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Resumo: Esse levantamento tem como objetivo analisar os trabalhos publicados no IX Colóquio

Internacional Educação e Contemporaneidade (EDUCON/SE) organizado anualmente, tendo com

tema: Tecnologia, Mídia e Educação no ano de 2015. A priori foram analisados 91 títulos e

resumos dos artigos publicados, a posteriori apenas 88 devido à ausência de 03 resumos.

Percebe-se que essa amostra consiste em um panorama mais abrangente do eixo 14, que do total

geral de artigos publicados, 80% são de autoria coletiva (coautor) e 20% restante de autoria

individual (autor). Os resultados mostram que as tecnologias estão ligadas a formação docente e

especificamente na área da educação. A decisão de se avaliar a produção acadêmica foi

fundamentada no fato de que o EDUCON estar preste a comemorar seus 10 (dez) anos de

existência, contribuindo com a produção intelectual desse campo do saber, e que esse eixo é um

dos mais procurados para publicação de artigos. Palavras-chaves: Tecnologia. Mídia. Educação.

Educon. Summary: This study aims to analyze the work published in the IX Colloquium Education

and Contemporaneity International (EDUCON / SE) organized annually, and with theme:

Technology, Media and Education in 2015. A priori were analyzed 91 titles and abstracts of articles

published a posteriori only 88 due to the absence of 03 abstracts. It is noticed that the sample

consists of a broader view of the shaft 14 that the overall total of published articles, 80% are of

collective authorship (co-author) and remaining 20% of individual authorship (author). The

results show that the technologies are linked to teaching and training specifically in education. The

decision to evaluate the academic production was based on the fact that the EDUCON be about to
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celebrate its ten (10) years of existence, contributing to the intellectual production of this field of

knowledge, and that this axis is one of the most sought for publication articles.

Keywords: Technology. Media. Education. EDUCON.

1. INTRODUÇÃO Os avanços tecnológicos da atualidade têm provocado um amplo debate sobre

as informações nas formas de comunicação, na organização do trabalho, e na consequente

formação dos recursos humanos, visto que essas tecnologias, além de serem veículos de

informação possibilitam novas formas de ordenação e experiências humanas com múltiplos

reflexos particularmente na cognição de comunicação, gerando novas formas de produzir

conhecimentos (BRASIL, 2000). Para Nascimento (2016), é perceptível que os avanços

tecnológicos na atualidade têm provocado um amplo debate sobre as transformações nas formas

de comunicação, na organização do trabalho, e na consequente formação dos recursos humanos,

visto que, essas tecnologias, além de serem veículos de informações, possibilitam novas formas de

ordenação, de experiências humanas com múltiplos reflexos, em especial na cognição de

comunicação, gerando novas formas de produzir conhecimentos. As reflexões em torno do assunto

tecnologia, mídia e educação vem sendo aprofundadas há várias décadas dado a constatação de

sua influência na formação do sujeito contemporâneo e da necessidade em explorar o assunto

diante do rápido desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação (TIC). Publicar os

resultados das pesquisas é importante para o avanço em qualquer área do conhecimento e

também uma excelente oportunidade para o desenvolvimento da carreira de todo pesquisador.

Escrever um texto científico para ser publicado em periódico impresso ou eletrônico e para ser

apresentado em um evento científico é uma tomada de decisão que envolve crescimento do

profissional e melhores oportunidades na carreira (SECAF, 2007). As pesquisas em geral,

contribuem para a produção e disseminação do conhecimento científico em diferentes áreas do

conhecimento. Da mesma forma, as produções científicas em tecnologia representa um importante

referencial teórico, visto que, nessas pesquisas são abordados temas relevantes ao contexto

nacional e internacional. Diante do exposto, o presente estudo tem como finalidade analisar as

tendências de publicações realizadas no campo da produção científica do IX Congresso

Internacional “Educação e Contemporaneidade”, baseado no eixo 14 tendo como tema: Tecnologia,

