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IMAGEM ESCOLAR NA WEB

A

Especialistas explicam por que é importante que a instituição
de ensino fique atenta às redes sociais criadas na internet
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sidades. Eles participaram da mesa redonda
Quanto à utilização das redes sociais co"As redes sociais e a interatividade com os alunos - como mo instrumento de comunicação, Barbosa lembra que toobter resultados efetivos".
da ação nesse sentido deve permitir a interação, de forma
Segundo Tório Barbosa, u m dos principais benefícios a envolver os estudantes, professores e toda a comunidade
que as redes sociais podem oferecer ao gestor escolar é que no processo de mudança da instituição. "O que não pode
elas reúnem informação de mercado espontânea e gratuita. é haver censura", diz. Mesmo porque censurar na internet
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mesmo estando ciente de que a direção
da escola lia as mensagens, que, afinal,
eram públicas. O texto da moça dizia:
" u m passarinho cor de rosa me contou
que a direção do curso estava vasculhando essas páginas para saber o que
estávamos postando contra eles (...)
então, aproveitando que os superiores
estão a par de tudo o que se passa por
aqui, vou fazer um pedido (...)" e desfia
u m rosário de solicitações e críticas.
A questão é que esse tipo de reclamação torna-se cada vez mais importante devido ao seu alcance e à credibilidade que o próprio mercado confere à
opinião de internautas. Segundo pesquisa do Datafolha, citada pelo executivo, 58% dos consumidores das classes
A, B e C consideram a opinião de usuários da web antes de adquirirem determinados produtos e serviços, entre os
quais está a educação.
O gerente de marketing do grupo IBMEC Educacional S.A, Daniel
Pedrino, comenta que isso ocorre tanto
na educação superior quanto no ensino médio. "O pais dos estudantes pesquisam as páginas dos colégios, as páginas pessoais de ex-alunos e de outras
pessoas que possam informar sobre a
instituição antes de matricular seus filhos", ressalta.
E a tendência desse tipo de comunicação é aumentar. Uma pesquisa
realizada recentemente pela SaferNet,
organização civil sem fins lucrativos
e criada para promover a segurança
na internet, revelou que 90% dos estudantes de ensino médio participam
de redes sociais, 69% têm pelo menos
um amigo que conheceram pela rede
e 12% já namoraram pela rede. A pesquisa também revelou o lado obscuro de tanta liberdade de comunicação:
26% dos usuários infantojuvenis já
passaram por algum tipo de constrangimento e 6% foram vítimas de aliciamento sexual por meio da internet. A
empresa entrevistou 2.159 estudantes
e 732 docentes, em âmbito nacional.
A pesquisa da SaferNet corrobora
as informações levadas ao Geduc por
Alessandro Barbosa Lima, da E.Life,
empresa especializada em monitorar
as redes sociais para diversas entidades do mundo corporativo. Segundo
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os dados que apresentou, 89,6% dos
usuários de internet pesquisados têm
cadastro no Orkut, 80,1% têm cadastro
no Twitter, 79,6% no YouTube, além de
outros cadastros em diversas redes sociais e ferramentas de comunicação na
internet. A pesquisa da E.Life teve como base 1.277 usuários da rede e demonstra que as pessoas não estão conectadas em apenas u m a ou outra
ferramenta, mas em várias. E os professores também estão na rede: 47%
deles estão na rede social, segundo a
pesquisa da SaferNet.
BENEFÍCIOS PARA A ESCOLA

Muito além das estratégias de marketing, a web e as redes sociais também
podem ser aproveitadas para a melhoria da educação propriamente. De acordo com a pesquisa da SaferNet, 90% dos
professores consideram a internet uma
importante ferramenta de educação e
69% deles usam a rede diariamente.
Lima comenta que não só a informação disponível na internet é útil como ferramenta de ensino, já que jogos interativos e plataformas de relacionamentos,
por exemplo, podem servir para otimizar as relações entre professores e alunos
e proporcionar um melhor ensino. Ele cita o exemplo de uma professora que levou
um jogo disponível no Facebook, chamado Farmville, para ensinar conceitos
de gestão na universidade e publicou u m vídeo no YouTube (em inglês,
Farmville and Education) explicando sua
experiência (http://www.youtube.com/
watch?v=I2YPfdQVv0c). Para o executivo da E.Life, de fato, a habilidade pa-

Tório Barbosa, sócio-diretor da Educa Comunicação,
lembra que as redes sociais apresentam informação
de mercado espontânea e gratuita

Alessandro Barbosa Uma, da E.Life, cita o exemplo de uma professora que usou um jogo disponível no Facebook para ensinar conceitos de gestão na universidade

ra gerenciar u m a fazenda com poucos
recursos e decidir as prioridades para
sua alocação faz de Farmville um jogo
facilmente aplicável em disciplinas relacionadas com comércio, administração de empresas, trabalho em equipe e
u m a série de outros conceitos. G

Fonte: Gestão Educacional, Curitiba,
ano 6, n. 63, p. 24-25, ago 2010.
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