
Ao trazer para a 
escola práticas que 
já são realidade em 
casa, a escola cria 
a possibilidade de 
reflexão sobre as 
formas adequadas 
para a interação 
nesses ambientes 

las e s t ã o por toda parte. 
Entre num telecentro, nu
ma Ian house, no laborató
rio de informát ica de uma 
escola na hora do recreio, e 
pode ter certeza de que vo-
cê verá na tela de pelo me

nos uma das máquinas uma imagem bem 
conhecida. A q u i no Brasil , o ícone iden
tificado provavelmente será o do Orkut, 
rede social que hoje pertence ao Google 
e que reúne o maior n ú m e r o de usuários 

brasileiros. Outros ícones vêm invadindo 
as nossas telas: o Facebook vai ganhando 
terreno em 2010, o Twitter foi a surpresa 
de 2009, e a criação de redes sociais es
pecíficas para cada um dos usuários vem 
se popularizando deste 2007, quando o 
Ning passou a oferecer esse serviço. 

No dia a dia do trabalho escolar, as 
redes sociais que vicejam no espaço vir
tual da internet ainda são olhadas com 
desconfiança. Para as atividades de uma 
insti tuição responsável pela formação de 

grupos numerosos, com objetivos defi
nidos, tempos segmentados, condições 
tecnológicas variáveis , parece ameaça
dor apostar em atividades que envolvam 
comunicação descentralizada, autono
mia nas escolhas de relações e consumo 
não direcionado de conteúdos diversos. 
A escola, poder íamos dizer, não pode se 
dar ao luxo de dedicar seu tempo à nave
gação errát ica e à superficialidade. 

Mas estamos falando de crianças e jo
vens que têm exercitado, cada vez mais 



cedo, sua socialização na rede em comu
nidades como o Clube Penguin e Neopets. 
M o n t a m seus avatares, escolhem suas 
mascotes e candidatam-se a adotar outras, 
jogam e conversam em fóruns sobre os te
mas dos mais variados. Ao trazer para o 
ambiente escolar essas práticas que já são 
realidade em casa, a escola cria a possibili
dade de reflexão sobre as formas adequa
das para a interação nesses ambientes, os 
melhores modos de se apresentar e falar 
sobre si no mundo digital, os limites entre 
exposição e privacidade, as responsabili
dades na escolha das relações e na seleção 
dos sites a serem frequentados. De que
bra, abre uma ó t ima oportunidade para 
apontar as expectativas do uso das redes 
para atividades com fins bem definidos e 
o grau de profundidade que o marco esco
lar espera de seu envolvimento. 

Outros olhares, é preciso reconhecer, 
têm sido lançados às redes sociais por edu
cadores que vislumbram nesses espaços 
ricas oportunidades de troca entre os alu
nos. Tornam-se, portanto, ferramentas de 
aprendizagem. A arquitetura de cada uma 
dessas redes privilegia o aperfeiçoamento 
de competências variadas. Identificá-las e 
estruturar as propostas ao redor delas é o 
salto que pode trazer o sentido que justi
fique dedicar a elas o precioso tempo de 
professores e estudantes. 



140 caracteres desafiadores 
0 Twitter é uma das redes cuja 
apropriação pelos educadores 
mostra-se mais difícil. Parece um 
desafio propor uma atividade que 
atenda a objetivos claros usando 
uma ferramenta que só permite 
mensagens com até 140 caracteres, 
e cuja rápida sequência de 
mensagens das pessoas que 
seguimos pode tornar difícil 
o acompanhamento. Mas esse não 
foi um impedimento para os gestores 
da comunidade Minha Terra, projeto 
do Programa EducaRede que criou 
o Encontro Marcado no Twitter. Para 
promover a troca de informações 
entre alunos de escolas públicas 
em diferentes municípios que 
estavam envolvidos em projetos que 
abordavam questões da vida urbana, 
Claudemir Viana e Sônia Bertocchi 
propuseram um horário definido 
para o encontro, e o uso do símbolo # 
associado a palavras-chave como 
#cidadeetrabalho,#cidadeecultura, 
#cidadeequalidadedevida. Dessa 
forma, ao clicar em algum desses 
termos ou procurar na ferramenta 
de busca do Twitter (http://search. 
twitter.com/), todas as mensagens 
sobre o tema aparecem reunidas. Até 
quem perdeu o encontro poderia 
ficar sabendo como foi a conversa. 
Quais os ganhos de se usar o Twitter 
e não outro espaço? 0 fato de estar 
escrevendo num espaço em que 
torna pública a sua mensagem 
estimula os alunos a uma melhor 
elaboração dos textos que 
produzem. Até o diálogo direto 
com secretários municipais 
da Educação tornou-se possível: 
Alexandre Schneider, titular da pasta 
de São Paulo, e Cláudia Costin, 
do Rio de Janeiro, são usuários 
assíduos do Twitter. 

