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O TWITTER pode ser uma boa ferramenta para

a Educação? Como um nanoblog com 140 ca-

racteres pode apoiar o processo de ensino-

aprendizado? O Twitter usado em sala de aula

garantirá a múltipla atenção dos estudantes ou

simplesmente gerará um processo de disper-

são? Quais outras possibilidades de uso educa-

cional do Twitter?

Essas questões são cada vez mais importantes.

Isso porque o Twitter não é mais uma atividade

de nerds e super-usuários da internet. O Twitter

já ultrapassou l milhão de participantes, so-

mente no Brasil. A tendência é crescer ainda

mais. Além disso, o Twitter permite uma gran-

de versatilidade de uso. Alguns dizem que se

presta mais a divulgação de idéias e dicas. Na

realidade, o Twitter pode ter usos muito mais

variados. Algumas pessoas usam para expres-

sar sentimentos, outras para cobrir eventos e

algumas até para denunciar políticas ou políti-

cos que consideram nefastos.

Para aprofundar um pouco as possibilidades de

uso do Twitter no ensino formal, traduzi algu-

mas idéias das pesquisadoras romenas Gabriela

Grosseck e Carmen Holotescu, que em 2008

escreveram um documento intitulado "Can we

use Twitter for educational activities?", ou, "Po-

demos usar o Twitter para atividade educaio-

nais?" Gabriela e Carmen exploraram questões

pragmáticas sobre o potencial do Twitter como

ferramenta educacional, baseando-se em suas

próprias experiências. Uma primeira possibili-

dade é a criação de comunidades de alunos. A

idéia é twittar em sala de aula ou fora dela sobre

temas de interesse da disciplina.

Explorando a escrita colaborativa, é possível pro-

mover atividades de busca de conteúdo na rede

e dispor as descobertas para os colegas. Tais

buscas podem ser divertidas e as dicussões no

próprio twitter podem ser bem proveitosas, mes-

mo que não sejam realizadas em tempo real. Os

alunos podem realizar as suas postagens (twit-

tar), endereçadas aos seguidores do perfil da

sua turma, para perguntar e esclarecer dúvidas

sobre o tema da pesquisa proposta pelo profes-

sor. Também podem refletir conjuntamente so-

bre a pertinência ou a compreensão coletiva de

determinados fatos.

Minha sugestão é trabalhar com as #hashtags

ou hashtags, quando se está pesquisando um

tema. O processo é bem simples. A turma de-

cide que todos que escreverem sobre aquele

tema no início ou no final da postagem colo-

quem um identificador do assunto, ou seja,

uma hashtag. Por exemplo: todo mundo que

estiver participando da pesquisa sobre Ma-

chado de Assis deve incluir na frase a hashtag

#machado. Com isso, depois basta clicar na

hashtag para obter as postagens de todo mun-

do que escreveu algo sobre o autor. Assim, é

possível resgatar toda a discussão, dicas, dúvi-

das e declarações realizadas.

A turma pode, inclusive, usar as postagens fei-



tas no Twitter para editar um blog com um novo

ordenamento das informações coletadas. As-

sim, dá para fazer uma análise crítica de todo

o processo e requalificá-lo. A definição do ta-

gueamento ou etiquetagem das postagens pode

ser muito útil não só para recuperar informação,

mas para definir exatamente o que a turma está

procurando. Discutir o nome mais adequado da

tag é, em si, um exercício não somente escolar,

mas também que ajuda as pessoas a entende-

rem a importância da web semântica.

De volta as proposições das pesquisadoras ro-

menas, o Twitter serve também para a classe

debater com um cientista, personagem ou pro-

fessor que está em outra cidade. Usando uma

hashtag combinada com o convidado, que está

à distância, a turma pode transformar o Twitter

em "uma sala de conferência". A dificuldade

é coordenar o debate para que não seja uma

"gritaria digital". Mas essa é uma das situações

que fazem parte do aprendizado do uso da ferra-

menta. Depois do debate online, em tempo real,

os alunos podem recuperá-lo a partir da hashtag

para uma análise posterior mais profunda.

Outro exercício bem interessante e divertido é

levar a turma para a sala de internet e combi-

nar que cada um deve imediatamente escrever

a continuidade do texto do outro. Mas o tema

deve ser aquele que está sendo estudado. As-

sim, é possível avaliar a compreensão e o de-

sempenho de modo participativo. As sentenças

devem fazer sentido para a correta compreen-

são do problema que está sendo estudado. O

professor pode incentivar, postando uma frase

ou pergunta inicial e as pessoas têm trinta se-

gundos para escrever, seguindo uma ordem pre-

viamente combinada.

Entre as várias possibilidades de uso educacio-

nal do Twitter, coloco a do estudo do meio com

o uso de celulares que têm câmera fotográfica e

envio para o twitpic (http://twitpic.com/) - apli-

cação que permite expor as imagens que os

twitters captaram. Aulas de geografia e jogos

narrativos, tais como a história da sua rua ou do

bairro, podem ser realizadas pela turma, que irá

participar e analisar conjuntamente o processo.

Enfim, o uso do Twitter ou do identi.ca, um

microblogging livre, no processo de ensino e

aprendizagem, pode melhorar a integração dos

alunos e incentivar a autonomia de pesquisa na

rede e o compartilhamento de soluções. Sem

dúvida, o uso da rede e do próprio nanoblogging

em sala de aula pode gerar dispersão e baixo

aproveitamento se não for planejado e bem

orientado. Por isso, o professor deve cada vez

mais assumir a posição de um navegador expe-

riente. É preciso superar o ensino verticalizado,

centrado exclusivamente na hierarquia e en-

contrar novas formas de aprendizado em rede.

Sérgio Amadeu da Silveira é sociólogo, conside-
rado um dos maiores defensores e divulgadores do
software livre e da inclusão digital no Brasil. Foi pre-
cursor dos telecentros na América Latina e presidente
do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação.

Text Box
SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. Twitter na escola ajuda?. Arede, São Paulo, ano 6, n. 51, p. 46-47, set. 2009.




