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RESUMO

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) marcam o mundo moderno,
desencadeando mudanças nos modos como as pessoas se comunicam e interagem,
estabelecendo uma nova lógica espacial em uma sociedade globalizada. Nesse cenário,
surgem novos espaços de formação, como os Massive Open Online Courses (MOOC), Cursos
On-line ―Abertos‖ e Massivos. Os MOOC têm sido oferecidos para possibilitar o acesso
global à Educação Superior, a partir de recursos elaborados por instituições reconhecidas. A
participação nesses ambientes requer o desenvolvimento do letramento informacional, para
encarar universos complexos e em constante mudança, bem como ajudar na tomada de
decisão e na resolução de problemas. Esta pesquisa objetivou analisar como o Letramento
Informacional está sendo promovido em MOOC a partir das seguintes questões de estudo: (1)
Quais as concepções de letramento informacional concretizadas em MOOC?; (2) Quais as
concepções de competência concretizadas em MOOC?; (3) Quais as competências
desenvolvidas em MOOC?; (4) Quais as práticas pedagógicas utilizadas em MOOC para
desenvolver tais competências?. Tratou-se de um estudo documental no âmbito de uma
pesquisa empírica, cujo referencial teórico está ancorado em dois eixos: MOOC no contexto
da sociedade da informação e concepções de letramento e competências informacionais.
Foram utilizados como fontes de empiria os materiais disponibilizados em dois MOOC
focalizados no letramento informacional, oferecidos nas plataformas Coursera e Miríada X.
Os achados indicam que os MOOC podem não ser a melhor opção para o desenvolvimento do
letramento informacional. No contexto de aprendizagem relacionada às tecnologias
educacionais, esta relação apresentou implicações que não podem prescindir de um olhar mais
crítico quanto à influência das renomadas universidades estadunidenses, que vêm utilizando
esta formação para reduzir seus custos com profissionais e estruturas físicas, bem como o
robusto investimento de capital financeiro nas plataformas que os oferecem.

Palavras-chave: Letramento Informacional; MOOC; Educação Aberta.

ABSTRACT

Information and Communication Technologies (ICTs) mark the modern world,
triggering changes in the ways people communicate and interact, establishing a new spatial
logic in a globalized society. In this scenario, new training spaces emerge, such as the
Massive Open Online Courses (MOOCs). MOOCs have been offered to widen access to
Higher Education global scale, based on resources developed by recognized institutions.
Participation in these environments requires the development of information literacy, to face
complex and ever-changing universes, as well as to assist in decision-making and problemsolving. This research aimed to analyze how Informational Literacy is being promoted in
MOOC based on the following study questions: (1) Which conceptions of information literacy
are embedded in MOOCs?; (2) Which conceptions of competence are explored in these
courses?; (3) What competencies are developed in MOOCs?; (4) Which pedagogical practices
are used in MOOC to develop such skills? The dissertation consists in a documentary study
within the framework of empirical research, adopting a theoretical framework anchored in
two axes: MOOCs in the context of the information society and conceptions of literacy and
informational skills. Materials used in two MOOCs focused on information literacy, offered
on the Coursera and Miríada X platforms, were used as empirical sources. Findings indicate
that MOOCs may not be the best option for the development of informational literacy. In the
context of learning related to educational technologies, this relationship has implications that
cannot dispense with a more critical look at the influence of the renowned US universities that
have been using this training to reduce their costs with professionals and physical structures,
as well as the robust investment financial capital on the platforms that offer them.

Key-words: Information Literacy; MOOC; Open Education.
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1 INTRODUÇÃO
O que distingue a configuração do novo
paradigma tecnológico é sua capacidade de
reconfiguração, um aspecto decisivo em uma
sociedade caracterizada por constante mudança
e fluidez organizacional.
(CASTELLS, 1999, p.79)
O desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) vem
mudando de maneira profunda as relações humanas nas últimas décadas. Analisando a nova
lógica espacial de uma sociedade global e informacional, Castells (1999, p. 40) afirma que ―os
fatores econômicos poderão ser reduzidos à geração de conhecimento e ao fluxo de
informação‖. Nessa sociedade em rede, as redes sociais se apresentam como o suporte de
práticas sociais de tempo compartilhado, ou seja, o espaço (as redes) reúne práticas que são
sincrônicas no tempo, e é a harmonização dessa sincronia que dá sentidos a este espaço frente
à sociedade.
O fenômeno da globalização na sociedade da informação mudou o cenário mundial
por sua multiplicidade de conexões (CASTELLS, 2003), o que envolve grandes desafios e
riscos também, pois esse contexto exige dos governantes uma preocupação maior em relação
às políticas públicas, para que essas de fato possam garantir às pessoas o direito à informação,
assim como a seus benefícios. Castells (1999) alerta que as TIC não devem ser vistas como a
solução para todos os problemas da humanidade, pois elas, isoladamente, não têm o poder de
alterar as relações econômicas e políticas que permeiam a sociedade. Entretanto, de acordo
com o autor, elas podem contribuir para a diminuição da desigualdade social, se utilizadas
pelos governos como estratégias de diminuição da pobreza por meio da educação.
No contexto da sociedade da informação (CASTELLS, 1999), o compartilhamento em
rede demanda o desenvolvimento de competências para encarar ambientes informacionais
complexos e em constante mudança. Nesse sentido, parece clara a necessidade de novas
formas de pensar e agir voltadas para um novo cenário, pois, nesses ambientes, novos espaços
de formação estão mudando o processo de aprendizagem, a maneira como as pessoas
atribuem sentido à informação selecionada na rede e como a reutilizam.
Não há dúvida de que o surgimento das TIC marcou e ainda marca o mundo moderno,
mudando o modo como as pessoas se comunicam e interagem. A entrada dessas tecnologias
no campo educacional tem contribuído para criar novos parâmetros que possibilitem a
inserção do indivíduo/trabalhador no enredo da globalização, qualificando-o para o
conhecimento em rede. Assim, os espaços e os níveis de letramento são ampliados,
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reconfigurando a realidade dos indivíduos envolvidos neste processo. O propósito de inclusão
na ―sociedade do conhecimento‖1 traz para o indivíduo novos desafios, que vão de ―como
fazer uso das habilidades de leitura e escrita na sociedade em rede‖, até ―buscar a informação
e apropriar-se dela‖, por exemplo.
Nessa conjuntura, a relação com o saber mudou de forma profunda, como afirmou
Pierre Lévy (1999, p.157): ―(...) a maioria das competências adquiridas por uma pessoa no
início de seu percurso profissional estarão obsoletas no fim de sua carreira‖, gerando grandes
desafios para a educação contemporânea. Assim, os espaços de aprendizagem têm sido
amplificados, e isso tem trazido mudanças significativas. O uso da internet expandiu o espaço
de aprendizagem, impulsionando as possibilidades de formação: a formação no trabalho, a
educação para o desenvolvimento profissional, a busca de novos conhecimentos por interesse
pessoal.
Uma classe de novos espaços de aprendizagem são os Massive Open Online Courses ‒
Cursos on-line aberto massivo2 (MOOC). Trata-se de um modelo de curso on-line, criado para
possibilitar o acesso ao ensino superior de qualidade, com alcance global, por intermédio de
conteúdos disponíveis abertamente na rede. Esses cursos viabilizam a construção de
comunidades de aprendizagem (MAHRAJ, 2012), são variados e podem ter centenas ou
milhares de estudantes ao mesmo tempo, que tenham acesso a um computador e algumas
habilidades básicas para lidar com o conteúdo on-line.
Os MOOC, desenvolvidos quase sempre por Instituições de Educação Superior (IES),
têm como princípio prover o acesso à educação para um grande número de pessoas,
principalmente, no campo da educação superior. Esses cursos são promovidos hoje como um
fenômeno sociocultural, como possível solução para a questão do acesso a uma educação de
qualidade por parte daqueles que não podem arcar com os altos custos do ensino superior
tradicional (ROHS; GANZ, 2015).
O termo MOOC foi proposto por David Cornier em 2008 para descrever um curso
experimental aberto, criado por George Siemens e Stephen Downes para pouco mais de duas
dezenas de estudantes da Universidade de Manitoba no Canadá (MEHAFFY, 2012). Esses
professores conduziram tal experiência para promover uma nova teoria de aprendizagem

1

Segundo Castells (1999, p. 36), trata-se de uma sociedade na qual as condições de geração de conhecimento e
processamento de informação foram substancialmente alteradas por uma revolução tecnológica centrada no
processamento de informação, na geração do conhecimento e nas tecnologias da informação.
2
De acordo com o dicionário Aulete digital, a palavra massivo significa em grande quantidade, escala ou
proporção
(consumo massivo;
produção massiva);
sinônimo
de
maciço.
Disponível
em:
<http://www.aulete.com.br/massivo>. Acesso em 15 jan. 2018.
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chamada de Conectivismo3, desenvolvida para a era digital, que baseia-se na construção e
manutenção de conexões em rede. Essa teoria, como afirma Mahraj (2012, p.360, tradução
nossa), está ―centrada na criação de redes entre os participantes, baseada, mas se movendo
rapidamente para além de uma fundação de conteúdos compartilhados‖.
Segundo Rodriguez (2012), os MOOC podem ser classificados em dois tipos: cMOOC
e xMOOC. O primeiro modelo (cMOOC), desenvolvido originalmente por Siemens e
Downes, é participativo por natureza e tem claramente definidos seus princípios
(aprendizagem colaborativa e alta interatividade).
Nesses MOOC, o ambiente de aprendizagem é moldado de acordo com a interação do
grupo e o conteúdo é dinâmico, podendo ser alterado pelos participantes. Se a presença de um
tutor não é uma grande preocupação, o foco recai na contribuição de cada membro sim, com
estudantes engajados e envolvidos, ―em consonância com uma abordagem dependente de
usuários em rede de aprendizagem entre si‖ (MOE, 2015, p. 6, tradução nossa). Esses cursos
resistem à noção de aluno / professor ou iniciante / perito; neles, há a escolha de um
facilitador, nome atribuído, segundo Moe (2015), às pessoas que são mediadores nos fóruns,
geralmente, alguém que já fez o curso ou que concentra determinadas habilidades para este
tipo de atuação.
O segundo modelo (xMOOC) existe em grande variedade, abrangendo também
diferentes atividades; geralmente, o modelo de ensino utilizado é de caráter instrucionista4. É
o tipo que mais atrai a atenção da mídia. Nos Estados Unidos, a primeira produção de um
xMOOC foi elaborada por um consórcio sem fins lucrativos denominado edX, o qual
empresta ―X‖ ao termo, e por duas startups5 Coursera e Udacity (BOND, 2015).
Nesse tipo de MOOC, o autor dos recursos de aprendizagem utilizados geralmente é
um professor, que guia os caminhos acessados pelos participantes e disponibiliza exercícios,
estruturados e apresentados de forma gradativa. Praticamente, caracteriza-se por apresentar

3

O Conectivismo é a integração de princípios explorados pelo caos, rede e complexidade e teorias de autoorganização. Disponível em: <http://www.itdl.org/journal/jan_05/article01.htm>. Acesso em: 10 abr. 2016.
4
No paradigma instrucionista implementa-se no computador uma série de informações e essas informações são
passadas ao aluno na forma de um tutorial, exercício-e-prática ou jogo. Esses sistemas podem fazer perguntas e
receber respostas no sentido de verificar se a informação foi retida. Disponível em:
<http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/tecnologia/0003.html>. Acesso em 05 fev. 2018.
5
Empresa iniciante, normalmente em alguma área de inovação tecnológica. Como o termo é amplamente
utilizado no Brasil em seu original, foi mantido startup neste volume. Geralmente, são empresas financiadas por
capital de risco. Disponível em: <https://ticpe.files.wordpress.com/2017/04/ebook-ticpe-2017.pdf>. Acesso em:
28 fev. 2018.
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palestras gravadas em vídeos e avaliações de múltipla escolha, alojadas em um sistema de
gestão de aprendizagem (learning managment system – LMS6).
De maneira geral, os MOOC possuem organização e dinâmicas bem particulares, que
diferem de acordo com a organização ou a universidade que os oferecem. Não existem prérequisitos formais, assim como não há expectativas para a participação. O participante pode
definir seu ritmo de estudo (DIKEOGU e CLARK, 2013), desde que este esteja dentro do
período de tempo determinado para o curso.
O quadro abaixo apresenta os objetivos identificados, especificamente, nos dois tipos
de MOOC.
Quadro 1 – Objetivos dos xMOOC e dos cMOOC

OBJETIVOS

xMOOC

cMOOC

•Transmitir de maneira massiva e
estruturada os conteúdos;
•Atingir
várias
regiões
geográficas;
•Experimentar novos formatos
temáticos,
diferentes
do
tradicional;
•Permitir acesso gratuito e de
qualidade.

•Favorecer a colaboração e conexão
entre os cursistas;
•Estabelecer
parâmetros
para
colaborações futuras;
•Alcançar
distintos
setores
de
cursistas.

Fonte: Mattos (2015), com adaptações da autora.

Os MOOC alcançaram status popular nos Estados Unidos, principalmente no ano de
2012, considerado pelo jornal New York Times como o ano dos MOOC (MOE, 2015), a partir
de dois cursos ministrados na Stanford University pelos professores Sebastian Thurn e Peter
Norvig em 2011, com 90.000 e 160.000 estudantes, respectivamente. Desde então, várias
universidades começaram a colaborar na criação de MOOC, e outras desenvolveram seus
próprios cursos, utilizando tecnologias mais sofisticadas para os provedores. Nos EUA,
plataformas como Cousera7, edX8, MITx9 e Udacity10 destacam-se pelas parcerias com
universidades e instituições reconhecidas do país, como a Universidade de Harvard e o
Massachusetts Institute of Technology (MIT).
6

Os Learning Management Systems, conhecidos como LMS, são softwares desenvolvidos para auxiliar a
promoção
de
ensino
e
aprendizagem
virtual
ou
semipresencial.
Disponível
em:
<https://books.google.com.br/books?id=WSNPDAAAQBAJ&pg=PA300&lpg=PA300&dq=>. Acesso em: 14
abr. 2016.
7
https://www.coursera.org/. Acesso em: 29 jun. 2016.
8
https://www.edx.org/about-us. Acesso em: 29 jun. 2016.
9
https://www.mitx.org/. Acesso em: 29 jun. 2016.
10
https://www.udacity.com//. Acesso em: 29 jun. 2016.
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No Brasil, algumas instituições também desenvolvem projetos na mesma concepção,
incluindo a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), que oferece
cursos on-line e uma miríade de e-books gratuitos, desde 2012 por meio da plataforma
Coursera. A Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp). Na inciativa privada, a Veduca Edtech, ou simplesmente Veduca11, oferece uma
das plataformas de aprendizagem on-line, mais acessadas, que dispõe de um grande número
de cursos e ferramentas, na qual todo o conteúdo, baseado em vídeo-aulas, é aberto e gratuito.
A oferta de MOOC vem crescendo, consideravelmente, no mundo inteiro nos últimos
anos e no Brasil não é diferente. Os cursos são oferecidos por renomadas instituições
acadêmicas e têm despertado grande interesse entre os brasileiros. O que poderia ser visto
como um modismo estrangeiro firma-se como mais uma forma de acesso à educação, seja ela
de cunho profissional, acadêmico ou apenas um interesse pessoal, conforme sugerem os
números12.
Nesse cenário, a aprendizagem alcança novos auditórios, que vão além do sistema de
educação formal, proporcionando a milhares de pessoas o acesso à educação. Contudo, apesar
de números expressivos de ingresso nesses cursos, os MOOC possuem altas taxas de evasão.
De acordo com o levantamento feito por Jordan (2014, p.150, tradução nossa): ―a taxa de
conclusão corresponde a menos de 10% dos números de inscritos‖. Para chegar a esses
números, a pesquisadora considerou como critério o número total de alunos que obtiveram um
certificado e identificou que a maior parte destes possuía instrução em cursos superiores.
Bond (2015) associa o problema da evasão ao conceito de letramento informacional. O
autor argumenta que o envolvimento em um MOOC contribui para o aperfeiçoamento de
habilidades informacionais por meio de exercício e aplicação, mas é ―importante ter um nível
mais avançado de letramento informacional para participar completamente de alguns MOOC‖
(BOND, 2015, s. p., tradução nossa). Como parte integrante da aprendizagem em MOOC, o
desenvolvimento dessas habilidades deve ser motivo de atenção por parte daqueles que
promovem os cursos, a fim de tornar o acesso à educação mais igualitário.
A Association of College and Research Libraries (ACRL)13 define letramento
informacional como ―o conjunto de habilidades necessárias ao indivíduo para reconhecer a
relevância da informação, sabendo localizá-la, avalia-la e usá-la eficazmente‖ (ACRL, 2000,
11

https://veduca.org/. Acesso em: 29 jun. 2016.
http://www.abed.org.br/congresso2013/cd/303.doc. Acesso em: 28 fev. 2018.
13
ACRL é Associação de Ensino Superior para Bibliotecários, que desenvolve programas, produtos e serviços
para ajudar a academia e bibliotecários de investigação a aprender, a inovar e liderar dentro da comunidade
acadêmica. Disponível em: <http://www.ala.org/acrl/aboutacrl>. Acesso em 22 jun 2015.
12
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s. p., tradução nossa). De fato, o letramento é um termo inserido no vocabulário das Ciências
Linguísticas nas últimas décadas do séc. XX. Os conceitos de alfabetização e letramento, no
Brasil, se justapõem e constantemente se confundem; todavia, são processos distintos, apesar
de interligados. O letramento, neste contexto, pode ser concebido como o uso social da leitura
e da escrita no contexto da prática, do cotidiano, suscitando mudanças políticas e culturais
naqueles que se apropriam da escrita, ―fazendo com que esta se torne parte de suas vidas
como meio de expressão e comunicação‖ (CARVALHO, 2011, p.65). Pode-se afirmar que o
letramento deve atender às novas exigências feitas pela sociedade continuamente.
A Figura 1 retrata os cinco padrões de letramento informacional, definidos pela
ACRL. A instituição sustenta que o desenvolvimento de habilidades relacionadas a esses
padrões é útil para que os alunos percebam as etapas das quais precisam se apropriar na
interação com a informação.
Figura 1 – Padrões que formam a base para o letramento informacional

Letramento Informacional
Fonte: Teixeira; Greco, 2015 (s. p.).

