
 Bate-papo: Chat II Seminário Web Currículo (13/04/2010)

 

Moderador 11:49:49 Bem-vindos ao Bate-papo Educarede!
 

Moderador
11:49:58  

Chat sobre o II Seminário Web Currículo
Converse agora com Renata Aquino Ribeiro, editora do blog Web
Currículo, sobre o evento que será realizado nos dias 7 e 8 de junho de
2010, na PUC de São Paulo. A convidada vai falar sobre o seminário e as
atividades on line que o antecedem. Envie suas perguntas e

comentários!
 

Moderador
16:57:58  Boa tarde a todos. Vamos iniciar o chat com Renata Aquino. Olá, Renata,vamos começar?

 

Moderador 16:59:13 Carminha diz: Renata, quero saber o que é Web currículo?
 

renata-aquino 16:59:28 Olá a todos, obrigada pela presença.

 

renata-aquino
17:00:54  

Carminha, Web Currículo é um conceito desenvolvido por nosso grupo de
pesquisa na PUC-SP do PPG Educação: Currículo... Estudamos a integração das
tecnologias ao currículo educacional.

 

Moderador 17:02:13 Sérgio diz: Quais temas serão debatidos no seminário?
 

Moderador
17:02:28  Irene diz: Como é possível ter essa integração com o currículo na

prática?
 

renata-aquino
17:03:00  

Sérgio, temos mais de 6 eixos temáticos, todos relacionados a discussões sobre
tecnologias e educação, como Políticas públicas para a inserção das TIC ao
currículo e vários outros no site oficial do evento.

 

Moderador
17:04:08  

sebastiao diz: Por que o uso do termo web associado ao termo
currículo? Seria uma forma de parecer mais moderno do que dizer
TICs na educação?

 

renata-aquino
17:05:14  

Irene, sua pergunta é muito boa. Existem diversas estratégias para a integração
das tecnologias ao currículo. Estas estratégias estarão presentes no seminário em
oficinas e apresentação de relatos de experiências

 
Moderador
17:05:59  ja diz: De que maneira as ações tecnológicas estão integradas ao

curriculo escolar?
 

renata-aquino
17:07:05  

Sebastião, o Web Currículo coloca a internet em um papel central no uso de
tecnologias na escola... Acreditamos que não basta equipar com tecnologias, é
preciso utilizá-las e conviver com a Web 2.0.

 

Moderador
17:07:34  

Esmeraldina diz: Esse conceito de web currículo é bem novo. Além da
PUC-SP há outros grupos de pesquisa sobre esse tema? Como vocês da
PUC estão pensando nessa inserção das TIC`s no Currículo?

 

Moderador
17:08:56  

Lembramos a todos que as perguntas são enviadas primeiramente ao
moderador, que as encaminha por ordem de chegada ao entrevistado.
Por isso, demora um tempo até que cada pergunta seja respondida.

 

renata-
aquino

17:09:40
 

Esmeraldina, o Web Currículo surgiu em 2008 como evento aberto ao público.
Nosso grupo de pesquisa existe desde 2003, e o PPG é bem mais antigo. Temos um
convênio com a Universidade Minho (Portugal) e alguns pesquisadores também da
Universidade Federal de Santa Catarina, Senac, University of London e até do PPG
Comunicação Semiótica da PUC-SP também.
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renata-aquino
17:10:55  

Esmeraldina, a integração das TICs ao currículo passa pelo professor. Nosso
grupo chama Formação de Professores em Meio Digital e este tema norteia
também nossos trabalhos.

 

Moderador
17:11:39  

Fernanda Andrade diz: No Brasil, hoje, existe algum exemplo de política
pública sendo implementada que se aproxime da perspectiva de
construção de web currículo?

 
Moderador
17:11:56  Carminha diz: Como formar ou induzir um melhor e maior uso da

internet?
 

