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Apresentação da Edição Temática Especial da Revista Tecnologias na Educação 
para o II Simpósio Nacional de Tecnologias Digitais na Educação 

 

Esta edição temática da Revista Tecnologias na Educação é fruto da parceria 

firmada entre os editores da Revista e os organizadores do II Simpósio Nacional de 

Tecnologias Digitais na Educação (II-SNTDE). O referido evento teve sua segunda 

edição realizada entre os dias 19 e 21 de julho de 2017, sediado nas dependências da 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA), em São Luís/MA, reuniu professores, 

estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores e demais profissionais de 

diferentes localidades do país interessados em Tecnologias Digitais na Educação. 

Durante os dias de evento tivemos mais de 600 participantes, 10 minicursos, 9 mesas 

redondas e 8 palestras, e mais de 100 apresentações de artigos científicos e painéis. 

O II-SNTDE, assim como a Revista Tecnologias na Educação, representa a 

oportunidade de interação entre pessoas de diferentes formações e interesses para a 

discussão de problemas, soluções e metodologias relevantes para a educação a partir da 

integração de tecnologias digitais. 

Esta edição temática é composta por 26 (vinte e seis) artigos, que foram 

selecionados pela comissão científica do evento durante o simpósio. Os trabalhos 

versam sobre práticas educativas com tecnologias digitais, utilização de recursos 

tecnológicos na sala de aula, revisões de literatura, metodologias inovadoras e 

experiências na formação de professores em tecnologias educacionais. 

Abre esta edição da Revista Tecnologias na Educação o trabalho intitulado O 

Game Digital Eco2fs Como Proposta Para o Ensino da Temática Educação e o 

Desenvolvimento Sustentável (EDS) de autoria de Feitosa Filho, Rodrigues, Bottentuit 

Junior & Feitosa. Os autores apresentam uma proposta para a concepção de um game 

digital destinado aos dispositivos móveis referente à temática da Sustentabilidade e 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS).  

O segundo artigo, também na vertente dos jogos, intitulado Games e 

Gamification na Prática de Ensino de Línguas: avaliando uma proposta de disciplina 

complementar de graduação de autoria de Gomes & Reis apresenta uma experiência de 

disciplina complementar sobre games e gamification no ensino de língua inglesa, os 

autores acreditam ser urgente oferecer cursos no contexto universitário com foco no 
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desenvolvimento de competências tais como fluência tecnológica e multiletramentos em 

jogos que qualifiquem os participantes a apreender/discutir sobre aspectos teórico-

pedagógicos quanto ao uso de jogos no ensino de línguas.  

O terceiro artigo dos autores Ribeiro Junior, Santos, Lima, Ribeiro, Façanha e 

Salles intitulado Os Blogs no Processo de Ensino-Aprendizagem: propostas 

pedagógicas críticas e reflexivas na era digital visa contextualizar a relação entre esses 

sítios eletrônicos e a educação. Em um segundo momento, apresentam duas propostas 

metodológicas para trabalhar os blogs: uma como recurso pedagógico e outra como 

estratégia pedagógica. 

O quarto artigo dos autores Abreu, Leite, Pereira e Bottentuit Junior intitulado A 

Newsletter como Ferramenta Pedagógica na Disciplina de Crítica da Mídia: relato de 

uma experiência, tem como objetivo relatar uma experiência desenvolvida durante a 

disciplina de férias de Crítica da Mídia, ministrada aos alunos do curso de 

Comunicação Social – habilitação Jornalismo na elaboração de uma newsletter de 

crítica de mídia, produzida com base no monitoramento e análise de notícias de veículos 

locais e nacionais feitos pelos alunos. 

O quinto artigo Reflexões sobre a Utilização das Tecnologias no Processo De 

Ensino-Aprendizagem da Educação Patrimonial no Brasil , de autoria de Silva, Silva, 

Fernandes, Bottentuit Junior & Carvalho, visa compreender o papel das tecnologias no 

processo de ensino-aprendizagem da educação patrimonial no Brasil. Num primeiro 

momento, foi realizado um estudo sobre as tecnologias relacionando-as à educação. 

