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Resumo. Este editorial introduz esta edição especial dos
Cadernos de Educação, Tecnologia e Sociedade (CETS)
em parceria com o 5º Congresso Ibero-Americano em
Investigação Qualitativa (CIAIQ’2016). Contendo uma
seleção de 08 (oito) versões estendidas dos melhores
trabalhos com ênfase em educação publicados no
CIAIQ’2016. Esta edição especial traz como tema central
o tema “Abordagem Metodológica da Netnografia na
Educação: encurtar as distâncias entre tempo e espaço”.
Esta parceria da Revista CETS com o Congresso IberoAmericano CIAIQ visa promover a expansão e a
disseminação da investigação qualitativa na comunidade
científica nas áreas de educação, tecnologia e sociedade.
De forma a proporcionar, cada vez mais rigor e qualidade
dos artigos publicados nesta área, cada artigo desta edição
especial foram submetidos à um processo de revisão
double-blind por uma comissão científica composta de
investigadores altamente qualificados nas suas áreas de
atuação. Convidamos a todos a fazer uma boa leitura desta
edição e que esta possa colaborar para trabalhos e
investigações futuras.
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Abstract. This editorial introduces this special edition of
Cadernos de Educação, Tecnologia e Sociedade (CETS) in
partnership with the 5th Ibero-American Congress on
Qualitative Research (CIAIQ'2016). Containing a selection
of 08 (eight) extended versions of the best works with an
emphasis on education published in the CIAIQ'2016, this
special edition brings as a central theme the theme
“Methodological Approach of Netnography in Education:
encouraging distances between time and space”. This
partnership between CETS Journal and the CIAIQ IberoAmerican Congress aims to promote the expansion and
dissemination of qualitative research in the scientific
community in the areas of education, technology and
society. In order to provide increasingly of accuracy and
quality of the articles published in this area, each article in
this special issue were submitted to a process of doubleblind review by a scientific committee composed of highly
qualified researchers in their fields. We invite everyone to
have a good reading of this edition and that it can
collaborate for future works and researchers.
Keywords: qualitative research; education; technology;
society.

INTRODUÇÃO
Com o objetivo de acompanhar os excelentes trabalhos de investigação qualitativa que vêm sendo
realizados na região da Ibero-América, nesta edição apresentamos uma seleção dos melhores trabalhos
de investigação da 5ª edição do Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa, CIAIQ2016,
que decorreu de 12 a 14 de julho de 2016 na Universidade Lusófona do Porto, Portugal.
A colaboração que está em curso é o resultado de esforços conjuntos de internacionalização dos
Cadernos de Educação, Tecnologia e Sociedade, CETS, e da promoção da investigação qualitativa nas
diversas áreas científicas e que é a temática central do CIAIQ. Aproveitamos, pois, esta oportunidade
de colaboração para apresentar uma edição que tem como foco central esta temática com as
publicações dos melhores trabalhos apresentados no CIAIQ.
Cada um dos artigos foram selecionados por um comitê interno ad hoc, seguido pela avaliação
técnica de revisões por pares de artigos que fizeram um mínimo de três revisões por artigo.
Finalmente, procedemos a uma revisão técnica para concluir todo o processo e ter uma edição muito
interessante e de alta qualidade para os leitores.
Esta 1ª edição do 10º volume dos CETS conta com oito artigos selecionados pela comissão
organizadora e científica do CIAIQ dentre os melhores trabalhos de investigação que se basearam em
metodologias qualitativas como ferramentas para esta articulação e inovação nas áreas de educação,
tecnologia e sociedade. Os artigos deste número especial da CETS foram estendidos e aprofundados
em relação às versões publicadas nas atas do CIAIQ2016 para serem publicados nesta edição.

OS CADERNOS DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E SOCIEDADE (CETS)
Os Cadernos de Educação, Tecnologia e Sociedade (CETS) é uma publicação científica de
periodicidade quadrimestral que tem como objetivo publicar artigos sobre temáticas que privilegiem
pesquisas e discussões teóricas com temas emergentes das áreas de Educação, Tecnologia e Sociedade.