Outra apropriação já nas mãos 
dos alunos é o uso do Twitter na 
cobertura de eventos. Equipes da 
Imprensa Jovem de algumas escolas 
de São Paulo circulavam pela 
Campus Party e pela Febrace, entre 
outros eventos, noticiando para seus 

seguidores as novidades de sua 
visita. Agregar fotos à uma postagem 
é algo frequente, usando aplicativos 
como o Twitpic ou outros. Além 
da indexação por palavra-chave, 
o envio de links possibilita que 
os leitores que seguem a cobertura 
possam aprofundar-se para 
além da mensagem telegráfica. 
E usar o Twitter na escola, numa 
mesma sala de aula, faz algum 
sentido? Professores de idiomas 
têm utilizado o Twitter para 
exercícios envolvendo tempos 
verbais - cada aluno com uma 
sequência de frases vai postando 
as sentenças no passado, também 
associadas a uma palavra-chave. 
Projetadas no telão, outro grupo 
de colegas se responsabiliza pela 
correção, em tempo real. A estratégia 
caberia também para disciplinas 
como História, Literatura e Biologia, 
entre outras a agilidade 
de reformulação das respostas 
e a observação no coletivo 
constituem excelentes dinâmicas. 

Rede Peabirus e a gripe suína 
A Rede Peabirus (http://www. 
peabirus.com.br/redes/form/ 
comunidade?id=577) foi o espaço 
escolhido coletivamente pelos 
professores do Colégio Graham Bell, 
no Rio de Janeiro, para utilização 
com seus alunos do Ensino Técnico, 
nos níveis médio e pós-médio. 
Segundo Denise Vilardo, 
coordenadora pedagógica da escola 
e articuladora da proposta, a equipe 
já vinha acalentado a ideia de 
intensificar o uso de redes sociais. A 
oportunidade surgiu em agosto de 
2009, quando o retorno às aulas foi 
adiado devido à gripe AH1N1. A 
criação de comunidades para todas 
as disciplinas foi a resposta 
encontrada. Cada professor tem 
liberdade para pensar no uso que 
gostaria de dar. Recursos como 
fóruns, espaços para inserção de 
vídeos, fotos e apresentações estão 
disponíveis, e os alunos, todos 
cadastrados como membros da 

Rede Peabirus, também têm como 
agregar seus materiais. Entre as 
propostas que dão margem à 
criatividade, destaca-se o convite da 
professora de Inglês, Sabine 
Mendes, para que os alunos 
participassem do concurso 
promovido pela ONU, produzindo 
vídeos a partir da questão: Se você 
tivesse a oportunidade de falar com 
os líderes do mundo o que diria? 
Para Denise, a ousadia da escola fica 
por conta da adoção de uma rede 
aberta, em vez de uma plataforma 
educacional fechada, na qual torna-
se possível todo tipo de interação. 

O Ning e as redes temáticas 
Para situações em que se deseja 
maior privacidade, a formação de 
uma comunidade no Ning (www.ning. 
com) é uma saída. 0 Ning foi criado 
partindo do princípio de que cada 
um pode querer ter a sua própria 
rede social temática na internet. 
É o caso de Rodrigo Vieira Ribeiro, 
professor do curso de Comunicação 
na Faculdade Unileste, em Ipatinga 
(MG). Rodrigo administra duas 
comunidades: a Cibercultura, mídias 
locais e globais (http:// 
ciberculturamidiaslocaisglobais. 
ning.com/) e a Doce Infância (http:// 
doceinfancia.ning.com/). Os alunos 
de Rodrigo encontram na 
comunidade um espaço para 
compartilhar coletivamente fotos de 
situações de trabalho, vídeos 
sobre os temas estudados, 
publicação de textos pessoais 
em blogs e participação em fóruns. 

E os alunos de Educação Infantil? 
Esse ainda é um caminho que está 
começando a sertrilhado. Criada por 
Rodrigo para a escola na qual 
estudam seus filhos, a comunidade 
Doce Infância reúne professores, 
pais e crianças, ocupando um espaço 
privilegiado de registro do trabalho e 
permitindo maior participação dos 
pais. As professoras inserem vídeos 
externos sobre temas dos projetos, 
bem como imagens das crianças 
trabalhando na escola. Dos alunos, 
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• vêm desenhos, alguns textos e até 
uma animação reunindo materiais 
por eles produzidos. Os pais 
compartilham registros que fizeram 
em festas ou eventos da escola -
aliás, uma das qualidades do Ning 
é facilitar a reunião dessas mídias, 
contribuindo para a manutenção 
da história da escola. 

