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RESUMO
MATTOS, Matheus Carvalho de. O impacto do uso das redes sociais digitais no
ambiente de sala de aula e seus reflexos: traços da dromocracia cibercultural.
Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy
Ribeiro – UENF, 2013.

Este trabalho é o resultado de um estudo cujo problema é a investigação dos
reflexos do comportamento em sala de aula de professores e alunos que se
relacionam pelas redes sociais digitais. A análise destes reflexos e seus impactos
possibilitou a comprovação da hipótese de que que estes são também traços de
dromocracia cibercultural. A questões que nortearam o estudo foram: o
desenvolvimento de um estudo sobre atores e cenário relacionados ao espaço da
sala da aula, as reflexões sobre a relação professor aluno no ambiente de sala de
aula e identificação da percepção de professores a alunos quanto ao
comportamento dromocrático na sala de aula em detrimento do uso das redes
sociais digitais. As conclusões apresentadas neste estudo foram consolidadas
através de pesquisa qualitativa, contando também com aplicação de questionário a
um público alvo específico, abrangendo alunos e professores de curso de
bacharelado em sistemas de informação e superior tecnológico em análise e
desenvolvimento de sistemas de uma instituição de ensino superior no estado do
Espírito Santo. O estudo permitiu comprovar a existência de traços de dromocracia
cibercultural analisando, sob o ponto de vista temporal, a violência da velocidade
com que os impactos se deram no ambiente da sala de aula. Este estudo poderá ser
utilizado por gestores educacionais, professores e alunos em busca de um
aprimoramento da ambiência para a sala de aula e um melhor uso das redes sócias
digitais.
Palavras-chave: rede social digital; dromocracia; sala de aula; cibercultura;
educação.

ABSTRACT
MATTOS, Matheus Carvalho de. The impact of the use of online social networks in
the classroom environment and their reflections: cybercultural dromocracy traits.
Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy
Ribeiro – UENF, 2013.

This work is the result of a study whose problem is the investigation of reflex
behavior in the classroom for teachers and students that relate digital social networks
by room. Analysis of these reflections and their possible impacts proving the
hypothesis that these traits are also cybercultural dromocracy. The goals that guided
the study were: a study on the development and actors related to the space of the
classroom setting, the reflections on the relationship between teacher and student in
the classroom environment and identification of living perception of teachers to
students regarding behavior in dromocracy classroom instead of using online social
networks. The findings presented in this study were consolidated through qualitative
research, which also has a questionnaire to a specific target audience, including
students and teachers of bachelor degree in information systems and technology in
higher analysis systems development of an educational institution higher in the state
of Espírito Santo. The study to prove the existence of traces of cybercultural
dromocracy analyzing, under the temporal point of view, the violence of the speed
with which the impact took place in the classroom environment. This study can be
used by educational administrators, teachers and students looking for an
enhancement of ambience for the classroom and a better use of digital networks
members.
Keywords: digital social; dromocracy; classroom; cibercultura; education.
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INTRODUÇÃO

A interação de grupos culturais e sociais distintos, em um novo tipo de
ambiente, o virtual, fenômeno que atualmente é conhecido como cibercultura, que
tem como plataforma a internet, já fez repensar conceitos até então sólidos como: o
global, o real, o lugar, o tempo, o espaço e tantos outros, revigorou e deu vida a
outros, como por exemplo: o virtual e a própria cibercultura. Outros foram
simplesmente fundidos como a “glocalização” ou “glocal” dando origem a um novo
modo de estar, pensar e de agir. Em meio a estes vários conceitos repensados,
remodelados e gerados nasceram as redes sociais digitais, que constituem um novo
e poderoso veículo de comunicação entre as pessoas e se apresenta como o
resultado, o produto mais genuíno da cibercultura.
O presente estudo engloba a abordagem da dromocracia cibercultural, que
se coloca como uma parte da ciência que busca desvendar os efeitos e
consequências, nem sempre positivos, causados pela velocidade abrupta com que
a evolução das tecnologias que envolvem a cibercultura exercem sobre a pessoas.
Estes efeitos e consequências são direcionados aos seres humanos que participam
voluntariamente ou, muitas vezes, involuntariamente deste cenário. Percebe-se que
algumas pessoas apresentam dificuldades em acompanhar a evolução tecnológica,
enquanto outras se sentem falsamente preparadas e se prejudicam tanto quanto os
despreparados, embora seja pertinente, que existem aqueles que conseguem
acompanhar tal evolução e não passam por tantos problemas.
A cibercultura literalmente não tem fronteiras e invade cada vez mais a vida
das pessoas nos momentos e de formas cada vez menos imagináveis. Pro estar
totalmente estruturada na plataforma internet, tem um representante de peso que
talvez seja, neste princípio de século XXI, seu maior ícone representativo: as Redes
Sociais Digitais, fenômeno diferenciado como já abordado no primeiro parágrafo.
As redes sociais digitais têm se revelado como um fenômeno que se
reinventa e se fortalece cada vez mais e a todo momento. É impossível documentar,
especificar ou mesmo planilhar os principais objetivos e até mesmo os poderes de
uma rede social digital. Ela vem sendo usada por seus usuários para transformar,
inclusive, realidades sociais. Serve também como instrumento na mundialização do
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conhecimento, algo totalmente atrelado à globalização. Aproxima e separa pessoas
numa velocidade impressionante. Invade empresas, casas e escolas e acaba
expurgando ou mesmo segregando socialmente e/ou profissionalmente àqueles que
não fazem uso da mesma. Está nas ruas através das redes wi-fi que alimentam
computadores e dispositivos móveis. Impulsionou o mercado da telefonia móvel
sendo serviço indispensável a ser oferecido nos planos de telefonia para
smartphones e tablets.
Algumas pessoas não precisam acessar a Internet ou ler e-mails com tanta
intensidade com que se declara relacionado à dependência da visita constante aos
respectivos perfis nas redes sociais digitais. Tornou-se companheira inseparável na
divulgação de festas e eventos. Passou a se apresentar com uma das formas mais
fáceis de comunicação entre as pessoas. É instrumento de investigação para
departamentos de Recursos Humanos das empresas que desejam conhecer melhor
seus futuros funcionários e até mesmo os que já fazem parte de seus quadros. É
veículo de evangelização, sobretudo para os jovens. Certamente, enquanto este
trabalho está sendo apresentado, algumas dezenas de novas funções foram
encontradas para o uso das redes sociais digitais. É como se fosse um organismo
vivo que, curiosamente, cresce e se alimenta de seus parasitas, nós, os usuários.
Mediante a constatação do impacto geral do uso das redes sociais digitais na
vida das pessoas, este trabalho de pesquisa, visa analisar como tais impactos se
apresentam nos ambientes educacionais, sobretudo no ambiente da sala de aula,
território bem demarcado da relação de alunos e professores.
 Problema

As redes sociais digitais vêm se tornando um espaço de convivência para as
pessoas de todas as faixas etárias. Vêm transformando ambientes e relações
profissionais. Não indiferente a este processo, o ambiente da sala de aula, se
transforma cada vez mais a partir do momento em que boa parte seus participantes,
alunos e professores, aderem gradativamente ao uso das redes sociais digitais, que
se firmam como forma de comunicação predileta principalmente por parte dos
alunos. Porém, tratar de um ambiente tão sensível e carregado de cuidados, que
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envolve a relação docente e discente, através das redes sociais digitais, não é uma
tarefa das mais fáceis. Esta ambiência tem se transformado em palco para muitas
situações que podem gerar graves problemas. Assim foi realizado um estudo que
traçou paralelos com a teoria da dromocracia cibercultural em busca de motivos,
comportamentos, agravantes e outras considerações que possam fomentar,
futuramente em novo e continuado estudo, discussões e ações específicas para a
elucidar tal questão.
Nosso problema de investigação é: quais são os reflexos do comportamento
em sala de aula de professores e alunos que se relacionam pelas redes sociais
digitais?
 Hipótese

Acredita-se que as relações desenvolvidas no ambiente das redes sociais
digitais expressam traços da dromocracia cibercultural.
 Objetivo geral

Analisar os impactos desencadeados pelo uso das redes sociais digitais no
ambiente da sala de aula, buscando identificar traços da dromocracia cibercultural.
 Objetivos específicos

a) Desenvolver um estudo sobre atores e cenários relacionados ao espaço da
sala da aula;
b) Avaliar a relação professor aluno no ambiente de sala de aula; e
c)Identificar a percepção de professores e alunos quanto ao comportamento
dromocrático na sala de aula em detrimento do uso das redes sociais digitais.

15

 Justificativa

Este estudo traz à luz do conhecimento a importância da investigação sobre
quais são os reflexos da utilização dos recursos ciberculturais no ambiente de sala
da aula e na vida de professores e alunos. O estudo identifica, analisa e alerta para
as principais mudanças notadas neste ambiente de construção do apreensão
democrática do conhecimento.
A cibercultura evolui a uma velocidade extraordinária. Ela se reinventa, se
transforma, se adapta e é adaptada a todo o momento às diversas realidades da
vida contemporânea.
A velocidade com que tudo acontece, muitas vezes violenta, de diversas
formas, as pessoas que participam deste processo. Nisso se resume a dromocracia.
Eugênio Trivinho, professor brasileiro do Programa de Estudos Pós-Graduados em
Comunicação e Semiótica da PUC-SP e coordenador geral da CENCIB – Centro
Interdisciplinar de Pesquisas em Comunicação e Cibercultura, desenvolve
renomado e cuidadoso estudo sobre a dromocracia na cibercultura. Sua
investigação, já comprovada e publicada através de diversas obras, alerta para as
consequências, nem sempre positivas, da influência da cibercultura na vida das
pessoas. Alerta para segregação, hora social e hora profissional que acontecem em
torno da cibercultura, alerta para os interesses políticos e econômicos que envolvem
a imposição das novas tecnologias sem se importar com seus resultados.
Trivinho explica que “Dromos, prefixo grego que significa “rapidez”, vinculase, obviamente – com base na dimensão temporal da existência –, ao território
geográfico (na qualidade de coordenada espacial)" (2010, p. 1-2). Trata-se de um
fenômeno invisível e indissociável de qualquer processo de evolução tecnológica.
A cibercultura tem como um de seus maiores ícones as redes sociais digitais
que vêm gradativamente se inserindo no contexto educacional sendo utilizadas por
professores e alunos como via de comunicação e causando reflexos diretos na
relação dos mesmos no ambiente de sala de aula. O estudo comprova que parte
dos reflexos constatados no ambiente de sala de aula na relação de alunos e
professores por meio do uso das redes sociais são também traços de dromocracia
cibercultural, fato este que justifica o desenvolvimento deste estudo que pode ser,
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inclusive, usado como referencial para criação de estratégias educacionais que
visem minimizar os problemas e potencializar os benefícios tanto para alunos
quanto para professores, beneficiando o processo ensino-aprendizagem.
 Metodologia

Para se chegar ao resultado final deste estudo, com suas referidas
interpretações e conclusões, foram organizadas pesquisas teóricas que objetivaram
fornecer toda a sustentação necessária e inerente aos principais objetos de
investigação desta pesquisa que são: as redes sociais digitais; o ambiente da sala
de aula e a relação aluno e professor.
Foram explorados alguns campos de pesquisa: Bibliográfico, Google
Acadêmico, Banco de Teses e Dissertações da UENF, Banco de Teses e
Dissertações da CAPES, durante o período compreendido entre março de 2012 e
junho de 2013. A pesquisa contou com teses, dissertações, artigos publicados em
revistas e anais de eventos científicos, com publicações compreendidas no período
de 2004 a 2012. As seguintes palavras-chave foram utilizadas nas pesquisas
eletrônicas: Cibercultura, Redes Sociais Digitais, Dromocracia, e Relação Professor
e Aluno.
A pesquisa bibliográfica se deu de acordo com a necessidade de
embasamento dos principais conceitos e teorias envolvidos no estudo.
Inicialmente, foi apresentada toda a evolução tecnológica dos computadores,
meios de comunicação e redes que convergiram para o surgimento da internet e
consequentemente à cibercultura e respectivamente às redes sociais digitais. Esta
fase contou com a fundamentação de autores como Castells, Souza, Gomes, Costa,
Levy, Musso, Maffesoli, Recuero e outros.
Em seguida foi tratada a dromocracia cibercultural e seus desdobramentos
que foram fundamentação para análise crítica dos impactos da cibercultura e das
redes sociais digitais no ambiente da sala de aula, assim como interpretação dos
resultados da pesquisa e respectivas conclusões. Este assunto foi tratado sob o
olhar específico de Trivinho.
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A última parte de fundamentação teórica tratou da visão educacional sobre o
espaço da sala de aula e da relação, nela cultivada, envolvendo aluno e professor.
Esta fase contou com autores como: Moraes, Novaski, Kenski, Brennand e outros. A
fundamentação teórica ainda contou com autores como Souza, Manhães, Kauark e
Alexandre, dentre outros que nortearam a aplicação da metodologia da pesquisa em
todo o estudo.
A pesquisa contou ainda com aplicação de dois questionários, um voltado
para professores e outro voltado para alunos, embasados nas teorias observadas
através dos diversos autores que colaboraram com esta obra. A aplicação foi
realizada através da ferramenta Google Drive – Formulários. A pesquisa foi
realizada em uma instituição de ensino superior do Estado do Espírito Santo, que
contava, no momento da pesquisa, com 23 cursos de ensino superior em atividade
contemplando um universo de aproximadamente 1500 (mil e quinhentos alunos) e
cerca de 300 professores.
Deste universo, foram escolhidos dois cursos de graduação para aplicação
da pesquisa. Os cursos escolhidos foram o de Análise e Desenvolvimento de
Sistemas e de Sistemas de Informação, ambos da área de tecnologia. A escolha de
uma amostragem bem qualificada, quanto ao uso das tecnologias da informação, foi
proposital.
Considerando que de uma forma geral tanto alunos quanto professores
destes cursos trabalham de forma rotineira com as tecnologias da informação no
seu dia a dia, segundo suas aptidões naturais, a presença de traços dromocráticos
no ambiente que os envolvem, quando identificados, são de grande valia para esta
pesquisa justamente por serem inesperados, o que não acontece em cursos de
graduação desprovidos do uso de recursos tecnológicos por parte de alunos e
professores e que até comprovariam com maior facilidade a hipótese deste estudo
sem, porém, trazer grande relevância científica com relação à qualidade de suas
constatações.
Os dois cursos escolhidos para a pesquisa totalizaram um montante de 20
professores e 75 alunos. Os dois questionários, destinados ao grupo de alunos e ao
grupo de professores, contaram com 24 perguntas cada, observando-se a utilização
da técnica da escala de Rensis Likert, onde cada resposta demonstra um grau
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variado de intensidade através da utilização de categorias ordenadas e igualmente
espaçadas.
Com relação ao questionário destinado aos alunos foram aplicados a um
montante de 45 questionários direcionados a alunos que já cursavam os cursos a
partir do 3º período. Com relação ao questionário destinado aos professores foram
aplicados um montante de 20 questionários, contemplando todos os professores
dos dois cursos. Da aplicação dos questionários obtiveram-se 10 professores
respondentes e 27 alunos respondentes no período compreendido entre 1º de
Setembro e 30 de Outubro de 2013. O universo pesquisado corresponde a 3% do
número de alunos total e aproximadamente 7% do número total de professores da
instituição de ensino superior pesquisada.
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1 UM RECORTE HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

Esta parte aborda a trajetória da evolução das tecnologias da informação e
comunicação. Pretende observar a velocidade com que tudo se deu elegendo os
pontos mais marcantes. Deste modo será observado também como a evolução
tecnológica informacional e comunicacional se deu dentro da Educação. O propósito
principal é proporcionar ao leitor uma visão macro dos avanços tecnológicos, que
envolvem a comunicação e a informação e que convergem, ao final, para a internet,
base para a cibercultura que terá investigada seu ícone atual: as redes sociais
digitais.

1.1 A Gênese
Os avanços das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC)
constituem um novo desafio para a sociedade, principalmente no campo da
educação, que envolve a relação entre educadores e educandos sendo mediada,
agora, por novas tecnologias, como por exemplo, as redes sociais digitais. É
importante ressaltar que o mais importante para este estudo é traçar a progressão
cronológica desta tecnologias e como foi o impacto e a apropriação do mesmo por
parte da sociedade.
Inicialmente, há que se buscar alguns conceitos fundantes antes de traçar
esta importante análise temporal sobre a evolução da TICs. Para Castells, seguindo
a linha dos pesquisadores Havey Brooks e Dainel Bell “[...] o uso de conhecimentos
científicos para especificar as vias de se fazerem as coisas de uma maneira
reproduzível” (2012, p. 97) é uma boa definição de tecnologia. Este estudo, visa
abordar as tecnologias voltadas ao tratamento e disseminação da informação bem
como a comunicação. Estas novas tecnologias vêm transformando a sociedade em
que vivemos. A escolha da definição trazida por Castells sobre tecnologia foi
proposital. Ela tem algo que se configura como uma das principais vantagens
trazidas pelas atuais tecnologias de informação e comunicação: a diversidade de
reprodução. A informação, atualmente, é reproduzida em diversos formatos e
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mídias. O processo de comunicação, necessário para o trânsito destas informações
evoluiu nas mesmas proporções.

1.1.1 A Evolução das Tecnologias da Informação
Baseada na obra de Castells, “A Sociedade em Rede”, abaixo segue uma
descrição da evolução dos principais dispositivos eletrônicos que impulsionaram as
TICs.
 1947 – E desenvolvido no Bell Laboratories em Murray Hills, Nova Jersey,
EUA, pelos pesquisadores e físicos Bardeen, Brattain e Shockley, que foram
inclusive, ganhadores do prêmio Nobel por conta deste invento, o transistor,
que possibilitou o processamento de impulsos elétricos em velocidade rápida
e em modo binário de interrupção e amplificação permitindo codificação
lógica e comunicação entre máquinas. Nasciam aí os chips que hoje são
compostos por milhões de transistores;

Figura 1 – Réplica do Transistor da Bell Laboratories
Fonte: wikipedia.org

 1954 – Os transistores passam a ser produzidos com silício constituindo aí
uma nova revolução, aumentando sensivelmente a capacidade dos mesmos
e futuramente reduzindo seus custos;
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 1957 – Jack Kilby, engenheiro do Texas Instruments em parceria com Bob
Noyce, um dos fundadores da Fairchild, inventam o circuito integrado;
 1959

–

Invenção

dos

Processo

Planos

pela

empresa

Fairchild

Semiconductors abrindo a possibilidade de integração de componentes
miniaturizados com precisão de fabricação; Permitiram a fabricação de
Circuitos Integrados já inventados em 1957. Este feito alavancou o avanço
tecnológico da época;
 1959 a 1962 – Os preços dos semicondutores despencam atingindo queda
de 85%. Nos dez anos seguintes a produção aumentou 20 (vinte vezes) e
metade desta foi direcionado ao setor militar. Em 1962 um CI custava US$
50. Em 1970, o mesmo CI, custava agora US$ 1;
 1971 – O Engenheiro da Intel, Ted Hoff, inventa o microprocessador com
toda a capacidade computacional em um único e pequeno dispositivo. Nascia
aí a possibilidade de processar informações em diversos lugares.
Segundo Castells em 1971 cabiam 2300 transistors em um chip com
tamanho da cabeça de uma tachinha. Já em 1993 cabiam nada mais nada menos
do que 35 milhões. Pode-se compreender desta forma por que a evolução destes
dispositivos é inversamente proporcional aos seus tamanhos físicos.

1.1.2 A Evolução dos Computadores
Castells é categórico em afirmar “Os computadores também foram
concebidos pela mãe de todas as tecnologias, a Segunda Guerra Mundial” (2012, p.
78). A partir da Segunda Guerra Mundial iniciou-se uma corrida pela evolução
tecnológica computacional. Ali começava a ser dimensionado o valor diferenciado
que a informação tem. Muito maior do que qualquer ativo ou passivo. As
informações necessitavam ser processadas com velocidade e ao mesmo tempo
serem resguardadas. Era necessário que a comunicação evoluísse e garantisse
segurança no tráfego destas informações, tão valiosas. Neste contexto algumas
vertentes são priorizadas e nascem, de fato, três pilares que transformariam ao
longo da história, a vida de todos: o computador, as redes de computadores e a
internet.
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Dando continuidade ao histórico evolutivo que nos levará aos CPDs e
Departamentos de T.I, subprodutos em tempos diferentes, dos três pilares acima
citados, será analisada a entrada dos computadores na vida das empresas, dos
indivíduos e da sociedade como um todo.
 1941 – Z-3, ferramenta criada para auxiliar nos cáculos das aeronaves
alemãs;
 1943 – Colossus Britânico, ferramenta com objetivo de decifrar códigos
inimigos;
 1946 – ENIAC, primeiro computador para uso geral desenvolvido pelo MIT
(Instituto de Tecnologia de Massachusetts). Era uma poderosa calculadora e
integrador numérico eletrônico. Pesava algo em torno de 30 toneladas, tinha
aproximadamente 2,75m de altura e ocupava uma área de um ginásio
poliesportivo possuindo 70mil resistores e 18 mil válvulas a vácuo;
 1951 – A primeira versão comercial do ENIAC chega ao mercado com o
nome de UNIVACI. Seu sucesso foi comprovado devido ao processamento,
com êxito, dos dados do Censo Norte-Americano de 1950. Foi lançado pela
empresa Remington Rand;
 1953 - A IBM, também com o apoio do MIT e com financiamentos militares,
entra na briga e apresenta sua versão com uma máquina de 701 válvulas;
 1958 – Nasce o computador de grande porte, também chamados de segunda
geração, o MAINFRAME, introduzido no mercado pela Sperry Rand;
 1964 – A IBM apresenta seu MAINFRAME 360/370 e consegue dominar a
indústria de computadores desbancando rivais como Control Data, Digital e
as antigas Sperry, Honeywell, Burroughs e NCR. A maior parte dessas
empresas enfrentaram a decadência e acabaram instintas na década de
1990, devido ao predomínio da IBM.
 1971 – O Advento dos microchips começa a revolucionar o mercado e as
pesquisas rumo a construção de computadores mais compactos começa;
 1975 – Ed Roberts cria uma pequena “caixa de computação” com o nome de
Altair, inspirado em um personagem de TV. Foi apresentado como um
computador de pequena escala que possuía um microprocessador. É
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interessante ressaltar que mais tarde, este projeto foi a base para o AppleI e
AppleII;
 1976 – O Apple II é lançado como computador comercial e em 1982 alcança
US$ 583 milhões em vendas marcando a era da difusão do computador;
 1976 – Bill Gates e Paul Allen, ambos desistentes de Harvard, embarcam a
primeira versão de um sistema operacional baseado em BASIC para operar
uma versão do Altair. Fundam a partir daí a Microsoft.
 1981 – A IMB entra no mercado com lançamento do PC (Personal Computer)
ou Computador Pessoal. Este computador traz uma versão de um Sistema
Operacional baseado em componentes gráficos e desenvolvido pela
Microsoft. A estrutura deste equipamento é copiada em larga escala por
fabricantes da Ásia que inundam o mercado com tecnologia clonada dando
origem a diversas outras pequenas marcas de PC;
 1984 – A Apple lança o Macintosh, com sistema operacional próprio também
privilegiando o desenvolvimento da Interface Computacional baseado em
componentes gráficos para atrair usuários domésticos;
Engana-se quem pensa que no Brasil a experiência com esta extraordinária
máquina, o Computador, se deu muito tardiamente. Valente retrata que:

No Brasil, como em outros países, o uso do computador na
Educação teve início com algumas experiências em universidades,
no princípio da década de 70. Em 1971, foi realizado na
Universidade Federal de São Carlos (SP) um seminário intensivo
sobre o uso de computadores no ensino de Física, ministrado por E.
Huggins, especialista da Universidade de Dartmouth, EUA (1999, p.
18).

