
Publicação da Rede Internacional 
de  Grupos de Investigação:
Educação e Tecnologia - REGIET

Publicación de la Red Internacional 
de Grupos de Investigación
Educación y Tecnologia - REGIET

ISSN - 2236-3858 

Cet
revista 

contemporaneidade 
educação e tecnologia

revista 
contemporaneidad 
educacion y tecnologia

nº02

abril . 2012

Formação para e com ambientes  virtuais: 
currículo e processos educacionais

La formación para y com los entornos virtuales: 
planes de estudio y procesos educativos

a c e s s o
sumário

http://revistacontemporaneidadeeducacaoetecnologia02.wordpress.com/24-2/


Publicação da Rede Internacional de Grupos de Investigação: Educação e Tecnologia

Universidades Integrantes . Universidades Integrantes

Conselho científico . Consejo Cientifico

Editora chefe .  Editor Jefe

Conselho Editorial . Consejo Editorial

Créditos .  Creditos

Publicación da Rede Internacional de Grupos de Investigação: Educação e Tecnologia

Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM-SP/Brasil
Universidad Estatal a Distancia - UNED/ Costa Rica
Universidad Nacional de Salta - UNSA/Argentina
Universidad de Barcelona - UB/ Espanha
Universidad Politécnica de Madrid -UPM/Espanha
Universidade Aberta - UaB -Portugal
Universidade federal de São Carlos - UFScar -SP/Brasil
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF -MG/Brasil
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo -PUC-SP/Brasil
Universidade Federal de São Paulo - Unifesp -SP/Brasil

Profa. Dra Regina Maria Simões Puccinelli Tancredi– UPM-SP/Brasil
Profa Dra. Lucila Maria Pesce de Oliverira- Unifesp -SP/Brasil
Profa. Dra. Maria da Graça Nicoletti Mizukami - UPM-SP/Brasil
Profa. Dra. Adriana Rocha Bruno - UFJF -MG/Brasil
Profa. Dra. Aline M. de M. R. Reali- UFScar -SP/Brasil

Profa Dra Maria de los Dolores Jimenez Peña – UPM-SP/Brasil

Profa. Dra Ingrid Hotte Ambrogi –UPM-SP/Brasil
Prof.Dr.  Paulo Roberto de Araujo-UPM-SP/Brasil
Profa Dra. Sonia Maria de Macedo Allegretti – PUC-SP/Brasil
Profa Dr. Antonio Bartolome – UB/Espanha
Prof. Dr. José Ribeiro – UaB/Portugal
Profa. Dra. Marta Ofelia Chaile - UNSA/Argentina
Profa Ms Alicia Sanchez- UPM/Espanha

Organização . Organización  Editorial: Profa. Dra.  Maria de los Dolores Jimenez Peña – UPM-SP/Brasil
Projeto gráfico e diagramação . Diseño Gráfico y diagramación: Profa. Ms Izabel Patrícia Meister
Revisão português . Revisión portugués:  Profa. Virginia de Moraes Bilatto
Colaboração técnico a. Colaboración técnico administrativa: Cindy Veloso / Rejane Silva / Virginia de Moraes 
Bilatto

Editora Universidade Presbieteriana Mackenzie 

regiet . 2012

Revista Cet, vol. 01, nº 02, abril/2012

Cet
revista 

contemporaneidade 
educação e tecnologia

revista 
contemporaneidad 
educacion y tecnologia



A revista eletrônica contemporaneidade, Educação e Tecnologia [CET],  
nasce da iniciativa da Rede Internacional de  Grupos de Investigação em 
Educação e Tecnologia em tornar a público a produção de conhecimento  
decorrente das pesquisas realizadas pelos grupos que a compõe, bem como  
ensaios sobre os eixos temáticos definidos pelos pesquisadores da rede. 
Pretendemos que a revista CET seja um canal interdisciplinar de expressão e 
comunicação entre especialistas interessados na reflexão sobre as novas 
formas de expressão e cultura da sociedade contemporânea, a abrangência 
e complexidade da educação, em interface com a tecnologia, as linguagens, 
formas e conteúdos nos ambientes virtuais e as novas formas de  
comunicação e expressão na sociedade contemporânea. 

A Revista Contemporaneidade, Educação e Tecnologia [CET]  é um 
periódico anual publicado pela Rede lnternacional de Grupos de 
Investigação em Educação e Tecnologia [REGIET]. Os grupos de 
Investigação que fazem parte da rede são: Grupo Educação, Tecnologia e 
Hipermídia, Programa de Pósgraduação em Educação, arte e história da 
cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie; Grupo Aprendizagem e 
Semiótica Cognitiva, Programa de Pós-graduação Tecnologia da 
inteligência e design digital da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo; Grupo Formação de Professores e outros agentes educacionais do 
programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de São 
Carlos; Grupo Informática em Saúde, do Programa de Pós-graduação em 
Informática em Saúde da Universidade Federal de São Paulo; Grupo de 
Pesquisa Aprendizagem em Rede do Departamento de Educação, 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora; Grupo de 
Innovación Educativa, Departamento de Matemática Aplicada y Estadística, 
Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, Universidad Politecnica de 
Madrid;  Laboratorio de Medias Interactivas, Universidad de Barcelona; Red 
Investigación Educación Escuela Ciencias de la Educación, Universidad 
Estatal a Distancia de Costa Rica; Grupo de Investigación  Científica y 
Tecnológica Orientado  de la Universidad Nacional de Salta, Argentina; 
Grupo de pesquisa CEMRI – Laboratório de Antropologia Visual, 
Universidade Aberta Portugal.