Em 2012, com atribuição do ISSN 2317-9907, garantimos a cientificidade dos CETS, sendo
cadastrado na Biblioteca Nacional como sendo uma revista científica de caráter nacional.
Ainda neste ano de 2012, a revista foi indexada no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência
e Tecnologia (IBICT) e em outras quatro bases científicas internacionais, nomeadamente: LatinIndex;
GIF; BASE; e PKP. Atualmente a Revista CETS está indexada nos seguintes repositórios e diretórios
científicos: Periódicos .CAPES, Google Scholar, Diadorim, Sindex, Road e DOAJ.
Com temas centrados em Educação, Tecnologia e Sociedade, as edições envolveram questões
relacionadas a ciência e tecnologia no cenário educacional brasileiro (Barros & Zeppelini, 2012) bem
como algumas discussões da educação e sociedade na era da modernidade (Barros & Costa, 2014);
reflexões relacionadas as práticas atuais aplicadas na edução e na sociedade de maneira geral (Barros &
Peixoto, 2013); diálogos, perspectivas e enredos na arte e na filosofia (Barros, Brito, & Ciampi, 2015;
Barros, Pereira, & Henrique, 2014; Barros, Ribeiro, & Oliveira, 2014); o intercruzamento de culturas
(Barros, Zoboli, & Silva, 2016) e suas múltiplas conexões, perspectivas e cenários (Barros & Braga,
2015; Barros & Paletta, 2016; Barros & Ribeiro, 2015); como também discussões de corpo,
pensamentos e governabilidade (Barros et al., 2016).
Todos os textos são submetidos à avaliação em um processo peer-review e às cegas, no qual os
trabalhos são analisados em relação aos seguintes aspectos: adequação do título ao conteúdo; estrutura
da publicação; clareza e pertinência dos objetivos; metodologia; resultados e discussão; informações
inteligíveis; citações e referências adequadas às normas técnicas adotadas pela revista, e pertinência à
linha editorial da publicação.
Os Cadernos ETS está hoje na sua 10ª edição, sendo este primeiro volume da 10ª edição da
revista, um marco importante para a internacionalização da revista.
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O CONGRESSO IBERO-AMERICANO EM INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA (CIAIQ)
O Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa (CIAIQ) pretende promover a expansão e
a qualidade da investigação qualitativa. O CIAIQ é um acontecimento anual, já na sua 6ª edição, que
reúne representantes da comunidade científica internacional, com trabalhos desenvolvidos nesta área
da investigação. O sucesso crescente das edições anteriores é um importante indicador de uma
comunidade multidisciplinar, empenhada e de qualidade no âmbito da investigação qualitativa.
O CIAIQ decorreu de 12 a 14 de julho de 2016 na Universidade Lusófona do Porto, Portugal. O
congresso recebeu um total de 742 submissões de artigos, envolvendo autores de 29 países. Cada
artigo foi submetido a um processo de revisão double-blind por uma comissão científica composta por
elementos altamente qualificados nas áreas científicas do congresso

ABORDAGEM METODOLÓGICA NETNOGRAFIA
O presente tópico traz uma análise inicial da abordagem metodológica da netnografia. Para tanto,
discutimos a definição do termo, que segundo Kozinets (2014) é uma forma especializada de
etnografia, a qual utiliza as comunicações mediadas por computador como fonte de dados para chegar
à compreensão e à representação etnográfica de um fenômeno cultural na, pela e para a internet. A
especificidade do “na”, “pela” e “para” a internet estão relacionados com o sentido ou direção do
fenômeno cultural.
O fenômeno começa no mundo presencial e vai para o mundo virtual, começa no mundo virtual
e se propaga para o mundo presencial ou se estabelece exclusivamente no virtual. Assim, poderíamos
ter pelos menos três categorias de contextos culturais para a netnografia: (i) do presencial ao virtual;
(ii) do virtual ao presencial; e (iii) exclusivamente virtual.