Posteriormente, conceituou-se a educação patrimonial, abordando a sua evolução 

histórica e localizando-a no currículo escolar atual. Finalmente, buscou-se verificar 

sobre o uso das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem da educação 

patrimonial no Brasil. 

O sexto artigo intitulado Recursos para aprendizagem significativa na educação 

superior de autoria de Wunsch, Stodulny & Soares, tem por objetivo apresentar uma 

análise sobre os fatores que podem promover a significância de uma aprendizagem 

contextualizada e efetiva na Educação Superior através do modelo TPACK que 

considera importante que os docentes detenham os conhecimentos pedagógicos, de 
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conteúdo e as tecnologias, como fatores importantes para o processo didático-

pedagógico. 

O sétimo artigo tem por título Interfaces da Formação Continuada com as 

Tecnologias Digitais Móveis de autoria de Cruz, Quartieri, Dullius, Rauber, Gerstberger 

& de Paula tem por objetivo, apresentar algumas reflexões sobre as interfaces da 

formação do professor com o uso das tecnologias na sala de aula. A abordagem pauta-se 

nas percepções de um grupo de 20 professores de Matemática e de Física, participantes 

de um curso de formação continuada, organizado por um grupo de professores 

pesquisadores de uma Instituição de Ensino Superior do interior do RS/Brasil. O 

objetivo foi auxiliar os professores da Educação Básica no uso de tablets em seu fazer 

pedagógico, bem como explorar suas potencialidades para o ensino da Matemática e de 

Física, além de discutir a integração de softwares e aplicativos na prática pedagógica. 

O oitavo artigo intitulado QR Code e Língua Brasileira de Sinais (Libras): um 

desafio de acessibilidade e autonomia a visitantes Surdos no Museu de Ciências 

Naturais da PUC Minas de autoria de Carvalho, Jesus & Rocha, pretendeu propiciar 

acessibilidade em Língua Brasileira de Sinais (Libras), a algumas peças do Museu de 

Ciências Naturais da PUC Minas, como resultado do Projeto de Intervenção na área da 

Surdez do Curso de Tecnologia em Comunicação Assistiva Libras e Braille. Seus 

objetivos específicos perpassaram por orientar funcionários do referido museu quanto 

ao atendimento de visitantes Surdos, bem como sinalizar vídeos em Libras que poderão 

ser disponibilizados através de Quick Response Code (QR Code). 

O nono artigo intitulado Educação e tecnologia no curso de filosofia da UFMA: 

o uso do “fórum” na turma virtual do SIGAA como ferramenta de ensino e pesquisa de 

autoria de  Caldas, Silva, Santos & Carvalho apresentam a pesquisa de abordagem 

“quanti/quali” com objetivo de apontar a contribuição do uso do fórum do Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA como ferramenta de ensino e 

pesquisa no curso de filosofia na Universidade Federal do Maranhão, bem como 

verificar o atual cenário do uso desta tecnologia na prática docente dos participantes.  

O décimo artigo intitulado Os Mapas Culturais: Produção De Conteúdos 

Culturais a Partir da Loc@Liz@Ç@O de Saberes de autoria de Carvalho e Ferreira, 

trata-se de uma revisão de literatura, tendo como objeto a tecnologia Mapas culturais, 
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que é um software livre adotado pelo Ministério da Cultura – MinC do Brasil para o 

mapeamento das suas culturas e consequentemente para colaborar com a gestão cultural 

por esse órgão e demais órgãos e instituições culturais em níveis federal, estadual e 

municipal. Sendo o seu objetivo propor o uso do Mapa da Cultura do MinC para a 

produção de conteúdos culturais. Conclui-se que a proposta de uso do Mapa da Cultura 

do MinC para a produção de conteúdos culturais é viável e contribuirá 

significativamente para a melhoria da própria plataforma e para subsidiar com 

informações atualizadas diversas atividades e processos no âmbito educacional, 

econômico, cultural, de lazer. 

