
ENCONTRO GD das TICs - 3º Encontro 2013 

 

Data: 10/05/2013 

Local: Cenpec (auditório) 

Horário: 9h30 às 12h30 

 

 

SÍNTESE DO ENCONTRO 

Informes 

- Lançamento da publicação Tics Kids on-line Brasil 2012. 
- Lançamento do fascículo 6 da Coleção Ensinar e Aprender no Mundo Digital – 

Pluralidade cultural dentro das escolas 
 

Retomada do encontro anterior (Márcia Coutinho) 

- Proposta de discussão relacionando os modelos de projetos educativos no meio 
virtual a serem analisados no GD (Moocs, Khan Academy, Educopédia) aos aspectos 
que envolvem um projeto inovativo (apontados na pesquisa Inovação 
Tecnoeducativa: um olhar para projetos brasileiros, apresentada e debatida no 
encontro passado, 12/04). 

- Márcia observa a complexidade envolvida na análise de um projeto dessa natureza: 
muitas vezes se apresenta inovador em alguns aspectos e conservador em outros. É 
importante refletir sobre que perguntas devem ser feitas para analisar isso, tendo 
em vista que todos os aspectos (inovação, qualidade, integração, tendências) são 
articulados. 

- Para a pesquisadora, muitas vezes falta ao Cenpec observar os aspectos da 
integração e das tendências. Por isso, sugere como dinâmica para a discussão 
analisar os projetos com base nesses dois aspectos. 

 

Apresentação do blog Cronicanto: O Cronicanto é uma inovação? (José Alves) 

- O blog Cronicanto: nasceu há três meses, da iniciativa de 34 estudantes de 14 a 16 
anos, semifinalistas da última edição da Olimpíada de Língua Portuguesa (gênero 
crônica). Esses estudantes, de várias regiões do país, que se conheceram na 
Olimpíada, tinham como objetivo comum o desejo de divulgar e compartilhar seus 
escritos. A princípio pensaram em um livro, mas, com a mediação de José Alves, 
chegaram à proposta do blog.  

- O Cronicanto é gerido e alimentado pelos estudantes de forma colaborativa, 
diariamente. Todo o layout, a divulgação nas redes sociais (Facebook, Twitter, 
Tumblr) e a gestão (administrativa e de conteúdo) são realizadas pelos integrantes.  

- A princípio sugeriu-se que se seguisse a dinâmica da Olimpíada: postar o texto junto 
com o bilhete orientador do professor, mas os estudantes autores preferem não 
divulgar o bilhete, apenas apresentam a crônica para o professor antes da postagem 
no blog.  

- No Facebook, criou-se um grupo fechado para discussões e decisões da equipe 
(como a criação do nome do blog, a dinâmica de alimentação etc.). Hoje há também 



uma fan page, em que criaram alguns projetos: “Origem da palavra”, “Cronista do 
Facebook”  e um banco de imagens de autoria dos participantes.  

- Junto com as crônicas postadas no blog há sempre uma imagem, muitas do próprio 
banco de imagens, outras encontradas na rede; nesse caso, há a preocupação de 
pedir autorização dos autores das imagens. 

- Também com a preocupação de resguardar as autorias sem impossibilitar a 
divulgação, os textos postados no blog estão sob regime de Creative Commons.  

- Em relação às aprendizagens envolvidas nessa iniciativa, o GD ressaltou a construção 
de um caminho de aprendizagem autônoma e significativa. Lembrou-se que o blog 
foi um resultado não previsto de um projeto anterior (Olimpíada), que possibilitou o 
contato pessoal e a construção de um vínculo afetivo e intelectivo entre os 
participantes do blog. Nesse sentido, é interessante lembrar que se trata de pessoas 
de regiões muito distantes, o que possibilita a riqueza da diversidade de perfis, 
vivências, bagagens culturais. Sublinhou-se a presença do aspecto integração: do 
blog com redes conhecidas e usadas (um aspecto importante na EAD). 