Já o professor Sérgio Ferreira 
Lima, do Colégio Pedro II, no Rio 
de Janeiro, em sua comunidade 
Aprendendo Física em Redes de 
Colaboração (http:// 
aprendendofisica.ning.com/), criou 
espaços voltados ao intercâmbio dos 
alunos, mas que estão abertos 
também a quaisquer interessados. É 
ali que teve início um fórum sobre 
o filme O Nome da Rosa, buscando 
reflexões sobre os modelos de 
ciência que estão em questão 
naquela obra. A iniciativa contará 
também com a participação do 
professor de História do colégio. 

Já a comunidade "O Normal está 
na Rede!", criada pela professora 
Suely Aymone, nos mostra uma 
oportunidade interessante de 
promover a formação dos 
professores num espaço e nas 
linguagens com as quais os alunos 
possuem cada vez mats 
familiaridade. De Uruguaiana (RS), 
Suely e seus alunos compartilham 
suas histórias com educadores de 
todo o Brasil e do mundo. 

Orkut, a rede brasileira 
E o que conseguimos encontrar no 
Orkut, rede social mais disseminada 
entre os usuários brasileiros? 
As iniciativas especificamente 
educacionais parecem tímidas 
- e faz sentido, já que 18 anos 
é a idade mínima para se cadastrar. 
Mas apesar da restrição etária, 
o enorme contingente de crianças 
e adolescentes que utilizam redes 
sociais no Brasil tem o Orkut como 
referência quando o tema 
é comunicação na internet. Os 
"recados", para os jovens, 
substituem o correio eletrônico, 
ferramenta por excelência 
dos usuários adultos. A rede de 
contatos no Orkut é o meio mais ágil 
para avisar sobre um evento e fazer 

a notícia chegar aos demais. 
Quando se trata de assuntos 
escolares, é no Orkut (ou no MSN) 
que muitos alunos vão buscar ajuda 
para confirmar a lição de casa ou 
tirar dúvidas coletivamente, às 
vésperas das provas. Destacam-se 
também o uso do Orkut na 
preparação de apresentações 
artísticas e torneios esportivos, 
e também o compartilhamento de 
fotos e vídeos depois dos eventos. 

Há no Orkut inúmeras 
comunidades que também são 
fontes de inspiração para os 
professores. Nos fóruns, existem 
sugestões de dinâmicas 
de aula e indicações de outros 
espaços na internet onde se 
encontram bons materiais, filmes 
e jogos. Também são espaços 
de desabafo e reflexão sobre as 
dificuldades do trabalho no cotidiano. 
Informalmente, há iniciativas 
bastante proveitosas. Após a vitória 
da escola de samba carioca Unidos 
da Tijuca no carnaval de 2010 com o 
enredo É Segredo, que nasceu da 
proposta de um contato no Orkut, a 
comunidade "Fãs do Paulo Barros" já 
possui um tópico com 63 mensagens 
com "Sugestões de Samba-Enredo", 
o que pode se transformar em um 
excelente exercício. Na comunidade 
Eu Amo Física, os membros se 
auxiliam na resolução de problemas, 
promovendo reflexão e debate. 

Facebook e Buzz, 
novas frentes 
Novidades das redes sociais que vêm 
se disseminando mais recentemente 
poderão, ao seu tempo, encontrar 
sua função pedagógica na escola. 
É o caso de aplicativos como o 
Farmville, um dos jogos mais 
populares do Facebook, que poderia 
ser associado às atividades do ensino 
de Inglês, ou aos propósitos do curso 
de Ciências. 0 lançamento do Buzz 
pela Google abriu as portas para 
outra dimensão educacional: 
o georreferenciamento das 
contribuições, quando a postagem 
é feita por celulares com GPS. 
Propostas de Geografia e História 
envolvendo visitas a locais externos 
à escola poderão ser documentadas 
com imagens e textos, associados 
aos respectivos locais 
e compartilhados com colegas ou 
com um público-alvo específico. 
Novos aplicativos virão - e a geração 
que está nas escolas hoje conviverá 
com eles com a naturalidade que 
a geração que nasceu nos anos 80 
já convivia com o videocassete. Uma 
educação consistente tratará 
de proporcionar aos jovens 
as oportunidades para compreender 
e repensar o mundo em que 
vivem. Lançar-se à exploração 
das redes sociais, juntamente 
com os alunos, é um ótimo 
investimento nessa direção. 
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