
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Apresentação do Blog e da página do Núcleo no Portal do Cenpec 

 

Propostas do Blog do Núcleo: 

- ser agregador e multiplicador das informações relacionadas a TICs e Educação. 

- seções: sobre o Núcleo, o GD, notícias relacionadas, mídias e agenda de eventos. 

- na parte do GD poderá ser encontrado o material utilizado, as datas dos encontros etc. 

- além de mostrar a reflexão deste grupo, o Blog pode apontar eventos e materiais que trabalham com 

o tema e que são importantes para o grupo e a casa terem conhecimento. 

 

Apresentação e proposta da página do Núcleo no Portal do Cenpec.  

- comunicação para fora do Cenpec. 

- agregador e divulgador das diversas ações do Núcleo. 

- nele ficarão as produções de TICs do Cenpec, como o Glossário, o caderno de webcurrículo, o Blog. 

- apontar para ações de fora do Cenpec que trabalham com o tema; divulgar a produção do Núcleo da 

PUC do Rio Grande do Sul, por exemplo. 

 

Temos diferentes canais de comunicação. Quem queremos comunicar? Como? Por qual veículo? 

Blog do Núcleo – público dos projetos participantes do GD. 

Portal Cenpec – público externo; institucional. 

Por dentro do Cenpec. - público interno. 

 

Produção do nosso conhecimento na área de tecnologia será veiculada nesses canais de comunicação, 

independentemente da produção cotidiana dos projetos.  

Foi apontado o quanto a comunicação e a animação do grupo é importante. Receber os avisos das 

datas dos encontros com a pauta e os informes relacionados aos eventos foram considerados 

mobilizadores. A partir disso foi discutido, ainda, como utilizar os demais veículos (citados acima) 

para comunicar o restante da casa sobre as discussões deste e dos demais GDs que acontecem no 

Cenpec. 

Proposta: inserir o item Experiências no menu do Blog; inserir Blogosfera . 

A ideia, abordada pelo grupo, é constituir o Blog como espaço de conhecimento e de intervenção 

deste grupo. Colocar o material do GD, textos produzido pelo grupo, relatos etc.  

Envolver os líderes, além dos representantes que já participam dos GD, em alguns encontros também 

foi apontado como uma ação importante para a ampliação das discussões deste grupo. A lista de e-

mails já contempla, além dos participantes, os líderes dos respectivos projetos.  Outra estratégia é 

convidá-los para alguns encontros cuja discussão tenha caráter mais ampliado (como o próximo 

encontro que será realizado no dia 05.07.2011). 
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II. Como tem se dado o trabalho com TICs e Educação no Cenpec? 

 

A partir do texto da teoria TPACK (Mishra & Koehler, 2006) um amplo debate se deu sobre o papel dos 

profissionais que trabalham com TICs, tanto no Cenpec como nas escolas e instituições com as quais 

atuamos. Se na pesquisa portuguesa observou-se a dificuldade dos professores de ensino de área para o 

trabalho com a tecnologia na escola, no Brasil não é diferente. Aqui, ainda há dificuldade e resistência ao 

trabalho com TICs. E, quando ele se dá, muitas vezes, é desenvolvido como reprodução do trabalho 

presencial.  

Alguns pontos sobre o assunto foram levantados pelo grupo: 

- O trabalho no ambiente virtual é mal compreendido. Parece que é algo simples de se fazer, mas o grupo 

apontou como sendo um trabalho complexo também, assim como trabalho presencial.Não há compreensão 

de que é necessário planejamento e construção de etapas de produção para o trabalho que acontece em 

ambientes virtuais de TICs e Educação. 

- Deve haver um casamento entre o presencial e o a distância. Para os projetos que acontecem apenas no 

presencial, isso é um grande desafio. Há uma preocupação generalizada de que as tecnologias tomarão o 

lugar dos professores.  Hoje não dá para pensar em ações somente presenciais. Estas ações estão sentindo 

necessidade de desenvolver também ações virtuais, no entanto,  ainda são vistas como complementar. 

(Atualmente 20% dos cursos universitários possuem ações a distânciapermitidas pelo MEC.) 

- A construção do conhecimento se dá independente do meio. Estamos presos ao ensino-aprendizagem 

formal presencial, controlado. A escola, principalmente, está muito centrada no modelo positivista de 

ensino, mas ele se dá de diferentes maneiras e pode acontecer em diferentes ambientes. Ainda há 

reprodução do modelo presencial antigo de se fazer educação.  