Em estudos acerca do tema (GASQUE, 2010; CAMPELLO, 2009; CARVALHO,
2011), a utilização do termo ―letramento‖, estritamente, faz referência à capacidade de ler e
escrever; entretanto, em função da percepção das múltiplas formas de letramento praticadas
no novo milênio, o conceito foi reformulado e passou a contemplar novas práticas sociais.
Dentre as práticas pertinentes, é possível constatar que o compartilhamento da
informação em rede vem sendo acompanhado por estudiosos (CAMPELLO, 2009;
DUDZIAK, 2003; BELLUZZO, 2005; GASQUE, 2010) e interessados em compreender
como esses novos espaços de formação estão mudando a maneira como as pessoas aprendem
e como atribuem sentido à informação selecionada na rede, bem como de que formas a
reutilizam.
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Não parece existir porém, uma definição consensual de letramento, tampouco
uniformidade na terminologia utilizada na área. Dudziak (2003), por exemplo, utiliza a
expressão information literacy sem traduzi-la para o português. Em seu levantamento sobre os
princípios do termo, a autora a define como:
o processo contínuo de internalização de fundamentos conceituais, atitudinais e de
habilidades necessário à compreensão e interação permanente com o universo
informacional e sua dinâmica, de modo a proporcionar um aprendizado ao longo da
vida. (2003, p.28)

Segundo Gasque (2012), o conceito corresponde a uma estruturação sistêmica de um
conjunto de competências que integra diferentes ações: localizar, selecionar, acessar,
organizar e usar a informação, transformando-a em conhecimento, o que irá ajudar na tomada
de decisão e na resolução de problemas. Tal letramento promove a capacidade de aprender a
aprender e, portanto, constitui uma prática essencial na formação de cidadãos.
A noção de competência está longe de representar uma ideia única; não há
concordância em torno da concepção do termo. Fleury e Fleury (2001, p. 187) sugerem que a
competência ―é o conjunto de aprendizagens sociais e comunicacionais nutridas a montante
pela aprendizagem e formação e a jusante pelo sistema de avaliações [...] é um saber agir
responsável e que é reconhecido pelos outros‖. Em um contexto profissional específico, o
conceito envolve a capacidade de saber mobilizar, integrar e transferir os conhecimentos,
recursos e habilidades.
Cabe ressaltar que essa pesquisa adotou concepções das Ciências da Informação e da
Biblioteconomia, que constituem as áreas nas quais a discussão de letramento informacional,
especificamente, tem sido conduzida de forma mais aprofundada. Almeida (2015) entende
que a biblioteca é um dos espaços de letramento renovados com a presença das TIC. A autora
enfatiza a contribuição do bibliotecário na formação dos alunos, atuando como mediador não
apenas no processo de escolarização, mas também no trato da informação e na aquisição de
habilidades informacionais.
De maneira geral, o conceito envolve a capacidade de mobilizar conhecimentos,
articulando-os e colocando-os em ação para o desenvolvimento de habilidades que irão dar ao
indivíduo a capacidade de saber-fazer e saber-ser (GASQUE, 2010), à medida que os valores
também são acionados no que tange ao uso da informação de forma ética e legal. Segundo
Gasque (2010), o conceito de competência surgiu no meio financeiro e empresarial, nos
discursos, programas e capacitações de recursos humanos e foi adaptado para a área de
Educação e da Biblioteconomia, numa tentativa clara de aproximar a formação e o mercado
de trabalho.
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Campello (2003, s. p.) afirma que: ―a competência informacional está intimamente
ligada à capacidade de leitura. Envolve a habilidade de ler e usar informação necessária para a
vida cotidiana‖. Para a autora, o termo também abrange a confirmação da necessidade de
informação e sua diligência em direção a decisões bem fundamentadas. Dudziak (2003)
parece enfatizar que uma educação voltada para a competência informacional deve valorizar a
socialização do acesso à informação, ao conhecimento e à aprendizagem, buscando a
participação da comunidade, no estabelecimento de objetivos educacionais.
Com vasta experiência em promover a alfabetização midiática, a Organização das
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization – UNESCO), reconhecendo a necessidade de sistemas políticos e
educacionais voltados para o desenvolvimento de cidadãos com compreensão crítica dos
eventos e avanças das TIC, juntamente com a Commonwealth of Learning (COL)14
publicaram, em 2015, um guia15 para orientar e conscientizar os países em desenvolvimento
acerca do enorme potencial dos MOOC e da aprendizagem on-line.
A American Library Association (ALA)16 definiu as bases da competência
informacional, que, ainda hoje, é uma das definições mais citadas:
Para ser competente em informação, uma pessoa deve ser capaz de reconhecer
quando uma informação é necessária e deve ter a habilidade de localizar, avaliar e
usar efetivamente a informação. [...] Resumindo, as pessoas competentes em
informação são aquelas que aprenderam a aprender. Elas sabem como aprender, pois
sabem como o conhecimento é organizado, como encontrar a informação e como
usá-la de modo que outras pessoas aprendam a partir dela. (ALA, 1989, p.1,
tradução nossa)

Neste relatório, a ALA ressaltava a importância da competência informacional tanto
para o meio profissional quanto para o cidadão comum e a necessidade de mudanças no
ensino tradicional. A instituição reforçava a urgência de implantação de novas formas de
aprendizagem, partindo de uma reestruturação curricular, a fim de priorizar a utilização dos
recursos informacionais de maneira contextualizada. Obviamente, a biblioteca tinha um papel
de destaque nesse processo.

14

A Commonwealth of Learning é uma organização intergovernamental criada pelos Chefes de Governo da
Commonwealth para promover o desenvolvimento e a partilha de conhecimentos, recursos e tecnologias de
aprendizagem aberta e educação à distância. Disponível em: https://www.col.org/. Acesso em 24 fev. 2017.
15
Making Sense of MOOCs: Um Guia para Formadores de Políticas em Países em Desenvolvimento. Disponível
em: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002451/245122E.pdf. Acesso em 27 nov.2016.
16
ALA é um grupo baseado nos EUA que promove internacionalmente as bibliotecas e a educação literária. É a
maior e mais antiga organização do gênero no mundo inteiro, cuja missão "fornecer liderança para o
desenvolvimento, promoção e melhoria dos serviços de biblioteca e informação e profissão de bibliotecário, a
fim de melhorar a aprendizagem e garantir o acesso à informação para todos.". Disponível em:
http://www.ala.org/aboutala/. Acesso em 23 jun 2015.

24

As organizações citadas defendem a ideia de que a Educação Aberta (EA) e on-line é
um motor de inovação para a valorização da educação e para a aprendizagem ao longo da
vida, argumentando que estes cursos podem reduzir a desconexão entre as habilidades e
aptidões da maioria dos graduados, pois proporcionam treinamento orientado para o trabalho
e desenvolvimento de capacidades e competências.
Reconhecendo o potencial dos MOOC e a necessidade de se capacitar as pessoas para
o mundo com as tecnologias digitais, a UNESCO lançou em 2016 no Brasil, inserido no
programa de Alfabetização Midiática e Informacional (AMI)17, o Marco de Avaliação Global
da Alfabetização Midiática e Informacional, com a finalidade de empoderar as pessoas, de
acordo com a instituição. O documento
oferece aos gestores de políticas uma estrutura estratégica, com o apoio de
informações baseadas em evidências, para que realizem ações concretas que
garantam a todos os cidadãos a aquisição de competências midiáticas e
informacionais. O Marco fornece aos Estados-membros da UNESCO ferramentas
para avaliar sua capacidade de proporcionar aos cidadãos as competências
necessárias de AMI. Portanto, a UNESCO defende que a AMI seja uma das précondições do desenvolvimento sustentável, e que o uso consciente das ferramentas
de informação, mídia e TIC, incluindo a internet, ajudará a garantir que todos se
beneficiem da Declaração Universal dos Direitos Humanos, particularmente da
liberdade de expressão e do acesso à informação, e se tornem cidadãos livres e
empoderados.

A importância do letramento informacional no contexto da sociedade da informação e
a crescente disseminação de MOOC para a formação profissional continuada estão recebendo
atenção crescente de pesquisadores no país. Bastos e Biagiotti (2014), por exemplo,
abordaram aspectos técnicos relacionados à criação de MOOC pedagogicamente eficientes e
atrativos. Os autores também assinalam os pontos mais vulneráveis em um MOOC e que
ainda não apresentam soluções, como a alta evasão dos participantes e a questão da
certificação, bem como o desafio de produzir cursos com baixo custo.
Barin e Bastos (2013) avalia, a partir de uma revisão bibliográfica, o desenvolvimento
de MOOC no mundo, indicando potencialidades, desafios e perspectivas atuais. O trabalho
analisou artigos, avaliados por pares e publicados entre 2008 e 2013, que destacaram ―a
potencialidade dos MOOC como forma de socialização de aprendizagem de qualidade e com
baixo custo‖. Além disso, ressaltam que esses cursos propiciam à população mais carente
financeiramente oportunidade de formação e capacitação, enquanto alteram os espaços de

17

Em inglês, Media and Information Literacy (MIL). Segundo a UNESCO, é um pré-requisito importante para
promover o acesso igualitário à informação e ao conhecimento e os sistemas de mídia e informação livres,
independentes
e
plurais.
Disponível
em:
<http://www.unesco.org/new/en/communication-andinformation/capacity-building-tools/media-and-information-literacy/>. Acesso em: 27 nov. 2016.
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ensinar e aprender, levando as instituições de ensino e seus profissionais a uma nova postura
frente a esses desafios.
A questão da aprendizagem em MOOC por meio da interação em redes sociais é o
tema de Silva e Marques (2015). A partir das postagens registradas no ―MOOC Jornal na sala
de aula‖, idealizado, produzido e coordenado pelas autoras, analisaram-se aspectos relevantes
à compreensão de como as redes de estudo influenciam na aprendizagem. Identificando os
laços (fortes e fracos) que se estabelecem entre os sujeitos durante o desenvolvimento do
curso, Silva e Marques afirmam que as interações sociais em rede definitivamente
influenciam a aprendizagem em uma cultura digital, à medida que contribuem para a
participação e, por conseguinte, contribuem para conter a evasão. É importante ressaltar,
também, que a proposta de ensino e aprendizagem em MOOC, como defendem as autoras,
requer por parte dos participantes autonomia e organização.
Teixeira et al. (2015) apresentaram um modelo pedagógico institucional para MOOC,
desenvolvido pela Universidade Aberta de Portugal, propondo um ―processo de aprendizagem
[que] combina o autoestudo e a reflexão com a interação com outros participantes num
contexto social aberto‖ (TEIXEIRA et al, 2015, p.7). O modelo oferecido é composto por um
conjunto de práticas pedagógicas que capacitam e favorecem experiências de aprendizagem
colaborativa de qualidade. Baseado nos quatro pilares do modelo pedagógico da universidade
(aprendizagem centralizada no aluno, flexibilidade, inclusão digital e interação), esse MOOC
busca facilitar a transição entre educação formal e aprendizagens massivas não-formais. Cabe
ressaltar, que esse modelo é específico da UAbPT.
A dissertação de Mattos (2015) procurou analisar como os MOOC estavam sendo
abordados em publicações científicas e factuais18, nacionais e internacionais, a partir de um
levantamento da produção bibliográfica sobre o assunto entre os anos 2008 e 2014, com o
propósito de identificar divergências e convergências presentes nas produções selecionadas,
além de constatar elementos relacionados ao movimento da EA. Em seus achados, a autora
destaca a recorrente preocupação com os participantes e com a aprendizagem, bem como a
intensa relação entre MOOC e Recursos Educacionais Abertos (REA), todavia de forma
implícita, presente nos textos analisados.

18

Nomenclatura utilizada pela autora para descrever as produções ―não científicas‖, veiculadas nos múltiplos
locais da web (blogs, sites de notícias e redes sociais) e que apresentavam informações sobre a criação /
desenvolvimento
/
difusão
/
implicações
desses
cursos.
Disponível
em:
<http://www.ufjf.br/ppge/files/2015/06/DISSERTACAO_Ana_Carolina_Mattos_2015.pdf>. Acesso em: 13 abr.
2016.
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A tese de Almeida (2015) tem como pano de fundo a formação do bibliotecário, suas
habilidades informacionais, sua contribuição como mediador na formação de alunos. Seu
referencial teórico apresenta como eixos: o letramento informacional, a mediação e a
competência. A autora analisa como o letramento informacional está relacionado à formação
do bibliotecário, levando em conta as concepções e práticas relativas ao letramento,
enfatizando as contribuições das comunidades on-line destes profissionais para a
aprendizagem permanente no seu próprio letramento informacional.
Os MOOC ainda são espaços de aprendizagem relativamente recentes em nosso país.
No entanto, o fato de serem oferecidos gratuitamente para qualquer número de pessoas, em
qualquer lugar e em qualquer momento são características que sugerem o grande potencial
destes cursos no sentido de contribuir para a ampliação do acesso ao ensino superior e para a
democratização do conhecimento, além de apoiarem a aprendizagem ao longo da vida.
Apesar de apresentar possíveis benefícios, é preciso compreender porque esses cursos
apresentam altas taxas de evasão, o que sinaliza a necessidade de um conhecimento que vá
além da simples utilização do computador. Esses números podem estar relacionados à falta ou
ao baixo índice de letramento informacional por parte de seus usuários. Para entender o
fenômeno, esta relação entre MOOC e letramento informacional começa a ser investigada por
pesquisadores e interessados nessa modalidade de ensino.

1.1 Objetivo geral e questões de estudo

Este trabalho teve como objetivo geral investigar como o Letramento Informacional
está sendo promovido em MOOC. A análise se desdobrou nas seguintes questões de estudo,
que foram investigadas no contexto de dois MOOC.
1. Quais as concepções de letramento informacional concretizadas em MOOC?
2. Quais as concepções de competência concretizadas em MOOC?
3. Quais as competências desenvolvidas em MOOC?
4. Quais as práticas pedagógicas utilizadas em MOOC para desenvolver tais competências?

O capítulo seguinte apresenta uma discussão acerca das concepções de letramento e
dos tipos de competências pertinentes.
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O capítulo 3 discute os MOOC e suas principais características, bem como suas
relações com REA e a Educação Aberta.
Em seguida, no capítulo 4, são apresentados o campo da pesquisa, a abordagem e as
técnicas adotadas, bem como uma exploração preliminar dos dados, coletados em dois
MOOC, dos quais a autora participou.
Os achados são discutidos no capítulo 5 e as questões de estudo são retomadas no
capítulo final, que também inclui ideias para futuras pesquisas.
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2 LETRAMENTO INFORMACIONAL

O emprego efetivo e eficiente das competências
adquiridas no letramento informacional requer,
primeiramente, a conscientização dos atores
atuantes na educação, envolvendo tanto docentes
quanto profissionais sobre a importância do
letramento informacional como processo inerente
à formação do pesquisador.
(GASQUE, 2011)

Este capítulo discute o desenvolvimento do conceito de letramento informacional,
assim como as concepções adotadas na literatura acadêmica e as noções de competências e
habilidades, relacionadas à sociedade da informação e à educação.

2.1 Considerações sobre as origens

Diferentes grupos de pesquisadores buscaram conceituar Letramento Informacional
nos últimos anos. A maior parte deles procurou enfatizar as habilidades desenvolvidas por um
indivíduo no trato da informação em seus abundantes aspectos, utilizando várias expressões
que se referem a ideias semelhantes. Segundo Bawden (2001), as expressões mais utilizadas
em língua inglesa são: Information literacy, Computer literacy, Library literacy, Network
literacy, Media literacy e Digital literacy. Em língua espanhola, as mais comuns são:
Alfabetización informacional, Competencia informacional e Desarrolo de habilidades
informativas (ALMEIDA, 2015). A pluralidade também pode ser observada nas pesquisas
luso/brasileiras:

Literacia

informacional,

Letramento

informacional,

Competência

informacional, Alfabetização informacional e o próprio termo original Information literacy.
A expressão information literacy surgiu, segundo Campello (2009), em 1974 no
relatório de Paul Zurkowski ―The information service environment relationships and
priorities”, que recomendava a criação de um movimento nacional no sentido de promover o
letramento informacional, sugerindo a aplicação dos recursos informacionais ―às situações de
trabalho, na resolução de problemas, por meio da aprendizagem de técnicas e habilidades no
uso de ferramentas de acesso à informação‖ (CAMPELLO, 2009, p.68).
Segundo Bawden (2001), o entendimento de Zurkowski parecia aproximar-se da ideia
de letramento informacional como resultado da transformação dos serviços das bibliotecas,
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que deixavam a tradição, buscando uma reestruturação do papel deste setor na sociedade da
informação. Para Zurkowski, o termo estava associado ao uso adequado de informações
dentro de um ambiente operacional, possivelmente comercial, e estava ligado especificamente
à resolução de problemas, gerados pela vasta quantidade de ferramentas de informação.
Em 1976, Hamelink e Owens associaram o termo information literacy a um
instrumento de emancipação política, conforme Dudziak (2003). A autora afirma que ―a
inserção do conceito no contexto da cidadania elevou o letramento informacional a um novo
patamar [...]. Incluía-se agora a noção dos valores ligados à informação para a cidadania‖
(DUDZIAK, 2003, p. 24).
Ao longo das décadas finais do séc. XX, a expressão foi sendo utilizada em diferentes
áreas do conhecimento, com muitas definições, características e concepções, que passavam
pela Biblioteconomia e a Ciência da informação, bem como a Educação, o que reforça seu
caráter interdisciplinar. Em comum, essas áreas reconheciam que a informação já era um fator
essencial tanto no meio profissional quanto fora dele.
Por seu trabalho pioneiro sobre as relações existentes entre bibliotecas e educação, o
estudo de Patrícia Breivik (1985 apud DUDZIAK, 2003) despertou a atenção dos
bibliotecários, pois destacava a integração destes profissionais com os docentes e demais
educadores para a elaboração de programas educacionais relacionados ao letramento
informacional. Sua pesquisa focalizava a complexidade do processo de acesso à informação, a
reação dos usuários nesse processo, bem como a relação entre o letramento informacional e a
aprendizagem ao longo da vida.
Similarmente, a pesquisa de Karol Kuhlthau (1987) destacou-se por integrar o
letramento informacional à educação, a partir de dois eixos basilares: a integração do conceito
ao currículo e o amplo acesso aos recursos informacionais. Para a autora, as TIC deviam ser
utilizadas como ferramentas de aprendizagem na busca por informações mais adequadas aos
alunos. Dessa forma, ela ampliou o conceito, antes restrito ao âmbito da biblioteca e seus
materiais, agora com o foco no aluno e em sua aprendizagem.
Os estudos de Kuhlthau (1996 apud CAMPELLO, 2009, p. 75) focalizaram três
aspectos do processo de busca e uso da informação: ―os pensamentos que ocorrem durante o
processo (dimensão cognitiva), os sentimentos que tipicamente acompanham a evolução do
pensamento (dimensão afetiva) e as ações de buscar e usar fontes de informação (dimensão
física)‖. Esse processo é composto por seis estágios, que, basicamente, são identificados
como: o início do trabalho, a seleção do tema, a análise do foco, a descrição deste, o
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levantamento de informações e a comunicação dos resultados, somando-se a esses a avaliação
de todo o processo em si.
Em 1990, como sugere Dudziak (2003), a partir de experiências realizadas com o
grupo National Forum on Information Literacy (NFIL)19, Christina Doyle ampliou a definição
de letramento informacional, considerando-a como a habilidade de acessar, avaliar e usar
informação a partir de uma variedade de fontes. Seu trabalho foi tão relevante que serviu
como base para as metas que orientaram os objetivos para educação estadunidense naquele
período, as National Education Goals.
Outro trabalho relevante nessa década, de acordo com Campello (2009), foi o de
Christine Bruce (1997). A autora discutiu o letramento informacional como um fenômeno
experimentado por aqueles que interagem nesse universo, usando a informação de forma
competente. Desse estudo resultaram sete concepções, como mostra a Figura 2, que
representam diferentes relações entre os usuários e a informação, concebidas a partir das
experiências de pesquisadores em universidades australianas.
Figura 2 – Concepções de Letramento Informacional

Fonte: Sete concepções de Bruce (1997), com adaptações da autora.
19

O National Forum on Information Literacy foi criado em 1989 como uma resposta às recomendações do
Comitê Presidencial sobre Letramento Informacional da American Library Association. Tem como proposta
discutir a necessidade de conscientizar as pessoas quanto à importância do letramento informacional e de
planejar atividades, que orientem para o desenvolvimento de competências informacionais. Disponível em:
<http://infolit.org>. Acesso em: 01 abr. 2017.
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Na concepção da tecnologia da informação, a autora destaca a importância da
tecnologia da informação para o acesso à informação e às redes pessoais. Como algo externo
ao indivíduo, a informação somente pode ser acessada por meio das tecnologias, que irão
propiciar também a manipulação da informação adquirida. Em relação à concepção das fontes
de informação, o letramento informacional é tratado em termos de conhecimento de fonte de
informação, que podem estar em diferentes mídias, com acesso de forma direta, independente,
ou por intermédio de outra pessoa.
Em relação à concepção voltada para o processo de informação, a autora afirma que os
processos são as estratégias implementadas pelos usuários para construir um novo
conhecimento a partir de uma dada informação, por isso o modo como a informação é
utilizada destaca-se como uma importante experiência.