Com certeza, centenas de marcos históricos relacionados à modelos e
conceitos de computadores lançados desde 1990 até os dias de hoje, poderiam ser
identificados.
Mas o fato é que eles evoluíram e continuam evoluindo baseando-se numa
mesma tendência, considerando neste momento a parte de hardware, o aumento
das capacidades de microprocessadores e memórias e em contrapartida a redução,
na mesma proporção do tamanho dos componentes e dispositivos, o que se traduz
em computadores extremamente compactos. Mais no fim da década de 1980,
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iniciando a década de 1990, um feito causaria uma nova revolução dentro destas
revoluções traçadas ao longo deste estudo: a criação das redes que possibilitariam
dois ou mais computadores se comunicarem. A XEROX, através do patrocínio das
pesquisas do estudioso em redes, Robert MatCalfe, consegue desenvolver um
protocolo em rede para que suas famílias de computadores pudessem se comunicar
através de um sistema de cabeamento (LAN – Local Area Network). Robert
MatCalfe teve um papel importante, não só pela pesquisa mas também pela visão.
Mendes retrata um pouco de sua história da seguinte forma:

Robert MetCalfe teve um papel-chave nessa decisão. Em 1979,
depois de deixar a Xerox, mas antes de fundar a 3Com, ele propôs
que a empresa licenciasse o Ethernet e foi atendido. Um mês
depois, a Digital e a Xerox convenceram uma ambiciosa fabricante
de chips, a Intel, a aderir à aliança. Desde então, tudo funcionou
maravilhosamente bem e somos usuários privilegiados por conseguir
transmitir grandes arquivos de dados, vídeo ou de voz em uma rede
local a altíssimas velocidades (2007, p. 74).

Iniciava-se ali um movimento que mais tarde organizado pelo IEEE, que
contou com a colaboração ímpar da IBM que resolveu ceder sua pesquisa. A partir
dessa parceria para a continuidade do desenvolvimento da tecnologia de forma
pública e colaborativa, resultou-se em diversos padrões, protocolos e arquiteturas
como por exemplo, o protocolo TCP/IP e a Arquitetura Ethernet responsáveis pela
abertura do mercado e padronização dos dispositivos de redes, permitindo que
quaisquer computadores, de quaisquer fabricantes pudessem se interligar e trocar
informações através de redes inicialmente cabeadas.

1.1.3 A Evolução das Tecnologias da Comunicação

Analisar a evolução das tecnologias de comunicação, para compreender seus
momentos e impactos na sociedade de uma forma geral, é essencial para
compreensão do elo entre as diversas evoluções que convergiram para o atual
conjunto de tecnologias da comunicação e informação baseados principalmente na
Internet. Souza retrata bem a importância desta análise no contexto social e
educacional:
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Os meios de comunicação são tidos como um dos alicerces culturais
e ideológicos, servindo como importantes componentes articulados
ao complexo conjunto da comunicação educacional com vistas a
colaborar na formação dos cidadãos (2003, p. 9).

Como explicitado no itens anteriores, onde a abordagem da evolução das
tecnologias da informação e consequentemente dos computadores deu-se através
de um descritivo cronológico, segue abaixo um descritivo cronológico da evolução
das tecnologias de comunicação.
 Na antiguidade – pinturas já eram registradas nas paredes da caverna e
presumiam que, se não eram ainda de fato um tipo de comunicação, era pelo
menos um princípio de registro de uma linguagem, que é elemento essencial
em qualquer comunicação. Segundo Giovanini:

[...] a função destas pinturas não era exatamente comunicar, mas
sim expressar, e é por isso que se fala em arte pré-histórica.
Contundo estes testemunhos esclarecem-nos a respeito das
habilidades do homem pré-histórico e constituem a base
documentada sobre o qual se constrói a história, ainda hipotética, do
meio de comunicação primário: a linguagem (1984, p. 100).

 5000 e 4000 a.c. – surgem as primeiras civilizações avançadas pós-idade do
bronze. Aos sumérios, povo de origem ainda ignorada, atribui-se à invenção
da escrita.
 Século XV (1490) – A Imprensa de Gutemberg possibilita a junção de
diversos manuscritos em obras consolidadas e impressas por meio de
recursos tecnológicos.
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Figura 2 – A imprensa de Guttemberg
Fonte: <http//www.geocities.ws>.

 Século XVI – Na segunda metade do século um novo recurso de
comunicação, baseado na escrita, a mídia impressa, é lançado: o jornal.
Souza afirma:

Acredita-se que o grande avanço do jornal se deu em função de sua
periodicidade e uma certa atualização nas notícias. Alguns autores
como Giovanini (1984), citam os primeiros livros de notícias ou
jornais: The Treve Encountre/1953 (o mais conhecido livro de
notícias de que se tem conhecimento – origem inglesa) na França e
Itália surgem os Avisos Gazetas/1636 e na Inglaterra os News
Papers (2003, p. 16).

 1844 – É inventado o Telégrafo. Samuel Morse enviou o primeiro telegrama.
A partir deste momento um novo universo se abre para o mundo das
comunicações. A comunicação agora atravessava maiores distâncias em
tempo, para a época, reduzidíssimos;
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Figura 3 – O Telégrafo de Mourse
Fonte: <http://www.if.ufrgs.br>.

 1850 – É inventada a Máquina de Escrever. Na segunda metade do século
era inventada a Máquina de Escrever que marca não só um grande e novo
impulso no processo de comunicação mas também a entrada das mulheres
neste novo mundo. A mulher tinha reconhecidamente mais paciência e
destreza para trabalhar com este novo recurso de comunicação;
 1887 – É inventado o Telefone. A.G. Bell inventa o telefone. Além de inventor
era também um visionário, e já imaginava naquela época que no futuro
haveria um telefone instalado em cada casa e ou escritório;
 1893 – É inventado o Rádio. O padre, cientista e engenheiro gaúcho Roberto
Landell de Moura faz os primeiros testes com transmissão de voz por ondas
de rádio. Porém a história reconhece o cientista italiano Guglielmo Marconi
como o “inventor do rádio” após ter realizado, com sucesso, transmissão de
voz por ondas de rádio na distância de 400 metros por volta de 1895;
 1926 – É inventada a TV.

28

1.1.4 A Evolução das Redes de Computadores

Percebe-se que muitas evoluções aconteceram em períodos concomitantes e
que em determinados momentos, em que as tecnologias apresentavam certo grau
de maturidade, passaram por um processo de interação em que se fundiram através
dos movimentos de evolução, causando algo sempre maior. Foi assim, por exemplo,
a invenção do transistor que possibilitou a criação do micro processador que é a
mola mestra da geração de computadores, bem intitulados pela IBM como PCs, que
marcaram um salto a partir dos até então MAINFRAMES ou computadores
comerciais. Mas, ainda assim, algo a mais era necessário: a interligação dos
computadores.
Para Mendes “Redes de Computadores estabelecem forma-padrão de
interligar computadores para o compartilhamento de recursos físicos e lógicos.”
(2007, p. 17).
Mas onde se funde então o nascimento das redes de computadores com
todos os processos evolucionistas descritos anteriormente? Qual foi o novo
“produto” criado? Qual seria então a revolução das revoluções?
Para responder aos questionamentos propostos é preciso voltar à premissa
trazida por Castells de que todas as tecnologias nasceram da Segunda Guerra
Mundial. Inicia-se então esta nova análise temporal de evolução tecnológica
focando, desta vez, um projeto tecnológico que nasceu dentro da Agência de
Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA), que tinha como objetivo criar um sistema
de comunicação que não fosse vulnerável a nenhum tipo de ataque, nem mesmo os
nucleares e que possibilitasse mesmo em situações de sinistro, que bases do
exército pudessem se comunicar sem a dependência de estruturas pré-existentes e
interligadas com um base central. Este estudo, baseado no conceito criado por Paul
Baran, da Rand Corporation, entre 1960 e 1964 deu origem a ARPANET que, mais
tarde, se tornaria a ARPANET-INETERNET e depois somente Internet. Antes de ser
apresentado um roteiro cronológico sobre o nascimento e criação da Internet é
necessário que se faça a articulação necessária. A Internet converteu-se no
fenômeno que possibilitou a evolução das redes de computadores, juntamente com
sua arquitetura, seus protocolos e serviços, que lhe conferiu a maturidade

29

tecnológica necessária para alça-la ao posto de maior redes de computadores do
mundo.
Mendes retrata bem esta questão ao afirmar que:

A tecnologia de rede chegou ao estágio da massificação quando os
computadores começaram a se espalhar pelo mundo comercial, ao
mesmo tempo em que programa complexos multiusuários
começaram a ser desenvolvidos (e-mail, banco de dados, internet)
(2007, p. 17).

A criação e expansão da Internet é traçada por Castells na Obra Sociedade
em Rede, que assim se configura:
 1969 – Entra em funcionamento a ARPANET contemplando a conexão entre
os seguintes nós: Universidade da Califórnia em Los Angeles, Stanford
Research Institute, Universidade da Califórnia em Santa Bárbara e
Universidade de Utah. Esta rede ficava a disposição destes centros de
pesquisa que colaboravam com o Departamento de Defesa Americano. Ao
longo dos anos a rede já foi apresentando a sua forma de integrar pessoas
distantes e foi necessário abri-la para mais pesquisadores que não só a
usavam para apoiar o Departamento de Defesa dos Estados Unidos mas
também já a utilizavam para troca de experiências pessoais entre seus
membros.
 1983 – É realizada uma divisão da rede. É então criada a MILNET orientada
e acessada especificamente para fins militares. Neste período, que já
contava com a socialização desta tecnologia para as principais indústrias e
entidades de pesquisa em tecnologia da informação dos EUA, nascem,
oportunamente, outras redes como:
o CSNET - através da colaboração da IBM com a National Science
Foundation;
o BITNET – voltada para acadêmicos não científicos
Embora tenham sido criadas estas duas redes, além da MILNET que era de
uso exclusivo dos militares, todas utilizavam como espinha dorsal a
ARPANET
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 1990 – Tendo se tornado obsoleta após aproximadamente 28 anos de
serviço, a ARPANET encerra suas atividades em 28 de Fevereiro de 1990.
 1990 – A National Science Foundation assume posto de espinha dorsal com
a NFSNET.
 1992 – A National Science Foundation é outorgada Internet Socieaty, uma
instituição sem fins lucrativos.
Embora tudo parecesse convergir para o sucesso reconhecido que hoje tem
a Internet, por volta de 1990, ainda eram necessários mais alguns saltos de
evolução tecnológica.
Castells relata “Contudo, por volta de 1990 os não-iniciados ainda tinham
dificuldade para usar a Internet. A capacidade de transmissão de gráfico era
limitada”. (2010, p. 87). Mais uma vez, a criação de uma nova tecnologia exclusiva
para a Internet, foi determinante para que ela se tornasse pública e usável. Nasce a
teia mundial a WWW (world wide web) que organizava as informações em sites
(sítios) e oferecia um mecanismo de pesquisa que permitiu a localização dos
mesmos de forma facilitada, se comparada às demais redes que antecederam a
Internet cujos usuários necessitavam informar precisamente a localização do que
desejavam acessar.
Sobre a tecnologia WWW Mendes explica: “[...] a informação na web é
organizada na forma de páginas que podem conter textos, imagens e sons e, mais
recentemente, pequenos programas [...]” (2007, p. 22).
O nascimento e difusão desta tecnologia se deve a um grupo de
pesquisadores chefiados por Tim Berners Lee e Robert Cailliau. Esta equipe
concebeu o grupo de tecnologias básicas que são ainda plenamente utilizadas e
necessárias para o correto funcionamento da Internet como, por exemplo, o sistema
de localização uniforme de recursos (URL – uniforme resource locator) e o principal
protocolo utilizado para publicação de conteúdos, uma linguagem que permite
através de marcações de textos não só exibir mas personalizar a exibição dos
conteúdos no sítios. É o HTTP (Hipertexto Transfer Protocol).
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O protocolo HTTP (Hipertext Control Protocol) é quem informa ao
navegador como conversar com o servidor que possui a página com
a relação dos cursos das redes. Sempre que você vir o protocolo
HTTP, significará que você estará navegando pelas páginas da
Internet (MENDES, 2007, p. 23).

O cenário de 1995 era totalmente favorável à privatização da Internet já que a
atual detentora desta espinha dorsal, até então intitulada NSFNET, mantida pela
National Science Foundation, dava sinais que não mais resistiria às pressões para
sua dissolução que de fato, aconteceu neste ano. Imediatamente o software www foi
distribuído pela Internet. A partir deste momento muitos sítios surgiram
impulsionando a adesão à tecnologia.
Depois desta fusão cronológica dos marcos evolutivos necessários para o
nascimento e propagação da Internet que, literalmente, ganhou o mundo a partir de
1995, conclui-se que este ano, o de 1995, pode ser considerado também o ano de
nascimento de outro fenômeno que será também objeto de estudo desta pesquisa,
a cibercultura.

1.2 A Evolução do Conceito de Redes Sociais

Figura 4 – Representação de Redes Sociais
Fonte: <blogbits8.wordpress.com>.

Muitos autores traçam o conceito de redes sociais. Porém, é interessante
algumas elucidações conceituais sobre Redes. Para Musso (2004), na mitologia já
se observava o conceito de redes através do imaginário da tecelagem e do labirinto.
Já Hipócrates em sua Medicina, fazia associação da rede à metáfora do organismo
em que “[...] todas as veias se comunicam e se escoam de umas para as outras;
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com efeito, umas entram em contato com elas mesmas, outras estão em
comunicação pelas vênulas, que partem das veias e que nutrem as carnes” (2004,
p. 17-18).
Na virada do século XVIII para o XIX, o conceito evolui com a contribuição de
MUSSO:

A rede não é mais apenas observada sobre ou dentro do corpo
humano, ela pode ser construída. Ela se torna autônoma, artificial,
ao invés de natural, pode ser construída, visto que “se torna objeto
pensado em sua relação com o espaço”. Ela se exterioriza como
artefato técnico sobre o território para encerrar o grande corpo do
Estado-Nação ou do planeta (2004, p. 20).

O sociólogo alemão Georg Simmel, que defende que a sociedade é feita de
agregações, separações, coletividade e individualidade, sucessivas e simultâneas
apresenta uma primeira visão de rede ligada à sociedade em seu ensaio A ponte e
a porta, de 1909, utilizando-se das metáforas: “A ponte” e a “A Porta” que traçam o
perfil da distância e dos elos (agregação) entre os indivíduos da sociedade.
Michel Maffesoli (1998), influenciado pelo sociólogo Simmel, coloca que a
compreensão deste método de agregação social dos indivíduos, pode ser feita com
outra metáfora: “tribos”, a rede das redes, onde “redes” também são as pessoas.
[...] as coisas, as pessoas, as representações se propagam por um
mecanismo de proximidade. Assim, é por contaminações sucessivas
que se cria aquilo que é chamado de realidade social. Através de
uma seqüência de cruzamentos e de entrecruzamentos múltiplos se
constitui em uma rede das redes. Os diversos elementos limitam-se
entre si, formando, assim, uma estrutura complexa. Entretanto, a
oportunidade, o acaso, o presente representam nela uma parte não
negligenciável. E isso dá ao nosso tempo o aspecto incerto e
estocástico que conhecemos bem. O que não impede, por pouco
que se saiba ver, que nela esteja agindo uma organicidade sólida
que sirva de base às novas formas de [...] (1998, p. 205-206).

Maffesoli (1998) traz mais uma importante contribuição. Para ele, a
possibilidade que cada indivíduo tem de estabelecer relações com outros traz ainda
a possibilidade da participação de um mesmo indivíduo em diversas tribos ou redes:

33

[...] uma multiplicidade de tribos, às quais se situam uma com
relação às outras. Assim, cada pessoa poderá viver sua pluralidade
intrínseca, ordenando suas diferentes “máscaras” de maneira mais
ou menos conflitual, e ajustando-se com as outras “máscaras” que a
circundam. Eis aí, como podemos explicar, de alguma forma, a
morfologia da rede. Trata-se de uma construção que, como certas
pinturas, valorizam todos os seus elementos, sejam eles os mais
minúsculos ou os mais insignificantes (1998, p. 207).

A expressão “Rede Social” foi cunhada do pesquisador J. A. Barnes e
apresentada pela primeira vez em uma comunicação em 1953 e publicada em 1954.
para ajudar a descrever a influência de laços familiares na vida das pessoas,
sobretudo dos moradores em Bremnes, uma comunidade da Noruega. O autor se
inspirou nas ideias de Radcliffe-Brown (1940) que já falava sobre estrutura social
como uma rede de relações (BARNES, 1987, p. 160-164).
Barnes percebeu que a rede social possibilitava a junção total ou parcial dos
membros que compunham uma sociedade. Ao participar de uma rede social, o
indivíduo é percebido como reflexo da pluralidade de suas relações. Barnes alerta
ainda que, na sua visão, Elizabeth Bott teria sido uma das primeiras antropólogas a
usar a ideia de rede para representar análise dos relacionamentos entre pessoas,
suas relações pessoais e organizacionais na sociedade em que viviam. Radcliffe
(1940), metaforicamente aponta para o fato de que a rede social envolve todos os
membros da sociedade, que existem independentemente de qualquer investigador.
(BARNES, 1987, p.161).
Em uma abordagem mais atualizada e já trabalhando com o contexto das
Redes Sociais Digitais, Recuero (2009) afirma que: “Uma rede social é definida
como um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; os
nós da rede) e suas conexões”. Segundo a autora as conexões entre os indivíduos
destes grupos revelam padrões e características comuns às redes sociais formadas.
Não são poucas as abordagens sobre Redes Sociais nas mais variadas
áreas de conhecimento e, portanto, não se resumem apenas às que são apontadas
nesta pesquisa. Porém, as versões selecionadas e apresentadas neste estudo
contribuem para o entendimento conceitual de rede social que interessa à pesquisa.
Ao tratar de assuntos pertinentes às Redes Sociais Digitais, este fenômeno
contagiante que vem arrebatando, um número de usuários cada vez maior, é
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necessário levar em consideração que o que existe de novo, realmente, é a forma
de funcionamento. Muitos autores, estudiosos e entendidos no assunto usam
apenas o termo “Redes Sociais”. Tratar este fenômeno apenas desta forma pode
ser perigoso e causar nos desavisados e leigos a falsa impressão de que é algo
constituído há pouco tempo, ou ainda mais sério, que as Redes Sociais são ligadas
à Tecnologia da Informação, especialmente a Internet.
Pode-se afirmar que as redes sociais existem há tanto tempo quanto existem
os homens. A formação de grupos de indivíduos com as mesmas características,
intenções, costumes e que interagem entre si, caracteriza uma rede social. Um
indivíduo pode fazer parte de diversas redes sociais durante toda ou parte de sua
vida. A família, a escola, o esporte, a política, o lazer e a religião, por exemplo,
determinam a formação de muitas redes sociais nas quais o indivíduo acaba se
inserindo automaticamente. Outro fato importante é que cada rede social impõe aos
seus participantes algumas regras gerais que incidem diretamente nos seus
costumes, na forma de agir, no seu comportamento, no tratamento aos outros
indivíduos da mesma rede ou a outros indivíduos fora dela. São estas delimitações
e posturas comportamentais que de fato farão com que um indivíduo se aproxime
ou se afaste de uma determinada rede social. É um processo de seleção natural.

1.3 O Ciberespaço Constituído
A partir da fundamentação do termo “rede social digital”, para uma melhor
compreensão plena do que envolve todo o processo é necessário que se observe
onde e como se dá este fenômeno para depois discorrer sobre ele. Neste sentido é
necessário destacar, antes de tudo, que a rede social digital é uma rede social
online. Estas redes sociais online, baseadas na Internet, representam a
convergência de todas as tecnologias da informação e comunicação apresentadas
até então neste estudo. Tem-se toda a junção de hardware, software e tecnologias
voltadas para comunicação presentes neste fantástico universo cibercultura das
redes sociais digitais.
Sendo assim é pertinente a abordagem sobre cibercultura e ciberespaço e
identificar onde se apresenta de fato uma rede social digital.
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Se as redes sociais tradicionais giram em torno das culturas de seus
indivíduos e que se originaram das redes sociais tradicionais, deduz-se que o termo
“cultura” também deu origem ao termo “cibercultura”. Eugênio Trivinho, conceitua
cibercultura da seguinte forma:

Cibercultura designa a configuração material, simbólica e imaginária
da vida humana correspondente à predominância mundial das
tecnologias e redes digitais avançadas, na esfera do trabalho, do
tempo livre e do lazer (2007, p.116).

1.3.1 O Virtual

A cibercultura representa, pois, o conjunto de costumes, conhecimentos,
efeitos e impactos do avanço tecnológico em nossa vida cotidiana, do pessoal ao
profissional não desconsiderando ou se distanciando da tradicional cultura. É
importante observar que estes costumes, agregados a todo o aparato tecnológico
disponível, são ainda baseados nos costumes tradicionais. Aborda-se aqui a relação
entre o atual e o virtual. Normalmente enfatiza-se a relação Real x Virtual. Levy
(1996), alerta para o fato de que a palavra virtual normalmente é empregada para
exprimir a ausência de realidade e acaba induzindo-se ao sinônimo de ilusão.

Figura 5 – Representação do Virtual
Fonte: Fwellyngtton.blogspot.com
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A palavra virtual vem do latim mediavel virtualis, derivado por sua
vez de virtus, força, potência. Na filosófica escolástica, é virtual o
que existe em potência e não em ato. O virtual tende a atualizar-se,
sem ter passado no entanto à concretização efetiva ou formal. A
árvore está virtualmente presente na semente. Em termos
rigorosamente filosóficos, o virtual não se opõe ao real mais ao
atual: virtualidade e atualidade são apenas duas maneiras de ser
diferentes (LEVY, 1996, p. 15).

A partir da análise do texto de Levy conclui-se que o virtual é uma atualização
da realidade. Mesmo que o virtual exprima algo que seja inicialmente diferente de
um contexto real, aquilo que foi gerado como virtual partiu necessariamente de uma
realidade pré-existente. Sobre esta questão, Levy ainda afirma:

A virtualização não é uma desrealização (a transformação de uma
realidade num conjunto de possíveis), mas uma mutação de
identidade, um deslocamento do centro de gravidade ontológico do
objeto considerado (1996, p. 17).

1.3.2 O Ciberespaço

A internet representa ícone maior da cibercultura. Ela proporcionou a
integração virtual (através das redes sociais digitais) de raças, culturas, credos,
intercâmbio profissional e muito mais. É fato também que as Redes Sociais Digitais
são um subproduto da própria Internet e de tudo que ela possibilitou nos últimos
tempos. É um dos seus mais importantes resultados.