O décimo primeiro artigo intitulado A Educação a Distância no Brasil: uma 

relação histórico- comunicacional e tecnológica, de autoria de Rodrigues e Padilha, 

versa sobre a educação a distância no Brasil, no sentido de permitir uma digressão 

histórico-comunicacional e tecnológica que permita enxergar, de maneira mais atenta, 

como esta nova modalidade de educação se efetivou, nesses aspectos, ao longo do 

tempo. A abordagem metodológica aponta para um estudo indutivo, de matiz 

qualitativo, emergindo do contexto histórico de onde surgiu o atual modelo de EAD 

brasileiro. Ainda do ponto de vista metodológico, apoia-se em uma revisão bibliográfica 

que permitiu a elucidação teórica da temática. 

O décimo segundo artigo A ANPED e as Tecnologias da Educação e 

Comunicação: um resgate de sua produção de autoria de Gomes, Trajano, Pontes & 

Souza relata o resultado de uma pesquisa bibliográfica onde foi realizado um 

levantamento de artigos publicados no Grupo de Trabalho educação e comunicação - 16 

da ANPED, entre os anos de 2004 a 2015, totalizando 221 artigos lidos. O objetivo 

central foi perceber características e tendências nas pesquisas no tocante ao uso das 

tecnologias de informação e comunicação e, a partir deste, identificar alguns aspectos 

relevantes na produção. 

O décimo terceiro intitulado Levantamento sobre Aplicativos Disponíveis na 

Play Store e App Store Aplicados ao  Ensino de Ciências de autoria de Aranha, Rocha, 

Bottentuit Junior &Borges Junior, tem por objetivo apresentar um conjunto de 

aplicativos e exemplos de como estes podem ser utilizados no ensino de ciências, 

viabilizando um ensino de ciências centrado no estudante, permitindo que o mesmo 
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possa, não somente identificar e comparar conceitos, mas aplicar, analisar, e criar a 

partir do conhecimento apreendido, colaborando assim com a discussão acerca das 

tecnologias digitais no ensino de ciências e com os profissionais da educação. Este 

conjunto de aplicativos foi definido pelos investigadores deste artigo a partir de: buscas 

realizadas nas lojas de aplicativos na Play Store e App Store; testes e observações 

diárias durante o planejamento das atividades curriculares das disciplinas; e utilização 

dos mesmos em sala de aula durante os anos de 2015, 2016 e 2017, no ensino básico e 

ensino superior. 

O décimo quarto artigo tem por título Aprendizagem Móvel: uma experiência 

com alunos de nono ano na disciplina de Matemática de autoria de Viana Filho, 

Espindola, Gomes & Alves apresenta os resultados de uma experiência com alunos do 

nono ano regular (Ensino Fundamental), na disciplina de Matemática. Para mediar a 

experiência, fazem uso do celular, como dispositivo móvel, e da rede social WhatsApp. 

Para o estudo da Matemática, utilizaram o aplicativo Geogebra para Android, com o 

objetivo de estudar os gráficos das funções polinomiais de primeiro e segundo graus. A 

partir dos diálogos estabelecidos durante a execução das tarefas e das considerações 

feitas pelos alunos, a experiência mostrou que as tecnologias digitais móveis podem 

mediar o ensino de Matemática, cumprindo seu papel social e motivando a 

aprendizagem do aluno em seu cotidiano. 

O décimo quinto artigo tem por título O Aplicativo Raz-Kids como Ferramenta 

de Monitoramento de Leitura em Língua Inglesa de autoria de Góis & Aranha neste 

trabalho as autoras analisam os benefícios proporcionados pela utilização do aplicativo 

Raz-kids por meio do ponto de vista dos docentes. Buscam também descrever como a 

evolução dos níveis de leitura é monitorada e de que maneira os resultados são 

utilizados para aumentar a fluência e a compreensão de leitura dos alunos. 

