
COMUNICAR PARA POTENCIALIZAR 
Com o advento das novas tecnologias, as instituições de ensino percebem a 
importância de investir em um departamento especializado em comunicação 

Aascensão das redes sociais 
deixou a comunicação ain-
da mais veloz, abrangendo 

mesmo aqueles que não têm mui-
ta af inidade com o m u n d o ciberné-
tico. Portanto, tornou-se quase que 
uma obrigação das insti tuições de 
ensino acompanhar esta nova era 
da comunicação. Quem não tem um 
depar tamento voltado para comu-
nicar todas as ações da escola, fi-
ca obsoleto no mercado. Segundo 
Eloiza Schumacher Corrêa, mes-
tre em Educação e Comunicação pe-
la Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) e coordenadora de 
comunicação da Escola Autonomia, 
de Florianópolis (SC), o grande de-

safio nessa tarefa está na utilização 
de uma l inguagem que todos enten-
dam, na reinvenção das fer ramentas 
de comunicação já existentes e na 
criação de novas fer ramentas . 

Para ela, o site é um dos modos 
eficazes para a escola comunicar as 
novidades e atividades da inst i tui-
ção. "Atualmente, antes mesmo de 
conhecer a escola, muitas pessoas pro-
curam o site. Novas formas de inte-
ração e aprendizagens se concreti-
zam e ampl iam as experiências das 
pessoas com outras pessoas e com o 
mundo. O site escolar é uma exce-
lente opor tunidade nesse sentido. 
Para fazer com que as pessoas te-
n h a m vontade constante de acessá-

-lo, ou seja, s intam-se atraídas pe-
lo que ali é comunicado, implica no 
desafio de tornar noticiosos os acon-
tecimentos e t rabalhos escolares", 
a f i rma. 

A especialista em Gestão 
Educacional, Ana Paula Rosa Querne, 
que atua também na Escola Autonomia 
de Florianópolis (SC), explica que ho-
je é muito importante ter um departa-
mento de comunicação, inclusive para 
auxiliar a gestão escolar. "Este depar-
tamento é um aliado para atingir ob-
jetivos com melhor comunicação. 
Comunicar é uma ação de partilhar, 
dividir, é potencializar os resultados. 
É fundamental que as escolas tenham 
pessoas capacitadas para a comunica-
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ção e com formação para isso. Afinal, 
elas possuem administradores, peda-
gogos, RHs [profissionais de Recursos 
Humanos], entre outros. Para cada 
função, eles es tudaram para exercer o 
seu papel e sabem definir as melhores 
ferramentas para determinado objeti-
vo. E assim também deve ser na comu-
nicação", orienta. 

Ana Paula acrescenta que o de-
par tamento de comunicação t ambém 
pode auxiliar outros setores. Se o ad-
ministrativo está pensando em fazer 
a lguma mudança, por exemplo, a co-
municação pode ajudar a estudar se 
ela será bem aceita antes de ser toma-
da qualquer atitude. Depois, caso seja 
realizada a mudança, o depar tamen-
to faz a divulgação para todo o público 
atingido. "Por exemplo, a escola quer 
alterar o horário do recreio. O depar-
tamento de comunicação vai ouvir os 
alunos e professores para saber se es-
tão de acordo e, após esta definição, 

estudar quais as melhores ferramentas 
para divulgar isso. Quanto mais o se-
tor de comunicação participar, mais a 
escola vai ter abertura com o público." 

De acordo com lido Francisco 
Golfetto, coordenador do setor de 
Criação das Escolas Energia, com três 
sedes em Florianópolis (SC) e 11 esco-
las licenciadas que util izam o nome 
e a metodologia de ensino, as princi-
pais atribuições da área de comunica-
ção nas escolas privadas são deixar a 
comunidade escolar/acadêmica (pais, 
alunos, professores, funcionários e 
pessoas das circunvizinhanças) a par 
do que acontece dentro da instituição, 
divulgando os eventos e os projetos 
desenvolvidos, divulgar as ações de 
market ing e servir de fonte de infor-
mação àqueles que ainda não conhe-
cem os serviços da escola. 

NOVAS TECNOLOGIAS 
Com a en t r ada das novas tecnolo-
gias (celulares com in te rne t , note-

books, netbooks, ent re outras) na vi-
da de pais e alunos, as inst i tuições 
foram gradat ivamente se adap tan-
do a elas. Segundo Ana Paula, as re-
des sociais são conseqüências disso. 
"As escolas estão ader indo às redes 
sociais. O e-mai l foi o pr imeiro nes-
ta inserção, depois veio o Orkut e as-
sim por diante . Com esta ascensão, 
o grupo de tecnologia na Escola 
A u t o n o m i a teve que e s t u d a r p a r a 
ver as conseqüênc ias disto na insti-
tuição e, a par t i r daí, fo ram feitas as 
adaptações, como o uso cont ínuo do 
site, do Twitter e das outras redes so-
ciais", explica. Ela acredita que é pre-
ciso t r aba lhar e inser ir esta cul tura 
de comunicação nas escolas. "O se-
tor sozinho não consegue t raba lhar 
tudo o que a escola quer comunicar . 
Daí a impor tânc ia de func ionár ios e 
a lunos par t ic iparem de tudo isso ati-
vamente . Hoje, a inda até dá pra fa-
zer de conta que as redes sociais não 
exis tem, mas não podemos viver 
nesta ilusão. Temos que ver que elas 
exis tem e convidar os a lunos para 
part icipar, a f ina l aprendemos mui to 
com eles", completa. 

