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Conclusões

O êxito na educação que utiliza instrumentos e ferramentas de tecnologias de informação e 

comunicação está nos mediadores ou parceiros da educação, ou seja, nos professores e 

gestores que souberem aplicar e negociar as estratégias de cooperação e interação entre os 

participantes do processo de ensino-aprendizagem. 

A existência de uma cultura colaborativa entre os professores pode causar uma certa estranheza, 

porém, com o passar do tempo e com o trabalho constante em colaboração se começa a 

entender melhor o processo de construção conjunta do conhecimento e a sentir necessidade de 

trabalhar em grupo.

Introdução

O presente artigo visa apresentar a experiência da construção colaborativa vivenciada durante a 

elaboração do curso “Ead e Educação Musical” desenvolvido pela Organização Social de 

Cultura: Associação Amigos do Projeto Guri. 

O Curso objetivava facilitar as discussões sobre temas socioculturais além de capacitar os 

profissionais no uso da EAD em Gestão e Desenvolvimento de Projetos. O Curso teve a duração 

de 02 de junho a 18 de julho de 2008 e foi realizado na plataforma Moodle e teve 90 alunos. 
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Resultados

Na primeira semana elaboramos um esboço para os textos presencias. Todas as propostas, 

dúvidas e sugestões eram postadas no fórum e discutidas pelo conjunto. 

Na terceira semana de elaboração colaborativa do curso já estávamos com 80% do mesmo 

montado e a cumplicidade crescia, com o compartilhamento de informações, construção 

conjunta de textos, elaboração das atividades sempre com a preocupação de não sobrecarregar 

o aluno, mas sim de propor a eles também uma experiência de colaboração.

Durante o curso, enquanto o formador responsável atuava na condução dos trabalhos os demais 

faziam o suporte colaborando no atendimento ao aluno, atividade esta que não havia sido 

inicialmente prevista pela organização, mas que no curso surgiu devido ao trabalho colaborativo.

Metodologia

Quando começamos a desenvolver a nossa proposta de elaboração do curso uma inquietação e 

uma resolução tomou conta do grupo: só poderíamos ensinar aquilo que conseguíssemos 

compreender e utilizar, e que todo o processo deveria ser construído de forma colaborativa.  

Desenvolver então duas propostas: a primeira era a elaboração dos textos que deveriam servir 

de base para cada um dos três módulos e ainda para o encontro presencial. A segunda era a 

formulação das atividades que deveriam ser realizadas pelos alunos. Para podermos realizar 

estas tarefas abrimos um espaço no Moodle com fórum e sala de Chat e também utilizamos o 

Skype.

Conhecendo o Guri

O Projeto Guri nasceu em 1995, na Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo e desde 

2004 é administrado pela Organização Social de Cultura: Associação Amigos do Projeto Guri. A missão da 

Associação é promover a inclusão sociocultural de crianças e adolescentes de 8 a 18 anos, por meio do ensino musical. 

Nos pólos do Projeto, que estão localizados em inúmeras cidades do estado de São Paulo são oferecidos, gratuitamente, aulas de 

instrumentos de cordas, cordas de arco, sopros, percussão e canto coral o que proporciona ao aluno o contato com valores implícitos no ensino 

musical, dentre eles a concentração, a disciplina, o trabalho em grupo, o respeito às diferenças e a apuração da sensibilidade. 

O Projeto funciona através de parcerias com prefeituras municipais e entidades do terceiro setor, o que garante o aumento do número de pólos 

atendidos. 

Em 1996 teve início a atuação do Guri na Fundação CASA antiga Fundação do Bem-estar do Menor – FEBEM que tem o mesmo objetivo 

anteriormente descrito.

Atualmente, o Projeto Guri conta com mais de 380 pólos, para a prática das atividades musicais. Diante deste crescimento acentuado houve a 

necessidade de se investir na consolidação de uma nova estrutura administrativa e pedagógica. Foram estão criados pólos piloto e a 

gestão está se tornando mais integrada. O Curso “Ead e Educação Musical” faz parte das propostas de treinamentos e 

capacitações que o Guri está implementando neste novo cenário que está em desenvolvimento.

(1) Educadora Musical, Doutoranda em Educação: Metodologias de Ensino - PPGE/UFSCar.
(2) Maestrina, Mestre em Educação pelo Programa de Pós Graduação em Educação: Currículo - PUC/SP e Especialista em Novas Tecnologias
Aplicadas à Educação - COGEAE - PUC/SP
(3) Jornalista, Doutoranda em Educação: Currículo - PUC/SP e Mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e  Artes de São
Paulo ECA - USP
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