Mídias e Educação, sendo que para analisar é preciso sistematizar as informações e quantificar os

dados. A decisão de se avaliar a produção acadêmica foi fundamentada no fato de que o Educon

estar preste a comemorar seus 10 (dez) anos de existência, contribuindo com a produção

intelectual desse campo do saber, e que esse eixo é um dos mais procurados para publicação de

artigos, buscando contribuir de forma mais apropriada para compatibilizar e disseminar os

conhecimentos gerados pelas pesquisas, com intuito de possibilitar um levantamento das

produções publicadas no Educon, os quais versam sobre o eixo temático investigado. O Colóquio
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Internacional Educação e Contemporaneidade (EDUCON)[1], trata-se de uma iniciativa que conta

com o apoio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos

Comunitários, do Departamento de Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação, do

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática e do Grupo de Pesquisa

CNPq/UFS Arte, Diversidade e Contemporaneidade (ARDICO/UFS), com o objetivo promover o

debate e a socialização do conhecimento produzido sobre relevantes temas da Educação no Brasil

e no mundo, sem perder de vista as diferentes perspectivas teóricas e políticas que estimulam

pesquisadores (as), docentes, estudantes e profissionais de áreas afins. O EDUCON tem como

público alvo todos aqueles que dedicam sua reflexão e ação às questões relacionadas à Educação

numa abordagem multirreferenciada, sejam pesquisadores, profissionais , gestores, professores de

educação básica, estudantes de graduação e pós-graduação ou demais interessados em estudos,

pesquisas e ações neste campo, bem como profissionais, pesquisadores e estudantes de área fora

do contexto educacional, mas de relevância para a sociedade, tomando como premissa importante

a complexidade e multiplicidade contemporânea, tendo como coordenadora geral a professora Drª

Veleida Anahí da Silva da Universidade Federal de Sergipe e o presidente da comissão científica

professor Drº Bernard Charlot também da Universidade Federal de Sergipe. 2. PROCEDIMENTOS

METODOLÓGICOS O estudo foi realizado com o propósito de possibilitar uma análise menos

superficial e que tornasse possível coletar maior número de informações. Inicialmente foram

analisados 91 artigos publicados no Educon 2015, baseado no eixo 14. Analisou-se todos os

artigos, através da busca, leitura e análise dos títulos e resumos, sendo que destes 91 artigos, 03

não foram analisados devido à ausência dos resumos. Segundo Ferreira (2002), pode ser

problemático analisar resumos de trabalhos sem considerar a complexidade e a heterogeneidade

destas produções textuais. Cada congresso tem suas próprias regras de formatação de resumos, o

que pode torná-los menos ou mais condensados. Além disso, os autores ao redigirem os resumos

privilegiam algumas informações em detrimento de outras, realizando assim uma descrição parcial

do texto, deixando de fora algumas informações importantes, sendo que os resumos selecionados

abrangem apenas o ano de 2015 e que os tratamentos dos dados se deu de forma quantitativa e

qualitativa. Para Richardson (1999), a pesquisa quantitativa depende da utilização de instrumental

estatístico como base no processo de análise do problema, enquanto “a metodologia qualitativa

fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de

comportamento etc.” (MARCONI e LAKATOS, 2007, p. 269). Todos os artigos foram obtidos

diretamente a partir do sítio da página inicial do Educon, tendo livre acesso a qualquer pessoa que

tenha interesse no tema e na pesquisa, onde não é preciso um cadastro prévio, sendo utilizados

apenas os anais eletrônicos online disponível em (educonse.com

.br

/ixcoloquio/publicação-eixos.asp
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). De forma a facilitar o entendimento acerca dos artigos selecionados para o estudo, a amostra

total foi dividida em partes, conforme o título e o resumo apresentado em cada artigo, organizados

através de quadros contendo as informações necessárias para o levantamento de dados e a

construção da pesquisa. Considerando os avanços verificados na área Tecnologia, Mídias e