A concepção do controle de

informação estabelece que ele pode ser efetuado de três formas: por meio de arquivadores, do
cérebro ou da memória através de links ou associações, por meio do armazenamento e por
intermédio da recuperação de dados no computador.
Enquanto a informação é vista como objeto de reflexão na concepção da construção do
conhecimento, por assumir uma forma crítica de caráter subjetivo em que o usuário se vê
envolvido na avaliação e na análise da informação acessada, na concepção da extensão do
conhecimento destaca-se a capacidade de intuição e visão criativa do usuário, que resultará no
desenvolvimento de ideias inovadoras e soluções eficientes. Por fim, na concepção da
sabedoria, o uso inteligente das informações propiciará a adoção de valores pessoais, atitudes
e crenças, que irão definir o uso da informação de forma sábia e ética.
As concepções elencadas estão relacionadas à capacidade de enfrentar situações novas
e lidar com elas, baseando-se em estar ―equipado com um processo‖ para encontrar e usar a
informação necessária. Para Bruce (1997), o desenrolar deste processo varia de pessoa para
pessoa, pois cada ação efetiva, resolução de problemas ou tomada de decisão varia com o
resultado das experiências vividas.

2.2 Letramento informacional, sociedade da informação e educação
Segundo Dudziak (2003), os objetivos do letramento informacional estão relacionados
à formação do indivíduo, com o propósito de determinar a natureza e a extensão de sua
necessidade de informação e avaliar criticamente a informação segundo critérios de
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relevância. A autora destaca que este tipo de letramento é importante para o uso e a
comunicação da informação com um propósito específico. Também sustenta que é preciso
considerar as implicações de suas ações e dos conhecimentos gerados, a fim de ser um
aprendiz independente e de aprender ao longo da vida.
Vários órgãos internacionais de fomento à educação e capacitação de indivíduos para
a inserção na sociedade do conhecimento, apresentaram, ainda no final do século passado,
relatórios com orientações para o desenvolvimento das práticas de letramento. A União
Europeia, por exemplo, assegura que ―a aprendizagem ao longo da vida é uma estratégia
política essencial para o desenvolvimento da cidadania, da coesão social, do emprego e da
realização individual‖ (COMISSÃO EUROPEIA, 2000,p.3)20.
Publicações como o relatório do Presential Committe on information literacy: Final
Report 25 pela ALA, segundo Dudziak (2003), são importantes, no sentido de aproximar a
ideia de letramento informacional do universo da educação. Esse documento apresenta uma
definição amplamente difundida na literatura:
Para ser competente em informação, uma pessoa deve ser capaz de reconhecer
quando uma informação é necessária e deve ter a habilidade de localizar, avaliar e
usar efetivamente a informação... Resumindo, as pessoas competentes em
informação são aquelas que aprenderam a aprender. Elas sabem como aprender, pois
sabem como o conhecimento é organizado, como encontrar a informação e como
usá-la de modo que outras pessoas aprendam a partir dela. (American Library
Association – Presidential Committee on information literacy, 1989, apud
DUDZIAK, 2003, p.26)

O relatório da ALA recomendava a instituição de um novo modelo de aprendizagem, a
fim de diminuir a distância entre a sala de aula e a biblioteca. Para a implantação desse novo
modelo, o documento aponta para a necessidade de uma reestruturação curricular em todos os
níveis de educação (básica, superior e de formação profissional), que priorizasse o uso dos
recursos informacionais, com o propósito de promover nos alunos o hábito de buscar e usar a
informação de forma consciente e crítica.
Outra orientação importante, segundo Bawden (2001), foi apresentada no projeto de
lei implementado pelo Congresso estadunidense (National Literacy Act of 1991)21, que
reforçava a necessidade de assegurar aos cidadão desse país a possibilidade de melhorar o
letramento e adquirir as habilidades básicas, a fim de alcançarem melhores oportunidades em
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Memorando para a Aprendizagem ao Longo da Vida, publicado pela Comissão Europeia em outubro de 2000.
Disponível em: <https://infoeuropa.eurocid.pt>. Acesso em: 13 jul. 2017.
21
National Literacy Act of 1991. Disponível em: https://www.govtrack.us/congress/bills/102/hr751. Acesso
em 13 jul. 2017.
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seus trabalhos e em suas vidas. De acordo com a proposta deste projeto, isto seria alcançado a
partir do fortalecimento de programas de letramento de adultos.
Variadas pesquisas (KUHLTHAU, 1987; BRUCE, 1997; DUDZIAK, 2003;
CAMPELLO, 2009; GASQUE, 2010), relatórios (ALA, 1989; AASL, 1998; ACRL, 2000) e
projetos (UNESCO, Library Orientation Exchange – LOEX) foram apresentados ao longo
dos últimos anos do século XX e início do próximo, por organizações, instituições em todo o
mundo, a fim de estimular e desenvolver o letramento, potencializando a criticidade e o
engajamento social e político do indivíduo, visando sua participação mais efetiva na
sociedade.
Avaliando a importância do letramento informacional e a necessidade de capacitar
pessoas para auxiliar os aprendizes no trato da informação, a ALA criou, em 1997, um
instituto voltado para o treinamento de bibliotecários e de suporte à implantação de programas
educacionais no ensino superior, a ACRL. A organização passou a oferecer programas de
aperfeiçoamento para bibliotecários a fim de torná-los responsáveis por divulgar e promover o
conceito em suas unidades (DUDZIAK, 2003).
As organizações citadas continuam propondo orientações para o desenvolvimento do
letramento informacional. Em seu Relatório de Monitoramento Global de Educação para
Todos de 2013, a UNESCO pondera que a criação de uma sociedade da informação é
essencial para o desenvolvimento social, cultural e econômico de nações, comunidades,
instituições e indivíduos no século XXI. A organização encoraja a promoção do letramento
informacional, caracterizando-o como um direito humano universal que garante o acesso à
informação, definindo-o como:
a luz da sociedade da informação, iluminando os cursos do desenvolvimento, da
prosperidade e da liberdade. Ele empodera as pessoas em todos os caminhos da vida
para buscar, avaliar, usar e criar informações de forma efetiva com vistas a atingir
seus objetivos pessoais, sociais, ocupacionais e educacionais. Este é um direito
humano fundamental no mundo digital e promove a inclusão social em todas as
nações. (UNESCO, 2013)

A informação e a educação tornaram-se os dois lados de uma mesma moeda no que
diz respeito à aprendizagem, de acordo com Gasque e Cunha (2010). Enquanto a primeira
aumenta de maneira incontrolável, a todo momento, expondo o indivíduo a um
bombardeamento de dados, notícias, imagens, vídeos etc, a segunda é apontada como o
processo que auxiliará este indivíduo a transformar toda esta informação em conhecimento.
Em uma sociedade marcada por grandes transformações, a formação profissional de
qualidade torna-se imprescindível para o almejado desenvolvimento econômico, político e
social das nações. Nesta sociedade, a informação passa a ser elemento-chave, de tal forma que
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manter-se informado é um prenúncio de atualidade frente ao mundo (DUDZIAK, 2003).
Neste contexto, as diferentes concepções de letramento informacional são, assim,
intermediadas pelas relações existentes entre a informação, o conhecimento e a aprendizagem.
Contudo, Gasque (2012, p. 26) afirma que ―com o acesso à tecnologia a custos relativamente
baixos, as escolas deixam de ser locais privilegiados do conhecimento, pois as pessoas
passaram a ter no cotidiano mais oportunidades de aprendizagem do que no âmbito escolar‖.
Defendendo o letramento informacional como necessário e comum a todas as
disciplinas e todos os ambientes de aprendizagem, bem como a todos os níveis de educação, a
ACRL, anuncia em 2000, os Padrões de Competências Informacionais para o ensino superior,
―definindo os elementos característicos do letramento informacional, o papel educacional das
bibliotecas e a importância dos programas educacionais para a capacitação dos aprendizes‖
(GASQUE, 2012, p. 27).
As políticas educacionais atuais são estratégias essenciais para o desenvolvimento da
cidadania. Neste contexto, a aprendizagem ao longo da vida (ALV) 22, conforme memorando
publicado pela Comissão Europeia em 2000, um aspecto cada vez mais presente e exigido no
preparo profissional por parte de grandes empresas e instituições, tornou-se um dos temas
mais ressaltados por órgãos internacionais de fomento à educação, dentre eles a UNESCO, a
Comissão Europeia e a ACRL. Este último considera que o letramento informacional é parte
integral do processo de aprendizagem por constituir-se como a base para a ALV, pois é
comum a todas as disciplinas, bem como a todos os ambientes de aprendizagem e a todos os
níveis de educação (formal, informal e não-formal).
A ALV é a provisão ou uso de oportunidades de aprendizagem formal e informal ao
longo da vida das pessoas, a fim de promover o desenvolvimento contínuo e a melhoria dos
conhecimentos e habilidades necessárias para o emprego e a realização pessoal.
Possivelmente, este modelo de aprendizagem está relacionado a outros conceitos
educacionais, como Educação de Adultos, Treinamento, Educação Continuada, Educação
Permanente e outros termos que se relacionam com a aprendizagem além do sistema
educacional formal.

22

De acordo com o memorando, a definição postula que é ―toda a actividade de aprendizagem em qualquer
momento da vida, com o objectivo de melhorar os conhecimentos, as aptidões e competências, no quadro de uma
perspectiva pessoal, cívica, social e/ou relacionada com o emprego‖. Disponível em:
<https://infoeuropa.eurocid.pt>. Acesso em: 13 jul. 2017.
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2.3 O Letramento Informacional no Brasil

Embora não seja um tema recente, mundialmente, visto que pesquisas acerca desse
tipo de letramento surgiram nos EUA na década de 1970, a temática começou a ser alvo de
estudos brasileiros somente a partir do ano 2000 (DUDZIAK, 2003; GASQUE, 2010, 2012,
2013). Nesta época, ―alfabetização informacional‖ era o termo utilizado para descrever o
processo (CAREGNATO, 2000, p.50), que ―inclui a habilidade de localizar, processar e usar
informação eficazmente, independentemente do mecanismo de obtenção e do tipo de formato
no qual aquela informação aparece‖. O tema tem despertado interesse, mas estudos sobre as
práticas de letramento para a formação e capacitação de pessoas ainda são escassos, e em sua
maior parte são publicações da área da Biblioteconomia.
Dentro das publicações na área e com preocupações e entendimentos compartilhados
com as pesquisas relacionadas neste trabalho, o artigo de Caregnato (2000) destaca-se por seu
pioneirismo nos estudos acerca do desenvolvimento de habilidades informacionais necessárias
para a utilização da informação. Em sua obra, a autora revisa conceitos associados à educação
de usuários nas bibliotecas universitárias, destacando a mudança paradigmática de abordagens
em Ciência da Informação e Biblioteconomia, antes centrada nos sistemas, para uma mais
atual, que dá lugar de destaque ao usuário.
Belluzzo (2001) e Dudziak (2003) adotaram o termo original information literacy, mas
em seus trabalhos mais recentes, as autoras passam a utilizar o termo competência
informacional, também utilizado por Campello (2009). Gasque (2013), em suas publicações
mais atuais, continua a empregar o termo letramento informacional, utilizado em sua tese,
enquanto Caregnato (2000) segue defendendo a concepção como um conjunto de habilidades
informacionais necessárias para a alfabetização informacional.
Dudziak (2003) apresenta uma análise da evolução do conceito, baseando-se em uma
concepção voltada para a aprendizagem ao longo da vida. A autora define a expressão como
―o processo contínuo de internalização de fundamentos conceituais, atitudinais e de
habilidades necessário à compreensão e interação permanente com o universo informacional e
sua dinâmica, de modo a proporcionar a aprendizagem ao longo da vida‖ (DUDZIAK, 2003,
p.28). Apresenta três concepções, que determinam diferentes níveis de complexidade do
termo. Na concepção da informação, o destaque dado à tecnologia da informação, envolvendo
as abordagens dos sistemas e a apreensão das técnicas de busca e uso da informação em
ambientes digitais, a fim de promover o desenvolvimento de habilidades para lidar com os
suportes e as ferramentas disponíveis. A concepção do conhecimento, com evidência para os
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processos cognitivos, busca entender como se formam os modelos mentais, os processos de
construção individual de compreensão da informação e seu uso específico. A concepção da
inteligência, com ênfase na aprendizagem ao longo da vida, envolve habilidades e
conhecimento, bem como a noção de valores, que constroem a aprendizagem, promovendo
mudanças individuais e sociais.
Dudziak (2003) enfatiza a importância de se entender o letramento informacional
como um processo de ensino/aprendizagem, diretamente ligado à aprendizagem ao longo da
vida, permanente, mas principalmente contextualizado, no qual as experiências individuais
são determinantes para o desenvolvimento da competência informacional. A concepção de
letramento informacional como uma ideia mais abrangente também é compartilhada por
Bruce (1997), que reconhece o letramento informacional como um conceito mais amplo que o
desenvolvimento de competências.
Amparada em pesquisas desenvolvidas nas áreas de Educação e Ciência da
Informação, Gasque (2013) apresenta quatro conceitos (letramento informacional,
competência informacional, alfabetização informacional e habilidade informacional), que
envolvem a temática de letramento informacional. O letramento informacional é definido
como um processo de investigação, que possibilita uma aprendizagem ativa, independente e
contextualizada, o pensamento reflexivo e o aprender a aprender ao longo da vida. Nessa
perspectiva, pessoas letradas têm a capacidade de tomar melhores decisões, por saberem
selecionar e avaliar as informações, bem como transformá-las em conhecimento aplicável.
A competência informacional refere-se à capacidade do aprendiz de mobilizar o
próprio conhecimento que o ajuda a agir em determinada situação. Ao longo do processo de
letramento informacional, os aprendizes desenvolvem competências para identificar a
necessidade de informação, avaliá-la, buscá-la e usá-la eficaz e eficientemente, considerando
os aspectos éticos, legais e econômicos.
A habilidade informacional aparece como a realização de cada ação específica e
necessária para alcançar determinada competência. Para o aprendiz ser competente em
identificar as próprias necessidades de informação, por exemplo, é necessário desenvolver
habilidades de formular questões sobre o que deseja pesquisar, explorar fontes gerais de
informação para ampliar o conhecimento sobre o assunto, delimitar o foco, identificar
palavras-chave que descrevem a necessidade de informação, dentre outras.
A alfabetização informacional refere-se à primeira etapa do letramento informacional,
isto é, abrange os contatos iniciais com as ferramentas, produtos e serviços informacionais.
Nessa etapa, o indivíduo desenvolve noções, por exemplo, sobre a organização de dicionários
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e enciclopédias, de como as obras são produzidas, da organização da biblioteca e dos
significados do número de chamada, classificação, índice, sumário, autoria, bem como o
domínio das funções básicas do computador – uso do teclado, habilidade motora para usar o
mouse, dentre outros. De acordo com a autora, o ideal é que a alfabetização informacional se
inicie na educação infantil.
Para Gasque (2012, p.38),
o letramento informacional é um processo de aprendizagem, compreendido como
ação contínua e prolongada, que ocorre ao longo da vida. O sentido da aprendizagem
relaciona-se à construção do conhecimento, inerente ao ser humano, que perpassa as
várias atividades do comportamento informacional, considerando as experiências e
informações, que abrange as atitudes, as disposições morais e o cultivo das
apreciações estéticas. Assim, entende-se tal processo como o conjunto das
mudanças relativamente permanentes resultantes das inter-relações entre a nova
informação, a reflexão e a experiência prévia, sem desconsiderar as interações do
indivíduo com o meio social. (grifo nosso)