A revista visa à publicação de artigos, ensaios, resultados de pesquisas e 
resenhas, que tenham como objeto de investigação as múltiplas e 
complexas relações entre as questões da contemporaneidade, educação e 
tecnologia.
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La revista electrónica Contemporaneidad, Educación y Tecnologia (CET), 
nace como consecuencia de una iniciativa de la Red Internacional de Grupos 
de Investigación en Educación y Tecnología, consistente en hacer pública la 
producción del conocimiento que resulte de las investigaciones realizadas 
por los grupos que la componen, así como la publicación de otros ensayos 
que sigan las líneas temáticas definidas por los investigadores de la red. Se 
pretende que la revista CET sea un canal interdisciplinar de expresión y de 
comunicación entre expertos interesados en la reflexión sobre las nuevas 
formas de expresión y cultura en la sociedad contemporánea: la amplitud y 
complejidad de la educación en sus conexiones con la tecnología; los 
lenguajes, formas y contenidos en los ambientes virtuales, y las nuevas 
formas de comunicación y expresión en la sociedad actual.

 La revista Contemporaneidad. Educación y Tecnologia (CET) publicada por 
la Red Internacional de Grupos de Investigación en Educación y  Tecnologia 
(REGIET), es de periodicidad anual. Los grupos de Investigación que forman 
parte de la red son: Grupo Educação, Tecnologia e Hipermídia: Programa de 
Pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie; Grupo Aprendizagem e Semiótica Cognitiva: 
Programa de Pós-graduação Tecnologia da Inteligência e Design Digital da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; Grupo Formação de 
Professores e outros Agentes Educacionais: Programa de Pós-graduação em 
Educação da Universidade Federal de São Carlos. Grupo Informática em 
Saúde: Programa de Pós-graduação em Informática em Saúde da 
Universidade Federal de São Paulo; Grupo de Investigación Aprendizagem 
em Rede: Departamento de Educação, Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Juiz de Fora; Grupo de Innovación Educativa: 
Métodos activos de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas y la 
Estadística: Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, Universidad 
Politécnica de Madrid;  Laboratorio de Medias Interactivas: Universidad de 
Barcelona; Red Investigación Educación: Escuela Ciencias de la Educación, 
Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica; Grupo Investigación  
Científica y Tecnológica Orientado: Universidad Nacional de Salta, 
Argentina; Grupo de pesquisa CEMRI – Laboratório de Antropologia Visual: 
Universidade Aberta Portugal.

La revista tiene por objeto la publicación de artículos, ensayos, resultados de 
investigaciones y reseñas, que tengan como objetivo de investigación las 
múltiples y complejas relaciones entre la Contemporaneidad, la Educación y 
la Tecnología y tecnología.
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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.

Profa. Dra. Lucila Pesce
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cursos online e a formação na pesquisa em educação”. Ao focalizar a Didática online de professores de um Curso de Pedagogia 
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universitários que ingressam nos cursos de Ciências Exatas. O estudo aponta para a realidade complexa que se apresenta, no âmbito 
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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 
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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.
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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 
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La segunda edición de la Revista CET tiene como objetivo promover nuevos debates y estudios de investigación desarrollados en el 
área de la Educación y Tecnología en la sociedad contemporánea. Al reunir  investigadores de diferentes países de Europa y América 
Latina, este apartado trata de pensar los procesos de aprendizaje y e formación de las identidades de los sujetos sociales, la centralidad 
de los recursos de hipermedia, dentro de las organizaciones corporativas actuales. Este número de la Revista CET pretende ofrecer al 
lector  estudios y investigación, presentados en los textos autorales  y propositivos, que buscan reflejar, con densidad metodológica y 
teórica, sobre los avances y desafíos que enfrenta esta área del conocimiento, sin perder de vista  la fertilidad de las interfaces 
hipermedia y las contradicciones inherentes a ellos.