- O professor tem que se enxergar num novo papel, que está surgindo. E é preciso haver orientação para 

esse professor – como aponta o texto. O caderno Ensinar e Aprender no Mundo Digital, desenvolvido 

pelo Projeto Aceleração no Tocantins, conversa com o professor.  É preciso estabelecer um diálogo que 

converse com o professor (lembrando novamente que estamos numa fase de transição). 

- Ainda há uma dicotomia dessa discussão do presencial e do virtual. “Por que temos que insistir que um é 

melhor do que o outro?”. O que está em jogo é o aprendizado dos alunos, dos educadores, mas ainda 

ficamos na discussão da ferramenta, numa visão instrumentalista. 

- Estamos vivendo um novo momento na história, onde as tecnologias já fazem parte da vida das pessoas. 

Esse é um caminho que não tem volta. Estamos na Cultura Digital, ou na Cibercultura, como apontam 

alguns autores e, atualmente, existem diferentes jeitos de se trabalhar com educação: somente presencial; 

somente virtual; virtual e presencial; inicialmente presencial e com continuidade no virtual etc. Não há 

apenas um jeito de trabalhar no virtual.  

Estamos ainda no momento da transição, então precisamos fazer no papel e também no virtual, mas não 

podemos mais só ficar no papel. Os projetos que trabalham com gêneros, por exemplo, devem contemplar 

os novos gêneros, como o fórum online, ou a homepage. Quais projetos adotam em seus conteúdos 

formativos as tecnologias?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- O que são espaços formativos? EAD, CVs, Redes sociais educativas são espaços formativos? Sim. 

Existem outros jeitos de trabalhar, como aponta o texto. É necessário haver acreditação em relação a essas 

novas metodologias. 

- Não há relação entre o uso pessoal e o uso para o trabalho educacional. Esse salto ainda não foi dado. 

Não há movimento com naturalidade nesse sentido. O professor já está imerso na cultura digital, usa texto 

no Word, usa caixa eletrônico etc, porém tem dificuldade de integrar essa cultura na sua prática docente. 

- A atuação do professor tem que ser considerada nos três níveis de conhecimento TPACK. A parte 

tecnológica é desconsiderada como conhecimento, mas também o é. 

- Temos que tentar não ficarmos restritos a modelos e suportes. O que importa é a metodologia e proposta 

do professor e da escola, e não apenas o livro didático e a internet.  

- Tecnologia não é só suporte  mas também é objeto de conhecimento. Lembrar que a escrita é uma 

tecnologia, antiga, e que possibilitou uma educação a distância. A leitura não está somente no suporte 

livro, nem só no suporte papel. 

-Os projetos no Cenpec estão preocupados ou só com o conteúdo, ou só com a tecnologia, ou só com a 

metodologia. O desafio é integrar essas diferentes instãncias. 

 

III. Propostas de trabalho presencial e a distância para o GD e para o Núcleo: 

- Os comentários do texto podem ser feitas no blog, por exemplo, ou num GDocs e ser compartilhado. 

- Trazer para o grupo temas relevantes para discussão, como por exemplo o porquê determinado projeto 

escolheu trabalhar com educação a distância; por que outro projeto escolheu trabalhar com Comunidade 

Virtual.Trabalhar com  produção de conhecimento dos projetos.- Trazer reflexões que partiram do projeto 

e trazer para discussão em grupo. 

- Levantar  com o GD da LP onde a tecnologia é incorporada, como objeto de conhecimento, nas pautas, 

nas sequências didáticas e material produzido dos projetos que trabalham com leitura e escrita,.  

 

 

 

ENCAMINHAMENTOS 

- Foi apontado que é preciso cuidado em adotar modelos como o TPACK. Vamos olhar para ele, estudá-lo. 

- O Núcleo de TIC é privilegiado para fazer essas discussões sobre conhecimento e os objetos de 

conhecimento  

- Criar estratégias: este grupo está no lugar da reflexão, mas pode  subsidiar  novas possibilidades. 

- Termos para serem inseridos no glossário: virtual, virtualidade, interação, interatividade, ferramenta, 

suporte, gênero.  

Encontro de agosto: construção do glossário. 

 

Participantes: Mariana Garcia, Maria Brant, Ivana Boal, Thais Lervolino, Heloisa Amaral, Regina Estima, 

Eloisa de Blasis, Claudemir Viana, Ana Cecília, Nina (Ana Carolina), Adriana Vieira, Fernanda Ribeiro, 

Solange Marques. 

 

 