O décimo sexto artigo Bibliotecas e Repositórios de Objetos de Aprendizagem: 

potencialidades para o processo de aprendizagem de autoria de Costa, Mendes, Muniz 

& Bottentuit Junior apresentam uma pesquisa exploratória e descritiva, de abordagem 

qualitativa, que utiliza da pesquisa bibliográfica como instrumento de fundamentação. O 

trabalho visa investigar como podem ser estruturados os repositórios de objetos de 

aprendizagem, compreender de que forma eles podem ser utilizados como recurso 
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auxiliar no processo de aprendizagem e explicitar suas principais contribuições para 

esse novo cenário educacional. Conceitua e caracteriza os objetos de aprendizagem. 

Descreve os repositórios digitais e como são constituídos. Discute os repositórios de 

objetos de aprendizagem, evidenciando suas contribuições e como podem ser 

empregados no sentido de potencializar o processo de aprendizagem diante do novo 

contexto educacional. Destaca os principais repositórios de objetos de aprendizagem 

existentes e como as bibliotecas podem atuar no sentido de mostrar os benefícios e as 

potencialidades advindas de seu emprego. 

O décimo sétimo artigo intitulado Tecnologias Digitais como Mediação 

Didático-Pedagógica na Disciplina de Ética Política e Educação de autoria de Silva, 

Fonseca, Berwanger & Rodrigues, apresentam os resultados de uma investigação cujo 

objetivo é analisar o uso das ferramentas digitais mapa conceitual, whatsapp e blog no 

processo educacional envolvendo docentes e discentes da disciplina de Ética, Política e 

Educação, ofertada no âmbito do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em 

Cultura e Sociedade – PGCult. Analisaram-se as percepções dos discentes do programa 

acerca do uso dessas ferramentas durante a realização da disciplina, nos meses de 

março, abril e maio de 2017. 

O décimo oitavo artigo tem por título Ambientes Digitais e Reflexões Críticas: a 

linguagem tecnológica, a educação e a sociedade em redes, de autoria de Ribeiro 

Júnior, Lima, Ribeiro, Silva & Façanha, fazem neste trabalho algumas reflexões sobre 

os efeitos da tecnologia na realidade contemporânea, sob uma perspectiva crítica, tendo 

como exemplo de tecnologia o computador pessoal. 

O Décimo nono O Uso de Jogos no Ensino Superior Como Estratégia 

Pedagógica de autoria de Quirino, Campos & Oshima, o estudo aborda a construção do 

conhecimento com o do uso de simuladores através da metodologia baseada em 

problemas. Nesse contexto investiga-se como a utilização dos jogos de empresas 

influenciam no ensino superior nas práticas de ensino e aprendizagem. Este trabalho se 

dispõe a analisar o uso de um simulador de jogos de empresas, nesse sentido, que 

destacam as potencialidades na aprendizagem com a utilização de jogos educacionais no 

processo sócio educativo, através do exemplo de jogos de simulação no curso de 

Administração. 
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O vigésimo artigo intitulado Intranet: tecnologia da informação a serviço 

estratégico da educação corporativa nas organizações contemporâneas de autoria de 

Lemos, Chahini & Bottentuit Junior, tem como objetivo enfatizar a relevância da 

Intranet como ferramenta estratégica para o desenvolvimento organizacional, a partir do 

investimento na educação corporativa, visto que no mundo globalizado, o 

compartilhamento da informação é ilimitado, bem como vários são os termos que 

repercutem, diariamente, no mundo corporativo, tais como: rede de computadores, rede 

de informação, Internet, Extranet, www (word wide web), bem como Intranet.  

 O vigésimo primeiro artigo tem por título O Computador e a Internet como 

Ferramentas de Inclusão Digital para a Vida do Longevo  de autoria de Carvalho, 

Bottentuit Junior e Freire, o trabalho tem por objetivo apresentar os benefícios 

proporcionados pelo uso do computador e da internet enquanto ferramentas de inclusão 

digital na vida do longevo. A pesquisa foi configurada como bibliográfica junto a 

artigos de revistas científicas, dissertações e livros de circulação nacional. Buscou-se 

fundamentação teórica em autores que projetam em suas atividades didático-

pedagógicas estudos sobre o fenômeno da longevidade e das Tecnologias da 

Comunicação e Informação. 

