
m espaço em que u m a pes-

soa expõe suas ideias, in-

quietações e sent imentos. 

Nesse mesmo lugar, outras 

pessoas têm contato com essa expres-

são e podem comentar , debater, con-

cordar e discordar. Se pensou em u m a 

sala de aula, agora t ransf i ra esse es-

paço para um ambiente digital: eis as 

redes sociais, com destaque para os blogs, 

páginas que permi tem a interação en-

tre o usuár io que publica e aquele que 

acessa. 

Inicia lmente usado como diário 

virtual , esse tipo de sítio virou recur-

so empresarial e didático em diversos 

segmentos. Contudo, devido à sua es-

sência voltada ao compar t i lhamento 

de ideias e debate, tem grande poten-

cial para a judar t a m b é m as insti tui-

ções de ensino. 

De acordo com a consultora em 

ensino a distância Silvia Dotta, de São 

Paulo (SP), na média, as escolas u s a m 

tal recurso no rma lmen te para f ins 

corporativos ou em páginas de acesso 

restrito apenas à sua comunidade. Na 

par te didática, o mais c o m u m é a cria-

ção de blogs por professores para tra-

tar dos assuntos que eles mesmos le-

c ionam, como um espaço colaborativo 

ou para postar atividades de aula. "Há 

u m a tendência ao uso das mídias di-

gitais e a tuar nessa área mostra que a 

escola está antenada", acredita Silvia. 

Além do uso adminis t ra t ivo e 

mercadológico, ela cita que as escolas 

podem apoiar essas iniciativas com 

t re inamento no uso das fer ramentas , 

cedendo servidores e es t ru tura téc-

nica, até de programas para produ-

ção e edição de conteúdo. "Há profes-

sores com blogs de sucesso entre seus 

a lunos e até fora da escola. As insti-

tuições de ensino podem dar apoio a 

esses docentes para reverter isso posi-

t ivamente t an to para as suas ativida-

des docentes quan to para a sua ima-

gem", acredita. 

Não há uma estimativa exata de 

quantos blogs existem na internet, mas os 

índices do Technorati (http://technorati. 

com), motor de busca específico para 

essas páginas, já tem mais de um bi-

lhão de registros. 

PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO 
Na sua unidade de ensino médio, no 

Bairro da Lapa, em São Paulo (SP), o 

Colégio Oswald de Andrade desenvol-

veu uma ação para divulgar em blogs o 

conhecimento produzido no local. Com 

implementação em janeiro deste ano, 

o "Projeto Blogs do Oswald" consiste na 

criação e manutenção destes espaços pa-

ra discutir grandes áreas do conhecimen-

to, com autoria e mediação de docentes 

da instituição. A iniciativa do colégio da 

capital paulista é um exemplo da nova 

estratégia que começa a ser adotada pe-

las instituições de ensino brasileiras, que 

passaram a ver os blogs não apenas co-

mo uma "extensão" da sala de aula, mas 

também como um importante canal de 

comunicação entre a escola e toda a co-

munidade escolar. 

Segundo o psicólogo André Meller, 

coordenador de Comunicação e Projetos 

http://technorati


do colégio, além de mante r a escola 

atualizada com o uso da tecnologia que 

faz parte do dia a dia dos seus alunos, a 

ideia inicial era usar as ferramentas de 

interação com um público mais geral, 

além de alunos, ex-alunos, funcionários, 

pais e docentes, para melhorar tanto a di-

vulgação quanto a produção. 

A instituição pesquisou sobre co-

mo as escolas de ensino fundamental e 

médio, em geral, usam essa ferramen-

ta. Pela avaliação de Meller, semelhan-

te à de Silvia Dotta, normalmente os blogs 

são empregados de modo institucional ou 

com canais fechados à comunidade in-

terna. "Há também alguns blogs de do-

centes muito específicos em questões de 

sala de aula e de turmas determinadas. 

