
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Retomada do encontro anterior. 

- retomamos os temas trazidos pela Natália Noguchi e sua equipe, da Escola do Futuro, 

sobre mediação e ativação de rede em ambientes virtuais de aprendizagem. Esse tema 

gerou novas discussões que seguem abaixo. 

II. Trabalho com redes 

Foram apresentados dois vídeos para mobilizar ainda mais a discussão. Foram eles 

“Redes Sociais”, do Prêmio Cultura Viva, e “Sobre Redes Sociais” da Agência Click 

(ambos disponíveis no Blog do Núcleo de Tecnologia). 

Como trabalhar com a formação e a ativação de rede? 

- ativação de uma rede pode se dar por uma lista de discussão, que é mais simples e 

mais livre. A própria lista já é uma rede. 

- a ferramenta fórum também é. Mas é um trabalho mais aprofundado. Há fóruns 

livres na internet que funcionam muito bem também. 

- o compartilhamento faz parte da web 2.0, cujo principal objetivo é compartilhar. A 

escola ainda trabalha muito focada no individual, na competição com o outro, com 

medo de socializar os conhecimentos na rede. Há relações políticas e de poder nas 

escolas. Há, ainda, uma timidez de se expor na internet. Tudo isso limita o trabalhão 

em rede na escola. 

- a equipe da área de cultura não tem tanta resistência como a escolar, é um perfil 

diferente. Há dificuldades também, mas há mais disponibilidade para lidar com as 

tecnologias. Eles participam bastante das redes sociais. 

- é fundamental letrar as pessoas na cultura digital. Sem esse conhecimento é difícil 

partir para o próximo passo, que é o de usar as redes para educar e compartilhar. 

- estamos numa fase de transição. Não é possível voltar atrás e desconsiderar o uso da 

internet e das novas tecnologias, mas também temos que ser cuidadosos com o nosso 

público. Quem são? Onde atuam? Qual acesso tem à internet? Qual afinidade tem com 

ela? Esses pontos são importantes para serem pensados mas não podem ser 

impeditivos da realização de atividades online.  

- o contato por telefone, por exemplo, ainda é importante. Vemos isso acontecer em 

diferentes projetos do Cenpec. Ainda estamos na transição para atuar na 

transversalidade da rede.  

- hoje se fala em Multiletramentos (Roxane Rojo). Estamos em contato com uma 

grande diversidade cultural e acesso a muitas mídias diferentes. A navegação na 

internet exige um conhecimento para ver vídeos, escrever nos microblogs com apenas 

140 caracteres, fazer um áudio etc. 
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- como usar as redes sociais que já existem na internet? A equipe do Programa 

Jovens Urbanos, por exemplo, tem usado junto a seus educadores, o Gtalk, do Gmail. 

Assim, ficam conectados e podem se conversar em tempo real sobre o projeto. Essa 

é uma da maneiras de ativar a rede do Programa. Outra ferramenta que já está 

disponível na internet gratuitamente, e é utilizada pelo Minha Terra, é o Twitter. 

Além de se comunicar com os estudantes pelo microblog, o projeto realiza os 

tweetencontros, via webcam. O Portal do Cenpec, assim como outros programas da 

casa, também já utilizam algumas redes sociais como o Facebook, o Orkut e o 

Youtube. Jovens Urbanos, Cultura Viva, Olimpíada da Língua Portuguesa, Minha 

Terra e Educação com Arte são os que as utilizam. 

- uma questãoque se coloca é: como relacionar essas redes já existentes com as 

redes dos projetos e programas? Uma alternativa é ir onde estão os educadores, no 

Orkut, no Facebook ou no Twitter. O quanto também devemos investir na rede para 

chamar e criar os nós com esse público? 

- o objetivo do Cenpec é a educação, e não se faz educação sem intencionalidade. 

Como, então, operar as intencionalidades dos projetos para o público ficar mais 

cativo nas redes? Qual a função da internet? Qual a função da internet na educação? 

- devemos usá-la não apenas como ferramenta de divulgação, mas de ação, de 

mobilização e de interação. 

- pensar um projeto novo que pense no desenhos das redes. Quaise as possibilidades 

de canais de compartilhamento. Hoje não dá para não pensar em compartilhamento, 

em que o participante/usuário não possa intervir, comentar, compartilhar. 

- a rede tem vida própria. Algumas precisam de um mediador/ animador, senão ela 

morre. Há vários tipos de relações na internet e nas ferramentas interativas. 

- no entanto, há uma contradição que não está apenas no campo da educação, mas 

no campo econômico, de quem financia os projetos. Alguns limitam a participação 

nas redes. 

- ficam algumas questões finais: como a web 2.0 pode dialogar com a escola que está 

ai? Como trabalhar com a dicotomia controle X rede distribuída? Como conseguimos 

construir este caminho que queremos?  

Ao final do encontro foram indicados dois materiais para apreciação do grupo: 

- o texto Na Rede, o educador pode ser o “Nó robusto”. Ensinar e aprender no 

contexto da cultura digital e em rede, de Claudemir Viana. 

- a apresentação Multiletramentos, de Roxane Rojo. 
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