
Na era da comunicação, tu
do acontece pela internet. São 
amizades que começam em sa

las de bate-papo e se consolidam no 
M S N . Encontros de velhos amigos ou 
contato com parentes que moram em 
outros Estados são feitos por meio de 
comunidades virtuais como Orkut e 
Facebook, dentre outras. Aulas podem 
ser disponibilizadas através de vídeos 
postados no YouTube ou em blogs. Até os 
álbuns fotográficos ganharam as versões 
on-line, para serem vistos pelo mun
do inteiro. Esta relação com o mundo 
virtual virou moda entre os estudan
tes, e os professores t a m b é m começa
ram a se aventurar nesse meio digital. 
Mas essa exposição excessiva - quase 
tudo que é colocado na internet pode 
ser acessado por qualquer pessoa - po
de trazer prejuízos à vida profissional, 
se não for regrada pelo bom-senso. 

"O professor é o exemplo para os 
seus alunos e a sociedade espera que 
ele tenha um comportamento ade
quado pela função de educador. Uma 
foto na internet numa si tuação que 
poderia ser aceita para qualquer outro 
profissional ou um simples comentá
rio pode se tornar um escândalo se 
envolver um professor. Por isso, é me
lhor tomar cuidado para não manchar 
a própr ia imagem", considera a pe
dagoga Márc ia dos Santos, de Recife 
(PE). Foi o que aconteceu com o pro
fessor de Educação Física Romero*, 
de Fortaleza (CE). "Sempre mantive 
contato com meus alunos por meio 
do Orkut, escrevia recados, comenta
va fotos. Um dia deixei um recado na 
pág ina de uma aluna, fui ma l inter
pretado e tive que dar satisfações aos 
pais da garota. F u i querer me entrosar 
e acabei passando por esse constran

gimento. Depois disso, preferi excluir 
meu perfil", conta. 

Já a professora A n a Cardoso, de 
João Pessoa (PB), nunca teve esse t i
po de problema. "Claro que tenho cui
dado com todos os meus registros. Não 
posto fotos de festas, nem com a fa
míl ia , muito menos de biquíni , pa
ra não ouvir 'gracinhas' de n i n g u é m . 
Mantenho a amizade, com o mesmo 
distanciamento que tenho na 'vida 
real'", revela. Ela t a m b é m criou um 
e-mail profissional, que divulga para 
os estudantes. "Querendo ou não , são 
meus alunos. E o tratamento não pode 
ser o mesmo que dou aos meus ami
gos. F iz um e-mail porque pode haver 
a necessidade de tirar dúvidas ou fa
zer sugestões. Mas a relação não passa 
disso", frisa. A cautela t a m b é m inclui 
as conversas pelo M S N . "Resolvo tudo 
pessoalmente. Sou amiga, estou à dis-
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posição para atendê-los sempre, mas 
sem intimidades", diz. 

Para o perito em crimes virtuais 
Wanderson Castilho, de Curitiba (PR), 
o melhor seria que os docentes evitas
sem ter perfis em comunidades virtuais, 
assim como qualquer contato com alu
nos ou ex-alunos pela internet. Se não 
for possível, o melhor é manter a dis
crição. "O adolescente pode interpre
tar tudo de forma errada e acabar pre
judicando o profissional. Às vezes, ele 
nem tem consciência do dano que po
de causar. A internet cria rapidamen
te uma intimidade. O aluno que não 
tem coragem de se expressar pessoal
mente pode usar a internet para fazer 
isso, fazendo elogios ou outros comen
tários particulares ao professor", aler
ta. Vale salientar que a relação entre 
professor e aluno deve ser sempre pro
fissional, mesmo quando existir afini
dade com o discente e com a família 
dele. "Envolver-se e buscar compreen
der a realidade do aluno não significa 
ignorar os limites da privacidade", sa
lienta A n a . 

A ideia de criar um e-mail profis
sional t a m b é m é uma forma de evi
tar muita proximidade. O contato de
ve ser feito sempre por meio do e-mail 
e, se possível, coletivamente. "Evi tem 
mensagens particulares e conversas 
s imul t âneas pela internet", aconselha 
Castilho. Outra recomendação é não 
tirar fotos individuais com cada es
tudante. "Esteja sempre com o grupo 
de alunos, porque as fotos individuais 
são levadas aos perfis e podem gerar 
si tuações constrangedoras", lembra 
o perito. "Estar sempre se policiando 
não é tão agradável. É como se a gente 
desconfiasse de todo mundo. Sabemos 
que a maioria dos alunos não faria ne
n h u m mal , mas nunca se sabe. Não 
vale a pena arriscar o respeito e a cre
dibilidade que conquistamos em tan
tos anos de trabalho", acrescenta Ana . 