Educação no Brasil ao longo dos anos, julga-se adequado realizar esta pesquisa, onde se busca

descrever, analisar e discutir as tendências temáticas e teórico-metodológicas relativas aos

trabalhos selecionados no EDUCON 2015, no eixo 14. Por sua vez, fazer levantamento das

produções resulta em grande contribuição para os pesquisadores em qualquer área do

conhecimento. O destaque dado a esta temática se justifica por envolver temas que tendem a

oferecer subsídios importantes aos processos de ensino e aprendizagem em tecnologias,

acompanhando o desenvolvimento tecnológico atual e a ampliação do uso desses recursos nas

mais diferentes áreas, especialmente na área da educação, a fim de possibilitar melhores

condições para construir seu conhecimento e disseminar suas publicações, abordando aspecto

qualitativos e quantitativos. Nesse contexto, as universidades passam a estimular a iniciação

científica. 3. ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS DADOS Na análise e discussão dos dados referentes

aos temas publicados no EDUCON 2015 exclusivamente no eixo 14, foram analisados 88 títulos de

resumos. A classificação dos trabalhos para a análise organizou-se segundo as temáticas que se

encontram listadas nos quadros a seguir: Quadro 1. Total de trabalhos, divididos em temáticas,

publicados no Educon – eixo 14/2015.
Temática Foco temático que compreende

1. TIC e formação docente (17) Formação de professores
1. TIC educação e letramento (15) Formação de professores/TIC sala de aula
1. TIC ensino e aprendizagem (12) Processo de ensino e aprendizagem em sala de aula
1. EaD/ AVA (13) Formação de professores/políticas públicas

1. Recursos/Jogos, e software (7) Divulgação científica/Ferramenta
tecnológica/Ludicidade

1. Rede Sociais (Facebook) (6) Usos pedagógicos das TIC
1. Web 2.0/Cultura digital(6) Prática de aprendizagem em sala de aula
1. Interfaces (5) Estado da arte/ textos literários
1. Computadores/Proinfo (5) Processo de ensino/ políticas públicas
1. Lousa digital/Inclusão digital (2) Prática pedagógica

Fonte: Elaborada pelos autores Através da análise dos dados do quadro 1, que apresenta um

panorama da classificação dos trabalhos nas temáticas destacadas em relação às publicações

analisadas, pode-se perceber que o universo em questão abrange um total de 88 artigo publicados

no Educon/2015. A temática TIC e formação docente apresenta o maior número de trabalhos

publicados 17 (dezessete), equivalente a (19,3%), seguido da categoria TIC e educação e TIC

ensino e aprendizagem com (17 e 13,6%). Nele (quadro 1), é possível verificar as áreas que

exibem maior quantidade de trabalhos no ano de 2015 e a relação que se faz com a temática. Para

Lima (2010), é importante salientar que a utilização das TIC no contexto escolar efetivamente
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como instrumento de ensino, facilita na aprendizagem dos alunos, e estar fortemente influenciada

pela formação docente, seja ela inicial ou continuada e que os recursos tecnológicos quando

inseridos no meio escolar podem contribuir significativamente para a busca na qualidade do

ensino, contribuindo também para o surgimento de novas práticas pedagógicas, devendo ser

utilizados por todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem e não apenas pelo

professor como único e exclusivo instrumento facilitador da organização do trabalho ou

transmissão de conteúdo. Com relação à temática, formação de professores no uso das TIC, os

artigos apontam para necessidade de que os professores devem receber formação de qualidade

para atuar de forma competente frente às mesmas e a exigência do momento atual que

vivenciamos, e que os professores em sua maioria assinalaram para necessidade de capacitação

permanente, principalmente por estar diante de um desenvolvimento tecnológico, no qual a cada

dia que passa surge novos dispositivos que poderão ser utilizados nos processos de ensino.

