
 
 

Saiba mais sobre … Cidadania Digital 

 

Sugestões de livros: 

 

Cidadania Digital 

Autores: Isabel Salema Morgado e António Rosas 

Ano: 2010 

Editora: LabCom Books  

 

A cidadania como exercício político que se pratica no meio digital é uma realidade que 

paulatinamente vai aprofundando a ação participativa dos governados nos regimes 

democráticos, ou não deixa de ser um simulacro de uma realidade que é apenas 

visionada por alguns, mas cuja ação e efeitos são irrelevantes para os que efetivamente 

controlam o poder? 

Neste livro, os autores vão procurar encontrar respostas para esta questão central, 

apresentando análises de realidades diversas cujo enquadramento comum são os usos 

que os cidadãos fazem das redes digitais. 

 

Tempos Digitais: Ensinando e Aprendendo com Tecnologia 

Autores: Hélio Costa Jr., José Lucas P. Bueno e Juliano Miranda   

Ano: 2012 

Editora: Createspace Independent Publishing Platform 

 

Este livro é  destinado a qualquer pessoa interessada no desenvolvimento da educação, 

principalmente ao professor. Qualquer tipo de professor, de qualquer nível de formação 

e em qualquer área do conhecimento. A tecnologia, principalmente a da informação e 

telecomunicações, alterou drasticamente diversos setores da economia e da sociedade 

nos últimos 50 anos, entretanto a Educação foi uma das pouquíssimas exceções que 

permanecem pouco afetadas por essas transformações. Leia Tempos Digitais e prepare-

se para o que esta aí e o que ainda esta por vir, pois esteja certo que ainda estamos só 

no começo de grandes transformações na Educação. 

 

Linguagem, Tecnologia e Educação 

Autores: Ana Elisa Ribeiro, Ana Maria Nápoles Villela, Jerônimo Coura Sobrinho e 

Rogério Barbosa da Silva 

Ano: 2010 

Editora: PeirópoliS 

 

As relações entre linguagem, tecnologias digitais e educação vêm sendo discutidas por 

pesquisadores em diversos lugares do mundo, inclusive no Brasil. Este livro reúne 

pesquisas de todas as partes do país, tecendo uma rede que liga esses três temas. Estão  



 
 

 

em foco no livro o letramento digital de professores, estudantes e grupos sociais; 

aspetos da hipertextualidade em diferentes medias; debates sobre gêneros textuais; 

novas linguagens; e o uso da tecnologia como ferramenta pedagógica. 

 

Práticas pedagógicas e uso da tecnologia na escola 

Autor: Nilbo Ribeiro Nogueira 

Ano: 2014 

 

Se você é um daqueles educadores com muito domínio nos assuntos da sua área, mas 

nenhum em ferramentas tecnológicas que poderiam dar suporte ao seu trabalho, e que 

já são usadas por muitos dos seus colegas, este livro é para si! Nele, o autor fornece 

orientações aos profissionais do segmento escolar para o uso de novas medias. As 

instruções são bem práticas e ensinam, por exemplo, a como criar e administrar um 

blog, desenvolver apresentações, lidar com redes sociais, entre outras. 

Ainda, demonstrando muita pertinência com o tema abordado, o autor faz um paralelo 

entre as gerações e a relação delas com a tecnologia. Fica implícita a necessidade de que 

os professores se tornem aptos ao uso de recursos tecnológicos, e que os incorporem 

no ensino. 

 

Educação sem Distância as Tecnologias Interativas na Redução de Distâncias em Ensino 

e Aprendizagem 

Autor: Romero Tori 

Ano: 2017 

 

Em abril de 2010 era lançada a primeira edição do livro “Educação sem Distância”. A 

começar pelo título, essa obra logo chamou atenção por seu conteúdo provocador e 

instigante. Fundamentados em conceitos, teorias e tecnologias, cada um de seus 

capítulos desconstrói e se aprofunda em uma diferente questão relacionada à mediação 

tecnológica no ensino e aprendizagem. Temas como educação presencial e a distância, 

hibridismo, real versus virtual, presença e telepresença, imersão, games e gamificação, 

realidade virtual e aumentada, são abordados, com integração e articulação de 

conhecimentos de diferentes áreas, de forma inovadora e significativa. Sem tecnicismos 

nem pedantismo, mas com precisão e clareza, este livro traz conteúdos, análises, 

discussões, exemplos e projeções, que podem contribuir tanto com a formação quanto 

para a atualização profissional de educadores, pedagogos, designers educacionais, 

gestores, engenheiros, técnicos, produtores, empresários, agentes públicos e demais 

atores, interessados ou diretamente envolvidos com o uso de novos medias e 

tecnologias no ensino e aprendizado, seja a distância, presencialmente ou de forma 

híbrida. Desde o lançamento da primeira até a publicação desta segunda edição, muita 

coisa evoluiu na educação mediada por tecnologias interativas. Mas as bases dessa 

evolução, abordadas já naquela primeira edição, continuam válidas e cada vez mais  