Moderador 17:12:02 Irene diz: Você poderia dar um exemplo de estratégia?
 

renata-aquino
17:12:03  A coordenadora do nosso grupo de pesquisa é a profa. Beth Almeida, doutorapela PUC-SP e pós-doutora pela Universidade Minho.

 
Moderador
17:13:15  O número de perguntas enviadas é grande. Peço paciência a todos,

pois vamos tentar enviar a maior parte delas, ok?
 

renata-
aquino

17:13:48
 

Fernanda, o Web Currículo nas políticas públicas está presente nas iniciativas que
apoiam a tecnologia na sala de aula como algo que auxilie estudantes e
professores na produção de conhecimento. Não concordamos com políticas de
tecnologia que limitem o acesso, mas que promovam o desenvolvimento humano.

 

Moderador 17:14:16 ja diz: O que seria PPG?
 

renata-aquino
17:16:01  

Carminha, para usar a internet na educação, é preciso compreendê-la também
como um ambiente para a aprendizagem. Como o criador da Web 2.0 afirmou, a
web deixa de ser um local para colocar conteúdo e passa a ser uma plataforma,
aberta a usos múltiplos.

 
Moderador
17:16:12  eldonclayton diz: Tais estudos do Currículo e Web aplicam-se apenas ao

nível superior ou aos outros níveis de ensino também?
 

renata-aquino
17:17:16  

Irene, um exemplo de estratégia para um Web Currículo é o uso de blogs e
twitter. Desde o início do evento temos nosso blog no Wordpress e nosso twitter
teve como marco o Congresso Mundial de Computadores na Educação em 2009.

 

renata-aquino 17:17:30 ja, PPG é Programa de Pós-Graduação.

 

Moderador
17:17:34  

Mila diz: Olá Renata, você poderia citar exemplos práticos de web
currículos? Ou seja, de propostas curriculares que já estejam
alinhadas a esse conceito?

 

Moderador
17:18:08  

Esmeraldina diz: O que você acha do Curso de especialização de Mídias
na Educação no MEC? Seria esse um meio de inserir as TICs nos
currículos?

 

renata-aquino
17:18:20  

eldonclayton, acreditamos que o Web Currículo acontece em qualquer espaço
educacional. Temos pesquisadores de ONGs, ensino fundamental, superior e até
educação corporativa...

 
Moderador
17:18:30  Bruna diz: Renata, não sou de SP, como posso participar do evento a

distância?
 

Moderador
17:18:57  NeliMaria diz: Qual o papel do humano no Web Currículo, tendo em

vista que o foco não é na mídia e nos recursos computacionais?
 

renata-
aquino

17:20:30
 

Mila, exemplo de currículo integrado com as tecnologias é aquele que não limita o
acesso às possibilidades que a tecnologia possibilta. Assim, por exemplo, as
propostas do Projeto UCA que prevê mesmo que laptops na escola sejam usado
dentro e fora da sala de aula... Também o uso de Web 2.0 em comunidades de
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prática, como aqui mesmo no EducaRede... E integração das tecnologias em
educação informal como as experiências de educação musical do Projeto Guri
Online.

 

renata-aquino
17:22:09  

Esmeraldina, o MEC está consciente da necessidade da integração das tecnologias
ao currículo. Procuramos acompanhar todos os esforços e há pesquisadores no
programa investigando o curso que você menciona. Acho importante a iniciativa.

 

Moderador
17:22:16  

Sérgio diz: Estamos muito distantes do que vocês consideram como
ideal em relação à incorporação do web currículo? O que falta ser
feito?

 

renata-aquino
17:22:50  Bruna, o Web Currículo terá uma série de pré-eventos online e o evento

presencial será transmitido ao vivo para quem está a distância.
 

renata-aquino
17:24:03  

NeliMaria, o papel do humano é fundamental e daí nosso grupo de pesquisa ter
sido formado justamente para estudar a formação de professores. Sem eles, não
é possível o Web Currículo.

 

Moderador
17:24:31  

sebastiao diz: Sendo os jovens totalmente inseridos na web, podemos
considerar que o currículo oculto, aquele já "praticado" pelos alunos
também já seja um web currículo? Vocês se preocupam em tratar disso
no evento?