Neste sentido, essa abordagem pode ser utilizada para estudos de fóruns de discussão, grupos de
notícias, blogs, redes sociais, comunidades online, entre outros espaços online.
A metodologia da netnografia, inicialmente explorada pela área de Marketing (Kozinets, 1998,
2002) e Comunicação (Hine, 2004), vem ganhando espaço em outras áreas do conhecimento, como a
Educação, e têm contribuído para a discussão e utilização desta metodologia, apresentando as formas
de estudos que abarcam a netnografia e os seus procedimentos.
Como em outras metodologias de pesquisa, a netnografia possui um corpo de procedimentos.
Esses por sua vez, são dinâmicos e podem acontecer simultaneamente. Assim, de acordo com
Kozinets (2014, 2002), o netnógrafo tem decisões fundamentais a tomar antes do primeiro contato
com uma comunidade online. A entrada, ou seja, o primeiro procedimento refere-se à entrée cultural,
na qual são tomadas decisões sobre a preparação para o trabalho de campo, como a identificação da
comunidade online, temas e questões que serão investigadas, formulação da pergunta de pesquisa,
além da forma como o pesquisador se apresentará e se inserirá ao grupo pesquisado. O pesquisador
deve deixar claro o ponto de observação ao fazer as considerações sobre seu objeto, pois seu
posicionamento pode interferir na forma como os dados serão coletados e analisados.
O segundo consiste na coleta de dados. Para Kozinets (2014) existem três tipos de capturas
importantes na coleta de dados: A primeira consiste em copiar diretamente de comunicações mediadas
por computador dados da página do grupo observado (p. ex.: comunidades virtuais, blogs, redes
sociais), textos, imagens, áudios ou vídeos, ou seja, dados cuja criação e mediação o pesquisador não
esteja diretamente envolvido. A segunda coleta refere-se aos dados que o pesquisador cria por meio da
interação com os membros das comunidades, por exemplo, entrevistas por e-mail, bate-papo,
mensagens instantâneas e outros meios digitais. O terceiro tipo de coleta diz respeito às notas de
campo do pesquisador, sobre as práticas comunicacionais dos membros das comunidades, suas
interações e interpretações, bem como a própria participação e o senso de pertencimento do
pesquisador no grupo.
A análise e interpretação contempla o terceiro procedimento, o qual reside no processo de
interpretar os dados coletados e produzidos da participação e da observação netnográfica, a partir da
literatura requerida e os dados emergentes. Nas etapas de organização, coleta e análise de dados o
pesquisador pode utilizar em suas pesquisas vários tipos de ferramentas, como por exemplo, o Google
Acadêmico, assim como utilizar pacotes de software de organização de dados qualitativos, como o
webQDA, Nvivo e Atlas.ti.
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No que diz respeito à ética de pesquisa, o quarto procedimento que o netnógrafo deve apropriarse, diz respeito ao que Kozinets (2014, p. 132) pontua como aspectos importantes para garantir a
idoneidade da pesquisa: identificar-se, informar e dialogar com os participantes sobre a pesquisa; pedir
permissões apropriadas, garantindo o anonimato; obter consentimento quando necessário; citar e dar
o devido crédito aos participantes da pesquisa.
Por fim, o quinto procedimento está relacionado à verificação dos participantes (member check),
Koninetz (2014) propõe a validação da pesquisa, no intuito de apresentar as interpretações sobre as
observações realizadas aos participantes, além de ouvir suas opiniões sobre o que foi escrito e se está
coerente ou não com o contexto que eles vivem. A partir dessa devolutiva, pode-se chegar a insights e
conclusões além das observadas em campo.
A partir desse corpo de procedimentos, temos a possibilidade de perceber que a netnografia pode
encurtar as distâncias entre tempo e espaço, devido à própria dinâmica da internet, na qual os
agrupamentos sociais estão dispostos em rede. Tais agrupamentos podem funcionar tanto no espaço
online, como coexistir fora dele, no espaço offline. Nesse sentido, os pressupostos da etnografia, que
são o caráter investigativo e de observação da realidade do outro, continuam presentes na abordagem
netnográfica.