- Um aspecto importante a ser observado é o estabelecimento de uma relação de 
confiança, que muitas vezes não existe na relação aluno/professor. No Cronicanto, o 
feedback é social, não se trata de uma avaliação individualizada. 

- A mediação também é um ponto forte: nesse modelo, há a preocupação em 
respeitar o protagonismo e os saberes dos jovens. A esse respeito Márcia Coutinho 
lembra o projeto Fractal multimídia: objetos de aprendizagem, criado por alunos de 
uma escola pública em Petrópolis (RJ) que se aproxima do Cronicanto ao valorizar o 
protagonismo dos estudantes. Nesse projeto, os alunos se ofereceram para criar um 
software com conteúdos pedagógicos para os professores. O objetivo, nesse caso, é 
criar ferramentas que sejam usadas; no Cronicanto, é divulgar textos de autoria dos 
participantes. 

- Questões para reflexão: a escola tem abertura para iniciativas como essas e 
interesse de conhecê-las e fomentá-las? Que aprendizagens (valores éticos, 
desenvolvimento cognitivo, sociabilidade, cooperação etc.) esta experiência traz aos 
educadores? 

 

Apresentação dialogada do projeto Mooc (Denise Lotito) 

- Apresentação de vídeo com João Mattar, professor autor e gestor do curso Mooc 
Língua Portuguesa. Nesse vídeo, ele fala um pouco das distinções entre Moocs de 
primeira geração – conectivismo – e de segunda geração – estudo individualizado. 

- Apresentação do vídeo Pedagogia em ação e os Moocs (TVUVA): primeira geração – 
aprendizagem em grupo, colaboração –; segunda geração – conteúdos bem 
organizados, sem preocupação com interação e colaboração. 

- Recursos educacionais abertos: Mooc é uma ferramenta, a plataforma usada é o 
Redu, criado pela UFPE. Nele qualquer pessoa pode criar um curso e são 
disponibilizados instrumentos para ensinar isso. Algumas ferramentas são pagas. 

- No curso analisado (Língua Portuguesa), o professor gestor faz a mediação, auxiliado 
por sete tutores.  

- Para estimular a participação, é importante a familiaridade com o ambiente 
(blended).   

- Outras ferramentas utilizadas: Google Docs, dicionários on-line, Youtube... Os alunos 
podem sugerir vídeos, que ficam no canal do curso no Youtube. 

- Na avaliação dos Moocs segundo os critérios inovação, qualidade, integração, 
tendências, observou-se a importância de atentar para os objetivos de cada curso e 
AVA em relação à questão da tecnologia na educação. 

- Desafio: como contemplar as diversidades (tanto no presencial como na Ead)? Essa é 
uma preocupação que deve existir na reflexão e elaboração de cursos e ambientes. 



É necessário pensar também em conteúdos e formas de avaliação compatíveis com 
os novos modelos em AVA.  

- Percebe-se que, em geral, os cursos de formação de professor oferecem uma 
aprendizagem circular, que se repete, pressupondo um público sempre novo. Para 
uma formação continuada, é preciso repensar as formas e os conteúdos. Como 
propiciar um caminho de aprendizagem autônoma, essa continuidade pode ser 
favorecida em AVA. 

 

Sugestão de pauta para o 4º Encontro 

- O papel do mediador e o do professor (tanto na educação presencial como na EaD. 
- Conectivismo. 
- Apresentação dos projetos Khan Academy e Educopédia. 
- Para o 5º encontro, participantes do GD podem indicar professores de universidades 

ou de outras instituições para nos contar de sua experiência com mediação. 
- Público, conteúdos, estratégias envolvidas na Olimpíada de Língua Portuguesa e no 

Prêmio Itaú-Unicef. 
 

Proposta: convidar a equipe de licenciatura em educomunicação da ECA/USP, que elaborou 
o fascículo 6 da Coleção Ensinar e Aprender no Mundo Digital para um encontro aberto, fora 
do cronograma do GD. O encontro pode ser organizado pela equipe de comunicação do 
Cenpec. 

 

 

 

 

 

 