Eloiza explica que, com a im-
plantação dessa cul tura , todos aca-

bam n a t u r a l m e n t e par t ic ipando 
do processo. No f inal , todos apren-
dem e têm suas vozes ampl iadas . 
"Professores que, a lém de g a n h a r vi-
sibilidade, aprendem a buscar novos 
formatos para mos t ra r suas intencio-
nal idades, evidenciar processos vivi-
dos e reflet ir sobre suas práticas, am-
pl iando seus olhares. Alunos que, 
mui to mais famil iar izados com es-
sas l inguagens, descobrem possibili-
dades diversas para demons t ra r seus 
aprendizados. Profissionais de outras 
áreas que, t rocando idéias, se apro-
x i m a m do discurso pedagógico. Pais 
que, chegando mais per to do que 
acontece na escola, podem se tor-
na r parceiros de fato. Educadores em 
geral que podem ter nos sites esco-
lares um espaço de ref lexão e apro-
f u n d a m e n t o profissional. A escola 
como um todo, porque vai cons t ru in-
do opor tun idades de se const i tu i r co-
mo polo irradiador de conhec imento 
e cul tura" , de ta lha . 

Para o coordenador de Criação 
das Escolas Energia, as redes sociais 
são mais u m a fe r ramenta de integra-
ção e divulgação. "São u m a forma de 
es ta rmos mais presentes na vida dos 
nossos es tudantes que estão cada vez 
mais 'conectados' . Vemos que, além 
de ser outra mane i ra de promover a 
marca, es tamos cada vez mais 'ante-
nados ' sobre as necessidades e os de-
sejos de nossos clientes, porque te-
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mos um feedback mais imedia to de 
nossas ações. São canais que permi-
tem realizar outras atividades que 
ser iam impossíveis senão por meio 
da internet" , a f i rma Golfetto. 

NA PRÁTICA 
Na Escola Autonomia, as redes so-
ciais não são a l imentadas apenas pelo 
depar tamento de comunicação, mas 
t ambém pelos professores e diretores. 
"Cuidamos muito da imagem da esco-
la. Claro que nós controlamos o que 
está sendo postado, mas há esta inte-
ratividade com todos", ressalta Eloiza, 
que cita a lguns exemplos desses ti-
pos de situações: para evidenciar os 
aprendizados implícitos na confecção 

de um boneco de pano por crianças 
de 5 anos, a professora fotografa deta-
lhes dos esforços empreendidos pelas 
crianças; para in fo rmar sobre a lguns 
encaminhamen tos de um dado pro-
jeto que está acontecendo, são cria-
das chamadas atraentes ( tanto visual 
quan to textualmente) na capa do site; 
para explicitar os ganhos das crian-
ças n u m a viagem de estudos, são re-
colhidos depoimentos em vídeo; para 
mostrar a importância de um evento, 
é montada u m a apresentação com fo-
tos e textos; para apresentar suas con-
clusões n u m trabalho de matemática , 
u m a a luna de 8 o ano elabora um ví-
deo sobre o assunto, entre tantos ou-
tros exemplos. 

Ana Paula assegura que as esco-
las, em geral, têm voltado os olhos 
para a comunicação e as redes so-
ciais. "A preocupação com esta parte 
têm crescido bastante nas instituições 
de ensino. Temos visto a lgumas esco-
las despertando esse lado e investindo 
em comunicação. Elas têm procurado 
vincular as redes sociais, revistas, si-
tes, entre outros meios de comunica-
ção. Porém, ainda há muito para cami-
nha r e descobrir nesta área." 

Nas Escolas Energia, há pessoas-
-chave que fazem parte da equipe res-
ponsável pelos comunicados da insti-
tuição. Essas pessoas são membros da 
Direção Geral, da Direção Pedagógica, 
dos departamentos de Marketing, 
Comercial, de Eventos e de Criação. "A 
empresa conta, ainda, com o apoio do 
Setor de Revisão que prima pela boa 
qualidade de todo material de comuni-
cação que é produzido. Isso sem falar da 
agência de publicidade, que é terceiri-
zada e responsável por peças em TV, rá-
dio, jornal e outdoor", completa Golfetto. 

Ele conta que nas Escolas Energia 
as redes sociais servem como um re-
forço da informação que é passada em 
sala de aula, nos murais, nas lousas 
digitais, no sistema on-line de acom-
panhamen to escolar, no website da 
instituição e nos comunicados por e-
-mail. Para tanto, a instituição utili-
za mais o Twitter (@suaenergia) e o 
Facebook (facebook .com/suaenergia) 
e, em menor grau de uso, os canais no 
YouTube e no Orkut. Segundo o coor-
denador, cada um desses tem caracte-
rísticas próprias que d e m a n d a m um 
t ra tamento diferenciado. "No Twitter, 
temos as notas curtas, chamadas pa-
ra notícias e eventos em nosso website 
e t ambém algumas dicas e recomen-
dações de estudo para os alunos. No 
Facebook, além de publicarmos notí-
cias institucionais, em sintonia com o 
website, fazemos t ambém a divulga-
ção de eventos e há um maior nível de 
interação com os participantes. Mas, 
como já foi dito, há t ambém ações pro-
mocionais de curto e médio prazo. 
Sazonalmente, esses canais são utili-
zados t ambém para gincanas virtuais 
com premiação de bolsas de estudo no 
Energia", informa. A ut
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Text Box
Fonte: Gestão Educacional, Curitiba, ano 7, n. 78, p. 26-28, nov. 2011.