Apesar dos diferentes pontos de vistas refletidos nas concepções apontadas, todos
estão relacionados ao entendimento de letramento informacional como um conjunto de
habilidades e competências desenvolvidas para o trato com a informação seja em meio
impresso ou digital. Trata-se de uma demanda social de diferentes segmentos, visto que é
utilizado por todos que buscam uma informação. Nesta perspectiva, promover sua prática é
responsabilidade de todos aqueles envolvidos no processo formal de educação, em qualquer
que seja a disciplina ou área de conhecimento, de forma a garantir que a aprendizagem seja
alcançada por todos, tendo como consequência uma participação ativa na vida pública.
Em um estudo mais aprofundado acerca do letramento informacional, Campello
(2003) enfatiza que, apesar de trabalharem com diferentes interpretações, os pesquisadores
brasileiros percebem a necessidade de se ampliar a função pedagógica da biblioteca e,
consequentemente, reconsiderar o papel do bibliotecário. A autora defende o conceito de
competência informacional, termo que já havia utilizado em seu artigo sobre bibliotecas
escolares publicado em 2002. No texto em questão, Campello destaca o potencial deste
conceito como dinamizador das transformações no espaço da biblioteca e suas atribuições
diante das demandas da educação na sociedade da informação.
Campello (2009, p. 86) destaca que a maior parte dos textos sobre letramento ressalta
sua ―dimensão funcional, de atributo pessoal, dizendo respeito à posse individual de
habilidades de uso de informação, da mesma forma que o letramento na sua dimensão
individual é visto como conjunto de habilidades de leitura e escrita que a pessoa possui‖,
imprescindíveis para a inserção do indivíduo na sociedade da informação. A pesquisadora
esclarece que o aspecto funcional do letramento, ou seja, a habilidade de ler e escrever, está
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diretamente ligado à dimensão social, uma vez que estas são funções essenciais para o meio
profissional, bem como para o cotidiano. Todavia, Campello destaca que estas habilidades
não são neutras, pois abrangem um conjunto de práticas socialmente construídas, formadas
por processos sociais complexos que são reforçados por padrões de poder dentro de um
contexto social.
Belluzzo (2005) partilha com Campello, além da preferência pelo termo ―competência
informacional‖, o entendimento de que o letramento informacional é um processo regular,
cujos fundamentos conceituais e de habilidades tornam-se referências para o trato da
informação e o desenvolvimento de capacidades para a produção de novos conhecimentos,
bem como sua aplicação no trabalho e nos grupos sociais. Este contexto, reconhece a autora,
reforça a importância dos processos educacionais e sua relação com o uso das TIC para a vida
na ―sociedade em rede‖. No entanto, este uso não deve ater-se apenas ao manuseio das
ferramentas, tampouco à mera reprodução de informações. Para tal, é preciso uma mudança
de postura dos profissionais envolvidos no processo educacional, uma readaptação dos
currículos e dos paradigmas que norteiam as ações pedagógicas. Nesta perspectiva, o papel da
escola, segundo Belluzzo, não está mais relacionado apenas à transmissão de informação e de
cultura, ele está associado à
condição de ensinar a aprender e a pensar, preparando pessoas para que prolonguem
os benefícios da escola além da escola mesma, tornando funcionais os
conhecimentos adquiridos e, sobretudo, para que saibam empregar o poder da
inteligência na vida profissional e no seu cotidiano. Tal é a ênfase a ser dada ao
ensino e aprendizagem, sob o enfoque de um novo paradigma conceitual e prático,
voltado para a formação de cidadãos capazes de integrarem-se à Era Digital, cujo
princípio fundamental acha-se embasado no desenvolvimento de competências para
o uso da informação e na capacidade intelectual de transformá-la em conhecimento.
(BELLUZZO, 2005, p.37)

Frente a este cenário, Dudziak (2010, p.3) afirma que as instituições de ensino têm
procurado fazer atualizações de natureza ―pedagógica, didática, de infraestrutura tecnológica
e de ambientação midiática e informacional. Isto implica também em [sic] renovar o projeto
pedagógico a partir das crenças, práticas, educadores e demais profissionais envolvidos‖, o
que não é algo simples nem com resultados a curto prazo. Reitera que a educação para o
letramento informacional deve ser, antes de tudo, um processo que se desenvolve a partir do
entendimento da necessidade de informação, de integração do acesso físico e intelectual à
informação. Este crescimento é gradativo e deveria abranger todos os envolvidos na
comunidade educativa, uma vez que sua evolução se dá neste contexto.
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2.3.1. Ações governamentais para a promoção do Letramento Informacional

Com as TIC exercendo, cada vez mais, um papel significativo na forma como as
pessoas se comunicam, aprendem e vivem, o governo brasileiro, bem como instituições e
entidades públicas e privadas, têm buscado prover estas tecnologias de forma a atender
efetivamente aos interesses dos estudantes e do enorme grupo social envolvido no ensino e
aprendizagem. Com o propósito de promover a universalização do acesso aos meios
eletrônicos de informação, o Governo lançou o livro Sociedade da Informação no Brasil:
livro verde (BRASIL, 2000), cujas orientações iram nortear ações em todas as esferas. Tratase de um marco histórico em relação às políticas de informação para o país. O livro apresenta
uma série de ações, pensadas para impulsionar a sociedade da informação em todos os
aspectos, incluindo a ―ampliação do acesso, meios de conectividade, formação de recursos
humanos, incentivo à pesquisa e desenvolvimento, comércio eletrônico, desenvolvimento de
novas aplicações. Esta meta é um desafio para o Governo e para a sociedade‖ (BRASIL,
2000, p. v).
O ano de 2009 foi repleto de ações e projetos voltados para a divulgação,
disseminação e implantação do letramento informacional e das TIC na educação. Dudziak
(2010) cita o Projeto da Lei Geral de Acesso à Informação (PL 5.228/2009), que confirmou a
orientação no país à promoção das atividades relacionadas à Comunicação e Informação.
Outra ação importante foi a aprovação do Comitê Gestor da Internet no Brasil por meio da
Resolução CGI.br/RES/2009/003, documento que apresenta os princípios para a governança e
uso da internet no Brasil: liberdade, privacidade e direitos humanos, governança democrática
e colaborativa, universalidade, diversidade, inovação, neutralidade da rede, inimputabilidade
da rede, funcionalidade, segurança e estabilidade, padronização e interoperabilidade e
ambiente legal e regulatório.
A UNESCO no Brasil também lançou, em 2009, “Padrões de Competência em TIC para
Professores”, cujo objetivo é “melhorar a prática docente, e contribuir para um sistema de
ensino de maior qualidade que possa produzir cidadãos mais informados e uma força de
trabalho altamente qualificada, impulsionando o desenvolvimento econômico e social do
país‖ (FURTADO; ALCARÁ, 2015, s. p.). De acordo com as autoras, estes padrões
distinguem-se dos demais por apresentarem focos específicos em três propósitos:
alfabetização tecnológica, aprofundamento de conhecimento e criação de conhecimento.
Voltado para o ensino nas instituições de nível superior, o projeto ―Competência em
Informação e Mídia no Ensino Superior‖ (CIMES), iniciado também em 2009, apresenta uma
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proposta de construção de ―uma estrutura para o desenvolvimento de programas educacionais
para a educação superior no Brasil, que tenham a competência em informação e a
competência midiática como uma ação educacional transversal‖ (DUDZIAK, 2010, p.4).
Embora o país tenha apresentado nos últimos anos vários projetos e ações para
promover o letramento informacional e a formação continuada, Gasque e Tescarolo (2010, p.
39) afirmam que a implementação destas práticas ―requer considerar questões como:
dificuldade em mudar a cultura pedagógica, formação inadequada dos professores, concepção
de ensino-aprendizagem, organização do currículo e ausência de infraestrutura adequada de
informação‖.

2.4 Delimitando o conceito de Letramento Informacional

Ao longo dos últimos anos, os termos mais utilizados nas pesquisas brasileiras são
letramento informacional e competência informacional, com concepções similares, mas não
idênticas, como visto, uma vez que os termos estão relacionados a ações de que são capazes
os indivíduos letrados informacionalmente.
Dudziak (2010) e Belluzzo; Feres (2013) defendem o uso do termo competência
informacional; suas pesquisas mais recentes estão relacionadas ao desenvolvimento destas
competências junto a IES, bem como às formas nas quais as TIC estão modificando a vida
acadêmica destes estudantes. Belluzzo (2013 apud ALMEIDA, 2015, p. 55-56) entende que
a expressão letramento informacional refere-se a um conceito interdisciplinar, uma vez que
―ele abarca um subconceito, o de competência, que pode ser expresso diferentemente
dependendo da área que o trabalha como a psicologia, a administração e a educação, por
exemplo‖. É possível considerar que o letramento informacional pressupõe, assim, uma ideia
mais ampla, que contém nela o desenvolvimento de competências para o trato da informação.
Neste contexto, o letramento é o resultado da imersão do indivíduo nas práticas sociais
de leitura e escrita, as mesmas práticas que irão fundamentar as ações voltadas para o trato da
informação. Bruce (1997) apoia-se na ideia de que o letramento informacional se encontra em
uma categoria superior ao desenvolvimento de competências.
Nas revisões de literatura analisadas (DUDZIAK, 2003; GASQUE, 2010;
CAMPELLO, 2009), a relação entre letramento informacional e as competências
informacionais é sempre difícil de ser explicada. Por ser um conceito muito amplo, que inclui
aspectos de competências (habilidades, atitudes etc), e é usado em relação a uma variedade de
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assuntos, além da simples leitura e escrita, o letramento informacional pode ser considerado
em diferentes níveis, aspectos e abordagens, o que, certamente, apoia uma série de
interpretações.
Segundo Ala-Mutka (2011), a literatura sugere que o letramento deve ser visto como
um conjunto de habilidades instrumentais contínuas, que leve ao desenvolvimento de
competências produtivas e eficientes. O autor sustenta que ―as habilidades e ferramentas
básicas (leitura / escrita / masterização de aplicativos de computador) devem ser dominadas,
mas são apenas o primeiro passo para adquirir outros conhecimentos, habilidades e atitudes
baseadas no uso deles‖ (ALA-MUTKA, 2011, p.22, tradução nossa).
A conceituação sugere que o conceito envolve muito mais que o conhecimento da
leitura e escrita, segundo Campbell (1990 apud Ala-Mutka, 2011, p. 16),
O letramento envolve a integração da escuta, fala, leitura, escrita e pensamento
crítico, incorpora a computação. Inclui um conhecimento cultural que permite que
um falante, escritor ou leitor reconheça e use a linguagem apropriada para diferentes
situações sociais. Para uma sociedade tecnológica avançada... o objetivo é um
letramento ativo que permita que as pessoas usem a linguagem para aumentar sua
capacidade de pensar, criar e questionar, a fim de participar efetivamente na
sociedade. (Campbell, 1990)

Em sua revisão em torno da palavra ―literacy‖, Bawden (2001) sugere que o termo
pode apresentar três concepções distintas: uma capacidade de ler e escrever; ter alguma
habilidade ou competência e ser um elemento de aprendizagem. Para o autor, o termo sempre
teve, pelo menos, um duplo significado. Um muito antigo, relacionado a ser bem educado e
um bom leitor; outro mais atual, que inclui o aspecto da competência, no qual o indivíduo é
capaz de fazer uso efetivo da informação obtida.
A ACRL (2000) estabelece um conjunto de cinco padrões que determinam o nível de
letramento informacional de um indivíduo, mostrados no Quadro 2. Esses padrões se baseiam
em cinco ideias principais: necessidade de informação, acesso, avaliação, uso e ética.
Segundo BOND (2015, s. p. tradução nossa), em 2014, a associação revisou seus padrões e
incorporou a estes o conceito de metaletramento, considerando o ―letramento informacional
como um termo geral que abrange uma série de outros letramentos, tais como letramento
visual, digital/informacional e midiático‖. A instituição estadunidense, por meio de suas
ações, enfatiza que o desenvolvimento de habilidades relacionadas a esses padrões é útil para
que os alunos percebam as etapas das quais precisam se apropriar na interação com a
informação. Reforça ainda que o letramento informacional é considerado a chave para a
aprendizagem ao longo da vida.
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O primeiro padrão se concentra na identificação da necessidade da informação, bem
como no reconhecimento dos tipos e da quantidade de informação necessários. Isso inclui
estar apto não só para perceber a necessidade iminente de busca, mas também conhecer os
recursos disponíveis para localização da informação desejada e escolher aqueles mais
apropriados para a sondagem do tema. Nesse padrão, há ainda a preocupação a respeito da
reavaliação da necessidade de informação em função do que já se sabe a respeito da mesma.
O segundo padrão relaciona-se ao acesso à informação. Pode-se pensar que este é um
procedimento trivial, em função da abundância de fontes e das variadas ferramentas de busca
disponíveis, mas aqui se discute a localização da informação mais adequada, e não o maior
número de informações ou as informações mais rapidamente recuperadas.
Devem ser discutidas neste momento as diferentes formas de busca empregadas nos
diferentes campos de conhecimento, além de se refletir sobre a escolha das ferramentas e
estratégias de busca mais eficazes para acesso às informações desejadas. É importante
reforçar que existem métodos e sistemas variados de pesquisa, e não somente os motores de
busca, como o Google, por exemplo. Há também que se refinar as estratégias e chaves de
busca conforme necessário.
O terceiro padrão trata de dois tipos de avaliação. O primeiro está relacionado à
avaliação das fontes resultantes da procura de modo a garantir que são legítimas e autênticas.
É necessário um cuidado especial quando a sondagem é realizada na web, pois, nesse
contexto, praticamente qualquer pessoa pode publicar o que quiser. Também é importante
refletir criticamente, para que se possa identificar informações tendenciosas, preconceituosas
ou manipuladoras.
O segundo tipo de avaliação diz respeito à mineração das informações localizadas,
para que sejam extraídas aquelas que podem contribuir de maneira eficiente à busca. É
preciso, ainda, sintetizar as informações de modo a produzir novas ideias e conceitos, e não
simplesmente copiá-las sem que se proceda nenhuma reflexão.
Como nenhuma investigação é realizada sem motivação, o quarto padrão está
relacionado ao uso das informações localizadas para um fim específico. Faz-se aqui a reflexão
a respeito do que já se sabia e do que foi descoberto, com a intenção de produzir um trabalho
de pesquisa ou tomar uma decisão, por exemplo. Nesta etapa também poderão surgir novas
necessidades de procura, impulsionadas pelo que foi descoberto e ainda não está claro. Nesse
caso, inicia-se um novo ciclo e passa-se novamente pelos padrões previamente descritos.
O último padrão engloba os aspectos éticos e legais relacionados ao uso das
informações encontradas. Não se trata somente de incluir referências bibliográficas às fontes
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citadas de modo a evitar o plágio, mas também de fazer uso ético das informações de modo a
não incorrer em problemas políticos ou de propriedade intelectual ou outros relacionados à
liberdade de expressão, por exemplo. É preciso manter a integridade da informação citada e
não manipulá-la ou modificá-la de modo a alcançar objetivos específicos.

Quadro 2 - Padrões de Letramento informacional da ACRL
PADRÃO 2

PADRÃO 3

PADRÃO 4

PADRÃO 5

Determinação da
natureza e a
extensão da
informação
necessária.

Acesso à informação
necessária
efetivamente e
eficientemente.

Avaliação crítica da
informação e sua
fonte e incorporação
da informação
selecionada em sua
base.

Uso da informação
efetivamente para
realização de
propósito específico,
de forma individual
ou em grupo.

Compreensão de
questões legais,
econômicas, e
sociais relacionadas
ao uso da
informação e dos
acessos.

Identificação de
uma variedade de
tipos e formatos de
potenciais fontes
para a informação.

Seleção do método
de investigação mais
apropriado ou do
sistema de
recuperação de
acesso à informação
necessária.

Resumo das ideias
principais a serem
extraídas de uma
informação coletada.

Aplicação de
informações novas e
prévias ao
planejamento e
criação de um
determinado produto
ou desempenho.

Reconhecimento do
uso das fontes de
informações na
comunicação do
produto ou do
desempenho.

PADRÃO 1

Comparação do
novo conhecimento
com o conhecimento
Recuperação da
anterior para
Revisão do processo
informação on-line, determinar o valor
de desenvolvimento
usando uma
adicionado.
do produto ou do
variedade de
desempenho.
Consideração do
Determinação do
métodos.
custo e do benefício
impacto de um novo Comunicação do
para adquirir a
Extração, gravação e conhecimento no
produto ou do
informação
gerenciamento da
sistema de valores
desempenho
necessária.
informação e suas
do indivíduo e
efetivamente a
fontes.
tomada de medidas outros.
Definição e
para conciliar
articulação da
Construção e
possíveis diferenças.
necessidade de
implementação de
informação.
estratégias de busca Sintetização das
projetadas de forma principais ideias
eficaz.
para construir novos
conceitos.
Refinamento das
estratégias de busca, Compreensão e
se necessário.
interpretação da
informação através
do discurso com
outros indivíduos,
especialistas em
áreas temáticas e /
ou profissionais.
Reavaliação da
natureza e da
extensão da
informação
necessária.

Entendimento das
questões éticas,
legais e
socioeconômicas que
envolvem
informação e
tecnologia da
informação.
Acompanhamento
das leis,
regulamentos,
políticas
institucionais e
etiquetas
relacionadas ao
acesso e ao uso dos
recursos
informacionais.
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Articulação e
aplicação dos
critérios iniciais para
avaliar tanto a
informação quanto
suas fontes.
Verificação da
necessidade de
revisão da consulta
inicial.
Fonte: Bond (2015), com adaptações da autora.

Ao percorrer as cinco etapas constitutivas do processo de letramento informacional, o
indivíduo terá a oportunidade não só de realizar uma busca, mas também de refletir
criticamente sobre as informações com as quais irá se deparar. Trata-se, assim, de um
exercício importante na formação de indivíduos capazes de aprender a aprender, ou seja, aptos
a buscar e usar a informação eficaz e eficientemente (GASQUE, 2012).
Se, por um lado, a informação abrange diferentes níveis de complexidade e uma
enorme variedade de desdobramentos, por outro, a competência é capaz de incorporar,
segundo Vitorino e Piantola (2011), uma série de variáveis tanto de caráter subjetivo, quanto
objetivo, bem como individual ou coletivo. Dessa forma, as dimensões citadas pelas autoras
(ética, a estética, a política e a técnica) parecem estabelecer as bases para a informação e as
competências necessárias a uma ação significativa para a construção da realidade.
Amaral (2007, p. 17) aponta outro fenômeno relacionado às mudanças ocorridas na
sociedade da informação ao afirmar que ―a volatilidade dos conhecimentos e a rapidez com
que as competências desaparecem ou se renovam exigem que os profissionais se mantenham
atualizados‖. De acordo com a autora, isso deve acontecer por intermédio de um processo de
educação. Essa constante necessidade de atualização aliada a problemas práticos, como o
deslocamento dos sujeitos para as instituições que oferecem programas de ensino presencial,
fez aumentar a procura por cursos online. Essa nova modalidade de ensino não poderia
basear-se nas práticas tradicionais utilizadas nos cursos presenciais, era preciso inovar para
acompanhar as mudanças nas relações sociais e de trabalho.
Em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), como afirma Gasque (2010), as
ações para a competência visam tornar os estudantes independentes quanto ao processo de
busca e uso da informação, o que certamente irá refletir em seu desempenho, bem como na
produção de trabalhos e pesquisas, preparando-os para a apropriação dos conhecimentos
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adquiridos durante a sua formação a partir da utilização dos recursos e fontes de informações.
Neste contexto, encontram-se os MOOC, tema do próximo capítulo.
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3 MOOC
Dado que os MOOC são oferecidos sem prérequisitos educacionais, esforçar-se para
melhorar o ensino em cursos para que os alunos
que desejam completar sejam auxiliados a fazê-lo
é uma importante questão pedagógica.
(JORDAN, 2014)
As transformações desencadeadas por avanços tecnológicos estão diretamente
relacionadas às mudanças sofridas pelos processos de ensino, cujos formatos e métodos estão
sendo modificados de maneira significativa. Um novo cenário educativo é constituído a partir
do ciberespaço, onde conceitos como os de tempo e espaço se alteram e os processos
pedagógicos buscam acompanhar as mudanças sociais, passando a ser apoiados em mídias
digitais, com recursos interativos de toda ordem, no qual os aprendizes produzem e
compartilham seus saberes na rede. Este capítulo discute os MOOC.

