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que parecem sem importância (como uma 
prova recente) até os da atualidade (tragé-
dias, manifestações, etc.).” 

Uma nova forma de aprendizagem
As redes sociais estão se tornando mais 

uma alternativa para adquirir e compartilhar 
conhecimento. “Podem permitir a criação de 
comunidades de aprendizagem que ampliam 
a capacidade de educação da escola, onde o 
conhecimento é algo a ser compartilhado e os 
professores podem ser mediadores importan-
tes. O desafio hoje é que o processo de ensino 
e aprendizagem se dê nessa grande roda de 
compartilhamentos”, acredita Carrano. Ele 
cita, também, que as redes sociais trouxeram 
outro tipo de autoridade, bem diferente do 
modelo tradicional de ensino, em que o pro-
fessor detém o saber e o aluno aprende. “O 
professor está lidando com possibilidades de 
estar diante dele um aluno que também é um 
sujeito potente de saberes.” 

Para Simone, o uso adequado das redes 
é uma ferramenta interessante para o 

é um caso. “O professor separa aquilo que 
deve ser procurado em cada um dos espaços. 
É bom para o professor, para ele direcionar o 
que posta, e para o aluno entender que é um 
lugar de diálogo com ele.”

A boa relação com os alunos em sala de 
aula faz com que a professora de teatro do 
Colégio Sinodal São Leopoldo e Portão, 
Tanise Rosane Pacheco, tenha um perfil 
em uma rede social lotado, com mais de 5 
mil pessoas, na sua maioria atuais e antigos 
alunos. Ela já tentou ter dois perfis – um 
pessoal e outro profissional –, mas admite 
que teve dificuldade em acompanhá-los, e 
optou por ter apenas um. “Não é difícil lidar 
com isso, inclusive tornou-se essencial 
essa extensão, como educadora que não se 
limita ao espaço físico da escola”, afirma. 
Tanise vê na amizade com os alunos nas 
redes sociais uma série de benefícios. “Por 
trabalhar com teatro e arteterapia, acom-
panho como os alunos se expõem nas 
redes, o que dizem estar sentindo e suas 
percepções dos acontecimentos, desde os 

complemento do ensino da sala de aula. “As 
redes sociais cada vez mais têm sido um 
canal de comunicação e de acesso às pessoas 
de todas as faixas etárias. Desse modo, o uso 
delas como mais uma ferramenta no proces-
so de aprendizagem pode trazer bons resulta-
dos”, avalia. Tanise aconselha os professores 
a despirem-se de preconceitos para perceber 
o lado bom das redes sociais contextualiza-
das com a vida escolar. “Se o professor deve 
ser sempre atualizado, as redes sociais se 
tornam aliadas no seu trabalho na educação. 
O importante é abrir os olhos e perceber que 
o mundo digital é instantâneo e rápido, e isso 
é uma virtude, não um problema.” 

escola entre redes sociais”

ajuda das redes sociais

seus alunos nas redes sociais? 
Confira algumas dicas

oo


