
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Retomada do trabalho realizado pelo grupo no 1º semestre de 2011. 

- conversa sobre a criação do Núcleo. 
- discussão de termos do glossário. 
- discussão da teoria TPACK ; com exercício do Minha Terra. 
Propostas para o segundo semestre: 
- fechar uma agenda comum com o grupo para o 2º semestre. 
- dar continuidade à discussão e construção do glossário. 
- criar um guia de planejamento do uso das TICs para os líderes dos projetos. 
 

II. Discussão sobre a retomada dos temas trabalhados no 1º semestre: 

Um projeto que terá algum ambiente virtual deve ser construído sob os três pilares:: pedagogia, 
conteúdo, tecnologia. Eles devem ser considerados na construção dos projetos e na integração nos 
projetos. Incluindo a comunicação. 

Vimos que a teoria TPACK, trabalhada em dois encontros, não dá conta de tudo, mas traz os três pilares 
que ajudam a pensar a base estrutural onde apoiaremos um projeto; um ambiente virtual.  
Quando o ambiente com problemas estruturais compromete a metodologia e o conteúdo trabalhado. 
Por isso a parte estrutural e tecnológica é importante também. Ela também deve estar de acordo com 
a proposta de trabalho. Assim, o ambiente será usado da melhor maneira. 
É necessário entender que tem a ver com a cultura e não só com o instrumental.  

O caderno de webcurriculo (Ensinar e Aprender no Mundo Digital) rompe a barreira da tecnologia X 
escola. A tecnologia ainda é utilizada pelo professor para uso próprio, mas, ele não a leva, e não a 
considera, dentro da escola. É difícil ver um projeto que incorpore a tecnologia, ela é vista como um 
anexo da escola, apenas uma ferramenta. A proposta do Ensinar e Aprender foi a de conversar direto 
com o professor. 

Outro ponto que devemos considerar do trabalho com o TPACK é esse trabalho gradativo que deve ser 
feito com o professor e educador. Nesse âmbito, há muitas diferenças: há desde professor que ainda 
não tem e-mail (mas que tem se tornado mais raro), até professores que têm Blog e usam esses 
recursos para o aprendizado. 

Os materiais pensados para o um ambiente virtual deve levar em conta sua linguagem/ Multimídia e 
não ser apenas uma transposição do Word. Além disso, deve ser levado em conta também, a questão 
do REA e do Creative Commons. É preciso pensar na construção dos projetos e dos materiais no mundo 
digital. Os cadernos que incluem site e links com o mundo virtual permitem o uso e a apropriação do 
ambiente.  

O Caderno Cenpec está indo para essa linha do Creative Commons. A proposta é que seja desenvolvido 
só para o ambiente virtual. No entanto, foi discutido no grupo, que é preciso considerar os diferentes 
públicos com os quais o Cenpec atua e se relaciona. Publicar apenas no virtual perde um pouco o 
público que já lê e consome a revista em papel. A impressãoa impressão sob demanda e um novo jeito 
de trabalhar com o virtual e o papel ao mesmo tempo. 

O Creative Commons levantou outra discussão, a dos direitos autorais de materiais que nós podemos 
usar. Levantou-se a necessidade do Cenpec ter um banco de imagens para uso nos ambientes virtuais, 
pois isso dá bastante trabalho e leva um tempo grande na criação de AVAS e ambientes de 
comunicação. 

A instituição deveria adotar uma modelo de utilização de imagens, como Creative Commons. 
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III. Discussão sobre mediação 

A proposta de trabalho para esse encontro, além da retomada das discussões do primeiro semestre, foi 
o de aprofundar as questões sobre mediação em ambientes virtuais.  
Para isso, o grupo foi dividido em dois grupos que deveriam discutir, a partir de suas experiências 
práticas, o trabalho de mediação em AVAs. Deveriam também levar em consideração a Interação e  a 
Interatividade desses ambientes. 

Para a sensibilização da discussão, foi exibido um pequeno vídeo produzido pelo Educarede, com 
depoimentos de professores falando sobre mediação. 

Alguns pontos importantes foram levantados pelos grupos, tais como: quais ações o mediador 
desenvolve; quais cuidados ele deve ter; o que deve e não deve fazer; que linguagem deve usar etc. 
Segue abaixo as considerações. 

- acolhimento é fundamental num AVA. 

- é preciso fundamentos da prática pedagógica no mundo virtual. 

- mediação na educação – tem uma intenção e não se dá espontaneamente. Por isso há necessidade de 
um mediador. 

- a relação não pode ser fria. Ela tem de ser construída.  

- estabelecer vínculos e elos no AVA, interação entre as pessoas e com o ambiente.  

- mediar com aqueles que participam e os que não participam do ambiente.  