3.1 Contextualizando

Do ponto de vista educacional, estas mudanças têm causado forte impacto na
aprendizagem. A autonomia e o controle do aprendiz são aspectos relevantes nesta
modificação, bem como a forma como interage com a informação disponibilizada em rede e
como lida com os meios digitais. Segundo Mota (2009, p.61), ―esta tendência manifesta-se
por um deslocamento do controlo [sic] para os estudantes, em abordagens pedagógicas
centradas neles e nas suas expectativas, necessidades e características‖. Esta perspectiva
confere destaque à aprendizagem ativa, com base na criação, na comunicação e na
participação do aluno, aspectos que se enquadram nas transformações ocorridas no meio
estudantil e na cultura centrada no consumidor/cliente.
Em um novo contexto educativo, tecnológico e sociocultural, a experiência resultante
do viver e do aprender, em grande parte das situações, acaba por promover o desequilíbrio do
indivíduo, ao mesmo tempo em que problematiza, conforme Mota (2009, p.iii) as noções de
―autoria e validade e certificação do conhecimento, aprendizagem formal e informal, relação
entre quem aprende e quem ensina ou natureza e finalidade do conhecimento, bem como o
papel da Universidade e do Professor‖.
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A promoção da Web 2.0, um campo público e amplificado (MOTA, 2009), representa
uma autêntica mudança de paradigma, marcando uma nova era na forma de utilização da web,
voltada para a partilha e a colaboração. Downes (2005) nomeia este processo de transição
como ―e-Learning 2.0‖. Segundo o autor, este modelo envolve inúmeros planos de negócios e
um serviço oferecido pela maioria das universidades, trata-se de uma evolução ―do e-learning
com a World Wide Web (WWW) como um todo e está mudando para um grau significativo o
suficiente para garantir um novo nome: E-learning 2.0‖ (DOWNES, 2005, s. p.). Com a
utilização de novas práticas e tecnologias, dando voz a qualquer indivíduo e a todos, este novo
modelo tem provocado uma profusão de novas relações e conexões que abalaram as mídias
mais tradicionais, desestruturando, com a perda do poder, a hierarquização e a produção da
informação utilizada, fomentando múltiplos novos usos, como visto na figura abaixo,
inclusive na área educacional.
Figura 3 – A Web 2.0

Fonte: culturamix.com, com adaptações da autora.

A Educação Aberta (EA), termo que surgiu no final da década de 1960 para introduzir
práticas pedagógicas singulares em escolas em países de língua inglesa, e o movimento REA,
possibilitados pelo advento da Web 2.0, vêm promovendo a disponibilização do acesso, por
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meio dos MOOC, a conteúdos antes restritos, dando oportunidade de aprendizagem àqueles
que não poderiam acessá-los de outra maneira. Segundo Ferreira; Carvalho (2018), a
discussão acerca de EA, nas décadas de 1970 e 1980, abordou questões pragmáticas,
incluindo as demandas forçosas ao professor em salas ―abertas‖, resultantes de diferentes
apreciações acerca do papel da educação, dos indivíduos a serem instruídos, bem como dos
métodos e processos priorizados, a fim de possibilitar esta formação, levando em
consideração também o papel do professor e a relação com seu alunado nessa formação.
Ferreira; Carvalho (2018) complementam
as discussões de cunho crítico, que abordam questões de natureza política sobre a
EA em nível superior, permitem vislumbrar de forma mais clara que, para além de
distinções relativas ao alinhamento a bases epistemológicas e ontológicas, todas as
formas de EA compartilham um núcleo ideológico comum: os discursos de inclusão
por meio da democratização do acesso à educação e ao conhecimento, bem como, de
forma aparentemente mais localizada, do empoderamento do aprendiz.

As autoras argumentam que o movimento da EA no Brasil reproduz este
entendimento, de acordo com as premissas recorrentes de que a elaboração de REA por
professores e alunos colabora para a promoção da autoria, da crítica e da autonomia,
oferecendo um percurso alternativo ao mercado de livros didáticos. Apesar do entusiasmo
utópico em torno do movimento, advindo de ―leituras superficiais e acríticas de uma retórica
que promove o movimento como desafio à supremacia das instituições educacionais e,
simultaneamente, como solução para uma dita crise na educação‖ (FERREIRA;
CARVALHO, 2018, p. ) e do determinismo tecnológico, é possível identificar contradições.
Embora a crítica à Educação aberta não seja recente, a literatura de natureza crítica ainda se
mostra incipiente e não alcança a prontidão e a ligeireza dos novos rótulos que surgem no
campo da Tecnologia Educacional.
Ferreira; Carvalho (2018, p. ) sustentam que
Se, por um lado, a retórica propulsora do movimento da EA intenta,
fundamentalmente, promover diferentes formas de justiça social, por outro lado
contribui para perpetuar a visão do sujeito moderno, interiorizado e autônomo,
reproduzido não apenas pelos discursos em torno das tecnologias educacionais, mas,
também, em parte da discussão no campo da inclusão que defende a inclusão social
por meio de uma concepção reducionista de inclusão tecnológica ou, mais
especificamente, digital.

Weller (2014) sustenta que a ―abertura‖ tem um papel central na educação. Isto se dá
pelo fato de muitos movimentos abertos terem sua origem nas universidades. Tais
movimentos têm provocado mudanças radicais nas funções dos acadêmicos. Incluídos neste
contexto estão os MOOC, que desafiam o ensino, bem como a pré-publicação em
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repositórios, que afetam a publicação usual e o modelo de revisão de pesquisadores. Para o
autor, a abertura atinge todos os aspectos do ensino superior.
Considerando-se que o mundo vem sendo moldado por um processo contínuo de
intensa ―globalização econômica e pela forte tendência à mercantilização da educação, fica
patente que os discursos hegemônicos da EA tendem a posicionar os países do hemisfério sul
como consumidores em potencial de REA‖ (FERREIA; CARVALHO, 2018, p. ),
reproduzindo diferenças e desigualdades, que, em tese, deveriam combater. O termo REA,
segundo Santos (2013), foi introduzido em um fórum sobre O impacto da OpenCourseWare
para a Educação superior em Países em Desenvolvimento23 promovido pela UNESCO no
MIT, em 2002. A definição apresentada no fórum sustentava que REA (SANTOS, 2013, p.
22) são ―recursos de ensino, aprendizagem e pesquisa que estejam em domínio público, ou
que tenham sido disponibilizados com uma licença de propriedade intelectual que permita seu
uso e adaptação por terceiros‖. Dessa forma, outros materiais educacionais à disposição na
internet sem custo, mas que não estejam sob uma licença aberta não são considerados
Recursos Educacionais Abertos.
Neste contexto, os MOOC emergem como cursos ―abertos‖ importantes e vêm
conquistando notoriedade, bem como provocando impacto profundo em pouco tempo,
considerando-se seu surgimento em 2008, ano em que Stephen Downes e George Siemens
oferecem o curso Connectivism & Connective Knowledge (CCK08)24 para 25 alunos pagantes
na Universidade de Manitoba, Canadá (RODRIGUEZ, 2012). O curso com doze semanas de
duração foi aberto para participantes externos, oferecido gratuitamente na rede e alcançou o
total de 2.300 inscrições.
Os MOOC são vistos como uma expansão, uma vertente do movimento REA
(WELLER, 2016), conteúdos educacionais reutilizáveis e compartilhados sob licença aberta,
associados à Web 2.0, ambos considerados como parte do movimento da EA. Weller (2016)
identificou dez categorias relacionadas aos aspectos de REA como área emergente, dentre elas
encontram-se os MOOC. O autor considera que estes podem ser vistos como REA e
reagrupados em outras categorias ou, ainda, configurar o surgimento de uma área em si, que
vem se ampliando significativamente desde 2009.
No contexto da tecnologia educacional e do ensino aberto/a distância, Nipper (1989
apud MOE, 2015) identifica três gerações: a primeira é representada pela transmissão de

23

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001285/128515e.pdf. Acesso em: 02 mar. 2018.
Connectivism & Connective Knowledge foi um curso desenvolvido por Downes e Siemens. Disponível em:
<http://connect.downes.ca/archive/08/09_15_thedaily.htm>. Acesso em: 12 abr. 2016.
24
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conteúdos por correspondência, a segunda é caracterizada pela transmissão via rádio e
televisão, a terceira é reconhecida pelo uso da conferência por meio do computador, o que
provocou uma mudança sem precedentes nesta ―abordagem‖ de ensino.
Para o autor, as duas primeiras gerações constituem-se em conteúdos difundidos de
um emissor para um receptor, em que este não pode fazer nada mais além de uma avaliação.
Por outro lado, a comunicação mediada por computador propicia aos alunos a possibilidade
de interação em dois sentidos, em tempo real ou não, em um ambiente acessível e editável por
todos os participantes; neste contexto estão inseridos os MOOC.
Estes cursos, segundo Moe (2015), foram criados com o propósito de oferecer
treinamento em habilidades ou tarefas específicas para um público que não poderia frequentar
a universidade, seja por questões econômicas, seja por distinção de classe ou por conta das
distâncias geográficas. O sucesso dos MOOC pioneiros despertou o interesse de IES, que
adotaram seus modelos e práticas.

3.2 Características

Inicialmente, os MOOC estavam relacionados ao modo de apresentação (WELLER,
2014), além de serem abertos e oferecidos em rede. Os cursos eram caracterizados por tópicos
bastante específicos, tais como educação aberta, identidade digital ou pedagogia em rede, mas
logo se expandiram para englobar todos os tópicos possíveis.
Apesar de apresentarem a mesma nomenclatura, a distinção entre os MOOC
(SIEMENS, 2005), a princípio, ficou estabelecida entre os pioneiros, chamados de cMOOC,
ou seja, MOOC do tipo conectivista, claramente relacionados à Teoria Conectivista de
Siemens e Downes, e os mais recentes, intitulados xMOOC, baseados nos modelos usuais da
Educação a Distância. A Figura 4 apresenta algumas das características observadas nos
MOOC.
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Figura 4 – Características dos MOOC

O que é
―Massivo‖?

Inscrição Aberto?

M
Escalabilidade

O
Conteúdo
aberto?

Pago
ou gratuito?

Interação em
tempo real?

O

Individualizado?

C
Créditos
universitários?

Datas
de início
e fim?

Fonte: a autora

Desmembrando o acrônimo, Massive, no entendimento de Moe (2015) relaciona-se
tanto à experiência dos estudantes quanto à estrutura do sistema. Para que um curso seja
considerado massivo, ele além de estar aberto a um número significativo de estudantes,
também precisa proporcionar a todos os alunos a mesma experiência. Isso significa que todos
devem ter acesso aos mesmos materiais, quais sejam: materiais de aprendizagem, avaliações,
projetos e resultados.
O termo Open refere-se à oportunidade de inscrição em um curso gratuito, aberto. Tal
definição é contestada em debate acadêmico, uma vez que o movimento REA é pioneiro nesse
aspecto. A palavra aberto significa mais do que o valor monetário, mas, dentro do
entendimento acerca dos MOOC, concentra-se, principalmente, sobre a ausência de custo para
o aluno.
A palavra Online está relacionada ao modo e ao método de acesso e atividade do
curso. Nesse caso, para que a conclusão do curso seja bem sucedida, todos os elementos
necessários ao aluno precisam estar on-line: palestras, atribuições, materiais complementares,
avaliação e comunicação.
O vocábulo Course é um termo usado para nomear o registro e a associação em um
grupo instrucional, bem como a existência do curso no espaço e no tempo. Assim, um curso
exige inscrição em um grupo de instrução e um período de duração definido para sua
progressão.
Os primeiros MOOC não estavam vinculados a instituições (Stanford, MIT,
Manitoba), mas a pessoas, como os oferecidos por Downes e Siemens e por outros
precursores, como Wiley e Couros (WELLER, 2014). Por seu caráter experimental, eles eram
elaborados e produzidos a partir de combinações de tecnologias abertas (Twitter, WordPress)
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e utilizavam softwares livres de apoio à aprendizagem como o Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment (Moodle25).
O objetivo principal dos primeiros MOOC, segundo Weller (2014), era que seus
participantes pudessem usar essas tecnologias digitais para promover conexões por meio de
uma internet aberta. Nesse cenário, as interações entre os participantes poderiam ser muito
mais intensas e de melhor qualidade, promovendo uma experiência de aprendizagem profícua
para todos os envolvidos.
No entanto, Moe (2015, s. p., tradução nossa) ressalta que ―uma aprendizagem on-line,
por definição, não incorpora uma comunicação colaborativa. Ela promove a habilidade de
utilizar uma comunicação colaborativa como parte de uma prática pedagógica‖ (grifo nosso).
O autor destaca que os aparatos tecnológicos devem ser utilizados em um contexto de novas
práticas, a fim de se evitar que as atividades tradicionais sejam perpetuadas com uma ―nova
roupagem‖.
Se os primeiros MOOC eram associados a pessoas e reconhecidos como parte do
movimento da EA, a partir de 2011, eles passam a ter características diferentes. Além de
abertos, a questão da escalabilidade26 passa a ter um destaque ainda maior. Enquanto no
MOOC oferecido por Downes e Siemens, em 2008, havia cerca de 2.300 alunos inscritos,
depois que o curso foi aberto à participação na rede (RODRIGUEZ, 2012), no curso
Introduction to Artificial Intelligence, oferecido por Sebastian Thurn e Peter Norvig, em
2011, e lançado pela Stanford University, na Califórnia, o número de inscrições chegou a
160.000.
Neste curso, Thurn e Novig empregaram um LMS para acomodar pequenos vídeos,
testes, questionários e fóruns de discussão para pessoas que queriam ter acesso ao mesmo
material disponibilizado para os estudantes da Stanford University. Tanto os estudantes da
universidade quanto os participantes on-line (MOE, 2015) tinham acesso ao mesmo conteúdo.
As avaliações também eram as mesmas para os dois grupos, não importando o nível de
conhecimento, as experiências acadêmicas e profissionais nem a situação econômica e social
dos participantes.
Outra característica desse MOOC foi a não exigência de pagamentos por parte dos
estudantes on-line, uma vez que todo o material necessário para o desenvolvimento do aluno
25

Moodle é um sistema de gerenciamento para criação de curso online. Esses sistemas são também chamados de
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) ou de Learning Management System (LMS). Disponível em:
https://www.moodlelivre.com.br/.
26
Propriedade de um sistema qualquer que lhe confere a capacidade de aumentar seu desempenho sob carga,
quando mais recursos (esp. hardware, no caso de computadores) são acrescentados a esse sistema. Disponível
em: <http://www.aulete.com.br>. Acesso em: 29 jul. 2017.
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no curso estava à disposição no ambiente virtual de aprendizagem. Como não havia a
obrigação de interação dos alunos com os professores ou até mesmo dos alunos entre si, o
curso foi considerado (RODRIGUEZ, 2012) por seus idealizadores como uma ousada
experiência em um ambiente de aprendizagem distribuída27.
Vários aspectos estão relacionados a este modelo de aprendizagem. O rompimento das
fronteiras tradicionais da aprendizagem especial e o crescimento das TIC como meio de
mediação; as alterações de concepções sobre a distribuição do ensino e aprendizagem ao
longo do tempo e do espaço, bem como a aprendizagem como uma ação/processo
compartilhada e distribuída entre sujeitos em contextos distintos, além da aprendizagem
distribuída em meio a diferentes ambientes e não apenas naqueles formais e institucionais são,
segundo Lea e Nicoll, (2002 apud Heemann, 2006), os cinco enfoques estabelecidos neste
modelo. Weller (2015, p. 94-95, tradução nossa) declara que este tipo de MOOC difere dos
anteriores, dos chamados pioneiros, pois ―eles tendem a ser institucionais, baseados em uma
plataforma própria e fortemente norteados por uma pedagogia instrucionista‖; de fato, muitos
utilizam vídeos instrucionais e avaliações automáticas.
O impacto neste modelo de aprendizagem e o interesse despertados por este segundo
tipo, o xMOOC, marcaram o ano de 2012, considerado pelas mídias como o ―Ano dos
MOOC‖ (MOE, 2015). Profissionais de tecnologia educacional relacionaram essa difusão dos
MOOC à evidência de que se apresentavam como uma tecnologia disruptiva28 (SHIRKY,
2013), à medida que o crescimento acelerado destes cursos aproximava-os da Educação
Superior, promovendo inovações.
Assim como Shirky, Horn; Christensen (2013) consideram os MOOC deste segundo
momento como uma tecnologia disruptiva, entendendo-a como algo que interrompe o
seguimento normal de um processo, promovendo uma reorganização no ensino superior. Por
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Do inglês: distributed learning (DL). A aprendizagem distribuída é um termo geral usado para descrever um
método principal de entrega instrucional que inclui uma mistura de instruções baseadas na Web, por meio de
vídeoconferência, ensino à distância através de vídeo e outras combinações de modelos educacionais eletrônicos
e tradicionais. O sistema de aprendizagem distribuído atual inclui o conceito de tecnologias de colaboração
remota e comunicação
mediada por computador (tradução nossa).
Disponível em:
<http://www.academia.edu/2651447/Knox_J._2013_Five_Critiques_of_the_Open_Educational_Resources_Mov
ement._Teaching_in_Higher_Education>. Acesso em: 18 fev. 2018.
28
Do original em inglês, disruption, ideia proposta por Clayton Christensen em seu livro O Dilema da Inovação
(trad. Laura Prades Veiga. M Books, 2011 – publicado originalmente, em inglês, em 1997). De forma geral, a
ideia de ―perturbação‖ implicada aqui é a de deslocamento de interesses e mudança – em mercados, práticas ou
comportamentos já estabelecidos – ou seja, a emergência, principalmente, de novas tecnologias que causam
impacto
significativo
em
diferentes
setores
de
atividade
humana.
Disponível
em:
<https://ticpe.files.wordpress.com/2017/04/ebook-ticpe-2017.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2018.

