
Passo a passo

ferramenta de microblo-
gging Twitter surgiu há
pouco tempo, em março
de 2006, mas surpreen-

de pela repercussão: já é considera-
da a nova febre da internet. Trata-
se de uma rede social que permite
que amigos, f amí l i a , colegas de es-
cola e professores estejam conecta-
dos c se comuniquem por meio da
troca de mensagens curtas, de até
140 caracteres, o que garante agili-
dade e objetividade - os dois princi-
pais diferenciais. Os microtextos po-
dem ser enviados de qualquer lugar,
por meio de mensagens de celular,
MSN, pelo site oficial (www.twitter.
com), e-mail ou programa especiali-
zado. O jornal The New York Times se
refere ao Twitter como "um dos fenô-
menos que mais rápido crescem na
internet". A revista Newsweek c i tou
que "repentinamente, parece que
o mundo inteiro está conectado no
Twitter".

O Twitter possibilita a seus usuários:
Ficar por dentro de notícias em tem-
po real;
Saber o que as outras pessoas estão
fazendo;
Interagir com conhecidos e desco-
nhecidos;
Enviar mensagens curtas.

O público que se cadastra fica en-
cantado com a possibilidade de acompa-
nhar, quase que cm tempo real, informa-
ções sobre determinado terna ou pessoa.
Em função de sua eficiência, a ferramen-
ta foi usada pelo presidente democrata
Barack Obama para levar o discurso elei-
toral diretamente ao público, que passou
a acompanhar a rotina do candidato -
estratégia que certamente lhe rendeu al-
guns votos.

O professor também pode lançar
mão desse recurso, seja para estreitar o
relacionamento com seus alunos ou pa-
ra o envio de conteúdos ensinados cm sa-
la. Segundo o analista de projetos web da

Rede Marista de Ensino, Paulo Martins,
até onde se sabe, no Brasil são pouquís-
simos os professores que utilizam a tec-
nologia, mais comum entre analistas da
gerência educacional c marketing. "O fa-
to é que o educador pode, sim, inovar e
aproveitar o Twitter de maneira séria, ao
contrário da maioria das pessoas, que se
prendem apenas à característica de mini
diário", afirma o analista.

Quem concorda é o consultor
web Daniel Bastreghi, da empresa
D.Bastreghi, com sede em Curitiba. De
acordo com ele, o uso do Twitter repre-
senta uma nova maneira do docente se
aproximar do aluno, desde que seja em-
pregado adequadamente. "O mestre po-
de mandar recados e estar mais presente
no dia-a-dia de seus'alunos, expandin-
do o relacionamento", afirma. Peguemos
como exemplo um professor de quími-
ca que convida os alunos a "segui-lo"
(no Twitter, "seguir" quer dizer adicio-
nar uma pessoa para receber mensagens
dela). Entre outros assuntos, este profes-
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sor tem como opção o envio de sites inte-
ressantes, um lembrete sobre a proximi-
dade de uma avaliação, ou uma fórmula
ensinada recentemente.

"São pequenas mensagens que, se
lidas constantemente, influenciarão
no resultado final. Isso porque deixa
de haver apenas os encontros em sala
e passa a ocorrer um contato gradativo,
embutido na rotina do aluno", explica
Bastrcghi. No entanto, o maior desafio
para o professor é fazer com que o alu-
no "abrace" o conteúdo recebido. Não
basta apenas postar as informações.
Em um processo contínuo, ele deve
conquistar o aluno, abordando assun-
tos de interesse do jovem, e até mesmo
falando sobre banalidades, como algu-
ma coisa engraçada ocorrida na sala de
aula, ou o resultado de um jogo de fu-
tebol. Assim, assuntos mais sérios po-
dem ser mesclados, sem assustar o es-
tudante.

"O professor terá muito mais êxi-
to se postar conteúdos interessantes e
úteis, além dos relacionados à matéria.
Caso contrário, ele acabará sendo igno-
rado", explica o consultor. Isso ocorre
em função do perfil do usuário de in-
ternet, que tem acesso a muita infor-
mação e tende a filtrar o que não gosta.
"E essa filtragem ocorre automatica-
mente, de forma inconsciente. Páginas
poluídas, com excesso de informação,
banners e luzes piscando afugentam. O
mesmo ocorre com mensagens muito
longas e sem a abordagem correta".

O Twitter também pode ser útil pa-
ra sua atualização profissional e pes-
soal, desde que o professor siga sites
de conteúdos informativos, como o da
BBC. Outra opção é seguir especialistas
em assuntos de interesse, inclusive ou-
tros professores. Esses contatos são bo-
as fontes para ficar por dentro de no-
vidades antes mesmo delas chegarem
na mídia. Só tome cuidado com os bo-
atos. Alguns, inclusive, foram publica-
dos como verdade por sites de jornais
conhecidos em todo o país. "A preocu-
pação deve ser maior na hora de esco-
lher quem vai seguir", alerta Daniel.

COMO FUNCIONA?
Há quem considere a novidade até sim-
ples demais. Tanto é que, para usar.

além de uma noção básica da língua
inglesa, exigc-se apenas um computa-
dor com acesso a internet ou um tele-
fone celular. A segunda opção é muito
comum nos EUA, em função das bai-
xas tarifas lá praticadas.

Como já é de praxe, você precisa
efetuar um cadastro, acessando o en-
dereço www.twitier.com. Na hora de
inserir seu nome, a dica é escolher um
fácil de ser lembrado por outras pesso-
as. Ao final do processo, você será le-
vado a uma tela na qual poderá escre-
ver suas primeiras mensagens ou tweets
(palavra que, cm inglês, remete ao som
de um passarinho). Como? Escrevendo
no espaço sob a pergunta What are you
doing? (O que você está fazendo?)

Você não precisa citar apenas o que
está. fazendo, mas qualquer coisa, como
urna regra ortográfica que deseja passar
aos seus pupilos. Ou então, avisando que
o rio estudado recentemente em sala é ce-
nário da novela das oito.

Lembre-se que receberão suas men-
sagens todos os usuários que optarem por
segui-lo. Se você quiser enviar algo ape-
nas para determinada pessoa, basta adi-
cionar, ao fim do texto, @fulanodetal. No
caso, "fulanodetal" deve ser substituído
pelo nome do destinatário. Assim como
o Orkut e o MSN, o Twitter permite loca-
lizar contatos da rede por meio da barra
search. Depois de localizados, escolha se-
guir follow e passe a ter acesso às mensa-
gens postadas por eles. M
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