Figura 6 – Representação do Ciberespaço
Fonte:
http://blogdecomunicacao.files.wordpress.com/2013/06/redes_sociais_conduta_c3a9tica_no
_ciberespac3a7o-495x375.jpg
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É necessário, a partir de agora, lançar um olhar diferente sobre a Internet.
Um olhar que vai além das especificações técnicas de uma rede de computadores
que permite interconexão de pontos no mundo inteiro tornando algo praticamente
sem limites. Trata-se da Cibercultura. Pode-se que afirmar que a cibercultura está
para a internet como a cultura está para a sociedade. São coisas indissolúveis: a
cibercultura é a virtualização da cultura. Em outras palavras, a cultura é a realidade
primordial para que se dê a cibercultura no ambiente digital da internet.
É importante entender melhor como tudo isso acontece, qual é o ambiente?
Souza e Costa, no artigo Fronteiras do Ciberespaço, afirmam:

O ciberespaço é resultado da interação entre aspectos físicos e
linguísticos. Constitui-se a partir das instruções direcionadas à
máquina (linguagem de programação) e traduzidas para uma
linguagem (código de máquina), para que as operações instruídas
sejam executadas corretamente, a partir dos inputs dados pelos
usuários dos programas (2005, p. 4).

Ainda neste mesmo artigo complementam:

O ciberespaço é uma virtualização, a atualização em um lugar, de
dados registrados e outro lugar, interconectados por redes, e que,
por suas características técnicas de programação, permite a
mediação da comunicação entre seres humanos (2005, p. 5).

1.3.3 Lugar e Espaço

A partir da última citação transcrita acima, de Souza e Costa, é mister
desvendar outros conceitos como lugar e espaço. Recorrer neste momento, mais
uma vez ao importante sociólogo da contemporaneidade, Castells, ajuda a entender
melhor esta questão. Ele define espaço como:
[...] um produto material em relação a outros produtos materiais –
inclusive as pessoas – os quais se envolvem em relações sociais
[historicamente] determinadas que dão ao espaço uma forma, uma
função e um sentido social (1999, p. 500).
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O espaço é algo mais complexo e que contempla também, além dos
aspectos geográficos, por exemplo, o tempo. O tempo não apenas no sentido de
período de concepção, mas também como marco, posicionamento cronológico e
histórico sobre quando aquele “espaço” surgiu ou foi determinado. Já um lugar é
uma determinação de um local específico como observado por Castells [...] um local
cuja forma, função e significado, são independentes dentro das fronteiras da
contiguidade física” (1999, p. 512).
Tudo isto se torna importante para entender melhor o funcionamento das
Redes Sociais Digitais. Elas contemplam a atualização do real, ou seja, são virtuais.
O real, que é atualizado pelo processo de virtualização, se refere às culturas
existentes em espaços geográficos levando em consideração e efeito do tempo
sobre elas. Logo estas culturas dão origem às ciberculturas, que também baseadas
em um espaço físico, são dispostas em um ciberespaço. Mas o ciberespaço e as
Redes Sociais Digitais dependem de lugares físicos para seu funcionamento.
Os serviços que possibilitam o acesso a estas redes e seus diversos recursos
têm que estar devidamente instalados em equipamentos (hardwares), equipados
com os respectivos programas (softwares), hospedados dentro de infraestruturas
físicas (de empresas do setor), assim como também devem estar inseridos os
usuários das redes sociais digitais. Logo, para a existência da Internet e
consequentemente da cibercultura, e tudo mais que ela traz na bagagem, é
necessário a interação de agentes que se localizam em vários lugares como por
exemplo: o usuário no lugar de sua casa, o provedor no lugar de sua empresa e
infraestrutura, os servidores que possibilitam a interconexões em lugares diversos e
distintos que podem variar de cidades, estados, países e até continentes. A
convergência das ações de tudo o que se localiza e se opera nestes vários lugares
resulta em um lugar virtual: a internet.
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1.4 Traços da Cibercultura

A cibercultura não foi algo planejado ou simplesmente inventado. Não teve
data de lançamento e não existe apenas um marco que possa ser considerado
como importante para seu surgimento. Foram vários marcos descritos ao longo
deste estudo, sobretudo na parte inicial onde, foram especificados os principais
passos da história da evolução das TICs. Pode-se dizer, sim, que a internet foi e é
imprescindível para sua existência. Mas isso já não é tão relevante já que os
conceitos de internet e cibercultura são indissolúveis. A proposta desta parte do
estudo, é apontar e analisar os traços da cibercultura no cotidiano. Observar onde a
cibercultura, através de sua influência natural, criou, modificou, transformou ou
mesmo aperfeiçoou conceitos, processos, coisas e comportamentos.
Não se faz necessário recorrer a autores renomados para conseguir
identificar muitos dos traços da cibercultura à nossa volta. Basta analisar os
costumes cotidianos relacionados, por exemplo, ao uso de dispositivos móveis com
acesso à internet que são utilizados para uma série de coisas. Mitchell retrata bem
esta situação:

[...] nós entramos no mundo dos serviços de celulares GSM e G3,
redes de áreas locais IEEE 802.11 a e 802.11 b (a ‘Internet
wireless’), redes Bluetooth que substituem os cabos seriais e USB
que vinham interconectando os aparelhos eletrônicos adjacentes, e
redes de banda-larga UWB (2003, p. 48).
[...] a possibilidade de uma reinvenção radical, reconstrução de um
tipo eletrônico de nomadismo emerge gradualmente de forma
desorganizada mas irresistível, na extensão da cobertura wireless –
uma forma que se fundamenta não somente no terreno que a
natureza nos deu, mas na sofisticada e bem integrada infraestrutura
wireless, combinada com outras redes e usadas efetivamente numa
escala global (2003, p. 57).

Novos conceitos nasceram junto com a cibercultura e sofreram sua
influência. Para Lúcia Santanella, em seu artigo “O Fim do estilo na Cultura PósModerna” (2011), “[...] o conceito de pós-humano, juntamente com outros similares,
surgiu concomitantemente à emergência da revolução digital e da cibercultura [...]”.
Segundo a autora trata-se do enfrentamento dos dilemas que retratam a interface
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entre seres humanos e máquinas inteligentes trazidos à luz da filosofia, ontologia e
epistemologia do humano.
Uma forma significativa de destacar os traços da cibercultura é analisar o
modo como as pessoas se comunicam ultimamente. A internet é o meio preferido
para que isso aconteça. Seja através de e-mails, de chats, de softwares de voz
sobre ip, das redes sociais digitais ou qualquer outro meio disponível baseado na
grande rede internet. Ainda neste contexto, a cibercultura praticamente impôs à
telecomunicação uma convergência forçada para que os celulares contemplassem
todas as maravilhas dos aplicativos baseados na internet. É comum observar
pessoas que utilizam o telefone celular, normalmente um modelo de smartphone,
quase como um computador pessoal que é totalmente direcionado por aplicativos,
em sua maioria, dependentes da internet. Os planos das operadoras que não
contemplam conexão com a internet são cada vez menos oferecidos. Souza e
Gomes, em sua obra “Educação e Ciberespaço”, retratam da seguinte forma:
Podemos dizer que há uma espécie de espírito de liberdade em
pontos de encontro, chats, grupos de discussão e outros programas
que possibilitam a participação individualizada na Rede. Aí a
comunicação aparece mais democrática e o processo parece
desinstitucionalizado, realizando uma certa compensação para a
natureza coercitiva da comunicação institucional, como por exemplo,
o vocabulário tão próprio dos internautas nos bate- papos. Os chats
funcionam como pontos de encontro sem fronteira explícita entre o
pessoal e o individual, entre o conhecido e o anônimo (2008, p. 48).

1.5 A Dromocracia na perspectiva de Eugênio Trivinho

Tratar, estudar e apresentar os impactos e efeitos, nem sempre positivos,
trazidos pela forma astutamente veloz com que o avanço tecnológico acontece e se
apresenta, pode soar como um discurso baseado no conservadorismo daqueles que
normalmente são resistentes a tanta evolução em tão pouco tempo. Trivinho afirma:
Na cibercultura, dromos, prefixo grego que simboliza rapidez,
celeridade, agilidade, e aptidão, que como o signo pressupõe,
remete tanto à propensão espontânea, quanto à vocação adquirida e
a capacidade ou competência treinada, designam, basicamente, em
sua aglutinação estratégica o ser veloz, em relação ao domínio das
senhas infotécnicas de acesso e de suas reciclagens estruturais
(2003, p. 113-114).
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Tratar esta questão de maneira fundamentada em bases sólidas e confiáveis
é importante para a criação de uma visão crítica que pode, por exemplo, levar à
compreensão de que a velocidade com que a evolução tem se apresentado,
principalmente no início do século XXI, nem sempre é algo natural ou totalmente
descontrolado, mas, em sua maioria, proposto pelos seus responsáveis com
objetivos específicos e, às vezes, escusos, considerando interesses políticos de
pequenas, mas poderosas, fatias da sociedade .
Segundo Baumam “Dominam os que são capazes de acelerar além da
velocidade de seus opositores. Quando a velocidade significa dominação, a
‘apropriação, utilização e povoamento’ do território se torna uma desvantagem – um
risco e não um recurso” (2000, p. 115).
Esses objetivos, escusos ou não, levam normalmente a uma estratégia para
obtenção de poder e benefícios financeiros baseados em ações que compreendam
grandes massas da população. Na sombra dessas ações, que muitas vezes são
globais, ficam os cidadãos que, teoricamente não são importantes para o processo
ou que não se adaptaram a ele. Contextualizando um pouco mais e aproximando a
proposta deste estudo, pode-se identificar situações que envolvem a relação, às
vezes difícil, de parte da sociedade com as novas tecnologias de informação em
comunicação (TIC) como, por exemplo: a exclusão digital, a classificação recente de
parte da sociedade como imigrantes digitais, a resistência de professores à
utilização de recursos tecnológicos como ferramenta de auxílio no processo de
ensino-aprendizagem, a rejeição por parte de professores e até alunos à
modalidade de ensino a distância, dentre outras coisas mais que podem ser
incorporadas à Dromocracia.
O termo “dromocracia” é, deste modo, utilizado para tratar questões bem
antigas. Em seu sentido etimológico significando “rapidez”, “agilidade” e “velocidade”
como os principais, atribui ao termo “Poder da Velocidade”. Esta parte do estudo
abordará a dromocracia cibercultural, ou seja, as consequências, nem sempre
positivas de toda a revolução que a cibercultura proporcionou e tem proporcionado
na vida das pessoas em geral.
A Dromocracia, se observada em sua fundamentação teórica, sempre existiu
e continuará existindo em todos os processos de evolução acelerada, e traz, além
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dos benefícios, efeitos e consequências também negativos aos indivíduos das
sociedades envolvidas em tais processos. O exemplo mais clássico deste fenômeno
foi o processo da “Revolução Industrial” que submeteu boa parte dos indivíduos
envolvidos naquele processo a experiências extremamente negativas, ainda que
temporárias, sobre a falta de perspectiva de trabalho e futuro devido à tamanha
velocidade com que tudo aconteceu. Este período é, inclusive, um dos mais
abordados por Paul Virilio para contextualizar e dar vida ao conceito da
dromocracia.
A partir da ótica da dromocracia, é possível observar que a velocidade da
evolução, às vezes, violenta o ser humano em muitos aspectos. Esta violência,
muitas vezes, é deturpada ou maquiada por estratégias de imposição em massa
dos processos tecnológicos, como se tudo fosse natural e como se não houvesse
outro meio ou forma de ser feito.
A Dromocracia é algo inerente à evolução histórica da humanidade. Faz parte
do processo de evolução das sociedades. Trivinho, em sua obra “Dromocracia
Cibercultural” alerta:
Se o imperativo dromológico tutelou a vida humana desde o início,
confundindo-se com a própria gestação da técnica como invenção
antropológica, deve-se ressalvar que nem sempre ele se alçou a
configuração social-histórica com legitimidade e validade geral,
dotada de autonomia em relação à capacidade política de controle
por parte do ente humano (2007, p. 69).

1.5.1 Dromoaptidão

Considerando que o presente estudo, traz à luz do conhecimento, a ação
violenta da velocidade na vida das pessoas, impõe-se o questionamento: por que
então parte das pessoas não consegue reconhecer que nem sempre elas são as
responsáveis por suas aparentes dificuldades em lidar com a evolução tecnológica
cada vez mais presente em suas vidas? Por que ainda se sentem culpadas e
incapazes? Trivinho aguça esta percepção, afirmando que em forma de “lema” a
violência da velocidade é mascarada e, imposta de todas as formas, através
principalmente dos grandes mecanismos e agentes de comunicação em massa,
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como algo natural e que as pessoas devem se adaptar a este processo. Segundo
Trivinho, em sua obra “Dromocracia Cibercultural” a mensagem oculta ecoada aos
ouvidos de todos seria:

Tu deves seguir o ritmo: ser dromoapto, em sentido múltiplo, em
todas as práticas recomendadas, em todas as operações exigidas,
em todos os conhecimentos demandados, tu deves, se possível,
antecipar-se ao funcionamento do sistema tecnológico e da
(perspectiva) cultura midiática que financiam a tua identidade (2007,
p. 98).

A Dromoaptidão parece ser mais fácil de ser alcançada e exercida por
aqueles que tiveram contato com a tecnologia desde a mais tenra idade, também
conhecidos e classificados por alguns autores como Nativos Digitais.

1.5.2 Dromopatologias

O fato é que para aqueles, hoje classificados como imigrantes digitais e que
trazem naturalmente resistências quanto ao uso das novas tecnologias sejam por
motivos pessoais, culturais ou profissionais, não conseguem, muitas vezes,
desenvolver a dromoaptidão, pelo contrário, acabam desenvolvendo verdadeiras
patologias que são frutos da tortura imposta pela frustação de não conseguir
acompanhar o suposto avanço tecnológico que os cercam. Por outro lado, a
dromoaptidão muito desenvolvida ou mesmo forçada pelos indivíduos também pode
ocasionar patologias especificas. Estamos falando das dromopatologias.
Para Trivinho elas são fruto de uma cobrança excessiva, como podemos
observar em sua obra “Dromocracia Cibercultura”:
A exigência compulsória de Dromoaptidão é pesado fardo para o
cérebro humano (norteado pelo logos ocidental), sistema biopsíquico
cultural historicamente herdado que, do ponto de vista do simbólico
processado ao nível racional (instrumental ou abstrato), tem na
lentidão um dos atributos definidores de sua própria identidade
(2007, p. 99).
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Trivinho vai além a apresenta o que chama Dromopatologias:
Por que força o ser à intensidade da existência, ela conduz ao stress
(excesso corporal de informação e de procedimentos diários, com
suas consequências de praxe: dispersão e vazio existencial), à
neurastenia (frenesi pelo entretenimento e consumo), ao TOC
(transtorno obsessivo-compulsivo)(imersão no imaginário modelado
pela agenda e pela estética dos media) e, no limite, à depressão
crônica e ao pânico (por impossibilidade ou incapacidade de dar
conta do princípio tecnológico e dromocrático do real) e, ainda, as
esquizoidia pós-moderna [a vulnerabilidade autodestrutiva a todos
os fluxos socioculturais, sobretudo midiáticos] [...] (2007, p. 99).

1.5.3 A Dromocracia Cibercultural
Até o presente foram feitas abordagens, em momentos diferentes do estudo,
sobre os elementos principais que compõem este objeto de pesquisa. Abordou-se
historicamente a evolução das tecnologias da informação e comunicação, o
trajetória dos computadores, o surgimento das redes de computadores que
juntamente com a convergência de outras tecnologias deram origem à internet que
foi e é a base da cibercultura que contou com diversas vertentes apresentadas
tendo como foco principal as redes sociais digitais, um de seus maiores, senão o
maior, ícone representativo.
A Internet e a consequente Cibercultura são, seguramente, os representantes
mais ilustres da evolução das tecnologias de informação e comunicação. A
dromocracia, como vimos anteriormente, está presente em qualquer processo
evolutivo tecnológico. Tratar da dromocracia na cibercultura é crucial para a
continuidade e conclusão deste estudo que visa traçar a existência de traços
dromocráticos no ambiente da sala de aula, tendo como foco o uso das redes
sociais digitais.
É notável na cibercultura o grau de imprevisibilidade quanto ao seu processo
evolutivo, tendências e aplicabilidades, fato que em outras vertentes tecnológicas
não é tão evidente assim. A cibercultura, embora baseada na cultura tradicional,
serve como motor acelerador das novas tendências tecnológicas e até
comportamentais. Quanto mais ela cresce mais se encontram aplicações
diversificadas para ela. A cibercultura é capaz de desconstruir, reconstruir e até
construir novos conceitos numa velocidade surpreendente. Este é o maior motivo
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para analisar o caráter dromocrático da cibercultura, a velocidade com tudo
acontece dentro e em torno dela. Quem poderia imaginar que através de um
movimento organizado com a ajuda das redes sociais digitais, uma série de
manifestações poderia explodir no cenário político-social brasileiro em 2013? Mais
uma vez a cibercultura deu provas de que seu poder é desconhecido, até mesmo
por aqueles que participam dela e que estes são exercidos e identificados quando
menos se espera.
Heidegger, citado por Trivinho, em sua obra “Dromocracia Cibecultural”,
afirma:

Ninguém poderá prever as revoluções que se aproximam. Entretanto
a evolução da técnica decorrerá cada vez mais rapidamente e não
será possível detê-la em parte alguma. Em todos os domínios da
existência as forças dos equipamentos técnicos e dos autômatos
apertarão cada vez mais o cerco (2007, p. 100).

Paul Virilio, também citado por Trivinho, em sua obra “Dromocracia
Cibercultural”, (2007, p. 100) afirma: “A dromocracia já não está nas mãos dos
homens: está nas mãos de instrumentos computadorizados, de máquinas
automáticas de resposta, etc.” (1992, p. 225).
A cibercultura se configura como ambiente ideal para os dromoaptos, afinal
de contas, para aqueles que se preocupam incessantemente em acompanhar na
velocidade proposta, mesmo que desumana, o processo de evolução tecnológica,
não existe lugar e jeito melhor.
Mas ser dromoapto cibercultural não é tão simples assim. As exigências são
muito grandes. Pode-se começar pela Sociossemiose Plena da Interatividade que
vai além da cibericonocracia cibercultural e hipertextual. Para Trivinho “essa forma
de linguagem tecnológica vai além do ciberícone e do hipertexto ou, pelo menos,
pressupõe mais ingredientes que não somente os mencionados (“Dromocracia
Cibercultural”, 2007, p. 122). Fazem parte também deste novo contexto: relevos
virtuais estampados, emoticons, os links (de todos os tipos), as abreviaturas
linguísticas na sociabilidade, as funções infotécnicas e todo tipo de interatividade
proposto pelos recursos ciberculturais.
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Essa nova forma de linguagem tecnológica, que é a sociossemiose plena da
interatividade, retrata mudanças drásticas que afetam por exemplo a escrita e
linguística. Para Trivinho “[...] a socissemiose plena da interatividade firma-se como
irreversivelmente como “o” caminho linguístico-tecnológico” (“A Dromocracia
Cibecultural”, 2007, p. 123). Palavras e termos são reduzidos, transformados e até
inventados. Estas mudanças estão refletindo na dificuldade de entendimento,
aprendizagem e aplicação da linguagem formal que vem perdendo cada vez mais
espaço na vida dos nativos digitais que forma as gerações Y e Z.
A sociossemiose plena da interatividade se consubstancia, se
contextualiza e se instrumentiza, a rigor, nas senhas infotécnicas de
acesso e vida cotidiana na cibercultura. (idem, 1999, parte I, capítulo
VII; 2001, pp.209-227; e nesta obra, parte I, parte II, capítulo 3). Tais
senhas são nomeadas e fundamentalmente:
1. o objeto infotecnológico [em versão atualizada, dotada de
produtos ciberculturais compatíveis (softwares e netwares) de infraestrutura de conexão à rede];
2. o captial cognitivo conforme;
3. o status do sujeito teleingressante; e
4. a capacidade (tanto econômica quanto subjetiva) de
acompanhamento das reciclagens estruturais dos objetos
infotecnológicos e do capital congnitivo conforme24 (2007, p. 143).

Outra característica importante da sóciossemiose plena da interatividade é
processo da sedução pela simplificação e facilitação pelo do uso dos ciberícones. A
palavras, as frases perdem cada vez mais espaços para os ícones que embora
muitas vezes sejam vazios, tendem a representar mais, principalmente para os
dromoaptos, a direção ou procedimento a seguir induzindo a um falso poder de
interpretação que vai, sorrateiramente, afastando as pessoas da leitura, da
interpretação de texto e diminuindo, visivelmente, o poder de síntese das pessoas.
Mas sociossemiose plena da interatividade, assim descrita por Trivinho, não é
apenas este pequeno conjunto de transformações que acabamos de citar neste
estudo com o intuito de preparar a chegada no cenário final proposto por este
trabalho que é a sala de aula. Não, a sóciossemiose plena da interatividade vai
muito além. Ela reúne todas as tendências ciberculturais que norteiam os
dromoaptos e atormentam os não dromoaptos.
Neste sentido, Trivinho traça de forma brilhante e objetiva o que ele chama
de senhas infotécnicas de acesso. No primeiro momento pode-se pensar que se
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tratam dos diversos logins ou usuários acompanhados de suas respectivas senhas
para acesso a muitos recursos que nos são disponibilizados através da internet
como por exemplo, os sites de bancos, de notícias, fóruns de discussões, webmails
e etc. Claro, estas coisas estão incluídas também mas é possível ir muito mais além
Percebe-se, pela definição de Trivinho a respeito das senhas infotécnicas de
acesso, que elas abrangem o conjunto completo de objetos, equipamentos,
tecnologias e tendências envolvendo a cibercultura. Os grandes organismos de
comunicação impõem como necessário ao ser humano moderno do início do século
XXI a obrigação de estarem devidamente “antenados” com todo este processo.
Estar à margem dessa dinâmica, de forma discreta, quase invisível, é sério
processo de segregação social. Como na separação do joio do trigo, existe um
descarte, esquecimento e total falta de atenção e consideração com os indivíduos
que não tiveram a formação cultural, seja por falta total de oportunidade, seja por
falta de condições básicas necessárias, ou por escolha própria, baseadas e voltadas
para o fenômeno cibercultural, marca registrada e símbolo do avanço tecnológico do
princípio do século XXI. Percebe-se assim, de forma latente, a dromocracia na
cibercultura. Não participar deste “grupo seleto” de dromoaptos pode ser a
determinação de um isolamento extremo que, para Trivinho, pode ser comparado à
morte. Ele retrata, em tons fúnebres este processo:

Se morrer é, por sua vez, em muitos sentidos, desaparecer,
segregação, como qualificativo de coação difusa das circunstâncias
ou de ato arbitrário de poder, configura imposição de inexistência ou,
em hipótese mais promissora, de impotência operacional (sazonal
ou permanente). Força de conclusão à periferia, segregar é, no
limite, eliminar, pelo que estar segregado é, a rigor, morrer, e morrer
um pouco por dia – não, obviamente, por similitude prosaica ao
preço natural de estar vivo, mas por desaparecimento simbólico
motivado por privação de acesso e por carência de capital
dromocrático cibercultural. Nessa perspectiva, o indivíduo, a
instituição, a empresa ou mesmo o país que não dispõe (ou dispõe
de maneira insatisfatória) do capital dromocrático cibercultural está
fadado a amargar a morte simbólica própria da cibercultura, vale
dizer, sem trocadilho, a castração de direitos no âmbito do simbólico
e do imaginário das tendências majoritárias da época (2003, p.116).