SELEÇÃO DOS ARTIGOS
Nesta seção é apresentado, de forma sucinta, os 08 melhores artigos apresentados no CIAIQ que
mostram o amplo e alargado campo de trabalho que utilizam de análise qualitativa como base central
de seu estudo. Os oito trabalhos são, obviamente, orientados para as áreas de educação, tecnologia e
sociedade, sendo este o principal público alvo da revista CETS.
A luta pela igualdade e defesa dos direitos humanos é uma questão atual e de vital importância. O
primeiro artigo deste número aborda esta problemática, considerando que a formação inicial é um
fórum privilegiado para compreender a diversidade como fator de enriquecimento cultural. Família e
escola são os primeiros ambientes onde as crianças entram em contacto com a cultura, começando a
moldar a sua identidade. Os autores adotaram a metodologia de estudo de caso, com recurso a
entrevistas e grupos focais, e procuram descrever e interpretar o desempenho das ações educativas aos
olhos das mães que vivem nas áreas rurais (Saavedra, Ayala, Henríquez, & Reina, 2017).
O segundo artigo desta edição centra a discussão no tratamento dado por pesquisas recentes a
políticas de formação inicial e continuada de professores, analisando como essas políticas articulam
discurso e prática na perspetiva de melhoria das condições de trabalho e de desenvolvimento
profissional dos professores, de modo a garantir a permanência de lutas e conquistas na carreira
docente. Os autores privilegiaram a investigação qualitativa e a interpretação dos dados é feita a partir
de pressupostos teóricos, cujo diálogo remete aos estudos de Jenny Ozga sobre a investigação em
políticas educacionais e aos de Bernadete Gatti e Marli André sobre a formação de professores. Os
resultados apontam para a necessidade de romper fragilidades e enfrentar desafios encontrados pelos
professores na sua formação e trabalho docentes, apresentam, ainda, potencialidades a essa formação
e trabalho quando consideradas as políticas educacionais instituídas/implementadas (Machado,
Vasconcelos, & Oliveira, 2017).
No terceiro artigo é investigado o fenômeno do desemprego sob o ponto de vista biográficosubjetivo. Foi utilizado um survey e, por meio de resposta aberta, os cerca de 150 participantes no
estudo listaram aspetos positivos e negativos sobre a experiência de estar desempregado. Os autores
utilizaram a metodologia de análise de conteúdo e, recorrendo ao programa NVIVO, realizaram
análises de frequência e por categoria temática, verificando que todos os participantes referiram
aspetos negativos de estar desempregado e 122 participantes indicaram pelo menos um aspeto
positivo. No total foram analisadas 13 categorias, concluindo-se que “dificuldade financeira” e “ter
mais tempo” foram as mais indicadas. A complexidade da experiência do desemprego apresentada
neste estudo pode ser o ponto de partida para o desenvolvimento de novos trabalhos e, a partir disso,
auxiliar na construção de tecnologias sociais que apoiem indivíduos e famílias em situação de
desemprego (Aguiar, Abreu, Matias, & Fontaine, 2017).
O quarto artigo aborda a importância da inovação para a competitividade organizacional. Neste
sentido, os autores procuram refletir sobre o papel da universidade e como tem sido sua atuação no
Brasil, no que respeita à inovação. Assim, este trabalho teve como objetivo investigar como a
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universidade brasileira tem sido abordada nas publicações da Revista Brasileira de Inovação. Foi
efetuada uma revisão sistemática, que permitiu agrupar os artigos por temas. Em seguida, foi
estabelecida uma relação entre os autores e a contribuição de cada artigo na discussão sobre o
contexto em que as universidades brasileiras são tratadas. Os autores concluem que os trabalhos, em
qualquer de seus agrupamentos, possuem discussões em comum quer pela relação entre os agentes
envolvidos, quer pela aprendizagem, quer pelo fruto do trabalho de pesquisa e são utilizados como
meio ou fim para a inovação (Camargo & Oliveira, 2017).