 

Moderador
17:25:51  

eldonclayton diz: Então, mesmo que não estejamos ainda legalmente
aparados (no meu caso no ensino médio), utilizar um LMS (moodle por
exemplo) compõe um webcurrículo?

 

renata-
aquino

17:26:52
 

Sérgio, ainda há muito a ser feito mas já contamos com belas iniciativas. Os
gestores que estão dispostos a realizar o web currículo em sua instituição e
permitem a participação de alunos, pais e professores em comunidade na escola
com o uso das tecnologias são um exemplo. Falta ter mais políticas que apoiem o
web currículo e professores prontos para um novo paradigma.

 

renata-
aquino

17:28:29
 

Sebastião, o currículo oculto é determinante para se pensar o Web Currículo. O
celular que o aluno já utiliza fora da escola pode influenciar sim seu aprendizado e
até ser uma ferramenta para o conhecimento. O professor que busca o web
currículo tem de levar isto em conta.

 
Moderador
17:29:02  ja diz: Os professores e os gestores das escolas escolas públicas já

estão passando por formações sobre o Webcurrículo?
 

renata-
aquino

17:30:14
 

eldonclayton, utilizar o LMS é sim uma das maneiras de realizar o web currículo
integrando as tecnologias ao seu ensinar... Temos pesquisadores de escolas
públicas e privadas que utilizam LMS no ensino médio... Quanto ao amparo legal,
as dificuldades perpassam diferentemente todos os níveis da educação, assim como
na educação tradicional é preciso estar atento e conduzir com ética a educação com
tecnologias.

 

Moderador 17:30:22 Acesse o Blog Web Currículo
 

Moderador
17:30:50  

Esmeraldina diz: A Rede Pública Municipal de Fortaleza conta com Centro
de Referência do Professor e convênios com a Universidade Federal do
Ceará (UFC) para oferecer cursos para embasar os professores e fazer
com que utilizem as TICs em suas aulas. Mas é muito difícil ver os
professsores utlizando essas TICs. Então, pergunto, por que os
professores, na sua opinião, são tão resistentes à tecnologia?

 

Moderador 17:31:44 Marlene diz: Quais são os parceiros de vocês no Seminário?
 

renata-aquino
17:31:50  

Ja, O Web Currículo não é um espaço de formação oficial mas um evento que
congrega temas de tecnologias na educação afinados com este conceito. Discutem
estes temas vários profissionais, entre eles professores e gestores de escolas
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públicas sim.
 

Moderador
17:33:24  paloma diz: Qual a intenção de vocês promovendo esse web

curriculo?
 

Moderador
17:34:26  Eliana diz: Como você avalia a preparação dos professores frente ao

novo paradigma?
 

renata-
aquino

17:34:33
 

Esmeraldina, a resistência do professor é um tema sempre bastante polêmico.
Dentro da esfera das políticas públicas, esta resistência não é vista
superficialmente. O professor é um profissional bastante crítico e questionar a
intencionalidade da tecnologia não está errado. É abrindo espaços de discussão
sobre a tecnologia e mostrando as possibilidades que caminharemos mais. Os
programas de formação de professores então são fundamentais e têm esse papel de
mudança na prática dos professores.

 

renata-aquino
17:35:38  

Marlene, o seminário é promovido pelo curso de pós em Educação e Currículo da
PUC-SP, com patrocínio da Microsoft, Intel e apoio cultural do Instituto Ayrton
Senna e EducaRede, além de Fundação Padre Anchieta.

 

renata-aquino
17:36:29  

Paloma, este Web Currículo discute não apenas a tecnologia integrada à
educação mas à prática do docente. Queremos focar no professor na edição de
2010.

 

Moderador
17:37:04  

Viviana diz: Eu que sou professora sinto-me tão decepcionada quando
trabalho com novas tecnologias. Aqui não dão importância. Sou a única
em duas escolas particulares e ninguém na escola quer ver meu
trabalho.