Queríamos, contudo, blogs que fossem in-

teressantes a qualquer pessoa que pas-

sasse por eles, com nossos professores co-

mo produtores de conhecimento sobre o 

mundo, cada um na sua área, e que ar-

ticulasse com coisas da escola, mas tam-

bém fora dela", explica o coordenador. 

Após estabelecer o perfil desejado dos 

canais, foram definidos os temas e os res-

ponsáveis pela sua manutenção, de modo 

que as páginas tivessem identidade própria 

e a marca dos seus autores, sem vinculação 

a disciplinas específicas. Em abril deste ano 

foram feitas as primeiras postagens no 

Saber na Rede (http://sabernarede.word-

press.com), que trata de internet e as tecno-

logias digitais como locais de aprendizado, 

mantido por Meller; no Prefácio Cultural 

(http://prefaciocultural.wordpress.com), 

sobre cinema, arte e literatura e de au-

toria do professor Adriano de Almeida; 

e no 12a Dimensão (http://12dimensao. 

wordpress.com), do docente de física Jacó 

Izidoro Moura, que trata de Ciência e 

Tecnologia. 

Os autores foram escolhidos por tem-

po de dedicação, vínculo com a escola, 

identificação com o projeto pedagógico, 

o bom relacionamento com alunos e dis-

ponibilidade para atividades fora da esco-

la, pela qual já são remunerados por uma 

carga horária fora de sala. "Usamos as 

máquinas da escola, os programas já ins-

talados e uma plataforma gratuita de pu-

blicação, o Wordpress. Os custos não são 

problema. A concepção do projeto é mais 

marcante", avalia Meller. 

O professor Moura, autor de 12a 

Dimensão, conta que escolhe os te-

mas de acordo com as notícias recen-

tes nas áreas de Ciência e Tecnologia. 

Alguns assuntos são publicados den-

tro de um cronograma, porém há os 

que não podem esperar, como a bo-

la Jabulani, usada na Copa do Mundo 

deste ano, o vazamento de petróleo no 

Golfo do México e o resgate de minei-

ros no Chile. "A pesquisa, o refinamen-

to das informações e a produção de um 

texto chegam a dez horas. Não é um as-

sunto apenas da sala. As vezes, cito o 

blog na aula, mas é esporádico", revela. 

Para o professor Almeida, o blog é 

u m a área de extravasamento para falar 

de assuntos que se tornam inviáveis em 

aula por conta das cargas horárias de 

cursos regulares, como literaturas fran-

cesa, russa, cinema e estética. "O meu 

público é maior do que os alunos da es-

cola, envolve pais, amigos e ex-alunos", 

conta. 

A escola está avaliando os resulta-

dos dos três blogs e pode lançar outros, 

porém sem previsão. No local há ainda 

iniciativas de professores para aulas es-

pecíficas, mas que não fazem parte des-

se projeto. Além disso, a instituição de 

ensino man tém páginas no Facebook e 

no Twitter para tratar de assuntos gerais 

do seu dia a dia e até para organização 

de formatura. Para isso, promove ofi-

cinas para tratar com alunos e funcio-

nários sobre o caráter público da inter-

net, para que não se publique conteúdo 

que o autor não queira que seja visto, 

além de treinamento para produção de 

vídeos, construção narrativa dos vídeos 

e áudios postados (podcasts) e, também, 

produção de foto e imagem. "Nesta eta-

pa estamos preocupados com a produ-

ção da informação, sempre com a me-

diação de um professor. A qualidade 

técnica da produção será um segundo 

passo. O importante é saber usar. Como 

ferramenta pedagógica, há experiên-

cias bastante variadas com as mídias 

digitais e redes sociais, tanto como fer-

ramenta de comunicação geral quanto 

pedagógica específica para sala de au-

la", conta Meller. 

http://prefaciocultural.wordpress.com
Text Box
Fonte: Gestão Educacional, Curitiba, ano 6, n. 67, p. 20-21, dez. 2010.