O quinto artigo é um estudo qualitativo e apresenta resultados de uma pesquisa realizada no
Mestrado em Educação da Universidade de Pernambuco. Este estudo teve como principal objetivo,
identificar formas de vivência da interdisciplinaridade nas práticas pedagógicas dos anos iniciais do
Ensino Fundamental. Como principal instrumento de recolha de dados foi utilizada a técnica de
Grupo Focal e a metodologia utilizada foi a análise de conteúdo numa perspetiva analítico-descritiva.
Os resultados desta pesquisa permitiram concluir que a técnica do Grupo Focal neste estudo,
propiciou momentos de profunda reflexão acerca da interdisciplinaridade e permitiu que as
professoras investigadas compreendessem que as formas com as quais vivenciam a
interdisciplinaridade, situam-se no primeiro nível da relação entre os saberes, o multidisciplinar.
Concluiu-se ainda que se faz necessária uma mudança de atitude dessas professoras que deverá ser
estimulada por meio das formações continuada (Santana & Silva, 2017).
A Teoria do Capital Humano pressupõe que um maior investimento em educação está
positivamente correlacionado com maiores rendimentos futuros, sendo um fator-chave para o
desenvolvimento económico e social. Os autores do sexto artigo abordam este tema, contrastando
estas premissas com as políticas educacionais no México, entre 2000 e 2015, no ensino médio e
superior. As variáveis utilizadas foram: gastos, matrículas, professores, população educável e variáveis
de infraestrutura. Essas variáveis foram usadas para explicar as contradições entre o crescimento
natural da população com demanda educacional subsequente e resposta pública inadequada, agravada
pela crise económica que afeta os setores sociais mais vulneráveis (Montenegro & Caudillo, 2017).
O sétimo artigo tem como título “Inclusão educacional de alunos com deficiência visual:
perceções e práticas”. Neste artigo os autores apresentam uma reflexão acerca da promoção de
mudanças de postura e novas atitudes diante de um novo olhar pedagógico e da percepção da
efetividade das ações de inclusão educacional. Nesse sentido requer ampliar conceitos de desvantagem
social, política, económica e cultural, com a finalidade de quebrar barreiras e criar bens e serviços que
supram às necessidades individuais. Com a finalidade de reconhecer possíveis ferramentas e
metodologias que promovam processos inclusivos, foi realizada uma pesquisa qualitativa, procurando
identificar os tipos de barreiras encontradas por alunos com deficiência visual (Lavorato & Mól, 2017).
O oitavo e último artigo desta edição é uma pesquisa educacional sobre professores analisando
dissertações centradas no professor, produzidas num Programa de Pós-graduação em Educação do
Centro-Oeste brasileiro, no período de 2006 a 2009. Seguindo os passos do método fenomenológico,
os autores apresentam um trabalho de revisão dessa produção académica, com leitura completa dos
textos e coleta das seguintes informações: tipos, procedimentos de pesquisa, referencial metodológico
e abordagem utilizada (Abreu-Bernardes, Bernardes, & Reis, 2017).

CONCLUSÃO
Esta compilação de textos é uma produção dos 08 melhores trabalhos de investigação do CIAIQ2016.
Assim foram convidados autores que realizaram suas pesquisas relacionadas às áreas de educação,
tecnologia e sociedade, os quais tematizaram sobre a análise qualitativa como base central de seus
estudos.
Esse dossiê nos mostra um pouco disso. Não apenas com reflexões teóricas que são importantes,
mas com dados empíricos de estudos realizados em diversos contextos, a partir de diferentes
temáticas. A leitura dos textos nos ajudará a compreender os desafios da investigação qualitativa na
comunidade científica nas áreas de educação, tecnologia e sociedade.
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