54

outro lado, Moe (2015) ressalta que o mais notável argumento para MOOC serem vistos
como tal tecnologia são suas parcerias econômicas públicas, privadas e sem fins lucrativos.
Por ser historicamente financiada por subsídios governamentais, a educação superior
sofreu grandes mudanças com a entrada de altos investimentos de empresas privadas, que vão
financiar cursos voltados para atender as necessidades profissionais do mercado de trabalho.
Segundo Moe (2015, s. p., tradução nossa), apesar da crescente expansão dos provedores de
MOOC e de sua presença em várias mídias, os desenvolvedores destes cursos mostraram-se
reticentes ―a vincular o modelo de aprendizagem com a história, a teoria ou a pesquisa de
educação prévia‖. Grande parte dos desenvolvedores identificam estes cursos como uma
experiência ousada e inspiradora, que em nada se relaciona às iniciativas e experiências
anteriores de aprendizagem on-line.
Enquanto a publicidade intensa sobre MOOC como uma revolução na educação
superior se concentrou em sua escalabilidade, a verdadeira ―mudança‖ parece ser o fato de
que as universidades estão abraçando esta abertura. Reassumindo sua capacidade de inovação
educacional por meio dos MOOC, instituições como Stanford, Harvard e MIT, representadas
por plataformas como Coursera, edX e Udacity, passam a receber ajuda financeira do governo
federal e de empresas privadas para investimentos nestes cursos, visando contribuir para o
afastamento do modelo tradicional de educação superior (SKIRKY, 2013).
Weller (2015) afirma que algumas destas empresas vêm mudando seus modelos para
recuperar os investimentos, afastando-se, assim, do formato aberto. Muitas não têm seus
conteúdos licenciados abertamente, desta forma estes também não podem ser reutilizados.
Com inscrição restrita a períodos limitados, o acesso a estes materiais é ainda mais específico:
só pode ser efetuado se o sujeito estiver inscrito no curso. Além disso, muitos provedores de
MOOC estão circunscrevendo as universidades que podem se associar aos cursos, priorizando
as instituições de elite.
Grandes organizações, representantes dos MOOC nos EUA, estão deslocando-se na
direção de iniciativas voltadas a monetizar suas ofertas (KNOX, 2017), e é importante
reconhecer tais direcionamentos como essencialmente vinculados a seus interesses
financeiros. Isto descaracteriza a proposta inicial dos MOOC inscrita em seu acrônimo
―aberto‖. O autor também destaca a tendência atual dada a MOOC direcionados a áreas
específicas do conhecimento, o que indica mudanças relevantes no projeto: os cursos deixam
de abranger toda e qualquer disciplina para focalizar as especializações, que interessam cada
vez mais a grandes organizações. Desta forma, os cursos, ofertados a pequenos grupos de
trabalhadores, procuram desenvolver habilidades acadêmicas singulares e isto acaba por
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limitar o alcance e a variedade de participação, descaracterizando assim o acrônimo
―massivo‖.
Esta tendência é reforçada pelos altos investimentos financeiros injetados em
plataformas de peso como Coursera e Udacity, tanto por órgãos governamentais quanto por
seus provedores, remodelando os conceitos e ideias acerca dos MOOC e suas propostas
originais. Vários autores (KNOX, 2013, 2017; WELLER, 2014; ALEVIZOU, 2015; MOE,
2015) têm sinalizado estas mudanças, alertando para a comercialização dos modelos,
principalmente o xMOOC instrucionista, alguns com taxas para os certificados, outros com a
cobrança do próprio curso. Alevizou (2017, p. 318) adverte que ―a abertura tem sido usada
como uma moeda flexível para a ampliação da participação e a mercantilização eficaz de
educação‖.
Este rearranjo no cenário de MOOC tem provocado mudanças consideráveis.
Possivelmente, os provedores destes cursos estão buscando transformar os MOOC em uma
alternativa para a educação de baixo custo, como adverte Weller (2014), ofertando uma
combinação de avaliação automática com cursos sem qualquer suporte docente. À medida que
os MOOC são mais associados a empresas de capital de risco, que precisam de ―modelos de
negócios‖ nos quais haja captação de recursos, mais deixam de ser uma opção para aqueles
que não têm acesso à educação, pois se afastam do argumento de que oferecem uma educação
aberta.

.
3.3 A aprendizagem em MOOC

De maneira geral, os MOOC oferecem variadas possibilidades de práticas
colaborativas entre seus integrantes. Entretanto, Knox (2017) sustenta que o cenário atual dos
xMOOC parece bem menos massivo, devido à redução no número de participantes por conta
do custo dos certificados e das mensalidades e, cada vez menos, aberto. Se, por um lado, este
modelo contribui para a transmissão do material educativo, o cMOOC coloca em evidência a
autodireção e a autonomia, evitando os conceitos tradicionais de professor e unidade
educacional. Para o autor, estas ideias costumam determinar a aprendizagem em MOOC,
relacionando-a ao comportamento do grupo, no caso do xMOOC, ou associando-a à criação
de redes conduzidas pelo participante em um cMOOC.
Carvalho et al. (2013) consideram importante ponderar sobre a natureza da
aprendizagem em MOOC, assim como Knox (2017) e Bond (2015), levando em conta seu
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aspecto interativo e seus fundamentos pedagógicos. Os autores afirmam que a participação em
um MOOC requer um sujeito preparado para desenvolver uma série de tipos de atividades
relacionadas não apenas ao conteúdo, mas também a conhecimentos que vão além das
disciplinas de um currículo e, por isso, não podem ser ignoradas no ambiente educacional,
seja ele virtual ou real.
Esta ideia também é compartilhada por Downes (2015), que afirma ser necessário ao
participante de um MOOC aprender mais do que habilidades básicas de leitura e escrita e
manuseio do computador, pois ele também precisa tomar decisões que envolvem privacidade
e segurança, a fim de conseguir operar e interagir em um ambiente complexo e
multidimensional. É ―relevante a compreensão da diferença entre o letramento requerido em
cursos tradicionais e o letramento contemporâneo exigido em um ambiente de aprendizagem
muito menos estrutural, como um MOOC‖ (DOWNES, 2015, s. p., tradução nossa).
Knox (2017, p. 369) sugere que o formato de um cMOOC tem como propósito
―demonstrar tais letramentos para que outros possam aprender a se autodirigir de maneira
similar por meio de redes de informação on-line‖. Neste aspecto, Moe (2015) também cita
como requisito tácito algum nível de conhecimento de conteúdo prévio, para que os
participantes possam de fato desenvolver novos conhecimentos em um MOOC.
Para ambos os modelos, geralmente, um MOOC precisa estar associado a estruturas de
Educação Superior, seja no processo de desenvolvimento ou mesmo de execução, ―necessita
de tecnologia para estabelecer conexão com professores e materiais e um espaço para
comunicação bidirecional entre estudantes ou estudantes e uma figura instrucional, como
assistente de ensino‖, conforme Moe (2015, s. p., tradução nossa). Entretanto, o autor
argumenta que os elementos citados não seriam nenhum tipo de inovação, uma vez que eles já
estavam presentes em ambientes virtuais de aprendizagem, como as teleconferências feitas
por meio de um computador.
Se algumas características são comuns, há também certas diferenças. De acordo com
Carvalho et al. (2013), os xMOOC relacionam-se aos cursos elaborados e realizados por IES,
como a associação MIT/Stanford nos EUA. Este modelo possui traços predominantemente
cognitivo-behaviorista, ainda que considere alguns aspectos do construtivismo. Por seu estilo
mais hierarquizado, estes cursos possuem um perfil mais tradicional de ensino, abordando
conteúdos disponibilizados pelos professores e enfatizando o ambiente adotado para a
interação de seus participantes.
Por outro lado, para estes autores, os cMOOC são de tipologia exploratória,
embasados em uma abordagem de tentativa-erro-reflexão, natural de práticas direcionadas ao
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processo de criatividade coletiva. São fundamentados no modelo elaborado por Siemens e
Downes (CCK08) em 2008, que difundiu a Teoria Conectivista.

3.3.1 O Conectivismo

A proposta de educação on-line trazida pelos idealizadores dos cMOOC, segundo Moe
(2015), está amparada em algumas concepções teóricas do Conectivismo, ―uma teoria de
aprendizagem mediada por computador introduzida por George Siemens, desenvolvida
especificamente para abordar as questões de um mundo, onde a grande maioria da
aprendizagem e do conhecimento são impactados pela tecnologia‖ (MOE, 2015, p.6, tradução
nossa).
No contexto da sociedade da informação, os processos de leitura e escrita estão
relacionados ao trato da informação, à problematização da busca, seleção, produção e
compartilhamento do conhecimento em rede. Siemens (2005) e Downes (2009) sustentam que
as teorias de aprendizagem mais discutidas (Cognitivismo e Construtivismo) são limitadas no
que concerne às construções teóricas, pois não consideram a profusão de informação e a
interação nos ambientes virtuais. Reconhecendo o potencial educativo da Web 2.0, aliado ao
uso de outras TIC, os autores propõem uma nova teoria de aprendizagem, o Conectivismo.
Para Siemens (2005), esta teoria está apoiada em um modelo de aprendizagem que
reconhece as mudanças ocorridas na sociedade e compreende que aprender não é uma
atividade interna e individualista. O autor afirma que o campo da educação tardou em aceitar
as mudanças trazidas pelas TIC e em assimilar o que significa aprender em ambientes repletos
de redes de conexões: internas, representadas pelos processos cognitivos do aluno; externas,
representadas pelos ―nós‖ na busca por informação, e intermediárias, representadas pela
interação entre os indivíduos, as trocas em rede.
Siemens (2005) postula que esta teoria fundamenta-se nos seguintes princípios: a
aprendizagem e o conhecimento constituem-se da variedade de opiniões; aprender é um
processo de ligação de ―nós‖ específicos ou fontes de informação; a aprendizagem pode
situar-se em dispositivos não humanos; a capacidade de saber mais é mais apreciada do que o
que é conhecido atualmente; nutrir e manter elos é necessário para possibilitar a aprendizagem
contínua; a capacidade de perceber conexões entre campos, ideias e conceitos é uma
habilidade fundamental; a moeda (conhecimento preciso e atualizado) é o propósito de todas
as ações de aprendizagem conectivista; o processo de tomada de decisões é em si um processo
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de aprendizagem. Eleger o que aprender e o significado da informação recebida deve ser visto
por meio da lente de uma nova realidade. Embora haja uma resposta correta agora, pode ser
incorreta amanhã por causa de mudanças na informação que afetam a decisão.
Em relação à aprendizagem, Siemens (2005) afirma que a probabilidade de que um
conceito de aprendizagem seja ―concretizado‖ dependerá do quão relacionado ele estiver com
a atualidade. Esta concretude, para Downes (2009), está presente na interação observada nas
comunidades de prática, onde a aprendizagem é representada, em sua essência, pela troca de
palavras, imagens, vídeos e outras mídias digitais.
Wenger (1998) argumenta que as comunidades de prática (CoP) são formadas por
pessoas que apresentam um interesse comum por investigar, de forma mais profunda, um
assunto específico. Essas pessoas compartilham tal interesse, promovendo a interação entre
mais experientes e novatos. Estas comunidades surgem no espaço social entre grupos de
profissionais e redes de conhecimento, em meio ao desenvolvimento de tarefas análogas e da
necessidade de compartilhar o conhecimento ampliado, o que conduz à formação de uma
comunidade em torno deste tema. Para Wenger (1988, p. 85, tradução nossa),
Como um lugar de engajamento em ação, relações interpessoais, conhecimento
compartilhado e negociação de empresas, essas comunidades possuem a chave para
a transformação real — o tipo que tem efeitos reais sobre a vida das pessoas. A
partir desta perspectiva, a influência de outras forças (por exemplo, o controle de
uma instituição ou a autoridade de um indivíduo) não é menos importante, mas
devem ser entendidas como mediadas pelas comunidades nas quais seus significados
devem ser negociados na prática.

A Teoria Social da Aprendizagem de Wenger (1998) tem como foco principal a
aprendizagem como participação social. Suas concepções acerca da relação existente entre
aprendizagem e conhecimento estão resumidas em quatro premissas: de que somos seres
sociais, de que o conhecimento é competência em relação às atividades valorizadas, de que o
conhecimento envolve a participação nas busca por estas atividades e de que a aprendizagem
deve produzir significado, por meio de nossa capacidade de experimentar o mundo.
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Figura 5 – Teoria Social da Aprendizagem
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Fonte: Adaptado do original em inglês (Wenger, 2008) pela autora.

Segundo o autor, tal teoria deve agregar os elementos necessários para determinar a
participação social como um processo de aprender e de conhecer, como significado, prática,
comunidade e identidade. Estes componentes encontram-se, obviamente, relacionados às
premissas, estando interconectados e definindo-se de forma recíproca. Wenger afirma que
uma comunidade de prática se sustenta por meio de um envolvimento mútuo de seus
participantes com um propósito em comum, em conjunto, para compartilhar algumas
aprendizagens significativas. Sob este ponto de vista, o autor (WENGER, 1998, p. 86,
tradução nossa) afirma que ―comunidades de prática podem ser pensadas como histórias
compartilhadas de aprendizagem‖.
Almeida (2015) sustenta que o surgimento da internet propiciou esta nova forma de
interação, na qual o conhecimento é expandido sob o ponto de vista de uma aprendizagem
sociointeracionista, em um contexto de comunidade de prática. A autora enfatiza que o
entendimento deste conceito, bem como a importância da existência de tais comunidades
contribui e dá transparência à sua relevância para a aquisição do letramento informacional
entre os próprios participantes.
Para Downes (2009), a permuta que se dá nas relações entre os participantes de uma
comunidade de prática é responsável pela construção dos ―nós‖, recursos dinâmicos e
interligados, de que dispõem todos os membros da comunidade, especialistas ou não. Por
outro lado, Siemens entende que os ―nós‖ são representados por ideias e comunidades que,
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quanto mais experientes forem, mais irão resultar em uma infinidade de comunidades de
aprendizagem.
Uma vez que o Conectivismo relaciona-se não apenas às redes de informação, mas
também às de usuários, tanto para o ganho individual quanto para seu crescimento
(SIEMENS, 2005), a sua adoção no ensino on-line oferece aos participantes a oportunidade de
criar significados, compartilhar conhecimentos e empregar uma extensa rede para discernir e
utilizar a informação, conforme necessário. Segundo o autor (SIEMENS, 2005, s. p., tradução
nossa),
O conectivismo é a integração de princípios explorados pelo caos, rede e
complexidade e teorias de auto-organização. O aprendizado é um processo que
ocorre dentro de ambientes nebulosos de elementos centrais que se deslocam - não
inteiramente sob o controle do indivíduo. A aprendizagem (definida como
conhecimento acionável) pode residir fora de nós mesmos (dentro de uma
organização ou banco de dados), é focada na conexão de conjuntos de informações
especializados e as conexões que nos permitem aprender mais são mais importantes
do que nosso estado atual de conhecimento.

Esta teoria ―alternativa‖ de aprendizagem fornece informações sobre as habilidades e
as tarefas necessárias, para que os indivíduos se desenvolvam em uma era digital, afirma
Siemens (2005), usando suas redes de aprendizagem pessoais, a fim de produzir novas
conexões e temas fundamentados nas interações em rede, compartilhando e disseminando
informações.
Para Siemens (2006), a aprendizagem é determinada e orientada pela tarefa a ser
desenvolvida. De caráter multidimensional e altamente complexa, ela pode ser ―reconhecida‖
em quatro domínios: acreção, transmissão, aquisição e emergência. Todavia, como afirma o
autor, a aprendizagem tem muitas dimensões, mas nenhum modelo ou definição é adequado
para todas as situações, analisar o contexto é essencial.
Figura 6 – Domínios do conhecimento e da aprendizagem.
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Fonte: George Siemens (2006, p. 34), com adaptações da autora.

No domínio da acreção, a aprendizagem é um processo contínuo, determinado pela
vida real e não pela teoria em si, desenvolvido a partir de atividades cotidianas, nas quais
busca-se o conhecimento quando ele é necessário para determinada tarefa. Sempre que coisas
novas são aprendidas, a experiência adquirida por meio da reflexão e da prática, seja ela boa
ou ruim, propicia uma associação de elementos e atitudes, que irão moldando e gerando uma
nova compreensão e um novo conhecimento.
Segundo Siemens (2006), uma perspectiva tradicional de ensino/aprendizagem é a
base para o domínio da transmissão, no qual o aprendiz é apresentado a um conhecimento
estruturado, é uma abordagem proficiente quando se trata de instruções básicas e essenciais a
uma disciplina, por exemplo. Todavia, revela-se um modelo caro e que não contempla
aspectos específicos e relevantes da aprendizagem, como sua característica social e biunívoca.
O domínio de aquisição é exploratório e fundamentado em questões. O aprendiz
administra o que acredita ser necessário para seu conhecimento, controlando de forma
dinâmica o processo de aprendizagem, a fim de amenizar suas motivações e interesses
pessoais. Este tipo de aprendizagem, autodirigida, pode causar certa preocupação nas
organizações, principalmente quando o indivíduo precisa encontrar resultados claros e
definidos, pois a liberdade e o poder dado aos aprendizes podem não estar alinhados aos
objetivos pré-determinados pelas instituições. Com frequência, a falta de estrutura é
relacionada à falta de foco, por isso a aprendizagem autodirigida é vista como pouco regulada,
todavia é por meio dela que se dá a maior parte da aprendizagem, quase sempre relacionada a
assuntos ligados ao interesse e à competência profissional.
Enfatizando a cognição do aluno e sua reflexão, no domínio da emergência, o aprendiz
adquire ou cria seu conhecimento, ao menos o internaliza. Este domínio mostra-se efetivo
para a aprendizagem profunda, sendo capaz de promover a inovação e a cognição de nível
elevado. Mostra-se como um modelo de difícil implementação em larga escala, pois demanda
competência e pensamento crítico, assim como uma grande experiência com os temas.
Para Siemens (2006), o conhecimento, além de ser um produto, é também um
processo, pois a aprendizagem é contínua e acontece sempre interligada, relacionada, à vida
cotidiana. Apesar de ser comum associar a aquisição ou a formação de conhecimento à
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aprendizagem formal, isto também pode ocorrer de múltiplas formas, como por meio de uma
aprendizagem informal, de diálogos, da experimentação, do pensamento e da reflexão.
Carvalho et al. (2013, p. 205) destacam que a pedagogia conectivista é fundamentada
no ―desenvolvimento das habilidades dos alunos para usarem as redes de aprendizagem
pessoais para a criação de novas conexões e conteúdos baseados na interação em rede com
outros‖. Estas conexões, para Knox (2017), reforçam a ideia de comunidade, pequenos grupos
que trocam informações, cooperando e interagindo. Para o autor, são estas comunidades que
sustentam o modelo de MOOC conectivista.