No começo deste capítulo, que trata especificamente da dromocracia, foi
explicitado que a mesma esteve presente em outros processos de evolução. De
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fato, percebe-se que na cibercultura tudo fica mais evidenciado. Mas cabe neste
momento, uma tentativa de reflexão sobre um cenário de suma importância para
este estudo: a relação do professor com a tecnologia. Os termos utilizados para
tratar de forma genérica e ainda não muito específica a classificação dos
internautas, tais como nativos digitais e imigrantes digitais, se aplicados ao contexto
da educação, talvez atenda melhor à sua essência cronológica. É comum dizer que
professores mais antigos trazem mais resistências ao uso das novas tecnologias e
isso é uma tendência bem forte que pode ser facilmente comprovada na prática.
Assim como, os professores mais jovens, principalmente aqueles formados já
em meados do século XX e princípio do século XXI realmente se mostram mais
“familiarizados” com tais tecnologias. Mas será mesmo que os professores mais
resistentes trazem essa característica voluntariamente. Será mesmo que é apenas
uma questão de consciência e de querer se adaptar a algo novo? Conhecendo
melhor o conceito de dromocracia, é possível identificar, neste cenário, a existência
de todos os atores principais de uma cena dromocrática.
Mais uma vez a tecnologia da informação e comunicação encontra-se no
centro das atenções, o Governo como mecanismo impositivo de massa, impondo a
utilização de tais tecnologias como condição sine qua non para melhoria qualitativa
da educação; os professores dromoaptos que como num processo automático se
submetem ao estresse imposto pelo organismo de massa e se sujeitam às vezes a
experiências nem sempre agradáveis em prol de alcançar um objetivo que foi
imposto a eles; os professores resistentes que por motivos culturais e pessoais se
sentem incapacitados para acompanhar tais processos e, além do estresse de já se
classificarem como os antiquados, são gradativamente, ao longo do tempo,
segregados dentro de sua própria e única profissão.
Há ainda os agentes financeiros fomentadores deste processo que são as
empresas detentoras de tais tecnologias, ávidas por recursos financeiros privados e
públicos e que se utilizam de estratégias comerciais basicamente centradas na
distribuição de seus produtos tecnológicos, sem sequer, agregar uma estratégia
eficaz de conscientização e capacitação dos referidos usuários, considerando um
tempo minimamente necessário para que eles se adaptem à nova situação. Não,
tempo não! A velocidade do avanço tecnológico não deixa janelas para que sejam
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dados aos usuários, ou por que não dizer, às vítimas deste processo de imposição
de novas tecnologias, o tempo necessário para que eles se habilitem para tal. É a
violência causada pela velocidade insana do avanço tecnológico.

Mas ainda o processo modelar de produção e de transmissão
cultural levada a cabo pelo conjunto dos media de massa (sobretudo
quando capitaneados pela TV, em meados do século passado), com
contrapartida da instantaneização da recepção aos respectivos
produtos, acabou por assimilar, de maneira fatal, a lógica da esfera
da produção e do trabalho à lógica da esfera do tempo livre e de
lazer, com o conseqüente e progressivo apagamento das diferenças
estruturais (incluindo a velocidade das práticas sociais) verificadas
entre elas. No que essa mistura homogênea implica especialmente a
celeridade de signos da estrutura conteudística dos produtos e da
própria oferta mediática diária – ambas subordinadas ao imperativo
da reciclagem indefinida –, o frenesi cultural da comunicação
eletrônica significa, mutatis mutandis, inoculação do espírito da
produtividade (industrial) no espaço cultura e perceptivo doméstico
(TRIVINHO, 1999, p. 9).

Nem sempre um processo dromocrático, como o que foi relatado agora, é
naturalmente mal intencionado. O caso da difícil relação dos professores com a
tecnologia, pode ser, por exemplo, relacionado a um grande distanciamento que
educação teve dos processos de comunicação na última metade do século XX.
Há pelo menos duas décadas, ao entrarem em uma escola, professores e
alunos estavam teoricamente protegidos e imersos num ambiente educacional sem
qualquer interferência externa. Era o mundo totalmente deles. Além disso, os
alunos, ainda assim quando estavam foram das escolas, ao terem contato com
qualquer mecanismo de comunicação, quando conseguiam, dificilmente teriam
acesso a informações conflitantes com aquelas que obtiveram em sala da aula. A
escola, o professor, a educação como um todo era blindada. Mas a evolução
tecnológica começou a se apresentar em passos cada vez mais largos,
principalmente nos processos de comunicação.
A história da comunicação é rica e muito extensa. Apenas para determinar
alguns pontos que transformaram a comunicação de forma radical dando origem à
possibilidade de abrangência em massa, Souza faz um pequeno resumo da
evolução das emissoras de TV da seguinte forma:
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A partir da década de 90, um número crescente de emissoras vem
aderindo à transmissão via satélite, um sistema conhecido como DAB
(“Digital Áudio Broadcasting”) está sendo testado no hemisfério norte
para o início do milênio (2003, p.19).

Esta afirmação demonstra que o sistema de comunicação vinha se
preparando para uma integração global que causaria um grande impacto na
diminuição do tempo para veiculação das notícias. Souza faz ainda referência ao
surgimento do maior fenômeno de todos os tempos, a Internet.

Temos previsões para o aumento do número de crianças entre 6 e
16 anos que acessam internet no mundo, em 2001 vamos ter
aproximadamente 28,8 milhões e um aumento para o ano de 2005
de 77,06 milhões de crianças que acessam a rede (2003, p. 24).

Diante do exposto, é possível analisar como se deu o impacto da velocidade
do avanço da tecnologia no sistema educacional e como ele procurou se preparar
para isso. As primeiras iniciativas estão contidas na nova LDB de 20 de Dezembro
de 1996. Sobre ela, Souza apud Braga Filho afirma:

O novo ensino médio deve desenvolver a compreensão dos
fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos, o
domínio das linguagens e dos códigos e a compreensão da
sociedade em que vive e da cultura em que se insere e na qual
escreve” (2003, p. 32).

Por sua vez, observar o conceito de Educação à Distância nas considerações
de Souza apud Garcia Pinto, realça a presença definitiva da tecnologia na
educação:
Educação a Distância (EAD) é um sistema tecnológica de
comunicação bidirecional, que substitui o contato pessoal
professor/aluno, como meio preferencial de ensino, pela ação
sistemática e conjunta de diversos recursos didáticos e pelo apoio
de uma organização e tutoria, que possibilitam a aprendizagem
independente e flexível dos alunos (2003, p. 36).

Constata-se que para a época, as tendências tinham sido bem mapeadas
assim como seus respectivos impactos na educação e que estavam, calcadas em
uma coerência. Então o que deu errado? Por que a educação não conseguiu
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acompanhar esses processos ou mesmo preparar-se a contento para ele? Talvez
nunca se encontre uma resposta que dê conta dessas questões. Mas pode-se dizer
que a dromocracia está bem caracterizada. A organização necessária para que o
problema fosse minimizado desde o começo, e que não aconteceu, envolve muitas
coisas que vão de encontro aos interesses dromocráticos: tempo, investimentos
comedidos, diálogo, preparação, capacitação e um rigoroso projeto de implantação
desta novas tecnologias. Talvez seja mais fácil comprar a tecnologia, que envolve
hardware e software, enviá-los para a escolas em conjunto com uma série de
instruções, regras e imposições e confiar na dromoaptidão dos profissionais
envolvidos no processo. E se não der certo, como não deu em muitos momentos, a
culpa será dos dromoinaptos.
Trivinho resume o que para ele representa o cerne da dromocracia
tecnológica:

O permanente intento de vitória cinética sobre o território geográfico
alcança, assim, paradoxalmente, na intermitente linha do tempo
histórico, o seu ponto-limite, a sua condição insuperável, de nãoretorno, com a proliferação comercial dos meios eletrônicos de
comunicação, especificamente no que dizem respeito ao tempo real.
A gestação dessa linhagem heterodoxa de vetores remonta,
basicamente, ao telégrafo elétrico e a sua respectiva cadeia
pontilhada de desenvolvimento se assenta no telefone, no rádio e na
televisão ancorados no tempo livre enquanto a extremidade mais
sofisticada de teletecnologias segue, até o presente momento,
povoada pelo microcomputador (de base ou portátil) e pelas redes
interativas (intranets, Internet, Web), próprias do tempo [...] Os
vetores de produção de movimento convencional cedem espaço aos
de transmissão e circulação de produtos simbólicos (informações e
imagens), representativos ou não de referentes concretos. Sobre
determinando o secular império dos veículos de transporte, sucede,
nos termos de Virilo (1995, 2002, p. 39-74) o “último veículo”, fadado
à mais alta velocidade praticável e à sua luz – luz da velocidade da
luz. A relação antropológica com a dimensão dromológica da
existência atinge, assim, o seu ponto ômega, na forma
instransponível do ‘muro’ invisível da velocidade pura (2006, p. 5).
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2 AS REDES SOCIAIS DIGITAIS NO AMBIENTE ESCOLAR

Esta parte do estudo tem por objetivo apresentar a influência cibercultural nas
escolas, sobretudo a ação das redes sociais digitais nas mesmas. Até bem pouco
tempo atrás, era comum que o setor responsável de uma escola ou universidade
tivesse como principal desafio o controle de conteúdos indesejados por parte dos
alunos. Fato é que a internet, inegavelmente, traz o maior arsenal de informações já
conhecido em toda a face da terra neste começo de século XXI. É verdade também
que boa parte deste gigante banco de informações não tem referências confiáveis
ou qualquer tipo de mecanismo ou agência reguladora que possa assegurar a
veracidade das informações.
É um espaço livre, sem fronteiras e ainda com pouquíssimas leis específicas.
Neste contexto temos um fato curioso: as redes sociais digitais faziam, até bem
pouco tempo, e ainda fazem em algumas instituições, parte da lista negra de
acesso, ou seja, era, e em alguns casos, ainda é, terminantemente proibido o
acesso às redes sociais digitais nos computadores redes de algumas escolas e
universidades. Aos poucos o cenário vem mudando com relação à permissão de
acesso às redes sociais digitais nestes locais.

2.1 Os impactos da Cibercultura na Educação

Antes de analisar deve-se, com certa cautela, identificar os principais
impactos da cibercultura na educação. Como já mencionado neste trabalho de
pesquisa, a cibercultura é totalmente apoiada e solidificada na internet. Logo, tratar
de impacto da cibercultura nas escolas é sinônimo de tratar o impacto da
disseminação e utilização da internet nas escolas e universidades. Segundo
Castells:

Internet é mais que uma tecnologia, é um meio de comunicação, de
interação e de organização social. Lição na Internet. Geografia na
Internet. A divisória digital. A Internet e a novo consumo. A
sociabilidade na Internet. Os movimentos sociais na Internet. A
relação direta da Internet com a atividade política. A privacidade na
Internet. Conclusão: a sociedade em rede (2003, p. 255).
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Um dos primeiros impactos observados nas escolas pelo advento da
cibercultura, ou seja, o acesso à internet e consequente acesso aeste novo
ciberespaço, é a certeza de que a forma de aquisição de conhecimento não só por
parte dos alunos mas também dos professores havia sido seriamente comprometida
e submetida a uma profunda transformação em suas formas, conservando as
tradicionais,

mas

abrindo

um

verdadeiro

leque

de

possibilidades

antes

inimagináveis. O mais assustador neste processo foi observar a velocidade
impressionante com que tudo estava fadado a acontecer. E as previsões estavam
corretas. A respeito disso Levy afirma que:

O saber-fluxo, o trabalho-transação de conhecimento, as novas
tecnologias da inteligência individual e coletiva mudam
profundamente os dados do problema da educação e da formação.
O que é preciso aprender não pode mais ser planejado nem
precisamente definido com antecedência. Os percursos e perfis de
competência são todos singulares e podem cada vez menos ser
canalizados em programas ou cursos válidos para todos. Devemos
construir novos modelos do espaço dos conhecimentos. No lugar de
uma representação em escalas lineares e paralelas, em pirâmides
estruturas em “níveis”, organizadas pela noção de pré-requisitos e
convergindo para “saberes superiores”, a partir de agora devemos
preferir a imagem de espaços de conhecimento emergentes,
abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se reorganizando de
acordo com os objetivos ou os contextos, nos quais cada um ocupa
uma posição singular e evolutiva (1999, p. 157).

A esta altura era possível já sentir bater à porta os entusiastas do Ensino à
Distância, modalidade que já existe há algumas décadas, através do uso de
telecursos (com utilização da televisão), vídeoaulas gravadas em fitas cassetes e
até mesmo correspondência, mas que, sem sombra de dúvidas foi totalmente
revigorado com o advento da internet. Novas portas se abriram e muitos horizontes,
antes longínquos, passaram a ser visualizados, almejados e alcançados com muito
mais facilidade. Levy esclarece

54

[...] que este explora certas técnicas de ensino, incluindo as
hipermídias, as redes de comunicação interativas e todas as
tecnologias intelectuais da cibercultura. Mas o essencial se encontra
em um novo estilo de pedagogia, que favorece ao mesmo tempo as
aprendizagens personalizadas e a aprendizagem coletiva em rede.
Nesse contexto, o professor é incentivado a tornar-se um animador
da inteligência coletiva de seus grupos de alunos em vez de um
fornecedor direto de conhecimentos (1999, p. 158).

O impacto cibercultural na educação pela velocidade que tudo se deu e a forma
como este movimento violenta a perspectiva profissional de muitos professores
envolvidos
dromoaptos,

neste
como

processo
sempre,

representam

a

submetidos

ao

dromocracia
estresse

da

cibercultural.
necessidade

Os
e

obrigatoriedade de se atualizar e acompanhar os movimentos, aderem parcialmente
às novas exigências.
Mais uma vez pode-se perceber um movimento de segregação, desta vez,
profissional colocando de um lado os profissionais engajados neste processo de
transformação, seja por afinidade ou por pressão, de outro, professores resistentes
que nem sequer tinham adotado os recursos de informática padrão para auxilio no
processo ensino-aprendizagem e se negavam completamente a pensar na ideia de
verem seus escritórios de trabalho, ou seja, as salas de aula, completamente
descaracterizados, agora reproduzidos em ambientes virtuais.
Para muitos, isto poderia representar a morte da figura do professor, o fim da
subjetividade, a eliminação da necessidade de contato físico com os alunos. Claro
que o ensino à distância não se dá desta forma. Pelo contrário, é muito diferente e
em momento algum deixará de reconhecer a necessidade e o papel do professor.
Mas o interessante neste contexto é analisar como a dromocracia cibercultural, que
representa a violência causada na vida das pessoas pela velocidade abrupta da
evolução dos recursos tecnológicos que a envolvem, consegue segregar, cegar os
dromoinaptos e criar uma atmosfera de animosidade sem igual alterando, em alguns
casos, definitivamente a vida de muitas pessoas, seja pelo lado profissional, seja
pelo lado pessoal.
Outro impacto identificado e analisado foi a ameaça, que acabou se
concretizando com o tempo, ao monopólio da criação e da transmissão do
conhecimento por parte das escolas e universidades. A cibercultura começava a se
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configurar com um ambiente que se remodelava constantemente pois detinha a
interação plena com seus usuários. Logo, novos mecanismos nasceram e
ganharam força, como por exemplo, os sites de pesquisa que aceleravam e muito o
processo de busca de informações que podiam estar dispostas em qualquer lugar
do mundo. O professor passa a conviver com o risco de ter suas “verdades”
analisadas com a ajuda da cibercultura a fim de que as mesmas sejam
comprovadas ou contestadas. Seus métodos podem ser considerados obsoletos e
ultrapassados se seus resultados não forem compatíveis com o que o mundo da
pesquisa cibercultura proporciona. Quanto a esta questão, Levy observa que:

[...] se as pessoas aprendem com suas atividades sociais e
profissionais, se a escola e a universidade perdem progressivamente
o monopólio da criação e transmissão do conhecimento, os sistemas
públicos de educação podem ao menos tomar para si a nova missão
de orientar os percursos individuais no saber e de contribuir para o
reconhecimento dos conjuntos de saberes pertencentes às pessoas,
aí incluindo os saberes não-acadêmicos [...] (1999, p. 158).

A cibercultura, sem dúvida alguma, foi e ainda é, em alguns casos, uma
grande ameaça ao trabalho do professor, sobretudo daquele o que ainda caminha
de mãos dadas com técnicas e métodos de ensino-aprendizagem obsoletos e
ultrapassados e não agrega a utilização da cibercultura como aliada no processo de
construção e apreensão do conhecimento.

Manter-se atualizado, não somente no que se refere ao
conhecimento, mas também à tecnologia, parece ser segundo os
depoimentos, uma exigência. Hoje, mais do que nunca, os
professores precisam estar bem informados, “conectados”, para
acompanhar o ritmo dos alunos. Para tanto, não basta mais recorrer
somente às antigas fontes (livros, materiais didáticos, jornais,
revistas, etc.), há que ser usuário sistemático da rede (ABREU,
2006, p. 177).

Ainda abordando riscos, assombros e problemas trazidos pela cibercultura
aos professores, adicione-se o agravamento do déficit de atenção dos alunos em
sala de aula que adotam os sites de pesquisa disponíveis na internet como
verdadeiros professores particulares. O uso indiscriminado de conteúdos de
procedência duvidosa ou não na realização de atividades, principalmente as extra
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sala de aula, colaborou para o crescimento, em velocidade como sempre
violentadora, dos plágios e consequente queda no rendimento dos alunos,
relacionado à produção intelectual e poder de síntese.
Em contrapartida, com o passar do tempo, a cibercultura também produziu, e
muito, soluções a favor dos professores e do processo ensino-aprendizagem.
Ferramentas

para

detecção

de

plágio,

recursos

para

disseminação

e

compartilhamento online de material e conteúdo de aula, ferramentas para
montagem

de

aulas

mais

didáticas

e

online,

ferramentas

de

pesquisa

exclusivamente acadêmicas com grau elevado de confiabilidade, a evolução das
plataformas de ensino à distância e de uma forma geral a elevação do nível da
usabilidade destas ferramentas, diminui bastante a distância dos dromoaptos e
dromoinaptos.
Sem dúvida alguma o maior advento cibercultural que impactou a educação
neste princípio de século XXI foram as redes sociais digitais. Consideradas como
vilãs do acesso a conteúdo inapropriado pela maior parte das instituições de ensino
até bem pouco tempo atrás, elas encabeçavam a lista negra de acesso dos
servidores de quase todas as instituições de ensino que detinham servidores de
internet e disponibilizavam a seus alunos em laboratórios de informática próprios e
em redes wi-fi. A principal acusação contra as redes sociais digitais era de que elas
roubavam a atenção dos alunos atrapalhando seriamente a produção discente. O
que as instituições de ensino não podiam imaginar era que as redes sociais digitais
não seriam apenas uma febre entre os internautas. Elas vieram para ficar.
O setor de telecomunicações, através da disseminação de dispositivos móveis
como tablets e smartphones com planos de acesso à internet que possibilitam o
acesso as redes com qualidade e rapidez, acabaram por fazer com que as redes
sociais digitais invadissem as instituições de ensino sem que estas pudessem fazer
qualquer coisa. Outros movimentos como a adesão em massa de muitas empresas
que adotaram as redes sociais digitais como um dos principais meios de
comunicação com seus clientes e colaboradores, o crescimento e adesão às redes
pelas mais variadas faixas etárias, fizeram com que as escolas e universidades
começassem a repensar a sua relação com as redes sociais digitais. Mais uma vez,
gestores e professores, têm novos desafios a serem encarados por conta da
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adoção, ainda que forçada, das redes sociais digitais como veículo de comunicação
e interação oficial com seus alunos. Questões bem pontuais podem ser abordadas
como problemas e/ou conflitos na relação permeada pelas redes sociais digitais
entre gestores, professores e alunos. São estes os mais comuns:
 A

superexposição

de

problemas

de

infraestrutura

das

escolas

e

universidades relatadas por alunos e professores;
 A superposição pessoal que incide em casos de bullying contra professores e
ou alunos; e
 A falta de critérios de professores e alunos para o uso desta redes sociais
digitais podendo assim causar conflitos relacionais de ordens diversificadas.
A título de ilustração e enriquecimento deste trabalho, no Anexo I, pode-se
tomar conhecimento de algumas reportagens retiradas de portais de notícias da
internet, que retratam casos de reclamações sobre escolas feitas através do uso
das redes sociais digitais.
Ainda a título de ilustração, pode-se ter conhecimento através da leitura do
Anexo II, de casos de bullying e ciberbullying que aconteceram recentemente.
Todos, alguns chocantes, foram também retirados de sites de notícias da Internet

2.2 As Redes Sociais Digitais no ambiente e contexto da Sala de Aula

Como já abordado anteriormente, as escolas não tem mais condições
técnicas de impedir o acesso às redes sociais digitais por parte dos alunos em suas
dependências, nem mesmo nas salas de aula.
Segundo Silva (2010), um dos primeiros sites, classificado posteriormente
como rede social digital, foi o Sindegrees. Nele o usuário podia criar um perfil virtual
cobinado com o registro e a publicação de seus contatos. Nasceu por volta de 1997
e foi descontinuado em 2000, aproximadamente. Em 2002 foi a vez do lançamento
do Frindster , que por conta de seu sucesso teve vários problemas técnicos e não
suportou a demanda. O jeito foi limitar muitas funcionalidades já operacionais entre
os usuários, que decepcionados abandonaram o serviço na mesma velocidade com
que aderiram a ele. Em 2003 surge o famoso MySpace que trouxe em seu rastro
outras redes sociais de grande sucesso como QQ, da China, o Orkut no Brasil e na
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Índia, o Live Space no México e na Europa, o Twitter com atuação global porém
mais centradas nos países da Europa e das Américas Norte e Sul.
Mas nada se compara ao surgimento da rede social mais bem aceita e com
maior número de usuários do mundo, o Facebook, em 2006. Surgiu em Havard nos
Estados Unidos e em aproximadamente 5 anos já contava com usuários de todos os
cantos do mundo. Outras, ainda neste período, surgiram e alcançaram muito
sucesso como Youtube, Twitter, Google+ , Linkedin dentre outras menos famosas.
Para Silva (2010), as redes sociais digitais podem ser classificadas,
geralmente, em três formas básicas:
 Propósito Geral, de massa e megacomunidades; (orkut, facebook, twitter,
google+, Myspace, Linkedin);
 Redes abertas com fim específico de compartilhamento de arquivos e videos;
(Youtube, SlideShare, Snips, Flirck, etc); e
 Redes temáticas ou de microcomunidades; (Ning, Google Groups, Elgg, e
etc.
As diversas redes acima citadas, e tantas outras existentes, talvez com
menos expressão, têm uma característica em comum que deve ser bem destacada:
elas são na realidade apenas ferramentas, basicamente de comunicação e
interação. Recuero destaca:

[...] são constituídas pelas representações das pessoas (os perfis no
Orkut, as páginas pessoais, etc.) e as conexões que existem entre
essas representações ("amigos" no Orkut, links em um blog, etc.)
(2009, p. 89).