 

Moderador
17:37:26  

Mila diz: Renata, conte um pouco das pesquisas que vocês têm acesso
nessa linha do web currículo pelo mundo...Há alguma que se destaca?
Alguma universidade em especial? E na América Latina?

 

renata-
aquino

17:38:36
 

Eliana, a preparação dos professores não depende apenas dos profissionais da
educação mas de políticas de governo e apoio de setores da sociedade civil como
ONGs e empresas. O professor não deve ser um consumidor de tecnologias, mas
capaz de implementar estratégias na sala de aula para o aprendizado com
tecnologias. Daí cada vez mais é preciso que o professor utilize as ferramentas da
Web 2.0 e conviva com as possiibilidades da web.

 

renata-
aquino

17:41:53
 

Viviana, persistir no uso das tecnologias na educação é tarefa assustadora para
muitos professores. Hargraeves em Education Epidemic fala que o professor
inovador enfrenta obstáculos em "contaminar" os colegas com sua "epidemia" de
inovação. Entretanto, a saída conformista pode ser ainda mais dolorosa. Portanto,
aconselhamos sempre o professor a procurar caminhos e espaços que o valorizem
como o evento Web Currículo, onde abrimos a possibilidade de todos os professores
relatarem práticas.

 

Moderador 17:41:58 Siga o Twitter do Web Currículo
 

Moderador
17:42:15  

Esmeraldina diz: Não questiono as discussões, questiono o porquê de
alguns colegas educadores afirmarem que "querem distancia das TICs".
Não buscar as inovações em que estamos inseridos, queiramos ou não,
não é uma forma de negar ao aluno uma metodologia?

 
Moderador
17:42:31  Edinho - Hortolândia diz: Como seria possível utilizar a disciplina de

Educação Física com o Web currículo?
 

renata-aquino
17:43:41  Mila, o Web Currículo está presente em Portugal, tendo sido apresentadas

pesquisas na Universidade Minho, Universidade de Londres, Espanha e Grécia.
 

renata-
aquino

17:45:41
 
Esmeraldina, o aluno é de fato aquele que o professor tem de ter em vista ao
pensar no Web Currículo. A prática pedagógica tem uma finalidade e esta deve ser
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construída tendo em mente a necessidade do professor preparar-se para a
tecnologia e romper com suas limitações.

 

Moderador 17:46:44 Siga o EducaRede no Twitter
 

renata-
aquino

17:47:12
 

Edinho, temos pesquisadores que são professores de Educação Física e este é um
campo que se aproxima muito ao Web Currículo, dado que a ideia é quebrar com
modelos tradicionais de ensino. Há professores que utilizam blogs como diários de
suas práticas e que dão recomendações de saúde aos alunos, são pesquisas
bastante interessantes.

 

Moderador
17:47:37  

Esmeraldina diz: As pesquisa que a PUC desenvolve insere que tipo de
público - somente os mestres; os professores em formação ou os
profissionais da Educação em geral?

 
Moderador
17:47:45  paloma diz: Como podemos participar do web currículo? E pode ser

qualquer pessoa que queira participar?
 

Moderador 17:49:32 Viviana diz: A data de presentação dos trabalhos acabou?
 

Moderador 17:50:08 Siga o Web Currículo no Twitter.
 

renata-
aquino

17:50:21
 

Esmeraldina, nossas pesquisas se desenvolvem em qualquer espaço de educação,
formal ou informal. Assim, qualquer mestrando ou doutorando da pós-graduação
que desejar pesquisar Web Currículo pode fazê-lo em ONGs, escolas públicas e até
empresas. Professores de escolas públicas são um grande campo de atuação de
nossos pesquisadores, mas estamos também em outras áreas.

 

renata-aquino
17:51:17  

Paloma, todos podem participar do Web Currículo, as inscrições estão abertas até
30/5 para o evento presencial na PUC-SP, e as inscrições para as
videoconferências podem ser encontradas no blog.

