
Em continuidade aos esforços olvidados, por ocasião do primeiro número da Revista CET, o segundo 
número da Revista tem por objetivo fomentar ainda mais a discussão sobre estudos e pesquisas desenvolvidos na área de Educação 
e Tecnologia, na sociedade contemporânea.  Ao congregar pesquisadores de diferentes países da Europa e da América Latina, o 
presente número busca pensar os processos de aprendizagem e de constituição das identidades dos sujeitos sociais, a partir da 
centralidade dos recursos hipermidiáticos, no âmbito das atuais organizações societárias. O presente número da Revista CET 
intenciona ofertar ao leitor estudos e pesquisas, apresentados em textos autorais e propositivos, que buscam refletir, com a devida 
densidade teórica e metodológica, sobre os avanços e os desafios que se apresentam a esta área do saber, sem perder de vista a 
fecundidade das interfaces hipermidiáticas e as contradições que lhes são inerentes.  

O texto “Alfabetización en Nuevos Medios: estudio curricular de un curso”, de autoria de Ida Fallas e Viviana Berrocal, analisa o 
modelo proposto por um curso da Universidad Estatal a Distancia da Costa Rica, com destaque para aspectos como a alfabetização 
digital, o uso das Tecnologias da informação e Comunicação (TIC) e o impacto das redes sociais na sociedade contemporânea. O 
artigo assinado por Adriana Rocha Bruno e seu grupo de pesquisa intitula-se “A tecedura de redes: a relação dos professores em 
cursos online e a formação na pesquisa em educação”. Ao focalizar a Didática online de professores de um Curso de Pedagogia 
desenvolvido pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil, o estudo procura compreender a interação comunicativa entre educador 
e educando, na Educação online, salientando a importância da discussão da formação na pesquisa em Educação. O artigo de minha 
autoria, em coautoria com Valéria Sperduti Lima intitula-se “Linha de pesquisa inclusão digital e formação de professores: relato 
analítico do trabalho desenvolvido no curso de Pedagogia da Universidade Federal de São Paulo”. O estudo reflete sobre a relevância 
da área de conhecimento “Educação e Tecnologia” para a formação dos professores da Educação Básica, quando situada como 
compromisso político. 

Marcia Gaul, Marcela López e Paola Del Olmo assinam o artigo “Articulación entre el Nivel Medio y Carreras universitarias de Ciencias 
Exactas: un Modelo de Seguimiento de alumnos ingresantes”. O texto apresenta um modelo de seguimento de estudantes 
universitários que ingressam nos cursos de Ciências Exatas. O estudo aponta para a realidade complexa que se apresenta, no âmbito 
da iniciação aos estudos superiores, em uma análise comparativa entre os ingressantes que participaram da experiência de 
articulação e os que não participaram. O artigo “Aprendizagem nas redes sociais virtuais: o potencial da conectividade em dois 
cenários” – Sonia Allegretti, Ana Hessel, Cláudia Hardagh e José Erigleidson da Silva – analisa a potencialidade do Facebook para a 
aprendizagem nos ambientes de rede social, destacando a conectividade como característica basilar deste ciberespaço. A pesquisa 
aponta que a plataforma favorece as conexões, permite que os conteúdos sejam organizados em nós da rede, propiciando, assim, o 
compartilhamento do conhecimento e futuras experiências de aprendizagem interativa e colaborativa.

Sob o título de “Mentores e Professores Iniciantes em Interação: possibilidades formativas da educação online”, o artigo de Regina 
Tancredi, Maria da Graça Mizukami e Aline Reali analisa o desenvolvimento profissional de mentoras e professoras iniciantes, de 
uma pesquisa-intervenção desenvolvida no Programa de Mentoria da Universidade Federal de São Carlos. A pesquisa aponta que o 
as interações online no aludido Programa favoreceram aprendizagens de distintas naturezas, de modo a se constituir em 
importante espaço de desenvolvimento profissional dos sujeitos sociais envolvidos. Compondo a miríade de estudos e pesquisas 
da área, Marta Chaile apresenta o artigo “Proceso de validación de materiales multimedia para la enseñanza. La recurrencia a La 
Investigación – Acción”. O texto apresenta uma pesquisa sobre o processo de validação de materiais multimídia para o ensino de 
ciências, por um grupo de pesquisadores da Universidad Nacional de Salta, na Argentina. No movimento analítico apresentado, o 
estudo destaca as implicações positivas da experiência para o desenvolvimento profissional e para o trabalho em rede.

Alexandra Okada e Izabel Meister são as autoras do artigo “Projeto OpenScout Tool-Library: integrando pessoas, recursos e histórias”. 
Ao apresentar o ambiente de rede social Tool-Library, do Projeto da Comunidade Européia OpenScout, desenvolvido pela Open 
University, na Inglaterra, o texto discute as características dos ambientes de redes sociais que proporcionam a construção coletiva. É 
dado destaque às interações da Coletividade de Pesquisa Colearn veiculadas neste ambiente, de modo a explicitar os fundamentos 
do projeto voltado à reconstrução coletiva de Recursos Educacionais Abertos.

Maria de los Dolores J. Peña e Sonia Allgretti assinam o artigo “Escola Hibrida: aprendizes imersivos”. O texto analisa a educação, a 
escola, o ensino e a aprendizagem, frente aos desafios que se impõem à sociedade contemporânea,  também denominada 
sociedade hibrida. O texto reflete sobre os desdobramentos dos avanços tecnológicos na vida dos sujeitos sociais contemporâneos. 
A análise de conceitos como a escola hibrida e a aula midiatizada ampara a reflexão sobre a aprendizagem do aluno imersivo. O 
diálogo se enrique ainda mais com o artigo “Investigação e Variantes curriculares do ensino online”, de José da Silva Ribeiro. O texto 
reflete sobre algumas das metas do ensino superior europeu: o desenvolvimento de competências, a socialização do acesso à 
aprendizagem ao longo da vida, o reconhecimento da experiência profissional e a internacionalização do ensino superior. Tais 
metas se colocam como questões para o ensino a distância mediado pelas tecnologias digitais, aliado à tríade 
ensino/pesquisa/intervenção sobre a realidade. Esse movimento analítico aponta para outra questão: de que modo as abordagens 
disciplinares ou interdisciplinares do real apontam para métodos específicos de investigação, de ensino e intervenção/ação? 

Em um momento sócio-histórico erguido em meio à fetichização da técnica, na acepção frankfurtiana, os textos polifônicos e 
polissêmicos que ora se apresentam têm a intenção de contribuir com a necessária consolidação do debate, na área de Educação e 
Tecnologia.
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