e a escola como local que permite que os alunos possam ter
sucesso futuro no mercado de trabalho, mas que abriga em seu interior práticas e modelos
pedagógicos que não são se encontram alinhadas ao contexto contemporâneo de identidades
plurais, marcado pela circularidade e troca de informações, como vimos nas comunidades. São
modelos pautados numa concepção moderna de aluno.
Trata-se de perceber as possibilidades que foram ampliadas pelas TIC’s, uma vez que,
mais do que ter acesso aos novos dispositivos tecnológicos, agora todos podem produzir
conteúdos e assumir lugares diferentes, brincar ou subverter lugares hierárquicos e de
dominação. Temos hoje um grande potencial, mas ainda não sabemos como lidar com ele. Nas
comunidades, vimos os internautas utilizar o espaço para críticas, denúncias, momentos
catárticos e de reverência, mas para pouca proposição de mudanças. Entendemos que há toda
uma herança cultural do papel do aluno passivo e depositário de decisões dos adultos, que pouco
ou quase nada podia participar das questões relacionadas ao campo pedagógico e, portanto, de
seu interesse. Ainda hoje, mesmo diante de tantas transformações, encontramos a perpetuação
dessa cultura escolar, pois vimos refletir nas comunidades um reconhecimento incipiente de
como os alunos e internautas podem ser agentes de mudança e transformação do seu contexto.
Diante de tanto potencial, não seria papel da escola instigar e conscientizar seus alunos
dessa potência que está em suas mãos, desenvolvendo mentalidades mais críticas, questionadoras
que possam escolher de forma lúcida do que vão se apropriar e produzir? Não deveriam os
educadores trabalhar a partir das informações que os jovens estão produzindo em outros espaços
para que contribuam no que está sendo trabalhado em sala de aula?
Em um mundo que não se encontra mais limitado pela tradição e nem baseado na
autoridade como apontou Forquin (2003), a educação, a escola e os professores parecem ter de
enfrentar o desafio de manter uma função conservadora importante, a tradição do passado, em
que valores humanos devem resistir à passagem do tempo. Seria reconhecer a escola como
grande transmissora desses valores, ou seja, um lugar onde se edificam saberes e habilidades, de
maneira formal, que não podem ser elaborados em outras instancias de socialização, mas que por
outro lado, não podem se alijar da realidade vivida pelos educandos.
Nessa perspectiva, o desafio da escola e dos professores parece estar em torno do integrar
sem se entregar às tecnologias digitais, ou seja, complementar suas finalidades com o potencial
que essas tecnologias apresentam.
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É pensar em seu papel enquanto instrumento de construção de conhecimento de forma
crítica, política, por meio das concepções de informação/formação; diálogo e diversidade cultural
que se dispõe a formar os jovens que, segundo Souza (2004), passaram de promessa do futuro à
modelo do presente, num contexto em que o território é o mundo e a única certeza é a mudança.
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