Ainda sob a ótica de Raquel Recuero, em sua obra Redes Socias, de 2009,
estas redes tem grande importância e destaca os principais:
- Redes Sociais na Internet são sobre pessoas e não são desconectadas das redes
offline” . As RSD funcionam como um grande ponto de encontro que serve para a
mauntenção e ampliação do círculo de relacionamentos pessoais e profissionais;
- “Redes sociais na Internet são construídas pela apropriação”: cada tribo
constituída por membros que se identificam, utilizam e interagem neste novo espaço
de formas totalmente diferenciadas e personalizadas;

59

- “Redes sociais na Internet são circuladoras de informação”.Constituem-se numa
excelente ferramenta para acompanhar as notícias e movimentos, sejam sociais,
políticos ou profissionais;
- “Redes sociais na Internet são espaços de conversação”. É inegável que as Redes
Sociais Digtais hoje têm o poder de promover o diálogo, troca de experiências e
muita interação entre as pessoas; e
- “Redes sociais na Internet são potenciais espaços de mobilização”. Um belo
exemplo para o entendimento desta afirmação de Recuero, é relembrar as grandes
mobilizações político-sociais que foram realizadas no Brasil no ano de 2013 tendo
como ferramenta de comunicação e organização principal dos movimentos, a rede
social digital Facebook.
Dentro das escolas, depois de muita desconfiança e certo sentimento de
impotência, os profissionais da educação começam a dar mais atenção e espaço
para as redes sociais digitais, já que a invasão, por parte delas na escola e no
ambiente da sala de aula não encontrou barrerias ou métodos capazes de impedir
tal feito. “O mundo educativo não pode permanecer alheio aos fenômenos sociais
como este, que está mudando a forma de comunicação entre as pessoas” (HARO,
2010, p. 1) (Tradução livre do espanhol).
Aos poucos, as redes sociais digitais, como legítmas representantes da
cibercultura vão, como sempre, reconstruindo conceitos, construindo novos padrões
e reestilizando uma série de coisas, dentre elas a relação entre alunos, entre alunos
e professores e entre alunos, professores e gestores educacinais. Alguns
professores já percebem a quantidade de recursos disponíveis através das redes
sociais digitais que contribuem para uma maior interatividade e participação por
parte dos alunos.
É muito comum que ao falar-se de redes sociais digitais, automaticamente, a
maior parte das pessoas pense logo em RSD como Facebook, Google+, linkedin e
outras mais comuns. Mas na verdade, como já citado anteriormente, há redes
sociais com objetivos e características diferentes. O youtube por exemplo, tem
repositório de vídeoaulas e ou documentários realizados por professores
profissionais, amadores e alunos. Mais do que a simples produção deste vídeos,
que por si só trazem uma contribuição sem igual para a educação, dada a forma
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com são produzidos, verdadeira concentração de estímulos e criatividade de
professores e alunos, eles são facilmente compartilhados e acessados por outors
usuários numa velocidade incrível.
Outros portais, como por exemplo o slide share, funcionam como repositórios
de apresentações de aulas, documentos em diversos formatos, monografias,
dissertações, artigos científicos, apostilas e outras coisas mais que fomentam a
pesquisa e o desenvolvimento acadêmico dos alunos. O Twitter, rede social com
caráter bem informacional conta dicas e pitadas de professores e alunos que
acumulam seguidores fanáticos e que dependem destes posts para satisfazerem
seus desejos de estarem “antenados” com aquilo que mais lhe interessam.
Se um dos impactos da cibercultura na educação e sobretudo no ambiente da
sala de aula é a perda, por parte do professor, do monopólio do conhecimento,
deixando de ser o centro do saber o do conhecimento, as redes sociais digitais
somatizam novas possibilidades partindo do mesmo princípio. Elas se tornaram
verdadeiros megafones para os alunos criticarem o que quiserem: da didática à
infraestrutura. É observado que alguns professores tentam se isolar desta possível
realidade através da não participação das redes sociais digitias ou de uma
participação contida, procurando não estabelecer conexões com alunos e até
colegas de trabalho.
Pode-se observar que outros professores procuram utilizar as redes de
massa de uma forma positiva. As utlizam como canal de convivência e comunicação
direta extraclasse. Estabelecem relações bem centradas e cautelosas com seus
alunos a fim de que conhecendo melhor seus perfis conquistarão também a
confiança e respeito dos mesmos. Para o professor e pesquisador João Matar,
Doutor em Letras e Mestre em Tecnologia Educacional existem sim, várias razões
pedagógicas que justificam o uso das redes sociais digitais na educação.
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Há vários motivos para a utilização das redes sociais em educação.
Em primeiro lugar, elas são o habitat dos nossos alunos - eles já
estão lá. Se de um lado pode haver resistências por parte dos
próprios alunos em misturar estudo no lugar em que eles se
divertem, de outro lado eles já sabem utilizá-las, estão familiarizados
com vários recursos, acessam-nas com frequência, o que facilita
atividades realizadas nas redes. Além disso, as redes sociais têm
um potencial incrível para gerar interação, que é um dos nossos
desejos principais em educação. Além disso, precisamos formar
alunos para trabalhar em grupos e em redes, então nada mais
adequado do que já fazer isso de uma maneira autêntica (2013, p.
1).

O Professor João Matar publicou ainda uma série de dicas sobre como se
utilizar, por exemplo, a rede social digital facebook a favor do processo ensinoaprendizagem

em

seu

blog,

que

pode

ser

acessado

pelo

endereço

<http://joaomattar.com/blog/2012/01/17/facebook-em-educacao/>. Na introdução a
esta matéria online, João Matar cita estudos de outros pesquisadores que trazem a
realidade de que os alunos se sentem mais estimulados a se comunicarem com
professores com os quais já se relacionam através das redes sócias digitais. Talvez
isso reflita no maior desafio e ao mesmo tempo o maior benefício, bem como, maior
risco trazido pelas redes sociais digitais: a relação aluno x professor extrassala de
aula. A cibercultura traz consigo, como algo imprescindível o ciberespaço.
Se as redes sociais digitais estão dentro da sala de aula, significa dizer que a
sala de aula, e todos os seus atores, estão inseridos automaticamente no
ciberespaço constituído pela rede. A questão a ser discutida é de que forma
participar? Como retirar desta nova experiência algo que contribua com o processo
ensino-aprendizagem. Em uma visão mais otimista da situação, seria interessante
analisar as redes sociais digitais como integrantes, e que de fato são, das novas
tecnologias de informação e comunicação que podem e devem ser usadas a serviço
da educação.
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[...] o ensino via redes pode ser uma ação dinâmica e motivadora.
Mesclam-se nas redes informáticas- na própria situação de produção
e aquisição de conhecimentos – autores e leitores, professores e
alunos. As possibilidades comunicativas e a facilidade de acesso às
informações favorecem a formação de equipes interdisciplinares de
professores e alunos, orientadas para a elaboração de projetos que
visem à superação de desafios ao conhecimento; equipes
preocupadas com a articulação do ensino com a realidade em que
os alunos se encontram, procurando a melhor compreensão dos
problemas e das situações encontradas nos ambientes em que
vivem ou no contexto social geral da época em que vivemos
(KENSKI, 2004, p. 74).

Pode-se observar, mais uma vez, um indicativo de traço da dromocracia
cibercultura. Tem-se novamente, num mesmo cenário, dois tipos de atores já
conhecidos e abordados e outras partes deste estudo: os dromoaptos e os
dromoinaptos. A tendência que a maior parte dos alunos sejam dromoaptos e que
os professores se dividam entre dromoaptos e dromoinaptos. A pressão exercida
pela necessidade de incorporar o uso das redes sociais no ambiente de sala de aula
e no consequente fazer acadêmico, tem tirado o sono, não só de muitos professores
mas também de muitos gestores educacionais que se vêm envolvidos em
controvérsia na adesão ou proibição oficial destes recursos nos ambientes
acadêmicos.

[...] os impactos deste processo uso da web e seus recursos, como
as redes sociais na capacidade de aprendizagem social dos sujeitos
têm levado ao reconhecimento de que a sociedade em rede está
modificando a maioria das nossas capacidades cognitivas.
Raciocínio, memória, capacidade de representação mental e
percepção estão sendo constantemente alteradas pelo contato com
os bancos de dados, modelização digital, simulações interativas, etc
(BRENNAND, 2006, p. 202).

Parece mesmo um caminho sem volta. Gardner especifica bem o propósito
de uma escola ao adotar técnicas diferenciadas para o desenvolvimento das
inteligências:
O propósito da escola deveria ser o de desenvolver as inteligências
e ajudar as pessoas a atingirem objetivos de ocupação e
passatempo adequados ao seu espectro particular de inteligências.
As pessoas que são ajudadas a fazer isso [...] se sentem mais
engajadas e competentes, e portanto mais inclinadas a servirem a
sociedade de uma maneira construtiva (GARDNER, 2000, p. 16).
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O uso das redes sociais digitais nas escolas e universidades é também
acompanhado de uma série de problemas e riscos que devem ser observados com
bastante cautela. A seguir são relacionados os mais comuns conforme os estudos
de Harasim et al.:

Ocorrência de dificuldades técnicas - tanto alunos como professores
podem ter dificuldades no uso das redes ao se depararem com
problemas técnicos tais como dificuldades no acesso, na execução
de procedimentos (downloads, uploads, por exemplo) problemas de
conexão, dificuldades no manuseio de softwares e aplicativos, entre
outros (2005).

Seus estudos apontam para o problema da ansiedade de comunicação,
notada principalmente entre os jovens e assim relata:
A “ansiedade de comunicação” – os usuários iniciantes ficam
ansiosos em saber se suas mensagens chegaram e também em
receber respostas imediatas aos seus questionamentos; os usuários
das redes virtuais devem saber que o “diálogo” apresenta diferenças
em termos de velocidade entre perguntas e respostas,
principalmente em atividades assíncronas; determinados tipos de
atividades na rede exigem um tempo diferenciado do real (2005).

Faz ainda um importante alerta sobre a sobrecarga de informações
disponíveis na rede sem filtros ou mecanismos confiáveis para validá-las:
Excesso de informações na rede ou “Infoglut” – esse termo se refere
ao problema de excesso, de sobrecarga de informações na rede, ou
seja, quando uma atividade na mesma é focada em algum objetivo
educacional, deve-se ter um controle, um filtro em relação à
quantidade e tipo de informações que circulam na rede, para evitar
que informações que não são relacionadas aos objetivos da
atividade acabem ocupando o espaço de outras mais necessárias e
dessa forma confundam os alunos ou os tirem do foco do que estão
fazendo (2005).

Segue citando problemas na administração do tempo. Problema este já
notado e bem acentuado na Educação à Distância. No centro deste raciocínio estão
a disciplina e planejamento necessários para um bom aproveitamento do estudos
através da Internet:
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Problemas na administração do tempo - as atividades em rede
podem se tornar mais extensas do que as atividades presenciais,
por isso é necessário um planejamento e controle mais rigoroso do
tempo para evitar a dispersão ou mesmo a desistência em relação
às atividades; tanto professores como alunos devem ter condições
de acompanhar as atividades propostas, e para isso o planejamento
do tempo é fundamental.
Dificuldades na condução das atividades (conversas, trabalhos, etc.)
- as diversas atividades que ocorrem nas redes, para que
contribuam no processo de ensino–aprendizagem necessitam ser
planejadas de modo eficaz e de forma que sejam possíveis de
serem realizadas pelos alunos; se o professor cobra demais ou de
menos, não orienta os alunos, não estabelece objetivos claros a
serem atingidos, os alunos podem se desmotivar ou mesmo
construir concepções equivocadas sobre algo (2005).

Uma consideração muito importante de seus estudos está relacionada a
competitividade desenvolvida entre os alunos ao invés do cooperativismo que
teoricamente é o que se espera. A dificuldade da condução do trabalho em grupo é
assim descrita:

Desenvolvimento de competição ao invés de cooperação entre os
alunos - é necessário cuidado no tipo de atividades solicitadas aos
alunos e também na condução das mesmas, porque um dos
objetivos das atividades em rede é promover a cooperação entre os
alunos, mas um dos equívocos mais comuns é com que sejam
propostas atividades que promovem a competição, a rivalidade e o
individualismo, saindo da perspectiva de uma aprendizagem
colaborativa.
Dificuldades no estabelecimento da dinâmica de grupo, participação
desigual dos usuários, má comunicação, ausência de apoio
institucional e de planejamento estratégico, são ainda outros
problemas apontados pelos autores (HARASIM et al., 2005).

A observação do uso das redes sociais digitais em ambiente escolares tem
sido objeto de estudos de outros pesquisadores. Daniele Pechi (2013), em artigo
disponível na Internet, no site da Revista Escola, traz uma importante contribuição
descrevendo algumas dicas sobre o bom uso das redes sociais em sala de aula.
Quanto ao uso das Redes Sociais Digitais como mediadora de estudos em grupo
ela orienta:
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Faça a mediação de grupos de estudo
Convidar os alunos de séries diferentes para participarem de grupos
de estudo nas redes - separados por turma ou por escolas em que
você dá aulas -, pode ajudá-lo a diagnosticar as dúvidas e os
assuntos de interesse dos estudantes que podem ser trabalhados
em sala de aula, de acordo com os conteúdos curriculares já
planejados para cada série. Os grupos no Facebook ou as
comunidades do Orkut podem ser concebidos como espaços de
troca de informações entre professor e estudantes, mas lembre-se:
você é o mediador das discussões propostas e tem o papel de
orientar os alunos.
Todos os participantes do grupo podem fazer uso do espaço para
indicar links interessantes ou páginas de instituições que podem
ajudar em seus estudos. "A colaboração entre os alunos proporciona
o aprendizado fora de sala de aula e contribui para a construção
conjunta do conhecimento" explica Spiess.

Chama a atenção para o fato de as redes sociais digitais serem também um
excelente espaço para disponibilização de conteúdos e materiais didáticos:
Disponibilize conteúdos extras para os alunos
As redes sociais são bons espaços para compartilhar com os alunos
materiais multimídia, notícias de jornais e revistas, vídeos, músicas,
trechos de filmes ou de peças de teatro que envolvam assuntos
trabalhados em sala, de maneira complementar. "Os alunos passam
muitas horas nas redes sociais, por isso, é mais fácil eles pararem
para ver conteúdos compartilhados pelo professor no ambiente
virtual"
Esses recursos de apoio podem ser disponibilizados para os alunos
nos grupos ou nos perfis sociais, mas não devem estar disponíveis
apenas no Facebook ou no Orkut, porque alguns estudantes podem
não fazer parte de nenhuma dessas redes. Para compartilhar
materiais de apoio e exercícios sobre os conteúdos trabalhados em
sala, é melhor utilizar espaços virtuais mais adequados, como a
intranet da escola, o blog da turma ou do próprio professor.

Apresenta as redes sociais digitais como local de discussões e aprendizado
através da troca de experiências:
Promova discussões e compartilhe bons exemplos
Aproveitar o tempo que os alunos passam na internet para promover
debates interessantes sobre temas do cotidiano ajuda os alunos a
desenvolverem o senso crítico e incentiva os mais tímidos a
manifestarem suas opiniões. Instigue os estudantes a se
manifestarem, propondo perguntas com base em notícias vistas nas
redes, por exemplo. Essa pode ser uma boa forma de mantê-los em
dia com as atualidades, sempre cobradas nos vestibulares.
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Elabore um calendário de eventos
No Facebook, por meio de ferramentas como "Meu Calendário" e
"Eventos", você pode recomendar à sua turma uma visita a uma
exposição, a ida a uma peça de teatro ou ao cinema. Esses
calendários das redes sociais também são utilizados para lembrar os
alunos sobre as entregas de trabalhos e datas de avalições. Porém,
vale lembrar: eles não podem ser a única fonte de informação sobre
os eventos que acontecem na escola, em dias letivos.
Organize um chat para tirar dúvidas
Com alguns dias de antecedência, combine um horário com os
alunos para tirar dúvidas sobre os conteúdos ministrados em sala de
aula. Você pode usar os chats do Facebook, do Google Talk,
do MSN ou até mesmo organizar uma Twitcam para conversar com
a turma - mas essa não pode ser a única forma de auxiliá-los nas
questões que ainda não compreenderam.
Estabeleça previamente as regras do jogo
Nos grupos abertos na internet, não se costuma publicar um
documento oficial com regras a serem seguidas pelos participantes.
Este "código de conduta" geralmente é colocado na descrição dos
próprios grupos. "Conforme as interações forem acontecendo, as
regras podem ser alteradas", diz Spiess. "Além disso, começam a
surgir lideranças dentro dos próprios grupos, que colaboram com os
professores na gestão das comunidades". Com o tempo, os próprios
usuários vão condenar os comportamentos que considerarem
inadequados, como alunos que fazem comentários que não são
relativos ao que está sendo discutidos ou spams.

Alerta para o perigo de se excluir os alunos que não utilizam as redes sociais
digitais:
Não exclua os alunos que estão fora das redes sociais
Os conteúdos obrigatórios - como os exercícios que serão
trabalhados em sala e alguns textos da bibliografia da disciplina não podem estar apenas nas redes sociais (até mesmo porque
legalmente, apenas pessoas com mais de 18 anos podem ter perfis
na maioria das redes). "Os alunos que passam muito tempo
conectados podem se utilizar desse álibi para convencer seus pais
de que estão nas redes sociais porque seu professor pediu", alerta
Betina (Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/gestaoescolar/redes-sociais-ajudam-interacao-professores-alunos645267.shtml>. Acesso em: 20 nov. 2013).
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3 RELAÇÃO PROFESSOR E ALUNO NA EDUCAÇÃO

O propósito desta parte é dar embasamento para a produção de uma
pesquisa de campo que permita avaliar se o problema e a hipótese propostos estão
condizentes.

3.1 Os atores e cenários das salas de aula

Antes de se falar da relação entre professor e aluno é prudente que se
aborde conceitos e propostas que tratem primeiro o lugar onde se dá esta relação: a
sala de aula e seus respsectivos participantes. Este espaço dedicado ao encontro
diário entre os professores e alunos é palco de muitas situações, que, talvez, um
olhar superficial não alcance em plenitude, suas dimensões psicosociais. Este
espaço é dedicado, inicialmente, para educar. Nesta perspectiva Novaski, na obra
“Sala de aula. Que espaço é esse?” comenta:
Dizem que educar, etimológicamente, siginfica “levar de uma lugar
para outro”. Concordo. Aliás, creio ser às vezes importante recuperar
a etimologia dos conceitos, quando isso significa uma recuperação
da densidade da vivência que se tem, vivência expressa com
palavras (1999, p. 11).

Este “levar de um lugar para outro” significa dizer que a troca de experiências
entre os atores principais deste espaço privilegiado, alunos e professores, permitem
um viagem imaginária de ambos em busca da construção e da apreensão de uma
ideia ou conhecimento, Novaski ainda completa:

Levar de um lugar para outro, está aí uma vivência cuja densidade
pode significar um aumento incalculável de experiências,
configurando aquilo que fundamenta um processo de ensinoaprendizado realmente humano” (1999, p. 11).

E o que se vê no princípio do século XXI com relação a possibilidade de
“Levar de um lugar a outro”? Será que este processo acontece da mesma forma?
Em parte, pois, dada a nova realidade a qual alunos e professores compartilham
neste princípio de século, com o impacto da cibercultura, alguns conceitos foram
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reconstruídos e reestilizados. No termo “Levar de um lugar ao outro” pode-se
observar a existência de dois lugares: um é o real e físico, onde ambos, alunos e
professors estão naquele momento. Outro seria o imaginário, onde um consegue
conduzir o outro através de suas experiências. Atualizando este cenário para uma
sala de aula “moderna”, onde seus atores podem se utilizar de recursos, por
exemplo, como uso da internet e consequentemente de uma rede social digital, é
bem possível que atores externos possam também participar deste universo, ainda
que indiretamente, e possibilitar o compartilhamento de experiências novas e fazer
um “Levar de um lugar a outros” diferente, principalmente no que tange a velocidade
deste processo.

3.2 As relações de poder na sala de aula

Tratar da forma como a relação professor x aluno se dá no ambiente da sala
de aula não é tarefa das mais fáceis. Talvez um começo seja traçar um parelelo
entre a autoridade e ou autoritarismo. Estas duas formas de relação estão presentes
nas salas de aula desde sempre. Régis de Moraes, na obra “Sala de aula. Que
espaço é esse? Define: “A autoridade é constituída e precisa ser aceita; ela não faz
os educandos inferiores, imprimindo, ao contrário, às suas vidas um sentido mais
seguro de caminhada e de conquista” (1999, p. 24). Fica claro que a autoridade é
algo que se conquista e não que se impõe. Um professor que não sabe ser um líder,
dificilmente exercerá sua autoridade se recorrer a regulamentos, ameças e
imposições. O processo de conquista, dos alunos por parte do professor deve ser
pautado no respeito, na amizade e no carinho que um verdadeiro líder tem com
seus liderados. Moraes afirma:

Isto porque a autoridade tem a ver com liderança, e nada tem a ver
com chefia; entendendo-se que líder é aquele que se propõe e é
aceito, enquanto que chefe – no mais comum – é aquele que se
impõe por um recurso de poder. Cabe ao professor no uso de uma
autoridade que, como disse, é inerente à sua função, auxiliar o
educando a ir reconhecendo que a vida é diferenciada (MORAES,
1999, p. 24).
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Acerca do autoritarismo ele continua:

Já o autoritarismo é imposto. È a intoxicação produzida por um
equívoco ou por má fé. Na mesma medida em que a autoridade é
homeostase, é equilíbrio e garantia, autoritarismo é terrível processo
de entropia nas relações humanas, especialmente nas pedagógicas
(MORAES, 1999, p. 27).

O autoritarismo, muitas vezes, não é apenas o fruto da influência de um
superego ou da inabilidade da liderança, mas funciona também, como uma couraça,
um escudo para algo muito mais complicado, sobretudo para um professor, a
insegurança que pode até refletir certa falta de competência. Talvez os sinônimos
para autoridade e autoritarismo que melhor representam a diferença entre um e
outro sejam a humildade e arrogância respectivamente. Isso sim pode diferenciar, e
muito, um líder de um chefe.

O professor autoritário, o professor licencioso, o professor
competente, sério, o professor incompetente, irresponsável, o
professor amoroso da vida e das gentes, o professor mal-amado,
sempre com raiva do mundo e das pessoas, frio, burocrático,
racionalista, nenhum deles passa pelos alunos sem deixar sua
marca (FREIRE, 1996, p. 73).

Mais uma vez, propõe-se que esta reflexão seja trazida para a sala de aula
contemporânea que conta a influência da cibercultura. Sob este novo aspecto
indaga-se: qual tipo de professor fica mais ameaçado com a invasão da cibercultura,
através da internet e das redes socias digitais, o que exerce a autoridade ou o que
exerce o autoritarismo? De certo todos os dois tipos de professor encontrarão
grandes desafios. Liderar uma sala de aula onde alunos estão em contato pleno e
total com o mundo externo, e se utilizam de recursos e agentes externos a todo o
momento, certamente é mais difícil do que antes.
Mas talvez o trabalho do professor pautado no autoritarismo seja o mais
afetado. Neste início de século, os alunos, de quaisquer níveis de ensino, se
colocam com mais criticidade e autonomia perante o professor. A informação não é
mais apenas privilégio das escolas, universidades e professores. Considerando que
o autoritarismo esconde, dentre outras coisas, a incompetência do professor, este,
nesta situação, no contexto contemporâneo, certamente terá suas inapetências
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identificadas com muita rapidez e consequentemente estará exposto de uma forma
que antes não acontecia.
Rapidamente os efeitos desse inevitável atrito transpassarão os limites da
sala de aula e alcançarão todos os membros das comunidades e relacionamentos
que cada aluno daquele grupo tem. O professor autoritário não conseguirá mais
manter a situação somente dentro das paredes que limitam o espaço físico da sala
de aula. Já o líder traz consigo algo imprescindível para que tenha alcançado tal
posto: a humildade. A mesma humildade que certamente o norteará no sentido de
tentar achar a melhor estratégia para fazer das novas tecnologias e da cibercultura
algo a ser somado no processo ensino-aprendizagem.

