
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GD TICs – 6º Encontro 

22/09/2011 

 

I. Retomada do encontro anterior  

- retomamos a discussão sobre mediação realizada no encontro anterior, com destaque para 

alguns pontos como: 

  - a mediação na educação tem uma intenção e não se dá espontaneamente. 

 - deve sempre haver um acolhimento e a relação com os educadores tem de ser                  

                construída. 

 - mediador deve identificar pistas dadas pelos participantes, a relação deve ser 

dialética. - deve haver combinados com o grupo. 

               - o tom do discurso deve ser pensado para situações de comunicação,deve ser muito  

                próximo da oralidade. 

 

II. Apresentação de Natália Noguchi e o grupo de formação do Projeto Telecentros.BR 

- Natália, Dalton e Mariana, doTelecentro BR,fazem a formação de milhares de monitores em 

todo o Brasil para atuar nesses telecentros. 

- Natália apresentou seu trajeto profissional, lembrando da sua atuação no projeto Tecendo 

Redes, no Cenpec, com formação e articulação em encontros presenciais e ações online. 

- O grupo trabalha com a plataforma Moodle e com as redes sociais. Também utilizam, 

quando necessário, telefone e outros meios de comunicação. 

- Alguns pressupostos/acordos para ativação da rede:  

1) Não dá para cindir o presencial do online. Estratégias de ativação de redes: biomapa; 

café colaborativo; inquérito, importância de registro, que podem ser feitos com 

dispositivos que estão a mão dos educadores, como celulares e câmeras simples, e 

disponibilização muito rápida desses registros no virtual. 

2) Quem faz a formação presencial é o mesmo formador que faz a moderação virtual.  

3) Importância de promover uma apropriação lenta e gradual dos ambientes virtuais. 

Sempre utilizamos a imagem da “casinha”. O ambiente virtual é uma casa que tem 

que ter alguém para te receber e estar sempre com gente, movimentada. 

4) Estabelecer confiança: deixar as pessoas sempre muito à vontade: publicar primeiro 

algo que é do outro e depois falar sobre si. 

5) Moderação ligada à concretude do território: virtual e real. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dalton mostrou um sociograma que mostra a troca entre pessoas realizadas em determinado 

ambiente virtual. Uma aprendizagem tirada é não centralizar tanto a produção na rede, pois, 

depois que o projeto acaba, a rede se desfaz. 

- Ativação da rede – deve ser uma dinâmica presencial que dialoga com o digital; atitude de 

acolhimento e chegada. 

- Dalton explicou também a importância de investir no processo de produção de tecnologia, 

com os profissionais de tecnologias totalmente integrados ao projeto, ainda que sejam 

fornecedores. 

- O grupo explicou sobre o funcionamento do Telecentro BR,  infraestrutura, conexão e 

formação e qual o público que participa, que são os monitores jovens da comunidade 

bolsistas. 

- Telecentros.BR é uma Rede Nacional para inclusão digital; tem pólos regionais e pólo 

nacional (o grupo da Escola do Futuro é o responsável por esse pólo). O objetivo inicial do pólo 

nacional é construir conteúdo para formação, mas o processo de construção desse conteúdo 

foi construído junto com a rede. A ideia é mapear os saberes nos pólos. 

- aderir a uma rede é uma escolha; colaborar é uma aposta; embate de sentidos (acordo de 

atividades, fóruns etc.) 

- Não é só colaborar, mas compor. O grupo frisou a importância do trabalho coletivo. 

- Mediação, para eles é chamada de moderação: oferece estratégias de conversação, faz um 

síntese e disponibiliza na rede. 

- Pontos importantes levantados: Ativação de rede e inclusão digital; Acolhimento;  

Investimento na relação; Tecnologias livres; Material aberto e disponível na internet. 

- Simplicidade = apropriação da tecnologia 

Encerramento 

- os participantes do GD fizeram várias perguntas, desde as metodologias adotadas até os 

recursos técnicos utilizados. Percebemos como foi importante o diálogo com o grupo que, 

além de esclarecer algumas dúvidas, trouxe novos pontos de vista para serem debatidos pelo 

GD. Um dos pontos já será levantado no 7º encontro. 

Todos os participantes ficaram até o final e disseram ter sido um momento importante para 

novas ideias. Uma “arejada” para o GD. 

 

 

 

 

 