 
 

presentes, tais como: convergência entre real e virtual, redução de distâncias por meio 

da interatividade, e uso crescente de medias digitais em todas as modalidades. Nesta 

segunda edição, revista e atualizada, novas tendências e perspetivas são trazidas e 

alguns dos paradigmas promissores da edição anterior agora se tornaram quase que 

obrigatoriedades. Mas a simples adoção de novas tecnologias não garante, e, se 

malfeita, pode até piorar, a qualidade da educação. A leitura atenta deste livro torna-

se, portanto, ainda mais necessária por parte de quem pretende desenhar, desenvolver, 

implantar ou oferecer uma educação adequada à realidade da sociedade e da cultura 

contemporâneas, conectadas, sem barreiras, sem limites: uma educação sem distância. 

 

Educar na Era Digital. design, ensino e aprendizagem 

Autor: Tony Bates 

Ano: 2016 

 

Grandes mudanças económicas e tecnológicas exigem novas abordagens para o ensino 

superior. Os professores são continuamente confrontados com várias questões: Como 

ensinar de forma eficaz alunos cada vez mais diversificados? Como motivar e apoiar os 

alunos em turmas cada vez maiores? Como usar multimédia e outros recursos para 

desenvolver cursos de qualidade superior? Os 12 capítulos, além dos apêndices, 

atividades e diversos cenários deste livro respondem a essas e outras perguntas e 

fornecem dicas e sugestões úteis sobre uma variedade de tópicos, incluindo: Como 

selecionar a modalidade para suas disciplinas e seus cursos - presencial, híbrida ou 

totalmente online? Que estratégias funcionam melhor para o ensino em um ambiente 

rico em tecnologia? Que métodos de ensino são mais eficazes para cursos híbridos e 

online? Como fazer escolhas adequadas para estudantes e conteúdos dentre diversas 

medias disponíveis: texto, imagem, áudio, vídeo, computação ou medias sociais? Como 

manter a qualidade do ensino, da aprendizagem e dos recursos em um ambiente de 

aprendizagem que muda rapidamente? Quais são as possibilidades reais de ensino e 

aprendizagem usando MOOCs, REAs e livros abertos? Tony Bates compreende e respeita 

a natureza individual da educação. Neste livro, explora teorias, boas práticas e 

estratégias, fornecendo orientações e aconselhamentos claros, práticos e viáveis, 

baseados em pesquisa e considerável experiência profissional em 30 países. 

 

Sugestão de artigos: 

 

Para uma genealogia da cidadania digital 

Tomás Patrocínio 

Universidade de Lisboa 

https://eft.educom.pt/index.php/eft/article/view/21 

 

 

 

https://eft.educom.pt/index.php/eft/article/view/21


 
Da página ao(s) ecrã(s): tecnologia, educação e cidadania digital no século XXI 

Dulce Helena M. R. Melão 

Escola Superior de Educação de Viseu 

https://core.ac.uk/download/pdf/70643525.pdf 
 

Cidadania Digital: O Papel das TIC no Exercício da Cidadania dos Adultos 

Ana Margarida Domingues Álvaro 

Instituto politécnico de Coimbra 

https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/11288 

 

Vídeos:  

Entrevista a Rogério Carapuça, Presidente do Fórum para as Competências Digitais 
https://www.youtube.com/watch?v=i2mhdOBLrQA 

 

Novas Conferências do Casino, José Miguel Sousa 

Tablets em sala de aula. Um caminho possível 
https://www.youtube.com/watch?v=VPOTKpPQmNo 

 

BEIRA TV: Entrevista a Vitor Tomé (investigador/jornalista) | Educação p/media e 

literacia digital 
https://www.youtube.com/watch?v=1qp30qdC_ec 

 

Ensino à distância: conselhos para os professores 
https://www.youtube.com/watch?v=zCOZelmwnBk 

 

Os 10 domínios da cidadania digital 
https://www.youtube.com/watch?v=Jq1i6mb5SEA 

 

Cidadania Digital 

https://www.youtube.com/watch?v=2hfwgh7ipb8 

 

Cidadania Digital 

https://www.youtube.com/watch?v=mNxdrWVKsAw 

 

Seis conselhos para ser um bom Cidadão Digital 

https://www.youtube.com/watch?v=tw5ogi4Zv_A 
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