3.3 Afetividade na sala de aula

A relação da afetividade entre professor e aluno passa, inevitávelmente, pela
visão que um adquire do outro durante a relação. Talvez o processo de formação de
uma visão crítica por parte dos alunos sobre um determinado professor seja bem
mais veloz do que a visão formada por um professor sobre cada aluno de um turma.
A exposição, inerente a trabalho, ao qual um professor se sujeita, contribui para que
os alunos possam mapeá-lo com mais facilidade.

A afetividade [...] funciona como fonte de energia da qual depende o
funcionamento da inteligência, porém não suas estruturas, da
mesma forma que o funcionamento de um automóvel depende da
gasolina, que aciona o motor, porém não modifica a estrutura da
máquina (PIAGET,1991, p. 188).

Segundo Maria Isabel Cunha, na obra “Repensando a Didática”, o perfil que o
aluno traçar do professor normalmente vai além da análise pura e simples do
domínio que o professor tem sobre o conteúdo ministrado. Segundo ela, expressões
comuns para descrever tal relação de afetividade seriam: ‘é amigo’, ‘é
compreensivo’, ‘é gente como a gente’, ‘se preocupa conosco’, ‘é disponível mesmo
fora da sala de aula’, coloca-se a disposição do aluno’, ‘é honesto nas observações’,
‘é justo’, etc.”. Ela ainda vai além e afirma que “As virtudes e valores do professor
que consegue estabelecer laços afetivos com seus alunos repetem-se e intrincam-

71

se na forma como ele trata o conteúdo e nas habilidades de ensino que
desenvolve!”. A autora adiciona alguns depoimentos que comprovam a abordagem:

- escolho este professor como o melhor pela forma com que nos faz
pensar, colocando o conteúdo teórico não como verdade acabada,
mas questionando-o;
- o que me agrada no professor X é que ele está sempre pronto a
responder as nossas dúvidas, ele até estimula a gente a ter
dúvidas...
- o professor Y é o melhor porque ele transmite para a gente o gosto
que ele tem pela matemática. Ele nos mostra prazer em aprender
(1996, p.146-147).

Percebe-se que o cuidado com os métodos de aprendizagem e referido
gosto e amor pela profissão também são importantes no estabelecimento de uma
relação afetiva com os alunos.

[...] é o modo de agir do professor em sala de aula, mais do que
suas características de personalidade que colabora para uma
adequada aprendizagem dos alunos. O modo de agir do professor
em sala de aula fundamenta-se numa determinada concepção do
papel do professor, que por sua vez reflete valores e padrões da
sociedade (ABREU; MASETTO, 1980).

É importante portanto observar que bom relacionamento entre professor e
aluno se apresenta como acelerador e benéfíco para o processo de ensinoaprendizagem. Esta boa relação, pode ser construída de diversas formas, como
algumas já apresentadas anteriormente. Nesta direção, um novo desafio proposto
com mais veemência aos professores do início do século XXI, é o desenvolvimento
de ensino em parceria. Esta parceria deve acontecer entre professores e alunos
através de projetos de pesquisa e principalmente trabalho em grupo. Este
movimento é extramemente importante pois permite aos alunos e também aos
professores, desenvolveram o hábito da pesquisa e competências e habilidades
pertinentes além de promover a interação e proximidade entre os membros dos
grupos de pesquisa. Estes tipos de atividades são também de extrema importância
no estabelecimento de uma boa relação entre professor e aluno. Pimenta destaca
os saberes primordiais envolvidos neste processo de pesquisa:
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[...] que se referem aos conhecimentos específicos que os
educadores oportunizam aos discentes, proporcionando a estes o
desenvolvimento humano e cidadão; os saberes pedagógicos que
são os conhecimentos que os educadores encontram para
desenvolver o processo de ensino nos mais diversificados contextos
da ação docente e, por último, os saberes da experiência que dizem
respeito ao conjunto de conhecimentos e situações que o educador
acumulou durante sua vida (1999).

Novamente trazendo para o contexto da sala de aula contemporânea que
conta com a intervenção severa da cibercultura, qual seria o impacto destas novas
tecnologias de comunicação e informação baseadas na internet, sobretudo nas
redes sociais digitais na relação afetiva de professores e alunos?
Considerando que as relações entre alunos e professores, neste princípio de
século podem ser estabelecidas, também, observando outras formas de
comunicação e interação, como por exemplo as redes sociais digitais, é dedutível
que, para alguns alunos, a análise sobre o perfil do professor, como abordado
anteriormente relacionados a questões de atenção, disponibilidade, compreensão e
atenção, sejam traçados através das redes sociais digitais. Sendo assim, os
professores que ainda se opõem a utilizar tais recursos, por mais que tenham seus
motivos particulares e profissionais, podem estar se colocando em situação de
grande desvantagem com relação a outros que além de os adotarem, somam as
caracaterísticas afetivas no contato físico em confirmação a uma relação construída
ou mantida pelas redes sociais digitais.
Ainda neste sentido, a formação, organização e interação entre grupos e
pesquisa, como disposto anteriormente e outras partes do estudo, será grande
beneficiado pelos recursos tecnológicos da cibercultura perpassando pela facilidade
de comunicação e compartilhamento de arquivos através de redes sociais digitais.

Acredita-se numa aprendizagem em rede. Isto é, uma aprendizagem
que se tece em uma rede conformada por alunos, professores,
sujeitos da comunidade, [...] e conformada por diversas escolas e
outros espaços e organizações. Exige um projeto em torno do qual a
rede mobiliza objetivos, estratégias, pesquisa registros; mobiliza o
que é mais importante relações e ações cooperativadas e
compartilhadas. Não é possível, assim, adequar a aprendizagem em
rede ao ensino, mas o inverso é o ensino que deve levar em conta a
idéia de aprendizagem em redes. [...] O conceito de Aprendizagem e
Rede trata-se de uma metodologia de trabalho alicerçada na
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associação e na troca e focada nas relações entre as pessoas que
delas participam, implicando em compartilhamento; interação;
produção e coletiva; transformação e atualização de conhecimentos;
socialização de experiências e aprendizagem fundamentada em
trabalho cooperativo em rede (TOSHI, 2000, p. 34).

Os diversos cenários estudados e demonstrados nesta parte do estudo, que
trata da relação aluno e professor no ambiente da sala de aula, considerando as
conotações de poder e também de afetividade mostram, mais uma vez, que o
impacto da cibercultura traz, de forma natural, o efeito dromocrático. Nota-se que as
formas com que os professores ou alunos se relacionam e demonstram autoridade,
autoritarismo e afetividade permanecem bem parecidas. Mas então o que mudou?
O que mudou foi a roupagem destas formas de relação. A cibercultura acelerou
drasticamente a capacidade de ação e de absorção de um e de outro (professor e
aluno).
Mais uma vez, o que se observa, é que os dromoaptos (sejam alunos ou
professores), mesmo a custo de dromopatologias sérias como o estresse e até a
depressão, buscam, ao seu modo acompanhar a imposição que a cibercultura vem
promovendo sobre os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Fica bem
claro, ao tratarmos da relação entre professores e alunos que uma nova linguagem
de comunicação, que engloba formas tradiconais e as incrementa com muitos
recursos tecnológicos e acabam originando novos símbolos, conceitos, significados
e reinventa muitos deles, está cada vez mais presente. É a já abordada
anteriormente sóciossemiose plena da interatividade que Trivinho já retratou com
maestria.
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA DE CAMPO

A pesquisa gira em torno de obtenção de respostas para algum
questionamento ou problema. Desta forma, Kauark, Manhães e Souza, conceituam
os tipos de pesquisa quanto a suas naturezas:

Do ponto de vista da natureza das pesquisas, estas podem ser:
•
Pesquisa Básica: objetiva gerar conhecimentos novos úteis
para o avanço da ciência sem aplicação prática prevista. Envolve
verdades e interesses universais.
•
Pesquisa Aplicada: objetiva gerar conhecimentos para
aplicação prática, dirigida à solução de problemas específicos.
Envolve verdades e interesses locais (2010, p. 26).

Em se tratando da proposição de um problema existem duas abordagens a
serem consideradas na pesquisa: qualitativa e quantitativa. Sobre isso, Kauark,
Manhães e Souza, afirma:

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, podem ser:
•
Pesquisa Qualitativa: considera que há uma relação dinâmica
entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre
o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser
traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição
de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa.
Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente
natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o
instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a
analisar seus dados indutivamente. O processo e seu significado são
os focos principais de abordagem (2010, p. 26-27).

Após a abordagem dos conceitos de pesquisa, pode-se classificar que a
presente, como básica e do tipo qualitativa. Embora conte com pesquisa aplicada,
apresentação de gráficos, resultados e uma simples quantificação das respostas, as
mesmas são interpretadas à luz da teoria e desenvolvimento das ideias. Não há
comparações de respondentes nem necessidade de utilização de fórmulas mais
elaboradas. A intepretação das respostas leva a possibilidade de comprovação ou
não das hipóteses e procura comprovar o caráter da pesquisa apresentado também
nos objetivos geral e específico e não expressa em números exatos o resultado da
pesquisa.
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4.1 O lugar da pesquisa

Como proposto neste estudo, um dos lugares investigados é o ciberespaço,
representado pelas redes sociais digitais. A proposta é observar o impacto destas
redes em outro lugar, desta vez de referência física, onde os atores principais se
relacionam também pessoalmente, ou seja, a sala da aula. Neste sentido os
ambientes de sala de aula observados foram de um Centro Universitário localizado
em Cachoeiro do Itapemirim, no Estado do Espírito Santo. Estes portanto são os
lugares da pesquisa: as redes sociais digitais e as sala de aula do Centro
Universitário.

4.2 A População

Richardson (1989) alerta que os estudos que empregam uma metodologia
qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a
interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos
vividos por grupos sociais, “[...] contribuir no processo de mudança de determinado
grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das
particularidades do comportamento dos indivíduos”.
Kauark, Manhães e Souza conceituam o universo ou população da seguinte
forma: “Universo ou População: todos os indivíduos do campo de interesse da
pesquisa, ou seja, o fenômeno observado. Sobre ela se pretende tirar conclusões”
(2010, p. 60).
A pesquisa foi realizada em uma instituição de ensino superior do estado do
Espírito Santo, que contava, no momento da pesquisa, com 23 cursos de ensino
superior em atividade, contemplando um universo de aproximadamente 1500 (mil e
quinhentos alunos) e cerca de 300 professores.
Deste universo, foram escolhidos dois cursos de graduação para aplicação
da pesquisa. Os cursos escolhidos foram o de Análise e Desenvolvimento de
Sistemas e de Sistemas de Informação, ambos da área de tecnologia. A escolha de
uma amostragem bem qualificada, quanto ao uso das tecnologias da informação, foi
proposital.
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Considerando que de uma forma geral tanto alunos quanto professores
destes cursos trabalham de forma rotineira com as tecnologias da informação no
seu dia a dia, segundo suas aptidões naturais, a presença de traços dromocráticos
no ambiente que os envolvem, quando identificados, são de grande valia para esta
pesquisa justamente por serem inesperados, o que não acontece em cursos de
graduação desprovidos do uso de recursos tecnológicos por parte de alunos e
professores e que até comprovariam com maior facilidade a hipótese deste estudo
sem, porém, trazer grande relevância científica com relação à qualidade de suas
constatações.
Os dois cursos escolhidos para a pesquisa totalizaram um montante de 20
professores e 75 alunos. Os dois questionários, destinados ao grupo de alunos e ao
grupo de professores, contaram com 24 perguntas cada, observando-se a utilização
da técnica da escala de Rensis Likert, onde cada resposta demonstra um grau
variado de intensidade através da utilização de categorias ordenadas e igualmente
espaçadas.
Com relação ao questionário destinado aos alunos foram aplicados a um
montante de 45 questionários direcionados a alunos que já cursavam os cursos a
partir do 3º período. Com relação ao questionário destinado aos professores foram
aplicados um montante de 20 questionários, contemplando todos os professores
dos dois cursos. Da aplicação dos questionários obtiveram-se 10 professores
respondentes e 27 alunos respondentes no período compreendido entre 1º de
Setembro e 30 de Outubro de 2013. O universo pesquisado corresponde a 3% do
número de alunos total e aproximadamente 7% do número total de professores da
instituição de ensino superior pesquisada.

4.3 Técnicas e Instrumento de Pesquisa e Coleta de Dados

Para esta pesquisa foram utilizados formulários contendo pesquisas no
formato eletrônico e distribuídos através de e-mails pela Internet.
Kauark, Manhães e Souza, sob esta questão colocam:
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A Internet representa uma novidade nos meios de pesquisa. Tratase de uma rede mundial de comunicação via computador onde as informações são trocadas livremente entre todos. Sem dúvida, a
Internet representa uma revolução no que concerne à troca de
informação. A partir dela, todos podem informar a todos. Mas se ela
pode facilitar a busca e a coleta de dados, ao mesmo tempo oferece
alguns perigos. Na verdade, grande parte das informações passadas
por essa rede não têm critérios de manutenção de qualidade da
informação (2010, p. 57).

O formulário foi gerado através da ferramenta Google Drive- Formulários que
também possibilita a coleta das informações dos respondentes. A disseminação foi
feita através de e-mail que conteve o formulário da pesquisa anexado ao corpo do
mesmo. Para a aplicação desta pesquisa foram formuladas perguntas 24 perguntas
objetivas para cada tipo de respondente, ou seja, professores e alunos, seguindo a
técnica da escala de Likerd e não foi permitida a revisão ou repetição do ato de
resposta.

4.4 Procedimentos de Análise de Dados

Na maior parte das perguntas, direcionadas para alunos e professores, foi
utilizado a técnica de Rensis Likert. A escala de Likert, conta com respostas para
cada item que variam segundo o grau de intensidade. Essa escala com categorias
ordenadas, igualmente espaçadas e com o mesmo número de itens, é bastante
utilizada em pesquisas organizacionais que investigam as práticas de Gestão pela
Qualidade Total (GQT) (ALEXANDRE, 2003). Em geral, são utilizadas quatro ou
cinco categorias ordinais na escala de Likert. Segundo Alexandre,

[...] em uma escala com cinco categorias definida como 0- discordo
totalmente, 1- discordo, 2- nem concordo e nem discordo, 3concordo e 4- concordo totalmente, a retirada da categoria central
pode conduzir o entrevistado a ter uma tendência de marcar na
escala uma posição positiva, no caso a categoria três, ou uma
posição negativa no caso a categoria um. Uma das grandes
preocupações em qualquer pesquisa, em particular, aquelas onde o
elemento humano é a unidade a ser pesquisada ou o fornecedor das
informações investigadas com base na sua percepção, é o fiel
registro dessas informações, isto é, o que se deseja registrar é a
opinião do entrevistado que retrate a realidade do fenômeno
estudado (2003, p. 1-2).
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5 TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Depois de apresentado o referencial teórico e epistemológico que embasou e
direcionou este trabalho é chegada a hora de conhecer a parte mais representativa,
ou seja, a análise dos dados e respectiva interpretação dos mesmos gerando, desta
forma, as conclusões necessárias à finalização desta pesquisa.
A pesquisa foi disparada para 45 alunos e 20 Professores obtendo a
participação efetiva de 27 alunos respondentes e 10 professores respondentes. É
importante ressaltar que foram criados dois tipos de questionários, cada um deles
direcionado a um tipo de pesquisado. Sendo assim foi aplicado um tipo de
questionário para professores e outro tipo de questionário para alunos.

5.1 Gráficos e tabelas dos questionários aplicados aos professores e alunos

A pesquisa direcionada aos Professores contou com 24 perguntas e para os
alunos contou com 23 perguntas. Todas são apresentadas no Apêndice I com seus
respectivos quantificadores e interpretação. A aplicação foi realizada, como já
relatado anteriormente, através do disparo de e-mails, contendo o formulário de
pesquisa, bem como um link para o formulário online em caso de problemas. O
disparo foi realizado no período compreendido de 1º de Setembro a 30 de Outubro
de 2013.

5.2 Analisando o resultado dos questionários aplicados aos professores e alunos

O questionário completo com os gráficos de todas a perguntas realizadas
para alunos e professores estão dispostos no Apêndice I. Nesta parte serão
apresentados apenas os gráficos das respostas que corroboraram para a
comprovação das teorias apresentadas neste estudo.

1. Você já tem ou teve perfil criado em

2.

Você

costuma

aceitar

3. Você costuma aceitar convites
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alguma rede social digital (orkut,
facebook, twitter, google, youtube,
linkedin, myspace, etc)

convites enviados por seus
alunos através das redes?

enviados por seus colegas de
trabalho (professores) através das
redes
sociais
digitais?

Quadro 1 – Respostas 1, 2 e 3 – Formulário Professores
Fonte: dados da pesquisa.

Quanto às respostas das questões 1, 2 e 3 do formulário dos professores,
faz-se constatação de que ainda existe uma pequena parte dos professores que não
se utilizam das redes sociais digitais, segundo a abordagem feita nesta pesquisa
sobre a existência de professores que ainda preferem não estreitar suas relações
com alunos e colegas de trabalho através das redes sociais digitais. Desta forma é
possível que estes professores tenham suas imagens prejudicadas junto aos alunos
e aos demais colegas de trabalho que valorizam este tipo de comunicação. Em
contrapartida a maior parte dos professores não só aderiu as redes sociais digitais
como já estabeleceu algum tipo de conexão com seus alunos demonstrando assim
um perfil indicado por Levy (1999) contemplando o professor como um profissional
incentivador da inteligência coletiva através da exploração de todas as tecnologias
intelectuais da cibercultura (disposto no Cap. 2, tópico 2.1 deste estudo, p. 57). Esta
constatação vai ao encontro também com Harasim (2005) que aponta para a
dificuldade de alunos e professores com relação ao uso das redes informatizadas,
de uma forma geral (disposto no Cap. 2, tópico 2.2, p. 65).

1. Você já tem ou teve perfil criado
em algum redes social digital (orkut,
facebook, twitter, google, youtube,
linkedin, myspace, etc)

2. Você costuma aceitar convites
enviados por seus professores
através das redes sociais digitais?

3. Você costuma aceitar convites
enviados por seus colegas de sala
(alunos) através das redes sociais
digitais?

Quadro 2 – Respostas 1,2 e 3 Formulários Alunos
Fonte: dados da pesquisa.
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Quanto as questões 1, 2 e 3 dos alunos que tratavam, assim como no
formulário dos professores da adesão às redes sociais digitais na relação
acadêmica. A utilização por parte dos alunos é total. Fica caracterizada a
Dromoaptidão, conceituada por Trivinho, existente na maior parte dos professores e
na totalidade dos alunos que buscam o uso das redes sociais digitais para a
comunicação entre si (disposto no Cap. 1, tópico 1.5.1. deste estudo, p. 46-47).

6. Você já tirou dúvidas de seus
alunos, sobre suas aulas, através
das redes sociais digitais?

14. Você já desenvolveu trabalhos
de pesquisa com seus alunos
utilizando
parcialmente
ou
totalmente as redes sociais
digitais?

16. Você já aplicou atividades
valendo nota para seus alunos
através das redes sociais digitais?

19.
Você
já
compartilhou
materiais didáticos com seus
alunos através das redes sociais
digitais?

15. Você já desenvolveu trabalhos
de pesquisa com seus alunos e em
parceira com outros professores
utilizando
parcialmente
ou
totalmente as redes sociais
digitais?

Quadro 3 – Respostas 6,14,15,16 e 19 do Formulário de Professores
Fonte: dados da pesquisa.

Quanto às respostas das perguntas 6, 14, 15, 16 e 19 do formulário dos
professores

observa-se

que

a

maior

parte

dos

professores

sinalizaram

positivamente para questões que faziam menção a esclarecimento de dúvidas,
desenvolvimento de trabalhos de pesquisa com alunos e/ou em parceria com outros
professores, aplicação de atividades valendo nota e disseminação de material
didático através do uso das redes sociais digitais, pode-se concluir que o Professor
João Matar, citado em nosso estudos, está correto em afirmar que existem razões
pedagógicas que justificam o uso das redes sociais digitais na educação (disposto
no Cap. 2, tópico 2.2 deste estudo, p. 64-65). Esta constatação também vai ao
encontro das dicas que Daniele Pechi apresentou para o bom uso das redes sociais
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digitais no processo ensino-aprendizagem (disposto no capítulo 2, deste estudo,
tópico 2.2, p. 66-67).

6. Você já tirou dúvidas com seus
professores, sobre as aulas, através
das
redes
sociais
digitais?

14. Você já desenvolveu trabalhos
de
pesquisa
com
seus
professores
utilizando
parcialmente ou totalmente as
redes sociais digitais?

15. Você já executou atividades
valendo notas para as disciplinas,
através das redes sociais digitais?

18. Você já recebeu materiais
didáticos compartilhados pelos seus
professores através das redes
sociais
digitais?

Quadro 4 – Respostas 6,14,15 e 18 do Formulário de Alunos
Fonte: dados da pesquisa.

Quanto às repostas das perguntas 6, 14,15 e 18 do formulário dos alunos,
observa-se que a maior parte deles sinalizaram positivamente para estas questões
que faziam menção a esclarecimento de dúvidas, desenvolvimento de trabalhos de
pesquisa com alunos e/ou em parceria com outros professores, aplicação de
atividades valendo nota e disseminação de material didático através do uso das
redes sociais digitais pode-se concluir que o Professor João Matar, citado em nosso
estudos, está correto em afirmar que existem razões pedagógicas que justificam o
uso das redes sociais digitais na educação (disposto no Cap. 2, tópico 2.2 deste
estudo, p. 64-65) Esta constatação também vai ao encontro com o que foi apontado
por Brennand (2006) em relação ao desenvolvimento de um novo perfil cognitivo
dos alunos que passam a interagir com mais frequência com seus professores
através das redes sociais digitais. Esta constatação corrobora a opinião de Kenski
(2005) que aponta para a direção do uso das redes sociais digitais para ações
interdisciplinares (disposto no cap. 2, tópico 2.2 deste estudo, p. 65 e 66).

82

17.
Você
considera
que
o
relacionamento com os alunos
melhora quando também é cultivado
através das redes sociais digitais?

18. Você considera que o
relacionamento com os colegas
de trabalho (professores) melhora
quando também é cultivado
através das redes sociais digitais?

Quadro 5 – Respostas 17 e 18 do Formulário de Professores
Fonte: dados da pesquisa.

Quanto às respostas das perguntas 17 e 18 do formulário dos professores,
observa-se que confirmam o que foi alertado pelo Professor João Matar sobre a
questão de que os alunos se sentem mais estimulados a se relacionar bem com
professores com os quais mantêm contato pelas redes sociais digitais. Sobre estas
questões os próprios professores, através da sinalização positiva da maior parte,
reconhecem este caráter nas respostas às perguntas 17 e 18 que tratam da
melhoria do relacionamento com alunos e até os próprios professores através do
uso das redes sociais digitais (disposto no Cap. 2, tópico 2.2 deste estudo, p. 6465). Esta questão também reforça com o que foi proposto por Cunha (1996) que já
apontava para uma predileção dos alunos por professores sempre disponíveis
dentro e fora de sala de aula para atendimento. O uso das redes sociais digitais
potencializa esta característica dos professores com este perfil (disposto no cap. 3,
tópico 3.3 deste estudo, p. 76).