O vigésimo segundo artigo tem por título Mapeamento histórico do hipertexto: 

da origem à utilização no processo ensino-aprendizagem de autoria de Monteiro, Lopes 

e Rodrigues, este artigo, uma revisão bibliográfica, faz mapeamento histórico do 

hipertexto, bem como seu conceito, origem e características. Retrata os contextos em 

que a prática hipertextual era desenvolvida desde a Idade Média até seu ápice nos anos 

2000, com o advento da Internet e a explosão das modernas tecnologias de 

comunicação, que por sua vez, provocaram modificações na maneira de se fazer e 

pensar a educação. Assim, o presente artigo aborda, ainda, o hipertexto na educação, 

com enfoque no que tange o processo ensino-aprendizagem. 

O vigésimo terceiro artigo intitulado As Tecnologias de Informação e 

Comunicação no Incentivo ao Hábito da Leitura e sua Contribuição no Processo de 

Ensino e Aprendizagem de autoria de Silva e Bottentuit Junior, discute o papel das 

tecnologias de informação e comunicação no incentivo ao hábito da leitura e sua 

contribuição no processo de ensino-aprendizagem. Abordam-se as tecnologias de 
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informação e comunicação no contexto educacional, onde trataremos de conceitos e 

tecnologias empregadas. Identifica-se o potencial educativo que as tecnologias de 

informação e comunicação tem no incentivo ao hábito da leitura e como o ensino pode 

ser melhorado com a inserção mais dinâmica dessas tecnologias. 

O vigésimo quarto artigo tem por título A Gameficação como Estratégia de 

Aprendizagem na Educação Ambiental, de autoria de Oliveira, Almeida, Magalhães & 

Almeida O objetivo desse trabalho é o desenvolvimento de um jogo educativo mobile, 

denominado Recyclemax, para o ensino da coleta seletiva de forma lúdica e divertida 

estimulando e facilitando a aprendizagem dos estudantes. Para o desenvolvimento do 

Recyclemax foi usada a ferramenta Construct2, tendo sido seus estudos fundamentados 

em teorias da Computação, de outros trabalhos correlatos na área e da realização da 

modelagem do aplicativo utilizando a UML e do levantamento dos requisitos 

necessários para o seu funcionamento. O app Recyclemax pretende ser uma ferramenta 

lúdica e interativa para apoiar os professores e os pais no processo de conscientização 

dos estudantes quanto à importância da coleta seletiva de lixo, à preservação ambiental 

e ao desenvolvimento de hábitos de conservação do meio ambiente, com vistas a 

proteger nosso Bioma. 

O vigésimo quinto artigo tem por título Revisão Sistemática de Artigos online 

sobre as Revistas Ilustradas Brasileiras de autoria de Silva e Bottentuit Junior, o artigo 

apresenta uma revisão sistemática da literatura sobre a produção de artigos acadêmicos 

em nível de mestrado e doutorado, elaborados em língua portuguesa, sobre as revistas 

ilustradas brasileiras da metade do século XIX E início do XX. O objetivo é observar o 

que foi produzido sobre a temática das revistas ilustradas brasileiras, através da análise 

de seis artigos científicos acessíveis na internet. 

E encerrando esta edição especial, o vigésimo sexto artigo intitulado O uso dos 

Smartphones por Alunos do Ensino Fundamental: resultado de pesquisa em escola 

pública de São Luís- MA, de autoria de Gomes, Furtado & Carvalho, apresenta 

resultado de pesquisa de campo realizada com discentes do Ensino Fundamental, com 

objetivo de identificar o uso dos smartphones no ambiente escolar. A investigação das 

informações coletadas teve como universo os alunos do sétimo ao nono ano, de uma 
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escola do Sistema Público Municipal de Educação, localizada na zona urbana de São 

Luís-MA 

Agradecemos aos autores por publicarem seus artigos e aos leitores por se 

interessarem. A todos, uma boa leitura! 
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Editora da Revista Tecnologias na Educação 

 

 

 

 

 

 

  


