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Fernando José Spanhol, Giovanni Ferreira de Farias e Márcio Vieira de Souza
(organizadores).
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PREFÁCIO
A Tecnologia de Comunicação Digital gera outro modo de comunicação,
que se dá em outra dimensão de tempo e de espaço. A maior inovação que os
códigos digitais contêm é a possibilidade de uma forma de comunicação que faz
com que uma ou mais pessoas possam estar juntas, não na forma presente dialógica, mas presentes em alta resolução no modo virtual. Em tempo e espaço simultâneo, contínuo. Tempo e espaço virtual. No écran encontro você qualquer hora
em qualquer lugar, não é uma mera analogia, é um fato.
Entender essa alteração que implica no modo do ser, do saber, do apreender
e do fazer ainda não é de domínio convencional. A maioria das pessoas não se dá
conta do que essa transformação significa.
É uma transformação que transpõe os paradigmas convencionais da sociedade em todas as dimensões, culturais, econômicas, sociais, educacionais. Os estudos nesse sentido ainda são incipientes. As mudanças na sociedade, em seu modo
de pensar, de estabelecer relações, de se comunicar e de operar com a questão do
conhecimento e da aprendizagem, requer maiores estudos e observações mais
cuidadosas.
A comunicação digital desafia, de modo específico o processo de formação
de pessoas. Esta obra anuncia algumas alterações e algumas alternativas nessa
dimensão. A utilização dos recursos comunicacionais digitais diz respeito à capacidade de uma mente se exteriorizar em um sistema conjugando todas as formas
de linguagem, gráfica, imagética, sinestésica, musical, audível, visível em tempo e
espaço simultâneo.
O que isso significa em relação à intensidade de conhecimento e de aprendizagem?
O que significa em relação à carga mental requerida para acompanhar a
abundância e a celeridade das informações?
Já está anunciada a comunicação mais avançada, a interface cérebro-computador, a conexão mente-computador — Brain Computer Inferface (BCI), ou será
que a humanidade ultrapassará a condição de manipular máquina com sua mente, e comunicar-se diretamente: mentes com outras mentes?
Como se pode aproveitar dessa potencialidade de comunicação para estabelecer vínculos mais amorosos com os mais próximos, com o coletivo, estabelecer
diálogos construtivos, ampliar somente bons encontros como recomenda Deleuze
(1988)?
Se as redes sociais foram a força que mobilizou a primavera árabe, porque
não pode ser a excelência para reencantar a educação, a política, a solidariedade?
Esta obra compartilha ideias de expertises e de iniciantes, assertivas apro-
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fundadas, e opiniões, postulados e ensaios, quase um caleidoscópio poético.
É a expressão singular do potencial da comunicação que supera a relação
emissor-receptor: todos são emissores e receptores simultaneamente; na cultura
da convergência todos são autores.
Se o poder da comunicação move o capital, a imprensa, a economia, a saúde,
o entretenimento, pergunta-se: como move a educação?
Como se apropriar da informação desejada — na web, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no Telegram, no MOOC, no Ambiente virtual de ensino-aprendizagem — e construir um entendimento, um conceito desejado, necessário mais próximo à realidade e mais distante da fake news?
Então, essa nova era de informação digital, a era da comunicação virtual
transmidiática, não é algo para amanhã, é o agora, é o hoje, é a existência humana mediada por actantes não humanos, transformando a humanidade em algo
muito além do nosso Eu, como diz Nicolelis (2011).
O humano, um ser social por natureza, não pode deixar de lado sua capacidade criativa e ser apenas uma engrenagem girada pelas redes sociais, pelo deslumbramento do redizer na comunicação de massa. Com a acessibilidade da internet em qualquer aparelho móvel a informação está na palma da mão, de
inúmeras mãos ao mesmo tempo, em uma celeridade nunca vista. Qual é o desafio?
A informação vem de qualquer lugar, ou de todos os lugares e de todas as
formas e natureza. Se faz necessário saber como fazer as escolhas, de como captar
a mensagem mais apropriada para não cair na armadilha da massificação rasa.
A marca da evolução humana está documentada em uma forma tão volátil
que se faz necessários olhares e lentes específicas, ancoragens éticas e substanciais
para não se perder no dilúvio das informações, e se ancorar no meandro de uma
comunicação efetiva e significativa.
As provocações apontadas por nossos autores são, sem dúvidas, contribuições importantes para essa devida ancoragem, pois, apontam para mediações que
implicam diretamente na formação humana.

Prof.ª Dr.ª Araci Hack Catapan
Professora no MEN/PPGE/CED e no PPEGC/CTC/UFSC
Coordenadora dos Grupos de Pesquisa/CNPq – PCEADIS/
HABITATS DE INOVAÇÃO/PGSIM – Pedagogia Sistêmica
Núcleo ATELIERTCD/ Projetos/DSPACE/SAAS/PGSIM.