16.
Você
considera
que
o
relacionamento com os professores
melhora quando também é cultivado
através das redes sociais digitais?

17. Você considera que o
relacionamento com os colegas
de sala (alunos) melhora quando
também é cultivado através das
redes sociais digitais?

Quadro 6 – Respostas 16 e 17 do Formulário de Alunos
Fonte: dados da pesquisa.
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Quanto às respostas das questões 16 e 17 do formulário dos alunos,
observa-se a confirmação do que foi alertado pelo Professor João Matar sobre a
questão de que os alunos se sentem mais estimulados a se relacionar bem com
professores com os quais matem contato pelas redes sociais digitais. Sobre estas
questões os próprios professores, através da sinalização positiva da maior parte,
reconhecem este caráter nas respostas às perguntas 17 e 18 que tratam da
melhoria do relacionamento com alunos e até os próprios professores através do
uso das redes sociais digitais (disposto no Cap. 2, tópico 2.2 deste estudo, p. 6465).

21. Você se sente preparado para
utilizar as redes sociais digitais na
relação com seus alunos?

22. Você se sente preparado para
utilizar as redes sociais digitais na
relação com outros professores?

Quadro 7 – Respostas 21 e 33 do Formulário de Professores
Fonte: dados da pesquisa.

Quanto às respostas das perguntas 21 e 22 do formulário dos professores é
importante ressaltar que uma pequena parte dos professores, embora usem a rede
social digital na relação com seus alunos e professores, não se sentem totalmente
preparados para fazê-lo. Evidencia-se aí, mais uma vez, o papel bem acentuado do
Dromoapto abordado por Trivinho. Estes professores, submetidos a este processo
dromocrático, podem desenvolver com o passar do tempo, como também abordado
por Trivinho, Dromopatologias que podem se traduzir, por exemplo em estresse e
ansiedade, doenças que podem desencadear várias outras patologias (disposto no
Cap. 1, tópico 1.5.1 e 1.5.2 respectivamente deste estudo, p. 46-47).
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21. Você se sente preparado para
utilizar as redes sociais digitais na
relação com seus professores e
colegas
de
sala?

22. Na sua visão, de que forma
você se sente mais a vontade
para tirar dúvidas com seu
professor?

Quadro 8 – Respostas 21 e 22 do Formulário de Alunos
Fonte: dados da pesquisa.

Já para os alunos que responderam a estas questões nas perguntas 20 e 21
de seu respectivo formulário, observou-se que todos se sentem preparados para o
uso das redes sociais digitais na relação com seus professores e colegas,
demonstrando assim, mais do que a Dromoaptidão, mas, uma relação íntima com a
teoria levantada por Trivinho da sociossemiose plena da interatividade onde o
indivíduo se encontra totalmente tomada pelas novas formas de comunicação
proporcionadas pela cibercultura (disposto no Cap. 1, tópico 1.5.3. deste estudo, p.
49).

10. Você já identificou alguma crítica
ao seu trabalho em sala de aula por
parte de seus colegas de trabalho
(professores) através das redes
sociais digitais referenciando sua
relação de autoridade na sala de
aula?

11. Você já identificou algum
elogio ao seu trabalho em sala de
aula por parte de seus colegas de
trabalho (professores) através das
redes
sociais
digitais
referenciando sua relação de
autoridade na sala de aula?

Quadro 9 – Respostas 10 e 11 do Formulário de Professores
Fonte: dados da pesquisa.

Quanto às respostas das perguntas 10 e 11 do formulário dos professores,
que tratavam a identificação de críticas e elogios feitos aos professores através das
redes sociais digitais é válido ressaltar que, embora em menor parte, foi identificado
que tais ações aconteceram através do uso das redes sociais digitais corroborando
o que foi alertado neste estudo sobre a superexposição dos professores, sobretudo
de forma negativa, observado no perfil dos professores que mantem a relação de
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poder com seus alunos baseadas no autoritarismo (disposto no Capítulo 2, tópico
2.6, p. 71).

PROFESSORES
24. Você é a favor da adoção das
redes
sociais
digitais
como
ferramenta de apoio ao processo
ensino-aprendizagem?

ALUNOS
23. Você é a favor da adoção das
redes sociais digitais como
ferramenta de apoio ao processo
ensino-aprendizagem?

Quadro 10 – Respostas 24 do Formulário de Professores e 23 do Formulário de Alunos
Fonte: dados da pesquisa.

Quanto às respostas da pergunta 24 do formulário dos professores e
respectivamente 23 no formulário dos alunos que tratava da adoção das redes
sociais digitais como ferramenta de ensino aprendizagem, o resultado foi unânime
nos dois casos, o que representa um importante fomento para os gestores
educacionais a fim de aproveitarem a sintonia fina entre alunos e professores e
adotarem estratégias eficazes para consolidação das redes sociais digitais
oficialmente no ambiente de sala de aula como forma de aumentar a interação entre
eles e acelerar o processo de ensino-aprendizagem (disposto no capítulo 3, tópico
3.3, deste estudo, p. 76).
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CONCLUSÕES

Assim como uma boa obra civil necessita de alicerce e fundação bem sólidos,
além é claro de um projeto anterior bem elaborado, um bom estudo necessita do
amparo de conceitos e teorias bem fundamentadas e adquiridas através de
pesquisa séria e bem organizada.
Investigar os impactos das redes sociais digitais no ambiente de sala de aula
sob o olhar da dromocracia cibercultural, foi o intuito principal desta pesquisa.
As escalas pensadas e repensadas muitas vezes passaram inicialmente pela
reconstrução histórica e cronológica da evolução das novas tecnologias da
informação e comunicação, que envolveram os meios de comunicação, os
hardwares essenciais para o próprio computador, as redes de computadores, os
inventos e tecnologias voltados para a comunicação em massa que convergiram
num lugar comum: a internet. Em todas as fases deste estudo contou-se com um
grupo de autores que possibilitou a construção das ideias de maneira segura e
confiável. A obra “A Sociedade em Redes” de Manual Castells foi imprescindível na
fase inicial.
Era hora então de se debruçar em algo muito maior: a cibercultura, que se
apresenta como berço e base para as redes sociais digitais. Abordar a cibercultura
não é tarefa das mais fáceis! Envolve tantas variáveis, tantos conceitos novos,
tantos conceitos repaginados! Um jeito novo de pensar e de olhar muitas coisas. A
cibercultura impressiona pelo poder de se reconstruir e se reinventar todos os dias a
uma velocidade inimaginável! Para tratar deste assunto, composto de tanta
diversidade, foi necessário um grande conjunto de importantes autores e obras
como Castells, Levy, Recuero, Souza e outros mais que com menos intensidade
também contribuíram para a concepção de cibercultura apresentada neste estudo.
Foi necessário mais: conhecer um assunto que é um dos cernes da pesquisa:
a dromocracia cibercultural. Foi uma experiência ímpar. Tratar algo novo e tão
presente nos processos de evolução tecnológica que acompanhou à evolução da
humanidade foi um desafio e tanto. Eugênio Trivinho, o maior referencial teórico
desta pesquisa, através, principalmente, de sua obra “Dromocracia Cibercultural”
ajudou a revelar caminhos e direções importantes neste estudo. Sua obra trouxe,
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em muitos momentos, dado a complexidade de suas afirmações e indagações, a
necessidade de várias releituras e interpretações para se construir uma concepção
adequada para esta pesquisa. Afinal de contas abordagem dromocrática foi
essencial para a comprovação da hipótese apresentada.
A partir deste momento os alicerces principais do estudo estão praticamente
constituídos. A visão dromocrática é constantemente observada procurando
contextualizar todos os pormenores do estudo. Chega-se finalmente aos cenários
principais da investigação: as redes sociais digitais e a sala de aula. Ciberespaço e
espaço respectivamente. A partir daí foi preciso conhecer os atores principais deste
cenário: o aluno e o professor. Neste momento, foram formados os últimos alicerces
que faltavam. Autores como: Novaski e Moraes foram de grande importância para o
entendimento de como a relação entre alunos e professores se dá no ambiente da
sala de aula sob a perspectiva psicossocial.
Como parte da conclusão deste estudo foi realizada aplicação das pesquisas
com caráter comprobatório de tantas teorias elucidadas e tantos pensamentos
produzidos no decorrer da pesquisa. A Metodologia da Pesquisa que, aliás, foi
imprescindível para a organização, estruturação e construção de todo o trabalho foi
esclarecida por diversos autores, porém concentrada na obra “Metodologia da
Pesquisa” de Kauark, Manhães e Souza.
O ciclo se completou e por isso as condições para as considerações finais a
respeito de tudo que foi investigado estão estabelecidas.
O problema proposto (quais são os reflexos do comportamento em sala de
aula de professores e alunos que se relacionam pelas redes sociais digitais?) foi
devidamente respondido. As possiblidades de reflexos concebidas teoricamente
foram comprovadas na pesquisa que demonstrou que alunos e professores se
relacionam através das redes sociais digitais e buscam utilizá-la no contexto da sala
de aula. Através delas se conhecem melhor como pessoas, tiram duas dúvidas e
desenvolvem pesquisas e atividades valendo nota numa parceira entre alunos e
professores, rumo ao um processo de construção do conhecimento mais
colaborativo, e computam, reciprocamente, pontos importantes na construção dos
perfis de um pelo outro.
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Observou-se também que nem todos estão preparados para o processo. A
pesquisa apontou que ainda existem professores que não aderiram ao uso das
redes sociais digitais nas relações com seus alunos e não a considera recurso ideal
para compor o processo de ensino aprendizagem. Até mesmo entre os que adotam
o uso da tecnologia, a pesquisa apontou a existência de um grupo de professores
que, embora usem as redes sociais digitais, sentem-se despreparados para tal.
Estas duas últimas conclusões comprovam a hipótese de que relações
desenvolvidas no ambiente das redes sociais digitais expressam traços da
dromocracia cibercultural.
Além de se responder ao problema e comprovar a hipótese outras
conclusões interessantes foram tiradas do trabalho.
Observar os usuários das redes sociais digitais e da cibercultura no geral
como dromoaptos ou dromoinaptos possibilitou entender melhor questões antes
interpretadas com muita simplicidade e pouco cuidado, como por exemplo, a
resistência de muitos professores em lidar com as novas tecnologias. Eles, os
professores, que historicamente são culpados pelo insucesso do uso das novas
tecnologias da comunicação e informação no ambiente educacional tem agora a seu
favor o fato de que são muito mais vítimas do que vilões deste do processo
dromocrático que envolve toda a questão.
Outro ponto interessante, mostrado pela pesquisa é que tanto alunos quanto
professores (em sua maioria) entendem o uso das redes sociais digitais como algo
positivo no processo ensino-aprendizagem. Isso dá margem para que gestores
educacionais, junto aos seus respectivos departamentos pedagógicos das
instituições que administram, procurem, a partir do que foi demonstrado neste
estudo, criar estratégias e ambiências que privilegiem a adoção deste importante
recurso tecnológico no dia a dia do fazer acadêmico e colaborem com isso para o
enriquecimento da relação e para a construção de um conhecimento baseado, cada
vez mais, na colaboração e interação entre alunos e professores.
Neste caso, mostrou-se relevante que o presente estudo pode colaborar
positivamente nos processos pedagógicos que englobam o processo de ensinoaprendizagem e a relação alunos professor no ambiente da sala de aula.
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AOS PROFESSORES –
PERGUNTAS E RESPOSTAS

1. Você já tem ou teve perfil criado em alguma rede social digital (orkut, facebook,
twitter, google, youtube, linkedin, myspace, etc)

Gráfico1. Perfil nas Redes Sociais Digitais
Fonte: dados da pesquisa.
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Quadro 1 – Respostas Pergunta 1 - Professores

A maior parte dos professores tem ou tiveram perfil nas redes sociais digitais. Cerca
de 90%.
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2. Você costuma aceitar convites enviados por seus alunos através das redes
sociais digitais?

Gráfico2. Convites enviados por alunos a professores pelas RSD
Fonte: dados da pesquisa.
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Quadro 2 – Resposta Pergunta 2 - Professores

A maior parte dos professores já aceitaram convites de alunos através do uso das
redes sociais digitais. Cerca de 90%.
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3. Você costuma aceitar convites enviados por seus colegas de trabalho
(professores) através das redes sociais digitais?

Gráfico3. Convites enviados por professores a professores pelas RSD
Fonte: dados da pesquisa.
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Quadro 3 – Resposta Pergunta 3 - Professores

A maior parte dos professores já enviou convites para outros colegas de trabalho.
Cerca de 90%.
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4. Você costuma enviar convites para seus alunos através das redes sociais
digitais?

Gráfico 4 – Envio de convites de professores para alunos pelas RSD
Fonte: Dados da pesquisa
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Quadro 4 – Respostas Pergunta 4 - Professores

A maior parte dos professores com perfil em redes sociais digitais já enviaram
convites para seus alunos. Cerca de 89% deles.
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5. Você costuma enviar convites para seus colegas de trabalho (professores)
através das redes sociais digitais?

Gráfico 5 – Envio de convites de professores para professores pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 5 – Respostas pergunta 5 - Professor

A maior parte dos professores com perfil em redes sociais digitais já enviaram
convite para outros colegas de trabalho. Cerca de 89%.
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6. Você já tirou dúvidas de seus alunos, sobre suas aulas, através das redes sociais
digitais?

Gráfico 6 – Duvidas de alunos tiradas pelos professores pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 6 – Respostas Pergunta 6 - Professores

A maior parte dos professores já tirou dúvidas de seus alunos através do uso das
redes sociais digitais. Cerca de 89% deles.
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7. Vocês já foi abordado por seus alunos sob aspectos pessoais ou particulares
através das redes sociais digitais?

Gráfico 7 – Abordagem de aspectos pessoais de professores pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 7 – Respostas Pergunta 7 - Professores

A maior parte dos professores já teve a vida pessoal abordada por seus alunos
através do uso das redes sociais digitais. Cerca de 77%.
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8. Você já identificou alguma crítica por parte de seus alunos através das redes
sociais digitais, sobre seu trabalho em sala de aula?

Gráfico 8 – Críticas de alunos a professores pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 8 – Respostas Pergunta 8 - Professores

A maior parte dos professores já teve seu trabalho criticado através do uso das
redes sociais digitais. Cerca de 55%.
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9. Você já foi elogiado por parte de seus alunos através das redes sociais digitais,
sobre seu trabalho em sala de aula?

Gráfico 9 – Elogios de alunos a professores pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 9 – Respostas Pergunta 9 - Professores

A maior parte dos professores já foi elogiada pelo trabalho em sala de aula através
das redes sociais digitais. Cerca de 77%.
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10. Você já identificou alguma crítica ao seu trabalho em sala de aula por parte de
seus colegas de trabalho (professores) através das redes sociais digitais
referenciando sua relação de autoridade na sala de aula?

Gráfico 10 – Crítica de professores a professores pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 10 – Respostas Pergunta 10 - Professores

A maior parte dos professores nunca foi criticada pelo seu trabalho em sala de aula
por outros colegas de trabalho através do uso das redes sociais digitais. Cerca de
88%.
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11. Você já identificou algum elogio ao seu trabalho em sala de aula por parte de
seus colegas de trabalho (professores) através das redes sociais digitais
referenciando sua relação de autoridade na sala de aula?

Gráfico 11 – Elogio de professores a professores pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
Nunca

4

40%

Raramente

2

20%

Algumas vezes

2

20%

Muitas vezes

2

20%

Sempre

0

0%

Quadro 11 – Respostas Pergunta 11 - Professores

A maior parte dos professores nunca foi elogiado pelo seu trabalho em sala de aula
pelos seus colegas de trabalho a partir do uso das redes sociais digitais.
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12. Você já criticou seus colegas de trabalho (professores) através das redes
sociais digitais, por conta do trabalho que eles desenvolvem em sala de aula?

Gráfico 12 – Crítica de professores a professores pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 12 – Respostas Pergunta 12 - Professores

Os professores nunca criticaram outros colegas de trabalho através do uso das
redes sociais digitais.
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13. Você já criticou seus alunos através das redes sociais digitais, por conta da
postura, comportamento e ou rendimento deles em sala de aula?

Gráfico 13 – Críticas de professores a alunos pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 13 – Respostas Pergunta 13 - Professores

O professores nunca criticaram seus alunos através do uso das redes sociais
digitais.
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14. Você já desenvolveu trabalhos de pesquisa com seus alunos utilizando
parcialmente ou totalmente as redes sociais digitais?

Gráfico 14 – Trabalhos de pesquisa com alunos pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 14 – Respostas Pergunta 14 - Professores

A maior parte dos professores já desenvolveu algum tipo de trabalho de pesquisa
com seus alunos através do uso das redes sociais digitais.

107

15. Você já desenvolveu trabalhos de pesquisa com seus alunos e em parceira com
outros professores utilizando parcialmente ou totalmente as redes sociais digitais?

Gráfico 15 – Trabalhos de pesquisa em parceria pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 15 – Respostas Pergunta 15 - Professores

A maior parte dos professores já desenvolveu trabalhos em parceria com outros
professores e alunos através do uso das redes sociais digitais.
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16. Você já aplicou atividades valendo nota para seus alunos através das redes
sociais digitais?

Gráfico 16 – Atividades valendo nota pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 16 – Respostas Pergunta 16 - Professores

A maior parte dos professores nunca aplicou uma atividade valendo nota através do
uso das redes sociais digitais.
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17. Você considera que o relacionamento com os alunos melhora quando também é
cultivado através das redes sociais digitais?

Gráfico 17 – Melhoria do relacionamento com alunos pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 17 – Respostas Pergunta 17 - Professores

Todos os professores, que tem perfil nas redes sociais digitais, afirmam que o
relacionamento com o aluno pode melhorar de alguma forma através do uso das
redes sociais digitais.
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18. Você considera que o relacionamento com os colegas de trabalho (professores)
melhora quando também é cultivado através das redes sociais digitais?

Gráfico 18 – Melhoria do relacionamento com os professores pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 18 – Respostas Pergunta 18 - Professores

Todos os professores, que tem perfil nas redes sociais digitais, afirmam que o
relacionamento com seus colegas de trabalho pode melhorar de alguma forma
através do uso das redes sociais digitais.
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19. Você já compartilhou materiais didáticos com seus alunos através das redes
sociais digitais?

Gráfico 19 – Compartilhamento de materiais didáticos pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 19 – Respostas Pergunta 19 - Professores

A maior parte do professores, com perfil em redes sociais digitais, já compartilhou
material didático através das redes sociais digitais. Cerca de 88%.
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20. Você nota algum tipo de incentivo para o uso das redes sociais digitais no
processo ensino-aprendizagem por parte da Instituição de Ensino em que trabalha?

Gráfico 20 – Incentivo pela IES para o uso das RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 20 – Respostas Pergunta 20 - Professores

A maior parte dos professores com perfil em redes sociais digitais afirmou que
recebem algum tipo de incentiva da instituição de ensino em que trabalham para o
uso das redes sociais digitais o processo ensino-aprendizagem.
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21. Você se sente preparado para utilizar as redes sociais digitais na relação com
seus alunos?

Gráfico 21 – Preparo para uso RSD na relação com alunos
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 21 – Respostas Pergunta 21 - Professores

A maior parte dos professores não se sente preparado para usar as redes sociais
digitais na relação com seus alunos. Cerca de 70%.
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22. Você se sente preparado para utilizar as redes sociais digitais na relação com outros
professores?

Gráfico 22 – Preparo para o uso das RSD na relação com outros professores
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 22 – Respostas Pergunta 22 - Professores

A maior parte dos professores afirmou que se sentem pressionados a utilizar as
redes sociais digitais na relação com seus alunos. Cerca de 80%.
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23. Na sua visão, de que forma os alunos se sentem mais a vontade para tirar suas
dúvidas?

Gráfico 23 – Forma de tirar dúvidas por parte dos alunos
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 23 – Respostas Pergunta 23 - Professores

A maioria dos professores afirmou que os alunos se sentem mais a vontade para
tirar dúvidas dentro da sala de aula. Cerca de 80%.
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24. Você é a favor da adoção das redes sociais digitais como ferramenta de apoio
ao processo ensino-aprendizagem?

Gráfico 24 – Redes sociais como ferramenta de apoio ensino-aprendizagem
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 24 – Respostas Pergunta 24 - Professores

A maior parte dos professores é a favor da adoção das redes socais digitais como
ferramenta de apoio ao processo ensino aprendizagem.
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Gráficos e tabelas do questionário aplicado aos alunos.
A pesquisa direcionada aos alunos contou com 24 perguntas que são
apresentadas, a seguir, com seus respectivos quantificadores e interpretação dos
resultados. A aplicação foi realizada, como já relatado anteriormente, através do
disparo de e-mails, contendo o formulário de pesquisa, bem como um link para o
formulário online em caso de problemas. O disparo foi realizado no período
compreendido de Setembro e Outubro de 2013.
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QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AOS ALUNOS – PERGUNTAS E RESPOSTAS
1. Você já tem ou teve perfil criado em algum redes social digital (orkut, facebook,
twitter, google, youtube, linkedin, myspace, etc)

Gráfico 25 – Alunos que tem perfil nas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 25 – Respostas Pergunta 1 - Alunos

Todos os alunos são ou foram usuários das redes sociais digitais.
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2. Você costuma aceitar convites enviados por seus professores através das redes
sociais digitais?

Gráfico 26 – Convite de professores aceitos por alunos pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 26 – Respostas Pergunta 2 - Alunos

Todos os alunos já aceitaram convites de seus professores através do uso das
redes sociais digitais.
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3. Você costuma aceitar convites enviados por seus colegas de sala (alunos)
através das redes sociais digitais?

Gráfico 27 – Convites aceitos de outros alunos enviados pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 27 – Respostas Pergunta 3 - Alunos

Todos os alunos já aceitaram algum de seus colegas através das redes sociais
digitais.
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4. Você costuma enviar convites para seus professores através das redes sociais
digitais?

Gráfico 28 – Envio de convites de alunos para professores pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 25 – Respostas Pergunta 4 - Alunos

A maior parte dos alunos já convidou algum de seus professores pelas redes sociais
digitais.
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5. Você costuma enviar convites para seus colegas de sala (alunos) através das
redes sociais digitais?

Gráfico 29 –Envio de convites de alunos para alunos pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 29 – Respostas Pergunta 5 - Alunos

A maior parte dos alunos já enviou convites para algum de seus colegas através das
redes sociais digitais.
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6. Você já tirou dúvidas com seus professores, sobre as aulas, através das redes
sociais digitais?

Gráfico 30 – Duvidas tiradas por alunos com professores pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 30 – Respostas Pergunta 6 - Alunos

A maior parte dos alunos já tirou dúvidas sobre as aulas com seus professores
através do uso das redes sociais digitais. Cerca de 63%.
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7. Vocês já foi abordado por seus professores sob aspectos pessoais ou
particulares através das redes sociais digitais?

