Editorial

Finalmente estamos disponibilizando o terceiro número da Revista Prometeu.
Neste número, os artigos apresentam relatos de experiências e reflexões sobre a
presença de diferentes tecnologias da informação e comunicação no cotidiano da nossa
sociedade.
No artigo “Educação a Distância: uma rede de humanos e não-humanos na
construção do conhecimento”, Jucicléa Medeiros de Azevedo e Maria Dalvaci Bento
refletem sobre as possibilidades da modalidade de ensino a distância e o atual momento
vivido pela sociedade e, a partir disso, algumas mudanças necessárias no processo
educacional formal. Seguindo nesta mesma modalidade de ensino, o artigo “Educação a
distância e Metodologia Syllabus: sistematização de suas características no ensino
superior” de Rosária Helena Ruiz Nakashima, Marisa Aparecida Pereira Santos,
Carolina Nunes Pegoraro e Patrícia Zuccari apresenta um relato sobre a Metodologia
Syllabus, adotada pela Universidade Sagrado Coração, cidade de Bauru (SP), a
plataforma Moodle, conhecida por ser uma plataforma de gerenciamento de cursos a
distância e a possibilidade de uso de tal metodologia como ferramenta de apoio ao
ensino presencial.
Em “Sociedade, Tecnologia e Educação”, a autora Michelle Costa M. U. de
Araujo reflete sobre

como a educação deve viabilizar-se como espaço crítico em

relação ao uso e à apropriação das tecnologias de comunicação e informação (TIC).
Neste mesma abordagem sobre as possibilidades oferecidas pelas TICs, Anna Karinna
Dantas Bevilaqua e Cristiane Clébia Barbosa no artigo “Twitter enquanto esfera pública
virtual”, analisam as possibilidades oferecidas pelo microblog Twitter, que vem sendo
utilizado para promover e reforçar a participação democrática dos cidadãos em assuntos
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de interesse coletivo, oferecendo assim possibilidades de revitalização da “esfera
pública”, conceito de Jürgen Habermas.
Lizaine Weingärtner Machado e Marcelo Fistarol no artigo “Incursão pelo
ensino fundamental: da teoria à prática, teoricamente – uma análise do percurso entre a
sala de aula e a inclusão digital”, analisam o uso do blog em um processo de ensino
formal em uma escola da rede pública de Florianópolis (SC), a partir da perspectiva da
a teoria da aprendizagem verbal significativa, elaborada por David Paul Ausubel.
Ainda temos o artigo do professor Ronaldo Neves (Decom – UFRN) sob o título
“Formação do caráter hospitaleiro como prática educativa nas instituições de ensino”
abordando a hospitalidade e a comunicação virtual e propondo uma reflexão educativa
como perspectiva de uma prática pedagógica para a formação do caráter hospitaleiro na
convivência virtual entre visitantes e visitados no ciberespaço. Logo depois, Adriano
Medeiros Costa fala sobre o conceito de Comunicação, mediação e diálogo para Paulo
Freire na rede social Orkut.
Por último, apresentamos uma entrevista em nosso Podcast com a professora
Ângela Maria de Almeida, coordenadora local da 62ª Reunião anual da SBPC –
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência que se realizou entre os dias 25 e 30
de julho em Natal (RN).
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