- perfil do público mudo bastante dependendo da região. Isso influi na participação. O letramento 
digital de cada grupo também influência o trabalho com ele. 

- cada um tem uma importância no o grupo. Quando um educador não participa quem perde é o grupo. 
Isso é uma concepção do curso dos avaliadores e é uma estratégia adotada para trabalhar com o grupo 
como um todo, e pensando naqueles usuários ausentes. 

- esse é um dos grandes desafios. Criar espírito de grupo, como estabelecer o espírito de grupo.  

- variar as atividades. Experimentar usar uma atividade wiki, onde o participante deve escrever  

- disponibilizar as diferentes linguagens, considerando os diferentes acesso e habilidade com o 
computador. Não podemos fazer um ambiente todo em Flash se o grupo não pode abrir esse 
programa.  Isso afasta as pessoas, disponibilizar textos e outros materiais que contemplem. 

- ter um mediador não conhecido pelo grupo há menos projeção sobre ele. Há a possibilidade de se 
construir novos vínculos. Nem sempre um mediador conhecido do grupo ajuda no trabalho.  

- mediador deve identificar pistas dadas pelos participantes. Ele não é só animador, mas orientador do 
grupo.  

- mediação para integração, animação e do conflito do grupo também. 

- deve haver um contrato didático com o grupo. O usuário pode aceitar ou não. A pessoa pode escolher 
participar ou não.  

- o bom mediador está sempre antenado! As postagens não podem demorar para serem respondidas. 
No entanto é preciso saber que o mediador não é uma máquina, ele tem horários. Esse ponto é 
importante. Antenado não quer dizer somente conectado 24h, mas entender as postagens, os silêncios 
e saber como lidar com isso. 

- certos textos, por exemplo, causam certos silêncios. É preciso respeitar e entender o silêncio. Se ele 
mexeu com os participantes é preciso esperar e depois conversar sobre ele. Não é todo silencia virtual 
que significa não participação. 

- o número de horas dedicadas ao mediador virtual é muito pouco, pois entende-se que no virtual 
gasta-se menos tempo. Mas isso não é uma verdade. 
 



 
- deve haver combinados, como por exemplo, quando o mediador entrará para responder as 
postagens. 

- relação com os participantes, entre participante-participante e com o ambiente. 

- quais ferramentas possibilitam maior interação? O fórum cascata, por exemplo, possibilita 
maior interação do que o fórum fechado. Propicia ambiente semelhante o de grupo em sala de 
aula. 

- Intenção da interação – levar para a realidade escolar a discussão feita no virtual. 

O curso (de Avaliadores do PIU) ajudou a entender conhecimentos que estavam fragmentados, 
por exemplo. 

- inclusão digital – é importante saber para quem está disponibilizando nosso conteúdo. Pensar 
em ambientes híbridos que atendam diferentes demandas de acesso.  

- o tom do discurso deve ser pensado para situações de comunicação. Deve ser muito próximo da 
oralidade. Adequação do discurso. E é diferente em cada ferramenta. 

- como construir o discurso oral para o escrito? A comunicação se dá pela escrita oral e não pela 
forma escrita. É um jeito de falar que aproxima o participante do mediador. (texto) 

- Há o mediador do conhecimento e/ou o mesmo mediador do ambiente. 

- mediador responde mensagens e apaga incêndios. Ele é um professor, um orientador, um par 
avançado. 

- como mediar ambientes espontâneos, como comunidades virtuais e redes? Essa é uma grande 
questão. Animador e mediador. 

 
IV. Integração entre trabalho: presencial e online 

O que vai ter no presencial e no virtual tem que estar junto com o planejamento do presencial. 
Depende da intensidade, é mais estruturado ou menos estruturado. 

Quando se planeja um ambiente virtual é preciso fazê-lo com antecedência. Deve haver 
combinados iniciais. Ajustes de expectativas. 

Cada vez mais há a necessidade de integrar o presencial com o virtual. Essa tem sido uma 
demanda cada vez maior. É preciso, portanto, discutir junto com a equipe o desenho do AVA. Se 
isso não acontece fica desencontrada a proposta da equipe gerencial e a da técnica.  No PIU teve 
um seminário presencial antes do curso, e foi extremamente valorizado pelos participantes. 

É preciso ter claro qual o objetivo do ambiente; qual a proposta de trabalho.  
 

V. Encaminhamentos 

Disponibilizar o texto introdutório do Ensinar e Aprender no mundo digital para o grupo. 

Desenvolver trabalhos no coletivo e em pequenos grupos como estratégia de trabalho com este 
grupo. 

Indicação de leitura: do vídeo sobre aprendizagem indicado pela Marlene Alexandroff e do texto 
“Tecnologia e Educação a distancia” – Maria Elisabete Almeida (PUC-SP) 

Convidar os mediadores dos projetos para participar do próximo encontro. 