 

Moderador 17:51:37 Siga o EducaRede no Twitter
 

renata-aquino
17:51:54  Viviana, a data de envio de trabalhos final era 12 de abril, mas o sistema

ainda aceita envios até o dia 15.
 

Moderador
17:52:00  Estamos chegando ao final da entrevista. Se houver mais alguma

pergunta, favor encaminhá-la agora.
 

Moderador 17:52:40 Esmeraldina diz: Obrigada!!! Amei a conversa!
 

Moderador
17:52:50  beto diz: Renata, no evento haverá apresentação de projetos concretos

de escolas considerados por vocês como práticas de web currículo?
 

Moderador 17:53:09 paloma diz: Podem participar do evento pessoas de qualquer idade?
 

renata-aquino 17:53:11 Esmeraldina, obrigada! Também adorei a participação.

 

renata-aquino
17:53:55  Beto, sim o evento é formado por apresentações de professores einstituições.

 

Moderador
17:54:25  

Sérgio diz: Como os professores respondem à essa iniciativa? Eles
aindam sentem muito receio em relação ao uso das tecnologias?
Sentem medo de usar uma ferramenta que seus alunos dominam com
mais propriedade?

 

renata-aquino
17:54:28  Paloma, sim basta ter interesse em discutir as tecnologias para a educação

integradas ao currículo educacional e à prática pedagógica.
 

Moderador
17:55:15  eldonclayton diz: Obrigado pelo chat. Sobre realidade aumentada
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será amanhã?
 

renata-aquino
17:56:15  

Sérgio os professores são profissionais cada vez mais conscientes da importância
da tecnologia e ensinar aos alunos a aprender com tecnologia é cada vez mais
fundamental.

 

renata-aquino
17:56:52  

eldon, obrigada pela presença. Sim, a Videoconferência de Realidade Aumentada
será amanhã 14h. Inscreva-se pelo blog do Web Currículo, apoio do Instituto
Ayrton Senna.

 

renata-aquino 17:57:28 Muito obrigada a todos pela presença.

 
Moderador
17:57:29  Marlene diz: Como podemos acompanhar a videoconferência sobre

realidade aumentada? Onde estará o link?
 

renata-aquino 17:57:40 Estão todos convidados para nossas videoconferências.

 

Moderador 17:57:42 Mila diz: Obrigada Renata pelos esclarecimentos!
 

Moderador
17:57:53  paloma diz: Renata, amei a nossa conversa e obrigada por esclarecer

algumas dúvidas.
 

Moderador
17:57:56  Eliana diz: Obrigada, está muito interessante, pena que o tempo voa

on line.
 

renata-aquino 17:58:06 Marlene, uma mensagem será enviada a todos os inscritos.

 

renata-aquino 17:58:44 Mila, Paloma, Eliana, também adorei a conversa, obrigada.

 

renata-aquino
17:59:24  O blog do Web Currículo está também sempre aberto a sugestões, dúvidas e

temas para discussão, assim como o twitter.
 

Moderador
17:59:25  Chegou a hora de encerrar. Renata, você pode se despedir? Mais uma

vez agradecemos sua participação!
 

Moderador
18:00:52  O EducaRede apoia o evento, realizando chats e atividades no

Twitter. Fiquem ligados!
 

renata-
aquino

18:01:01
 

Ah que peninha :) Obrigada a todos. Inscrevam-se no Web Currículo que acontece
nos dias 7 e 8 de junho no TUCA (PUC-SP) com oficinas, espaço de exposição,
apresentação de práticas e trabalhos de pesquisa, mesas-redondas e muito mais...
Participem ainda do nosso blog... Muito obrigada a todos novamente.

 

renata-aquino
18:01:38  Agradeço ao apoio do EducaRede, e o Web Currículo estará em várias

atividades aqui no portal, até breve!
 

Moderador 18:01:54 Agradecemos a participação de todos!
 

Moderador 18:02:21 Chat encerrado
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