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APRESENTAÇÃO
O grupo de pesquisa em Mídia e Conhecimento (LabMídia) da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC), certificado no CNPq, desenvolve ações voltadas a mídia, educação, inovação e conhecimento, tanto com foco no ensino,
quanto na pesquisa e extensão. Essas ações e pesquisas têm impactado as mais
diversas áreas e, em especial, a educação. Temos nos desafiado a diálogos, reflexões, discussões, experimentações relacionadas ao conceito de educação em rede
e seus impactos no sistema educacional. Essas intervenções têm sido sistematizadas em pesquisas realizadas com apoio de vários setores do Estado, mercado e
sociedade civil.
Um reflexo desse movimento por uma Educação em Rede, em nível local,
tem em Santa Catarina se concretizado como uma rede em construção, tecida em
vários formatos: articulações e projetos, publicações de livros, vídeos e sites que
tratam do assunto e, também, eventos, tais como o Encontro Nacional de Inovação na Educação – em um primeiro encontro, em 2015, e um segundo encontro,
agora internacional, realizado em 2017 (http:// eduforadacaixa.com.br/).
Acreditamos que vivemos em uma sociedade em rede e que a educação, que
está inserida dentro dessa sociedade, tem de ser vista também em rede, uma Educação em Rede, em uma sociedade complexa. Este livro faz parte de um esforço
coletivo de membros do grupo de pesquisa, e as suas articulações em nível local,
nacional e internacional.
Na primeira parte deste livro, encontram-se dois capítulos: o primeiro reflete essa articulação nacional e internacional do grupo e suas reflexões metodológicas e participativas e, como contraponto, outro capítulo, fruto das pesquisas do
grupo LabMídia sobre alguns desafios mais técnicos na Educação a Distância,
que é a usabilidade em Ambientes Vtuais de Aprendizagem (AVA).
O capítulo “TIC e Práticas na Formação do Educador-coinvestigador: inter-relações entre transdisciplinaridade, cognição e docência na coaprendizagem assíncrona e construção de conhecimentos e saberes” é o reflexo das importantes
parcerias de pesquisas. Conectados com a Universidade Federal do Ceará (UFC)
– representada pelo Prof. Dr. Júlio Wilson Ribeiro e seus parceiros autores e coinvestigadores deste processo – somos integrantes da rede COLEARN, da qual
também participamos em projetos internacionais como o ENGAGE (2015-2017)
e o TeSLA (2018), todos liderados na rede pela professora Alexandra Okada, representante da Open University do Reino Unido, e também uma das autoras do
capítulo supracitado.
Já a segunda parte do livro é fruto de uma rica experiência educacional que
temos desenvolvido junto a dois programas de Pós-Graduação da UFSC: o Pro-
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grama de Pós-Graduação em Tecnologia da Informação e Comunicação (PPGTIC) e o Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do conhecimento
(PPGEGC), ambos atuando na área de Mídia e Conhecimento. Há cerca de cinco
anos temos utilizado, experimentado e coinvestigado metodologias participativas, metodologias ativas, interação e articulação dos estudos via TIC, usando
ferramentas de videoconferência através de Salas Virtuais (MCU) e Ambientes
Virtuais de Aprendizagem (AVA MOODLE) na disciplina de Introdução a EaD.
Vale ressaltar que os dois programas ficam situados geograficamente em campus
de diferentes cidades de Santa Catarina (Araranguá e Florianópolis). As turmas
são unificadas e estimuladas a interagir. Em alguns momentos foram feitas atividades de sala de aula invertida, e nos dois últimos anos avançamos nas atividades
e metodologias ativas para experimentos com metodologias inspiradas em Problem-based Learning (PBL) ou Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP).
Os capítulos produzidos na segunda parte deste livro são frutos coletivos que
tiveram origem em trabalhos desenvolvidos nas disciplinas de EaD dos cursos
PPGTIC e PPGEGC. Como será vist,o não foram somente a experimentação ou
coinvestigação que tiveram inspiração no PBL, mas também as temáticas. Acreditamos que a EaD, bem como a Educação Presencial, estão em uma encruzilhada e precisam se renovar e partir para novos paradigmas. Não acreditamos em
um modelo único, mas em uma visão de Educação em Rede que passe pelos vários nós, que respeite a diversidade e possibilidades que atravessam a educação
participativa, dialogada e em rede. Dentro disso estão as metodologias ativas, a
educação híbrida, a EaD contextualizada, a Aprendizagem Baseada em Problemas e Projetos (PBL), a educação inclusiva, a sala de aula invertida e todas as
ferramentas (TIC) que auxiliem essa educação em rede a concretizar-se.
Esperamos que este livro seja mais um desses instrumentos.
Boa leitura!
Fernando José Spanhol,
Giovanni Ferreira de Farias e
Márcio Vieira de Souza
Organizadores.
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