Na realidade, minutos e até se
gundos de distração podem gerar uma 
confusão e piadas que serão ouvidas 
por muito mais tempo. Com um ce
lular é possível fazer um vídeo, pos
tar na internet e, em pouco tempo, tor
nar a cena pública para ser vista por 
pessoas de qualquer parte do mundo. 

"Estava conversando com uma aluna 
no pátio da escola. Alguém fi lmou e 
publicou na YouTube, insinuando que 
era um momento de paquera entre nós 
dois. Foi fácil descobrir o autor do ví
deo, que teve que deletar a filmagem 
e cumprir suspensão. O mal-entendi
do foi solucionado, mas os olhares in 
discretos e os risinhos continuaram 
por meses. Tive que impor respeito e 
controlar os mais impulsivos", conta o 
professor Jairo*. 

O comportamento fora da escola 
t a m b é m pode influenciar a autoridade 
em sala de aula e destruir a confiança 
que a instituição de ensino e os pais de
positam no professor. No ano passado, 
um caso de uma professora baiana cau
sou polêmica entre internautas. A pe
dagoga, de 28 anos, foi filmada fazendo 
uma dança sensual numa casa notur
na, durante o show de um grupo de 
pagode, que costuma convidar espec
tadoras para subir ao palco. A coreogra
fia foi registrada por diversas pessoas e 
postada no YouTube. O flagrante cau
sou a demissão da docente, que, depois 
de identificada por pessoas conhecidas, 
t a m b é m teve que se mudar por sofrer 
retaliações entre os vizinhos. A filha 
dela, de 7 anos, que estudava na mes
ma escola que a mãe trabalhava, tam
bém se afastou da instituição. 

O advogado da professora entrou 
na Justiça para que o vídeo fosse reti
rado da internet, mas foi tarde demais. 
A imagem se multiplicou e ainda hoje 
é possível ver mais de 20 filmagens fei
tas de diferentes ângulos. O número de 
acessos passa de 2,3 milhões e, entre os 
comentários, a maioria é de estudan
tes que colocam à prova a credibilidade 
da professora. As ofensas são inúmeras . 
"Na minha opinião, ela está colhendo 
o que plantou. Como é que uma edu
cadora se expõe dessa forma? Existe 
uma postura que o professor tem que 
manter onde ele estiver. Todo profissio-
nal da área sabe que terá que abrir mão 
de certas coisas. Ela foi muito inocente 
de pensar que a perfomance não traria 
prejuízos profissionais", avalia a peda
goga Márcia. Mas há quem a defenda. 
"Ela não estava rebolando na escola. 
Era um momento de lazer dela. A l i , ela 
estava como uma pessoa normal, ape-

nas se divertindo. Se fosse uma médi
ca ou advogada fazendo a mesma dan
ça, n i n g u é m iria dizer nada. Acho que 
é hipocrisia", diz Romero. 

Mas o comportamento custou ca
ro e o dano pode demorar a ser repara
do. Para o perito em crimes virtuais, os 
professores precisam ser mais cautelo
sos e terem uma "consciência digital", 
para não se expor demais. "Eles são a 
inspiração dos estudantes e se não ti
verem uma conduta adequada poderão 
ser ma l interpretados. Os professores 
são pessoas públicas, mesmo que seja 
só na escola, e representam a institui
ção em que ensinam. Um dano como 
esse t a m b é m atinge a família. Tudo is
so precisa ser pensado." 

Segundo Castilho, não há leis espe
cíficas para o crime eletrônico. Quem 
for ví t ima de difamação na internet 
deve registrar um boletim de ocorrên
cia em qualquer delegacia. "Se a ima
gem foi usada sem autorização ou se 
atingir a imagem do professor, aconse
lho a contração de um perito para in 
vestigar a autoria. Depois, o professor 
pode acionar a Justiça com o pedido de 
indenização", explica. Ele t a m b é m re
leva que identificar o autor dos vídeos 
e das postagens não é uma tarefa tão 
difícil. Portanto, para quem não abre 
m ã o da vida virtual, cautela é a pala
vra de ordem. 
*Nomes Fictícios para preservar a identidode dos entrevistados 
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