El articulo " Alfabetización en Nuevos Medios: estudio curricular de un curso”  de la autora  Ida Fallas y Viviana Berrocal, analiza el 
modelo propuesto por un curso de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, con énfasis en aspectos tales como la alfabetización 
digital, el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y el impacto de las redes sociales en la sociedad contemporánea. El 
artículo de Adriana Bruno Rocha y su grupo de investigación titulado " A tecedura de redes: a relação dos professores em cursos online 
e a formação na pesquisa em educação”. Al centrarse en la Didáctica online de profesores de educación en línea desarrollado por la 
Universidad Abierta de Brasil, el estudio busca comprender la interacción comunicativa entre el educador y el alumno, haciendo 
hincapié en la importancia de discutir la formación en investigación en la educación. El artículo que escribí, en coautoría con Valerie 
Sperduti Lima, se titula “Linha de pesquisa inclusão digital e formação de professores: relato analítico do trabalho desenvolvido no 
curso de Pedagogia da Universidade Federal de São Paulo” El estudio analiza la relevancia del área de conocimiento "Educación y 
Tecnología" para la formación de profesores de Educación Básica, cuando se plantea como un compromiso político.

Marcia Gaul, Marcela López y Paola Del Olmo firman  el articulo  “Articulación entre el Nivel Medio y Carreras universitarias de Ciencias 
Exactas: un Modelo de Seguimiento de alumnos ingresantes” El texto presenta un modelo de seguimiento de  estudiantes 
universitarios que ingresan a los cursos en Ciencias Exactas. El estudio apunta  la compleja realidad que se presenta en el contexto de la 
iniciación a la educación superior en un análisis comparativo de los estudiantes de primer año que participaron en la experiencia de 
articulación y los que no participaron. El artículo “Aprendizagem nas redes sociais virtuais: o potencial da conectividade em dois 
cenários” – Sonia Allegretti, Ana Hessel, Cláudia Hardagh e José Erigleidson da Silva- analiza  el potencial de Facebook para el 
aprendizaje en entornos de redes sociales, destacando la conectividad como característica fundamental del ciberespacio. La 
investigación muestra que la plataforma fomenta las conexiones, permite que el contenido  se ordene en nodos en la red, 
proporcionando así el intercambio de conocimiento y futuras experiencias de aprendizaje interactivo y colaborativa.

Bajo el 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 se analiza el desarrollo profesional de los tutores y los profesores principiantes, de  una 
investigación de  intervención desarrollado en el Programa de Tutoria  en la Universidad Federal de Sao Carlos. La investigación 
muestra que las interacciones en línea en el mencionado programa facilitó el aprendizaje de diferente naturaleza, de modo a 
constituirse en un área importante de desarrollo profesional de los sujetos sociales involucrados. Para añadir al gran número de 
estudios e investigaciones en el área, Marta Chaile presenta el articulo “Proceso de validación de materiales multimedia para la 
enseñanza. La recurrencia a La Investigación – Acción”. El texto presenta una investigación sobre el proceso de validación de materiales 
multimedia para la enseñanza de la ciencias, por un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Salta, Argentina. En el 
movimiento analítico del estudio pone de relieve las implicaciones positivas de la experiencia de desarrollo profesional y para el 
trabajo en  redes.

Alexandra Okada e Izabel Meister son las  autoras del  articulo “Projeto OpenScout Tool-Library: integrando pessoas, recursos e 
histórias”. Al presentar  el entorno de las redes sociales TOOL-Library, el Proyecto de la Comunidad Europea OpenScout, desarrollado 
por la Open University en Inglaterra, el artículo analiza las características de los entornos de redes sociales que proporcionan la 
construcción colectiva. Se destaca las interacciones de la Colectividad de Investigación Colearn ocurrida en este entorno con el fin de 
explicar los fundamentos del proyecto dedicado a la reconstrucción de coletiva de Recursos Educativos Abiertos.

Maria de los Dolores J. Peña e Sonia Allgretti firman el articulo  “Escola Hibrida: aprendizes imersivos”El texto analiza la educación, la 
escuela, la enseñanza y el aprendizaje, los retos que se imponen a la sociedad contemporánea, también llamada sociedad híbrida. El 
articulo  reflexiona sobre las consecuencias de los avances tecnológicos en la vida social contemporánea de los individuos. El análisis 
de conceptos tales como la escuela híbrida, el aula midiatizada  apoya la reflexión sobre el aprendizaje del alumno imersivo. El diálogo 
se enriquece aún más con las “Investigação e Variantes curriculares do ensino online”, de José da Silva Ribeiro El texto reflexiona sobre 
algunos de los objetivos de la educación superior europea: el desarrollo de habilidades, la socialización, el acceso al aprendizaje 
permanente, el reconocimiento de la experiencia profesional y la internacionalización de la educación superior. Tales preguntas 
surgen como objetivos para la educación a distancia mediada por las tecnologías digitales, junto con la tríada de docencia / 
investigación / intervención sobre la realidad. Este movimiento de análisis conduce a otro problema: cómo los enfoques disciplinarios 
o interdisciplinarios apuntan  para métodos  específicos de investigación, de enseñanza  y  intervención / acción?

En un momento socio-histórico erigido en medio de la fetichización de la técnica en el sentido frankfurtiana, los textos polifónicos y 
polisémicos, que se presentan en este documento pretende contribuir con la  consolidación del debate, en  Educación y Tecnología.

Profesora. Dra. Lucila Pesce 
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