3.3.2 Críticas à Teoria Conectivista

Existe na literatura um embate acerca da teoria do Conectivismo, um questionamento,
se esta seria uma teoria ou um modelo de aprendizagem ou uma abordagem pedagógica
(VERHAGEN, 2006; KERR, 2007; KOP e HILL, 2008). Dentre as críticas apontadas, a
carência de fundamentos epistemológicos é o argumento principal para não se considerar a
teoria de Siemens (2005) como uma teoria de aprendizagem. Rodriguez (2012) observa que as
experiências mais recentes identificam o Conectivismo como um significativo mecanismo de
aprendizagem contemporânea, independentemente da sua classificação.
Para Verhagen (2006), os princípios norteadores da teoria proposta não são originais,
visto que podem ser encontrados em outras teorias já existentes, como a cognitivista e a
construtivista. Segundo o autor, o Conectivismo parece se aproximar mais de uma abordagem
pedagógica e curricular do que de uma teoria global de aprendizagem. Os pressupostos
centram-se nas mudanças acerca da produção e distribuição do conhecimento, não tendo
como ponto principal as questões de aprendizagem em si. Outro ponto de divergência
relaciona-se à ideia de que a aprendizagem pode estar situada em dispositivos não-humanos.
Verhagen sustenta que a teoria conectivista baseia-se em ―filosofias infundadas‖, o que,
segundo o autor, reforça sua ineficácia.
Apesar de concordar com Verhagen, Kerr (2007 apud MOTA, 2009) sustenta que em
uma ―sociedade tecnológica e conectada‖, as teorias existentes atendem às necessidades de
aprendizagem atual. Cita, por exemplo, que Vygotsky já havia abordado a relação entre
ambientes de conhecimento interno e externo ao teorizar sobre o construtivismo social.
Igualmente, o ―pensar com os objetos‖ de Papert e a cognição ativa e incorporada de Clark já
haviam fomentado explicações prévias ao Conectivismo.
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Na concepção de Kop; Hill (2008), há preocupações com a ausência de envolvimento
crítico on-line. Conectados a pessoas com ideias afins, os participantes destas redes não serão
desafiados a pensar sobre pontos de vista alternativos, papel, geralmente, desempenhado por
especialistas como o professor, que comumente não estão presentes nestes ambientes. Outra
crítica contundente é feita em relação às características globais das redes on-line. Por mais
que estas sejam abertas e promovam conexões em nível mundial, elas não são capazes de
incorporar, de forma natural, a cultura e os valores locais.
Kop; Hill (2008) afirmam ser bem provável que esteja em formação uma mudança de
paradigma na teoria educacional, fundamentada em uma nova epistemologia; todavia, a
contribuição do Conectivismo a este novo paradigma não garante para si o tratamento de
teoria de aprendizagem. Não obstante, os autores reconhecem que as ideias desenvolvidas por
Siemens e Downes desempenham um papel relevante no aperfeiçoamento e surgimento de
novas abordagens pedagógicas, em que o controle passa das mãos do mediador para as do
aprendiz, progressivamente, mais autônomo.

3.4 Os MOOC no Brasil

Embora a discussão sobre MOOC no país não tenha alcançado, em termos de
visibilidade na literatura acadêmica, o mesmo patamar já alcançado na literatura em língua
inglesa, os MOOC foram inseridos no contexto brasileiro no mesmo ano do boom na América
do Norte, pela UNESP, por meio do Portal UNESP Aberta29, em junho de 2012, que oferece
cursos em língua inglesa. De acordo com informações do site institucional, trata-se de um
portal que opera como um ambiente de aprendizagem on-line aberto, disponibilizando, de
forma gratuita, os materiais didáticos de 70 cursos de graduação, pós-graduação e extensão
nas áreas de Humanas, Exatas e Biológicas. O projeto é gerido pelo Núcleo de Educação a
Distância (NEaD) da UNESP, seguindo a tendência das principais instituições educacionais
como MIT, Harvard, Yale e Stanford, com propostas e temas diferenciados.
No cenário brasileiro, o provedor Veduca Edtech (ou Veduca), empresa fundada em
março de 2012, associou-se à USP para o lançamento, em junho de 2013, dos primeiros
MOOC com certificação na América Latina: ―Física Básica‖, do professor Vanderlei Bagnato
e ―Probabilidade e Estatística‖, dos professores Melvin Cymbalist e André L. Fleury. De

29

https://unespaberta.ead.unesp.br/. Acesso em 11 jan. 2018.
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acordo com o site institucional, nas duas primeiras semanas de inscrição, os cursos, lançados
na Escola Politécnica da USP30, já contavam com mais de dez mil inscritos.
A partir do investimento de fundos estrangeiros, como Bolt Ventures e 500 startups, o
Veduca ofereceu inicialmente 15 novos cursos no formato MOOC. Em 2013, a plataforma
lançou o primeiro MBA on-line aberto do mundo. O curso de especialização em Engenharia e
Inovação, ministrado por professores da USP e da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), totalmente gratuito, colocou as universidades brasileiras no centro deste movimento.
Os participantes que finalizaram o curso puderam optar por um certificado de conclusão,
pago, emitido pelo Centro Universitário UniSEB, reconhecido pelo Ministério da Educação e
Cultura (MEC).
Atualmente, o Veduca oferece quatro tipos de cursos: extensão, MBA, MOOC e aulas
livres. Os de extensão estão voltados para a capacitação e aperfeiçoamento; os MBA
oferecem um programa de certificação, incluindo provas e entrega de TCC; os MOOC são
gratuitos, mas os certificados são pagos e assinados pelos professores das universidades
parceiras; e as aulas livres são desenvolvidas com materiais do OCW e não oferecem
certificação. A plataforma também oferece treinamentos corporativos, contratados por
grandes empresas, como Itaú e P&G, obtendo com estes uma receita considerável.
O primeiro MOOC em língua portuguesa, desenvolvido no Brasil, denominado
MOOC EaD31 (sobre Educação a Distância), foi coordenado pelos professores: João Mattar,
brasileiro e Paulo Simões, português. Em parceria com a PUC-SP, que apoiou o projeto por
meio de seu Programa de Pós-graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital
(TIDD) e a ABED, o curso foi oferecido no segundo semestre de 2012. No ano seguinte, o
professor João Mattar coordenou, de abril a junho, o MOOC LP (sobre Língua Portuguesa),
com mais de cinco mil inscritos e certificação emitida pela Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES).
Nos últimos cinco anos, segundo dados do censo da ABED de 2016 32, as matrículas
em cursos na modalidade a distância cresceram 70%, passando de 2,2 milhões em 2005 para
mais de 3,8 milhões em 2015. De acordo com a associação, um dos fatores que mais
colaborou para este quadro foi o surgimento de startups, direcionadas a diferentes níveis
educacionais.

30

http://www.poli.usp.br/. Acesso em 11 jan. 2018.
http://moocead.blogspot.com.br/. Acesso em 12 abr. 2016.
32
http://abed.org.br/censoead2016/Censo_EAD_2016_portugues.pdf. Acesso em: 12 jan. 2018.
31
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A popularização dos MOOC, o uso de ferramentas como os REA, além dos
nanodegrees, cursos rápidos sem certificação, contribuíram de forma significativa para este
aumento. De acordo com os dados do censo da ABED, o Brasil é o quarto maior usuário da
plataforma Coursera. Diante do número expressivo de inscrições de brasileiros ― dos 16,5
milhões cadastrados, 700.000 são brasileiros ― a plataforma disponibiliza não apenas cursos
com legendas em português, mas também cursos inteiramente produzidos no país.
Nos últimos anos, universidades espalhadas por todo o país associaram-se às
principais plataformas para oferecem MOOC a qualquer pessoa interessada. Vários segmentos
da sociedade também passaram a utilizar os MOOC como cursos de formação profissional.
De acordo com o site do Instituto Educacional da BM&F BOVESPA33, a instituição ofereceu,
em 2015, cursos de educação financeira e finanças.
Ribeiro (2017) argumenta que no país já existem plataformas de cursos on-line
(TimTec) em parcerias com repositórios educacionais (ProEdu), que buscam promover um
modelo de plataforma MOOC capaz de integrar diversas linguagens, com ênfase na visual,
integrando soluções tecnológicas educacionais com as políticas públicas nacionais. Uma vez
que os modelos internacionais de MOOC não atendem a multiculturalidade e a complexidade
brasileira, novos modelos vêm sendo desenvolvidos, a fim de atender às demandas das redes
de colaboração e formação existentes.
Passados quase seis anos do boom dos MOOC no hemisfério norte, o Brasil parece
viver nos últimos dois anos a promoção e propagação destes cursos on-line, tanto para fins
corporativos quanto para educacionais e interesses particulares.

33

https://educacional.bmfbovespa.com.br/home. Acesso em: 02 mar. 2018.
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4 METODOLOGIA
Por detrás do discurso aparente geralmente
simbólico e polissêmico esconde-se um sentido
que convém desvendar.
(BARDIN, 1977)
Antes de discutir a metodologia adotada nesta pesquisa e passar aos resultados
obtidos, cabe relembrar os objetivos e as questões de estudos tratados.
Esta pesquisa teve como objetivo geral investigar como o Letramento Informacional
vem sendo promovido em MOOC. O estudo focalizou as seguintes questões:
• Quais as concepções de letramento informacional concretizadas em MOOC?
• Quais as concepções de competência concretizadas em MOOC?
• Quais as competências desenvolvidas em MOOC?
• Quais as práticas pedagógicas utilizadas em MOOC para desenvolver tais competências?

4.1 Abordagem e procedimentos

Dado que a presente pesquisa teve por objeto assuntos atuais, todavia, ainda, pouco
explorados na comunidade científica (a relação de MOOC e letramento informacional),
optou-se por um trabalho de natureza documental, em sentido amplo no âmbito de uma
pesquisa empírica. O estudo foi realizado em dois MOOC, oferecidos pelas plataformas
Coursera e Miríada X, que tinha como foco o letramento informacional. Os conteúdos destes
MOOC, seus materiais promocionais, descrições do curso, e tudo o que estivesse à disposição
foi incluído no corpo de dados.
A análise documental foi feita a partir do material selecionado: partindo da
organização e classificação dos objetos até a elaboração das categorias de análise
(CELLARD, 2008), que conduziram a pesquisa no caminho adequado para a materialização
da investigação científica, com a finalidade de verificar que atividades de letramento estão
sendo oferecidas, quais as concepções utilizadas e como a formação está sendo conduzida.
Bardin (1997) sustenta que a análise de conteúdo é ―um método muito empírico,
dependente do tipo de ‗fala‘ a que se dedica e do tipo de interpretação que se pretende como
objetivo. Não existe o pronto-a-vestir em análise de conteúdo, mas somente algumas regras de
base, por vezes dificilmente transponíveis‖. Para a autora, a técnica de análise apropriada ao
domínio e à finalidade almejada deve ser reinventada a cada estudo.
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Como primeira etapa para a pesquisa, o objetivo foi encontrar fontes (de artigos,
revistas científicas, periódicos etc.), primárias ou secundárias, e, nelas, os documentos
necessários para a pesquisa. Neste momento não houve preocupação com a análise
propriamente, mas o uso das palavras-chave foi imprescindível para a delimitação da
organização a seguir.
A segunda etapa consistiu na classificação sistemática dos documentos selecionados.
Todavia, antes da análise e interpretação, os dados foram codificados para a identificação de
categorias e em seguida tabulados para facilitar a verificação de inter-relações entre eles.
Na terceira etapa, parte central da pesquisa, os documentos foram analisados e
interpretados. A análise feita buscou evidenciar relações existentes entre as questões de
pesquisa propostas e outros fatores, que surgiram à medida que o trabalho avançou. A
interpretação esclareceu o verdadeiro significado dos documentos selecionados também em
relação ao objetivo do trabalho. Nessa etapa, os conhecimentos teóricos acerca dos temas de
pesquisa foram utilizados com o propósito de obter os resultados presumidos.
A quarta etapa apresentou a representação dos dados em quadros ou gráficos, de
acordo com as necessidades que se apresentaram. A quinta, e última, retratou de forma
explícita os resultados finais da pesquisa, demonstrando as contradições ou reafirmando os
pressupostos.

4.2 O campo da pesquisa

Esta pesquisa focalizou dois MOOC: o Metaliteracy: Empowering Yourself in a
Connected World (MOOC 1) e o Profesionales ecompetentes. Claves, estrategias y
herramientas para innovar en red (MOOC 2). Os materiais pertinentes foram colhidos no
final de 2016 e em meados de 2017, período no qual a autora participou dos cursos. O
primeiro MOOC, oferecido na plataforma Coursera, teve como proposta preparar o aluno a
partir do processo de metaletramento, para operar em um mundo conectado, promovendo o
pensamento crítico e a autorreflexão.
A plataforma Coursera foi fundada em 2012, de acordo o marketing no site, ―ano em
que estes cursos impactaram de forma expressiva o ensino e aprendizagem on-line, por dois
professores da Stanford Computer Scienc, Daphne Koller e Andrew Ng, que buscavam
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compartilhar seus

conhecimentos

e habilidades

com

o mundo‖34.

Os docentes

disponibilizaram seus cursos on-line para pessoas interessadas em seus temas e conteúdos e
ensinaram, segundo o site, mais aprendizes em alguns meses do que poderiam ter durante toda
a vida em salas de aula. Koller e Andrew Ng construíram uma plataforma, que pode ser
acessada por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, possibilitando a aprendendizagem
e oferecendo aos participantes credenciais das principais universidades e provedores de
educação do mundo.
O segundo MOOC, oferecido na plataforma MiríadaX, propôs melhorar a formação do
participante em competências digitais. A plataforma teve sua origem no início de 2013, a
partir de um projeto de formação on-line, baseado em um programa de software
livre, WEMOOC. Esta plataforma, ainda existente, permitia a integração de ferramentas ou
aplicações criadas pela equipe de Telefónica Learning Services para promover a
aprendizagem social e colaborativa. O projeto de formação foi co-financiado pelo Ministério
da Indústria, Energia e Turismo, dentro do Plano Nacional de Pesquisa Científica,
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica de 2008 a 2011. Seu êxito levou-a a converter-se
em uma plataforma de formação on-line de referência não apenas na Espanha, mas em todo o
continente europeu.

4.3 Exploração preliminar dos dados

Os MOOC que serviram de fonte para esta pesquisa possuem a estrutura apresentada
na figura abaixo. Seus títulos refletem com precisão seus objetivos gerais e programas, como
discutido a seguir.

34

Traduzido do site da plataforma. Disponível em: <https://www.coursera.org>. Acesso em: 14 jun. 2016.
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Figura 7 – Estrutura geral dos MOOC

MOOC
UNIDADES
TEMAS

TÓPICOS

Fonte: a autora.

4.3.1 MOOC 1
O primeiro MOOC, Metaliteracy: Empowering Yourself in a Connected World 35,
(MOOC 1), foi oferecido na plataforma Coursera e desenvolvido pela Universidade Estadual
de Nova York36 (SUNY). Sua homepage apresentava como objetivo principal, ―empoderar as
pessoas no mundo conectado por meio do metaletramento e promover o pensamento crítico e
a autorreflexão para consumir, criar e compartilhar informações com os outros‖37.
Figura 8 – A homepage do MOOC 1

35

Ver: https://www.coursera.org/learn/metaliteracy. O curso ainda é oferecido pela plataforma com início
previsto para 05 março de 2018.
36
A Universidade Estadual de Nova York, com 64 instituições únicas, é o maior sistema abrangente de ensino
superior nos Estados Unidos. Educando quase 468.000 estudantes em mais de 7.500 programas de grau e
certificado tanto no campus e on-line, SUNY tem quase 3 milhões de ex-alunos em todo o mundo. Disponível
em: https://www.coursera.org/learn/metaliteracy#creators. Acesso em 08 mar.2017.
37
Tradução nossa da página inicial do MOOC. Disponível em: <https://www.coursera.org/learn/metaliteracy#>.
Acesso em 14 dez. 2016
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Fonte: www.coursera.org/learn/metaliteracy

A partir de sua página inicial foi possível ter acesso à visão geral do curso, bem como
ao programa, perguntas frequentes, desenvolvedores, classificações e avaliações. De acordo
com a plataforma Coursera, este curso ―apoia estudantes universitários que querem expandir
suas capacidades de pensamento crítico por meio de pesquisa, escrita e adaptação às
tecnologias emergentes38‖. Trata-se de um MOOC, utilizado por aqueles que buscam
oportunidades de aprendizagem social e capacitação como cidadãos digitais ativos, um espaço
de formação para a aprendizagem ao longo da vida. De maneira geral, os cursos oferecidos
são como livros didáticos interativos, com vídeos pré-gravados, testes e projetos.
O curso foi elaborado por uma equipe formada por dois professores dos programas
acadêmicos da SUNY Empire State College, o vice-reitor, uma bibliotecária, chefe do
departamento de letramento informacional das bibliotecas universitárias da Albany University,
outros bibliotecários e professores das duas universidades. Nem todos os docentes
participaram dos vídeos e entrevistas apresentados ao longo do curso, mas todos contribuíram
para seu desenvolvimento.

38

Tradução nossa de material utilizado no site. Disponível em: <https://www.coursera.org/learn/metaliteracy>.
Acesso em: 14 dez. 2016.
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O MOOC teve início no dia 12 de dezembro de 2016 e término em 26 de fevereiro de
2017. Foi oferecido em 10 módulos semanais, e seu cronograma estava organizado em torno
de atividades semanais, compostas por leituras e vídeos para a introdução do tema semanal,
complementados com uma tarefa obrigatória (de escrita) e, por fim, da avaliação das tarefas
de outros participantes. As datas definidas para cada atividade também estavam préestabelecidas.
As tarefas semanais deste MOOC constituíam-se de produções escritas, sempre
relacionadas ao tema da semana vigente, com instruções precisas para o desenvolvimento, tal
como número de palavras. As avaliações, também semanais e orientadas, eram feitas com
base nas tarefas elaboradas por outros participantes e, depois de analisadas, eram postadas
igualmente em ambiente indicado para que seus autores tivessem acesso às correções. Ao
final do curso, era possível obter um certificado, mediante pagamento, que representava,
segundo a plataforma, o reconhecimento oficial do trabalho desenvolvido.
Este MOOC também incluía fóruns de discussão semanais, que podiam ser acessados
durante todo o curso, abertos à participação dos aprendizes. A mediação era feita por
participantes que já haviam finalizado o curso em outras edições e se dispunham a ajudar os
―novatos‖. Os integrantes postavam suas ideias, buscando promover a interação com outros
membros, a fim de levantar debates acerca dos temas propostos.
Na apresentação do curso, os professores enfatizaram a importância do fórum. Este
espaço seria utilizado para a troca de informações, perguntas e reflexões com outros
participantes no MOOC, bem como discussões sobre a aprendizagem. O ambiente
apresentava diretrizes para a participação e interação dos integrantes, que incluíam um código
de conduta, com indicações básicas para as postagens. Várias orientações de como se
―comportar‖ no fórum instruíam a ser polido e não usar palavras insultantes, bem como não
atacar as pessoas em um debate. ―Seja amável, pensativo e de mente aberta ao discutir raça,
religião, gênero, orientação sexual ou tópicos controversos, já que outros provavelmente têm
diferentes perspectivas‖39 eram conselhos dados para a interação nos fóruns. Buscar
informações, selecioná-las, reusá-las, criá-las seria parte da proposta de produção de
conhecimento dos participantes, que deveriam assumir os papeis ativos propostos no
diagrama mostrado na Figura 9, à medida que avançassem em um ambiente seguro e ético
como o curso.