Quadro 2: Distribuição dos artigos com relação ao público alvo
Público-alvo Quantidade %
Professores 36 40,9
Alunos 30 34
Professores/alunos 06 6,8
Outros 16 18,1
Total 88 100

Fonte: Elaborada pelos autores Com relação ao público alvo, percebe-se que os trabalhos

destinados aos professores apresentam um maior percentual (40,9%), buscando sempre

relacionar as TIC com alguns cursos tais como: matemática, arquitetura e urbanismo e ciências

contábeis, estes por sua vez, ligadas ao Ensino Superior. Com relação aos artigos produzidos para

trabalhar com alunos, observa-se que as disciplinas espanhol, português, geografia, inglês e

biologia foram as mais citadas, sendo que estão ligadas ao ensino médio ou fundamental (escolas

públicas ou particulares). É importante apontar que os professores e alunos destacam-se como

principal fonte de coleta de dados, já que percebe-se a falta de formação continuada para

professores e a aproximação das TIC para os alunos nas escolas ou universidades, pois sendo um

dos aspectos centrais para a mal qualidade do uso das tecnologias. Quadro 3: Distribuição dos

artigos conforme nível de ensino
Nível de ensino Quantidade %
Fundamental 06 6,8
Médio 12 13,6
Graduação 10 11,3
Especialização 2 2,2
Mestrado 5 5,6
Doutorado 2 2,2
Não identificados 20 22,7
Outros 31 35,2
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Fonte: Elaborada pelos autores O quadro 3 acima, apresenta a distribuição dos artigos conforme o

nível de ensino. Observando-se os números encontrados, verifica-se a predominância de trabalhos

voltados para o Ensino Médio (13,6%), seguido da Graduação (11,3%). Nota-se também, a

ausência de trabalhos direcionados a Educação Infantil. Nessa perspectiva, revela-se o reduzido

interesse dos pesquisadores a este nível de escolarização, além disso, o que nos chamou mais à

atenção foi a produção de trabalhos na área de stricto sensu (Mestrado e Doutorado), chegando a

um percentual (7,8%). Apesar de ter apresentado um número menor, percebe-se que o tema:

Tecnologia, Mídia e Educação se faz presente da educação básica a graduação, perpassando pela

formação continuada e por diversas áreas do saber, interlaçando as diferentes áreas do

conhecimento e compondo um novo paradigma na educação. 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS O

presente estudo sistematizou a produção científica divulgada no IX Colóquio Internacional

Educação e Contemporaneidade (EDUCON/SE), realizado no ano de 2015, tendo como base o eixo

14, que trata-se das Tecnologias, Mídia e Educação. Em síntese, dentre os títulos e resumos

analisados, foram encontrados predominantemente focos temáticos ligados ao tema: TIC formação

docente, TIC educação e letramento e TIC formação docente, percebendo o grande interesses dos

autores por esses focos temáticos, ressaltando a importância desse para o desenvolvimento da

área de pesquisa, tais trabalhos são de grande relevância para melhorar o estudo sobre as TIC na

educação e formação docente, além disso possibilitar novas ideias no emprego dessas tecnologias

em sala de aula, onde vivemos em uma sociedade tecnológica, informacional, contemporânea e a

tendência é aumentar o número de trabalhos envolvendo estas questões. Com relação à autoria

dos trabalhos divulgados, percebe-se que dentre as publicações realizadas, há predominância de

autoria coletiva (coautoria) com dois ou mais autores, atingindo (80%); sendo que as publicações

individuais detiveram apenas (20%) de todo universo de estudo. É perceptível que os professores

continuam sendo o público alvo na maioria dos estudos, chegando a atingir (40,9%) do total geral.

No que se refere à base de dados, cumpre destacar que a qualidade da redação científica dos

resumos foi um dos pontos principais para a análise e aperfeiçoamento dos dados, tendo em vista

que muitos trabalhos apresentam resumos embrionários, precisando uma metodologia mais

aprofundada, muitas vezes, apresentando incoerência em relação ao tema abordado e o título do

trabalho, deixando o leitor inicialmente em dúvidas, ou seja, são pesquisas superficiais, muitas

vezes necessitando de um aprofundamento, inclusive teórico para fundamentar a pesquisa. Por

outro lado, pode-se concluir que este estudo proporcionou um panorama das produções científicas

de um ano do EDUCON/SE, destacando-se a importância do tema: Tecnologia, Mídia e Educação

para subsidiar outras pesquisas, além de contribuir com a pesquisa científica e a formação

profissional nas mais variadas áreas de conhecimento, sendo que nessas pesquisadas são

abordados temas relevantes do contexto nacional.
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