Gráfico 31 –Alunos que abordam professores sobre aspectos pessoais pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
Nunca

17

63%

Raramente

7

26%

Algumas vezes

1

4%

Muitas vezes

1

4%

Sempre

1

4%

Quadro 31 – Respostas Pergunta 7 - Alunos

A maior parte dos alunos nunca foi abordado por seus professores, sobre aspectos
pessoais, através do uso das redes sociais digitais.
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8. Você já identificou alguma crítica por parte de seus professores através das redes
sociais digitais, sobre seu comportamento/rendimento em sala de aula?

Gráfico 32 –Alunos criticados por professores pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 32 – Respostas Pergunta 8 - Alunos

A maior parte dos alunos nunca sofreu críticas por parte de seus professores
através do uso das redes sociais digitais. Cerca de 89%.

126

9. Você já foi elogiado por parte de seus professores através das redes sociais
digitais, sobre seu trabalho em sala de aula?

Gráfico 33 –Alunos elogiados por professores pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 33 – Respostas Pergunta 9 - Alunos

A maior parte dos alunos nunca foi elogiada por seus professores através do uso
das redes sociais digitais.
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10. Você já identificou alguma crítica ao comportamento/postura/rendimento em
sala de aula por parte de seus colegas de sala (alunos) através das redes sociais
digitais?

Gráfico 34 –Alunos que receberam critica de outros alunos pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 34 – Respostas Pergunta 10 - Alunos

A maior parte dos alunos já foi criticada por seus colegas de sala de aula através do
uso das redes sociais digitais. Cerca de 59%.
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11. Você já identificou algum elogio a sua postura/comportamento/rendimento em
sala de aula por parte de seus colegas de sala (alunos) através das redes sociais
digitais?

Gráfico 35 –Alunos que receberam elogio de outros alunos pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 55 – Respostas Pergunta 11 - Alunos

A maior parte dos alunos já foi elogiada por seus colegas de sala através do uso
das redes sociais digitais. Cerca de 51%.
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12. Você já criticou seus colegas de sala (alunos) através das redes sociais digitais,
por conta do trabalho que eles desenvolvem em sala de aula?

Gráfico 36 –Alunos que criticam outros alunos pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 36 – Respostas Pergunta 12 - Alunos

A maior parte dos alunos nunca criticou seus colegas de sala através do uso das
redes sociais digitais. Cerca de 67%.
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13. Você já criticou seus professores através das redes sociais digitais, por conta da
postura, comportamento e ou rendimento deles em sala de aula?

Gráfico 37 –Alunos que criticaram professores pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 37 – Respostas Pergunta 13 - Alunos

A maior parte dos alunos nunca criticou seus professores através do uso das redes
sociais digitais.
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14. Você já desenvolveu trabalhos de pesquisa com seus professores utilizando
parcialmente ou totalmente as redes sociais digitais?

Gráfico 38 –Alunos que desenvolveram trabalhos de pesquisa pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 38 – Respostas Pergunta 14 - Alunos

A maior parte dos alunos já desenvolveu alguma trabalho de pesquisa utilizando as
redes sociais digitais. Cerca de 74%.
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15. Você já executou atividades valendo notas para as disciplinas, através das
redes sociais digitais?

Gráfico 39 –Alunos que desenvolveram atividades valendo nota pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 39 – Respostas Pergunta 15 - Alunos

A maior parte dos alunos já participou de atividades valendo nota que foram
aplicadas através do uso das redes sociais digitais. Cerca de 52%.
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16. Você considera que o relacionamento com os professores melhora quando
também é cultivado através das redes sociais digitais?

Gráfico 40 –Melhoria da relação dentre alunos e professores através do uso das RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 40 – Respostas Pergunta 16 - Alunos

A maior parte dos alunos acredita que a relação com os professores melhora
através do uso das redes sociais digitais. Cerca de 96%.
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17. Você considera que o relacionamento com os colegas de sala (alunos) melhora
quando também é cultivado através das redes sociais digitais?

Gráfico 41 –Melhoria no relacionamento com colegas de sala através do uso das RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 41 – Respostas Pergunta 17 - Alunos

Todos os alunos acreditam que a relação com seus colegas de sala podem
melhorar através do uso das redes sociais digitais.
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18. Você já recebeu materiais didáticos compartilhado pelos seus professores
através das redes sociais digitais?

Gráfico 42 –Compartilhamento de materiais didáticos por parte dos professores pelas RSD
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 42 – Respostas Pergunta 18 - Alunos

A maior parte dos alunos afirmou que já receberam materiais didáticos através do
uso das redes sociais digitais. Cerca de 74%
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19. Você nota algum tipo de incentivo para o uso das redes sociais digitais no
processo ensino-aprendizagem por parte da Instituição de Ensino em que estuda?

Gráfico 43 –Incentivo pela IES para uso das RSD no processo ensino-aprendizagem
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 43 – Respostas Pergunta 19 - Alunos

A maior parte dos alunos afirmou que a IES incentiva o uso das redes sociais
digitais como no processo ensino-aprendizagem.
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20. Você se sente pressionado a utilizar as redes sociais digitais na relação com
seus professores?

Gráfico 44 –Alunos que se sentem pressionados a utilizarem as RSD na relação com professores
Fonte: Dados da Pesquisa
Sim

2

7%

Não

25

93%

Às vezes

0

0%

Quadro 44 – Respostas Pergunta 20 - Alunos

A maioria dos alunos não se sente pressionada a utilizara as redes sociais digitais
na relação com seus professores. Cerca de 93%.
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21. Você se sente preparado para utilizar as redes sociais digitais na relação com
seus professores e colegas de sala?

Gráfico 45 –Alunos que se sentem preparados para usar as RSD na relação com seus professores
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 45 – Respostas Pergunta 21 - Alunos

A maior parte dos alunos se sente preparada para utilizar as redes sociais digitais
na relação com seus professores e colegas de sala.
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22. Na sua visão, de que forma você se sente mais a vontade para tirar dúvidas
com seu professor?

Gráfico 46 –Forma de tirar dúvidas com os professores
Fonte: Dados da Pesquisa
Em sala de aula

21

78%

Através do uso das redes sociais digitais

6

22%

Quadro 46 – Respostas Pergunta 22 - Alunos
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23. Você é a favor da adoção das redes sociais digitais como ferramenta de apoio
ao processo ensino-aprendizagem?

Gráfico 47 –Adoção das RSD como ferramenta de apoio ao processo ensino-aprendizagem
Fonte: Dados da Pesquisa
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Quadro 47 – Respostas Pergunta 23 - Alunos

A maior parte dos alunos é a favor da adoção das redes sociais digitais como
ferramenta de apoio ao processo ensino-aprendizagem.
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ANEXO I – REPORTAGENS RETIRADAS DE PORTAIS DE NOTÍCIAS DA
INTERNET

Abaixo são demonstradas algumas imagens retiradas dos site educacao.uol.com.br
que tem um seção intitulada como: “Confira os problemas em escolas de todo o país
denunciados por alunos pelo Facebook”

Fonte: http://educacao.uol.com.br/album/2012/10/19/confira-os-problemas-denunciados-nofacebook-em-escolas-de-todo-o-pais.htm#fotoNavId=pr9272426 Acessado em 08/12/2013
as 15h32min.
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Fonte: http://educacao.uol.com.br/album/2012/10/19/confira-os-problemas-denunciados-nofacebook-em-escolas-de-todo-o-pais.htm#fotoNavId=pr9272427 Acessado em 08/12/2013
as 15h32min.

Fonte: http://educacao.uol.com.br/album/2012/10/19/confira-os-problemas-denunciados-nofacebook-em-escolas-de-todo-o-pais.htm#fotoNavId=pr9272428 Acessado em 08/12/2013
as 15h33min.

143

Fonte: http://educacao.uol.com.br/album/2012/10/19/confira-os-problemas-denunciados-nofacebook-em-escolas-de-todo-o-pais.htm#fotoNavId=pr9272429 Acessado em 08/12/2013
as 15h33min.

Fonte: http://educacao.uol.com.br/album/2012/10/19/confira-os-problemas-denunciados-nofacebook-em-escolas-de-todo-o-pais.htm#fotoNavId=pr9272430 Acessado em 08/12/2013
as 15h34min.
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Fonte: http://educacao.uol.com.br/album/2012/10/19/confira-os-problemas-denunciados-nofacebook-em-escolas-de-todo-o-pais.htm#fotoNavId=pr9272431 Acessado em 08/12/2013
as 15h34min.
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ANEXO II – CASOS DE BULLYING E CIBERBULLYING QUE ACONTECERAM
RECENTEMENTE

O CASO AMANDA TODD
Amanda, que tinha apenas 15 anos, cometeu suicídio na semana passada. O que
motivou a garota a tomar essa atitude? O bullying e o cyberbullying que sofreu dos
colegas de escola.

ENTENDA COMO TUDO ACONTECEU

Amanda tinha 12 anos quando tudo começou. Ela estava numa sala de bate-papo
com amigos, conhecendo e conversando com outros usuários. Ela recebeu diversos
elogios dos garotos e foi induzida a mostrar partes de seu corpo.
Um ano depois, uma pessoa que estava no chat entrou em contato com Amanda
pelo Facebook e disse que se ela não “fizesse um show para ele”, ele iria mostrar os
prints (da tela do bate-papo) para amigos e familiares de Amanda.
Essa pessoa ainda chegou a persegui-la. Ele sabia de tudo: onde ela morava, onde
passava as férias, quem eram seus amigos…
As fotos foram enviadas para todos e, então, Amanda começou a adoecer: ela sofria
com ansiedade, depressão e pânico. E assim, passou a usar drogas e álcool.
Um ano se passou e o “bully” de Amanda voltou: ele criou uma página no
Facebook onde a foto do perfil eram os seios dela.
No vídeo em que fez para contar sua história, Amanda disse que “chorava a noite
toda, perdi todos os meus amigos e o respeito deles”. Ela sofria com os
xingamentos, os julgamentos e sofria ainda mais por não poder tirar aquelas fotos
da internet.
Com tanta tristeza e se sentindo pressionada, Amanda passou a se automutilar.
Ela mudou de escola e ficava sozinha, todos os dias. Até que, depois de um mês,
ela conheceu um garoto mais velho. Ele disse que estava gostando dela, mesmo
tendo uma namorada.
Ela foi iludida e acabou se envolvendo com o menino.
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A namorada, junto com outras 15 meninas foram tirar “satisfação” com Amanda e a
humilharam em frente a escola. Além disso, ela também sofreu agressões
físicas desse grupo de colegas. “Algumas crianças filmaram tudo. Eu estava
completamente sozinha e deixada no chão”, disse Amanda em seu vídeodepoimento.
Amanda voltou para casa e tentou se matar tomando alvejante. Depois de ser
internada e voltar para casa ela passou a receber mensagens de ódio como “Ela
merece!” e “Espero que ela morra!”.
“Eles diziam: eu espero que ela veja isso e se mate.”
Amanda se mudou para a casa da mãe. Seis meses se passaram e pessoas ainda
enviavam fotos de alvejantes e produtos de limpeza para Amanda.
“Eu sei que errei, mas por que eles continuam me perseguindo? [...] Todos os dias
eu me pergunto: por que ainda estou aqui?” a garota se questionava.
Amanda ainda teve overdose por ingerir remédios anti-depressivos. Há uma
semana, o corpo da garota foi encontrado. Ela havia se enforcado.

Disponível em: <http://todateen.uol.com.br/souassimtt/entenda-o-caso-de-amandatodd-a-adolescente-que-cometeu-suicidio-por-sofrer-bullying/>. Acesso em: 08 dez.
2013.
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ALTA FEQUÊNCIA DE CASOS DE BULLYING NA ESCOLAS DE BH PREOCUPA
PAIS E EDUCADORES
Apesar das campanhas de combate à prática, juristas temem uma explosão de
processos nos tribunais
por Paola Carvalho e Luisa Brasil | 19 de Junho de 2013
Ela deu onze capas de telefone celular às colegas de sala na nova escola, com a
esperança de não ser mais alvo das chacotas e ser aceita na turma. Não adiantou.
A menina de 11 anos continuou sem parceiros para os trabalhos de grupo e isolada
na hora do recreio. “Elas apontavam para mim e cochichavam. Diziam que sou
burra, consumista e que não gosto de lavar o cabelo, mas é mentira”, conta,
cabisbaixa. As brincadeiras humilhantes se estenderam ao Facebook. O resultado
foi um transtorno alimentar - momentos de total falta de apetite em alternância com
outros de exagero na comida -, queda no desempenho escolar e muito choro antes
de ela ir para o colégio que começou a frequentar neste ano. Após três meses de
tormento para a família, em maio, a mãe, a empresária Carla Piovan Utsch,
registrou uma denúncia na Secretaria de Direitos Humanos contra o tradicional
Colégio Marista Dom Silvério, no São Pedro, onde a filha estudava até a semana
passada. Desde a última segunda (10), a menina está em outra escola. “E meu
advogado vai entrar com uma ação contra o Dom Silvério”, avisa Carla. Não se trata
de um caso isolado. Histórias parecidas continuam acontecendo com frequência nas
instituições de ensino de Belo Horizonte, apesar das campanhas contra o bullying,
violência psicológica ou física que assombra crianças e adolescentes. “Nunca me
bateram porque sou forte, mas me machucaram com palavras”, diz um aluno do
Colégio Santa Maria, na Floresta, que foi vítima dos colegas por causa do excesso
de peso. O menino do 6º ano do ensino fundamental registrou o que vivencia dentro
dos muros da escola nos desenhos que ilustram esta reportagem. “Não sei o que
ganham

fazendo

uma

pessoa

sofrer.

Alegria

é

que

não

é.”

Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta BH
como a segunda capital brasileira com a maior frequência desse abuso. Entre os
estudantes entrevistados, nas redes pública e privada, 35,3% declararam ter sido
vítimas pelo menos uma vez. Só Brasília registrou índice maior. Outro levantamento,
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realizado pelo Observatório da Saúde Urbana, ligado à Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), mostra que um em cada quatro dos nossos adolescentes
com idade entre 14 e 17 anos já sofreu agressão. Em 65% dos episódios, isso
ocorreu dentro da escola ou no percurso entre a casa e a instituição de ensino. “O
bullying sempre existiu, mas deixou de ser a zoação de antigamente para chegar à
agressão física”, afirma a psicóloga Michelle Ralil da Costa, responsável pelo
estudo. Pedagogo e presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Minas
Gerais, Ermiro Barbini ressalta que os alunos reproduzem os valores e os
preconceitos que testemunham no dia a dia da família. O que a realidade sugere é
que têm faltado bons exemplos dentro de casa. “A influência da televisão também
ajuda a tornar a falta de respeito algo natural.” Desde abril, o sindicato já distribuiu
180 000 cartilhas em 1 500 colégios da região metropolitana para ajudá-los a lidar
com o espinhoso tema. “A verdade é que as crianças continuam praticando bullying
e as escolas continuam falhando ao não identificar as ocorrências”, afirma Barbini.
O Marista Dom Silvério, denunciado pela empresária Carla, foi uma das escolas que
receberam as orientações. Por meio de nota, informou que, no caso da filha dela,
não houve bullying, e sim “desafios de adaptação da estudante” na nova escola.
Segundo o comunicado, diante de uma denúncia, o colégio procura ouvir todos os
lados para promover a conciliação. “Se necessário, chamamos os pais ou
responsáveis para que também participem, pois entendemos que a família é
essencial em momentos como esse.” VEJA BH consultou dez dos mais tradicionais
colégios particulares da capital - Bernoulli, Batista, Espanhol Santa Maria, Loyola,
Magnum Agostiniano, Santa Marcelina, Santa Maria, Santo Agostinho, Santo
Antônio e Marista Dom Silvério - sobre a incidência desse tipo de agressão dentro
de suas dependências e as políticas que adotam para prevenir o problema. As
respostas seguiram um mesmo padrão: eles informam que promovem a tolerância
entre os alunos e a conscientização sobre os danos causados por humilhações,
mas reconhecem que a prática persiste. “Falar que não existe é mentira”, diz o
padre José Fernando de Melo, diretor do Espanhol Santa Maria. “Todas as pessoas
têm fraquezas, e o bullying é uma forma de fraqueza.”
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Desabafo no papel
“Meu filho tinha muitos amigos na sua turma, mas, em uma mudança de ano,
acabou ficando em outra sala e não conseguiu se socializar tão bem. Ficou isolado.
Os novos colegas faziam brincadeiras sobre seu excesso de peso. Ele quis mudar
de classe, mas a escola não concordou.Chorava, não queria ir ao colégio. Os
desenhos que ele fazia me ajudaram a interpretar o que estava acontecendo.
Constatei o bullying e procurei a escola, que nos deu todo o apoio. Eu também tive
problema com a ditadura da magreza, mas, na minha época, a gente não
reclamava. O problema ficava no colégio. Agora, por causa das redes sociais, isso
acompanha os alunos o tempo todo. Meu papel como mãe foi elevar a autoestima
do meu filho. Hoje, ele gosta de produzir vídeos para publicar na internet. E os
coleguinhas que o incomodavam no passado querem aparecer nas gravações.”

Cíntia Ribeiro de Freitas Advogada

1) As meninas mais vistosas isolam as menos bonitas: cena clássica 2) O fortão
intimida o mais fraco: agressão frequente entre os meninos 3) Uma das situações
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mais

humilhantes

para

as

crianças:

ser

alvo

da

chacota

coletiva

Brincadeiras maldosas (e o exagero nelas) não são mesmo exclusividade dos
pequenos. Mas podem deixar sequelas graves quando ocorrem na infância e na
adolescência. É por isso que pais e educadores precisam estar muito atentos aos
limites. De acordo com a ONG Plan, organização que trabalha em defesa dos
direitos da criança e do adolescente em setenta países, 58% das escolas brasileiras
não informam os pais das vítimas e dos agressores quando identificam um caso. E
80% delas não punem os autores do abuso. “Ainda há muito que avançar,
especialmente no que diz respeito à legislação”, acredita a diretora, Anette
Trompeter. Por força de uma lei municipal aprovada em 2011, a prefeitura criou um
disque-denúncia e campanhas de prevenção. Dois anos se passaram e o quadro
ainda é preocupante. A administração municipal não informa qual é o balanço do
trabalho.
Indignados, alguns pais estão procurando reparação para seus filhos na Justiça. Em
maio, o Colégio Cavalieri, no Castelo, foi condenado a pagar uma indenização de
10 000 reais a um ex-aluno do ensino médio. Os pais do estudante acusaram a
escola de omissão quando o filho foi tachado de nerd por um dos colegas. O que
motivou o processo foram ofensas contra o garoto publicadas em uma área restrita
do site do Cavalieri, em 2008. “Do mesmo jeito que um banco tem de cuidar da
segurança da sua página, a escola é responsável pela administração do seu site”,
afirma o advogado Éder Valeriano, que representa a família. “Houve negligência.” A
direção do colégio, que recorreu da decisão, afirma que tirou o conteúdo do ar e
encaminhou o suposto autor, com seus pais, para a delegacia de crimes
cibernéticos. Argumenta que mais não poderia fazer, pois a autoria da invasão
virtual não foi comprovada. Advogada da escola, Alessandra Nunes diz ainda que
as desavenças entre os dois colegas eram mútuas. “Não havia um bonzinho e um
mauzinho, vítima e agressor”, considera. “Existe uma banalização do assunto
porque o bullying está na crista da onda.” A primeira indenização por violência
psicológica sofrida dentro de uma instituição de ensino de Belo Horizonte foi
concedida, em 2010, em uma ação movida pelos pais de uma aluna que foi
chamada de prostituta e interesseira por um colega de sala. Os pais do agressor
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foram condenados a pagar 8 000 reais. Envolver o Judiciário em casos de bullying
ainda é uma postura controversa. Para muitos, isso é transferir à Justiça uma
responsabilidade que é dos pais e dos educadores. Há quem tema uma explosão de
processos nos tribunais, como Stanley Gusman, presidente da Comissão dos
Direitos da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas
Gerais. Ele não nega os efeitos nefastos da prática, mas argumenta que dinheiro
não resolve o problema. “Mais do que ser indenizado, o bullying precisa ser tratado”,
diz ele, coberto de razão.

Ela chegou a tomar remédio
“Quando nos mudamos da Pampulha para Lourdes, trocamos o colégio das
crianças (uma de 5 e outra de 11 anos). Estava indo tudo bem até que as notas da
mais velha passaram a cair. Chamamos a atenção dela e contratamos uma
professora particular. Não adiantou, e os problemas começaram a aparecer em
casa. Ela não comia nem dormia bem, irritava-se à toa e chorava muito. Não queria
mais ir à escola. Achamos que era depressão, e ela até tomou medicamento. Só
descobrimos do que se tratava depois que flagrei mensagens ofensivas das colegas
no Facebook, falando sobre o cabelo e os hábitos dela. A escola não me recebeu
bem, não aceitou que era bullying. Depois que procurei a diretoria para contar o que
tinha visto na internet, minha filha foi ainda mais hostilizada. Ligava chorando
durante o recreio. Não me deixaram falar diretamente com os professores, o que me
fez decidir pela mudança. O que aconteceu com ela dói em toda a família.”
Carla Piovan Utsch Empresária

Apelido que ofende
“Meu filho de 6 anos sempre adorou a escola onde estuda desde o maternal. No
primeiro dia de aula, ele me deu tchau e foi para a sala, feliz. No início deste ano,
porém, começou a não querer ir à aula. Sempre arrumava desculpas bobas - falava,
por exemplo, que havia perdido a borracha. Eu perguntava o que estava
acontecendo, mas ele não dizia. Já fazia uma semana que não ia à escola quando
conseguiu se abrir: contou que meninas mais velhas, da turma do irmão dele, viviam
chamando-o por um apelido pejorativo. Fingiam que levavam susto quando o viam,
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como se tivessem medo dele. Nesse dia, chorei demais. Sofri por imaginar quanto
ele sofreu sozinho, sem nos falar nada. Procurei os coordenadores da escola, que
conversaram com a líder do grupinho. A escola tem uma política de não aceitar
apelidos, e, depois que os avisei, meu filho não reclamou mais. Preferi não procurar
os pais da menina, pois queria encerrar o assunto. Infelizmente, meu filho foi quem
sofreu,

mas

entendo

que

a

agressora

também

é

uma

criança.”

Mariza de Paula Ferreira Silva Psicóloga

Um quadro preocupante
35,3% Dos estudantes das redes pública e privada de BH declaram já ter sofrido
bullying
58% Das escolas brasileiras não avisam os pais sobre os casos
80% Dos colégios não punem os autores das agressões
Por que acontece: falta de limites dentro de casa, permissividade excessiva com os
filhos, exemplos de intolerância e preconceito dos adultos
Sinais em quem sofre: baixo rendimento escolar, falta de vontade de ir à aula,
indisposição física na hora de sair de casa, alteração extrema de humor, choro,
insônia e mudança de hábitos alimentares
Sinais em quem pratica: sentimento de superioridade em relação aos colegas,
autoritarismo com pais e irmãos, posse de objetos ou dinheiro sem que a criança
explique a origem
Como é a lei municipal: define que bullying é a prática de violência física ou
psicológica repetitiva com o objetivo de intimidar e agredir a vítima. Aprovada em
2011, não tem caráter punitivo. Estabelece medidas que escolas e o poder público
devem adotar, como a criação de um serviço de atendimento telefônico para
receber denúncias (☎ 156, opção 6) e a promoção de atividades didáticas de
orientação e prevenção pelos colégios. Fonte: IBGE, ONG Plan, Sinep-MG
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