39

Tradução nossa de conteúdo do MOOC. Disponível em: <https://www.coursera.org/learn/metaliteracy#>.
Acesso em: 16 jun. 2018.
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Vários recursos foram disponibilizados para os participantes: entrevistas, vídeos mp4
disponíveis para download com legendas WebTTV e transcrição txt, ambas em inglês, leituras,
discussões e atividades de aprendizagem, que objetivavam promover as competências de
metaletramento. Informações acerca do reuso do conteúdo do curso foram destacadas, a fim
de orientar o participante em relação às licenças sob as quais todo o material apresentado foi
produzido, evitando, assim, problemas futuros com a reprodução.
Os temas das semanas, mostrados no Quadro 3, estavam à disposição do aprendiz
desde o início do curso; assim, o participante poderia avançar nos estudos, se quisesse, mas
deveria obedecer as datas definidas para as atividades.

Quadro 3 – Semanas e temas – MOOC 1
Semanas

Temas

Semana 1

Seu papel como um aprendiz de metaletramento

Semana 2

Tornando-se um cidadão digital: criando e compartilhando uma identidade social

Semana 3

Tornando-se um cidadão digital: entendendo a propriedade intelectual

Semana 4

Tornando-se um cidadão digital: uso ético da informação

Semana 5

Entendendo como a informação é ―embalada‖ e compartilhada

Semana 6

Criando a informação

Semana 7

Participando como um contribuinte global

Semana 8

Criação e curadoria

Semana 9

Reflexão metacognitiva

Semana 10

Aprendizagem empoderadora: de aprendiz a professor

Fonte: www.cousera.org (tradução da autora)

Os temas estavam relacionados à ideia principal de empoderamento em um mundo
digital defendida no curso. Desta forma, compreendendo e reconhecendo os vários papéis
assumidos no cotidiano, o participante seria conduzido a perceber que está em constante
mudança, pois as atividades de aprendizagem, como o desenvolvimento de conteúdo para
compartilhamento em rede, tradução de textos e a edição de vídeos, por exemplo, enfatizadas
em cada ação e reflexão acerca da própria aprendizagem conduziam o aprendiz em um
processo continuado, representado pela imagem circular mostrada na Figura 9.
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Figura 9 - Diagrama de papeis e domínios

Fonte: Adaptado do original em inglês (www.coursera.org) pela autora.

A imagem apresenta o aprendiz de metaletramento no centro de quatro domínios interrelacionados de aprendizagem (metacognitivo, cognitivo, afetivo e comportamental), e se
expande para incluir uma variedade de papéis ativos (participante, comunicador, tradutor,
autor, professor, colaborador, produtor, editor e pesquisador). De acordo com a proposta desse
MOOC, os aprendizes do letramento assumem papéis à medida que descobrem, consomem,
avaliam, produzem e compartilham informações usando uma variedade de tecnologias.
O curso teve como proposta indicar, por meio dos quatro domínios, as quatro
dimensões de ser um aprendiz metaletrado e destacar a importância da metacognição, uma
vez que o círculo menor está diretamente ligado aos aspectos cognitivos da aprendizagem. No
círculo maior, destacavam-se nove papéis ativos, que um aprendiz com habilidades de
metacognição40 seria capaz de representar. Esses papéis seriam adotados pelos participantes
conforme o curso avançasse, pois eles seriam os tradutores, pesquisadores, colaboradores etc.
dentro do processo de metaletramento.

40

A metacognição diz respeito, entre outras coisas, ao conhecimento do próprio conhecimento, à avaliação, à
regulação e à organização dos próprios processos cognitivos. De acordo com Weinert (1987), as metacognições
podem ser consideradas cognições de segunda ordem: pensamentos sobre pensamentos, conhecimentos sobre
conhecimentos, reflexões sobre ações. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/prc/v16n1/16802>. Acesso em:
20 fev. 2018.
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De acordo com informações no site, esta abordagem, relevante para quem consome
informações digitais, contribui de forma ativa para configurações sociais mediadas pela
tecnologia. A partir desta formação, os membros do curso, possivelmente, se tornarão
cidadãos colaborativos e comprometidos para a contribuição de conteúdos para esses espaços.
Os objetivos para o curso foram apresentados em um vídeo na aula 1:


avaliar o conteúdo criticamente, incluindo o conteúdo on-line dinâmico, que muda e
evolui, como preprints de artigos, blogs e wikis;



compreender a privacidade pessoal, a ética da informação e os problemas de
propriedade intelectual em ambientes tecnológicos em constante mudança;



compartilhar informações e colaborar em uma variedade de ambientes participativos;



demonstrar capacidade de conectar aprendizagem e estratégias de pesquisa com
processos de aprendizagem ao longo da vida e objetivos pessoais, acadêmicos e
profissionais.

O Quadro 4 apresenta os principais tópicos desenvolvidos em cada semana, de acordo
com os temas explorados.
Quadro 4 - Temas e tópicos – MOOC 1
Semanas

Temas

Tópicos

Semana 1

Seu papel como um aprendiz de
metaletramento

Semana 2

Tornando-se um cidadão digital:
criação e compartilhamento da
identidade social
Tornando-se um cidadão digital:
entendimento da propriedade
intelectual

•Como podemos aprender a rejeitar notícias falsas no
mundo digital?
•Seu papel como aprendiz metaletrado.
•Reformulação do letramento informacional como um
metaletramento.
•Identidade social
•Criação e compartilhamento da identidade social

Semana 3

Semana 4

Tornando-se um cidadão digital:
uso ético da informação

Semana 5

Entendimento acerca de como a
informação é embalada e
compartilhada
Criação da informação

Semana 6

•Entendendo a propriedade intelectual
•Direito autoral
•Acesso aberto
•Demonstração do selecionador de licenças Creative
Commons
•Uso ético da informação
•Tudo é parte de uma remixagem
•Embalagem e compartilhamento de informação
•Compreensão de como a informação é embalada e
compartilhada
•Don’t work under the lamp post
•Criação de informação
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Semana 7

Participação
como
contribuinte global

um

Semana 8

Criação e curadoria

Semana 9

Reflexão metacognitiva

Semana 10

Aprendizagem empoderadora:
de aprendiz a professor

•Participação como um contribuinte global
•Contribuição para um mundo aberto
•Entrevista sobre Curadoria de conteúdo
•Entrevista sobre curadoria
•Criação e curadoria
•Entrevista sobre Metacognição com Dr. Mather
•Reflexão metacognitiva
•Adaptação e persistência
• De aprendiz a professor
•Tradução

Fonte: www.cousera.org (tradução nossa)

4.3.2 MOOC 2

O segundo MOOC, Profesionales ecompetentes. Claves, estrategias y herramientas
para innovar en red41 (MOOC 2), foi oferecido na plataforma MiríadaX e desenvolvido pela
rede de cooperação acadêmica Grupo Tordesilhas42 em parceria com a Universidade de
Málaga (UMA)43, na Espanha e a Universidade Nova de Lisboa (UNL)44, em Portugal. O
curso tinha como objetivo principal ―promover o desenvolvimento de estratégias e
ferramentas para a inovação em rede por parte de seus participantes‖45. O MOOC estava em
sua segunda edição.

Figura 10 - A homepage do MOOC 2

41

https://miriadax.net/web/profesionales-ecompetentes-claves-estrategias-y-herramientas-para-innovar-en-red
http://www.grupotordesillas.net/pt/
43
https://www.uma.es/
44
www.unl.pt/
45
Tradução nossa de conteúdo do MOOC. Disponível em: <https://miriadax.net/web/profesionalesecompetentes-claves-estrategias-y-herramientas-para-innovar-en-red>. Acesso em: 20 maio 2017.
42
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Fonte: https://miriadax.net/web/profesionales-ecompetentes-claves-estrategias-y-herramientas-para-innovaren-red

Na página inicial, estão disponíveis uma descrição geral do curso, o cronograma, os
módulos, os nomes dos professores, bem como informações sobre certificados. Como
anunciado na plataforma, este MOOC tem como marca o treinamento em conceitos, chaves e
estratégias gerais para o uso profissional de mídias sociais e outras ferramentas on-line. As
competências digitais em gestão de informação e conhecimento on-line, a criação e a
publicação de conteúdos digitais ou de redes, bem como as ferramentas, as histórias de
sucesso e ideias para apropriá-los e inovar, de acordo com o site também são aspectos
considerados com símbolos do MOOC.
De acordo com o ―Guia prático do MOOC‖, o curso é direcionado a qualquer pessoa
interessada no tema (Profissionais e-competentes), uma vez que o enfoque é abrangente e
atende a diferentes perfis: estudantes, empregados, desempregados, profissionais interessados
em melhorar suas competências digitais, entre outros. A abordagem prática e colaborativa, a
sua curta duração e a inclusão de recursos complementares de níveis distintos tornam o curso
acessível para estes grupos, ainda que tenham escassa experiência prévia no uso de
ferramentas digitais. Dada a temática universal do curso e os idiomas (Espanhol e Português)
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nos quais foram desenvolvidos, este MOOC pode ser cursado com maior facilidade por
falantes hispanos ou lusos, independentemente da sua localização geográfica.
Na homepage do curso, há informações acerca da necessidade de alguns pré-requisitos
para a participação, como:
 desejável habilidades informáticas e experiência anterior no gerenciamento de perfil
em redes sociais e no conhecimento da filosofia que envolve estes espaços;
 atitude aberta, respeitosa e sem preconceitos para participar neste tipo de formação,
para familiarizar-se com estes modelos e saber apreciar o seu potencial e
oportunidades;
 saber entendê-los para identificar casos de boas práticas e saber quais podem ser as
grandes vantagens destes cursos.

O curso teve dois professores responsáveis pelas atividades formativas, ligados ao
Departamento de Jornalismo, da Faculdade CC. Comunicación, Universidad de Málaga e à
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, docentes de Tecnologia
Educativa e e-Learning. Além destes dois, o MOOC teve mais uma dezena de professores
produtores de conteúdos e dinamizadores, relacionados no Guia prático.
Iniciado em 30 de abril e finalizado em 26 de junho de 2017, o MOOC constituiu-se
de oito módulos: o primeiro, de boas-vindas e apresentações dos professores ―treinadores‖,
assim nomeados, e o último, de revisão e reflexão final, os seis restantes continham o
treinamento proposto. Basicamente, desenvolvida a partir de vídeos, leituras, muitas
entrevistas, depoimentos de vários profissionais e exercícios, a formação durou 8 semanas
com um total de vinte e quatro horas de estudos estimadas, como consta na página principal.
Após o término, o participante tinha à disposição dois certificados: um de participação,
obtido por meio de uma média de 75%, em quizzes dos módulos do treinamento, e que
poderia ser baixado como diploma, em formato PDF, ou também como crachá. O outro, de
acordo com o MOOC, de superação ou melhoria, obtido mediante o pagamento de seus
custos, apenas para aqueles que alcançassem 100% de aproveitamento nas atividades
obrigatórias de cada um dos módulos. De acordo com a plataforma, este último reconhece a
conclusão bem sucedida do curso e também pode ser baixado nos mesmos formatos do
anterior.
Como foi produzido por universidades de países diferentes, havia um revezamento na
língua utilizada, ora o espanhol, ora o português. Entretanto, todos os módulos apresentavam
legendas para os dois idiomas. O curso também foi promovido em várias redes, incluindo
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Twitter46, Facebook (página de fãs com fotos, notícias)47, Youtube (material de divulgação, os
conteúdos do curso estão alojados no Youtube de MOOCUMA)48, também era possível usar o
hashtag #moocecompetentes para partilhar e comentar, bem como acessar o blog do curso
(informação sobre o mesmo, novidades, eventos)49. Considerando as redes sociais virtuais
como ferramentas de democratização da informação, o material descritivo do MOOC
argumentava que a informação disponível nas redes é capaz de transformar as pessoas em
produtores de conteúdo. Nesse sentido, os professores buscavam incentivar a interação entre
os participantes por meio das redes sociais, que serviram também como espaços para a
realização de atividades colaborativas.
O MOOC teve como proposta melhorar o desenvolvimento de habilidades digitais,
compreendendo-as em um sentido amplo, além do instrumental, ―podendo ser útil para
usuários que, por motivos culturais ou de idades, tenham menos experiência; todavia, para
aqueles que estão on-line, de forma coerente e planejada, é uma oportunidade para inovar e
tornar-se profissionais e-competentes‖50. Segundo seus criadores,
as mídias sociais já fazem parte da vida de muitos usuários, especialmente os
jovens, ativos on-line, embora muitos limitem esse uso, quase sempre, às mais
populares, como o Facebook ou Twitter, nem sempre de forma coerente, e omitindo
aspectos essenciais relacionados à privacidade, propriedade intelectual ou a sua
51
própria reputação digital, entre outros .

Neste contexto, torna-se necessário uma formação para preparar melhor as pessoas, no
que diz respeito às competências digitais. Este MOOC tem uma proposta formativa
complementar, na linha da designada aprendizagem ao longo da vida, informativa e concebida
com uma abordagem abrangente, transversal e prática e que incluem questões da atualidade.
Muitas das tarefas semanais do curso constituíram-se, fundamentalmente, de reflexão,
partindo de várias perguntas, enquanto outras eram propostas de atividades práticas,
voluntárias, para reforçar conhecimentos e desenvolver capacidades, incluindo visualização
de vídeos, acesso ao material complementar para aprofundamento e uso de fóruns. Os meios e
os recursos para a aprendizagem estavam disponibilizados na plataforma, e eram apresentados
como autossuficientes no sentido de proporcionar toda a informação necessária, a fim de que

46

https://twitter.com/moocecompetente. Acesso em: 24 maio 2017.
http://www.facebook.com/moocecompetentes. Acesso em 24 maio 2017.
48
https://www.youtube.com/channel/UCer1POZwuyj3ad99EaxXqqg. Acesso em: 25 maio 2017.
49
https://moocecompetentes.wordpress.com. Acesso em 25 maio 2017.
50
Tradução nossa de material utilizado no MOOC. Disponível em: <https://miriadax.net/web/profesionalesecompetentes-claves-estrategias-y-herramientas-para-innovar-en-red>. Acesso em 22 maio 2017.
51
Tradução nossa de material utilizado no site. Disponível em: <https://miriadax.net/web/profesionalesecompetentes-claves-estrategias-y-herramientas-para-innovar-en-red>. Acesso em: 23 maio 2017.
47
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os alunos desenvolvessem as competências-chave do curso, cada qual em seu ritmo e sem
precisar de tutoria.
A partir dos temas trabalhados, o cursista era incentivado a participar dos fóruns de
discussão e debate para compartilhar suas ideias e interagir com os colegas. Nestes espaços,
os professores informavam acerca dos pontos principais em relação ao tema do módulo,
fazendo recomendações e compartilhando materiais complementares. Normas básicas de
comportamento eram sempre lembradas: ser participativo, respeitoso, contribuir sempre com
valor, insistir no diálogo e não no monólogo, ter atenção à escrita, entre outras. Cada um dos
módulos contava com uma série de recursos para a aprendizagem, incluindo materiais
audiovisuais (vídeo-apresentações, vídeo-tutoriais ou outros narrados por docentes ou vídeoentrevistas), legendados tanto em espanhol quanto em português, como base para a
aprendizagem dos conteúdos.
Para a avaliação das competências adquiridas em cada bloco, havia um questionário
interativo, cuja realização seria obrigatória para a obtenção de certificação ao final do curso.
De acordo com o site, ―as atividades de avaliação eram interativas e pensadas para a
realização individualizada, bastando para isto a visualização dos conteúdos de cada
módulo‖52. Entretanto, estes testes podiam ser refeitos, de acordo com a vontade e o interesse
do participante. A data de encerramento era considerada como limite para as avaliações, que
poderiam ser feitas de uma só vez ao final do curso, apesar de estarem todas atreladas a um
tema definido, conforme mostrado no Quadro 5.
Quadro 5 - Módulos e temas – MOOC 2
Módulo

Temas

Módulo 0 - (UMA/UNL)

Início do curso
Boas-vindas

Módulo 1 - (UMA)

Conceitos – chave

Módulo 2 - (UNL)

Questões éticas e legais

Módulo 3 - (UMA)

Planejamento e estratégias

Módulo 4 - (UNL)

Edição e publicação de conteúdos (I)

52

Tradução nossa de material utilizado no site. Disponível em: <https://miriadax.net/web/profesionalesecompetentes-claves-estrategias-y-herramientas-para-innovar-en-red>. Acesso em: 24 maio 2017.
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Módulo 5 - (UMA)

Edição e publicação de conteúdos (II)

Módulo 6 - (UNL)

Networking e rede de comunicação

Módulo de Encerramento (UMA/UNL)

Revisão e reflexão final

Fonte: Tradução nossa a partir de quadro em https://miriadax.net/web/profesionales-ecompetentes-clavesestrategias-y-herramientas-para-innovar-en-red.

Os temas cobriam uma extensa gama de informações relacionadas aos conceitos de
sociedade, cultura e identidade digital, bem como o de reputação on-line. Tais conhecimentos
são relevantes por envolverem direitos autorais, propriedade intelectual e os licenciamentos
para a produção, reprodução, remixagem e comercialização dos conteúdos em rede. As tarefas
não eram obrigatórias, nem mesmo para a avaliação, mas o participante era orientado a
desenvolvê-las como forma de expandir suas habilidades e competências em ambientes online.
Os módulos eram extensos, contendo entre dez e quinze vídeos, com duração de 6 a 20
minutos. Alguns com entrevistas de profissionais, que utilizavam as ferramentas on-line para
desenvolver e divulgar suas atividades, outros com apresentações acerca de temas relevantes
para o trato da informação em rede, como as licenças Creative Commons (CC), o plágio
acadêmico, a gestão de bibliografia (a curadoria53), os dispositivos de segurança para a
navegação, entre outros. Havia a possibilidade de avançar nos módulos, se assim desejassem
os participantes, finalizando-os em menos tempo.
Durante todo o curso, os professores enfatizaram a questão da ética em relação ao uso
da informação em rede, dos papéis assumidos (criador, moderador e agregador), bem como da
veracidade do que está publicado e do cuidado necessário com as ―pegadas digitais‖, pois
estas podem ser rastreadas e usadas sem o consentimento de quem as produziu.

A

importância da linguagem visual na vida digital do usuário também foi tema de destaque neste
curso. O MOOC reflete a compreensão de que a imagem é, cada vez mais, um recurso
amplamente utilizado nas redes sociais visuais (Instagram, Pinterest, Deviant art, Whisper,
Flickr).

53

Segundo Castilho (2008) a curadoria desempenha o papel de tutoria, de cuidar, preservar uma exposição, um
conteúdo
desde
a
ideia
até
o
seu
gerenciamento.
Disponível
em:
<https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/o-que-e-curadoria-em-arte/39649>. Acesso em:
20 abr. 2018.
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De acordo com os conteúdos do MOOC, as redes sociais propiciariam a seus usuários
inúmeras possibilidades de instrução e conhecimento. Aprender com pares (P2P 54),
argumentar por intermédio da linguagem visual, comunicar-se por meio da realidade visual,
representar graficamente a informação, além de fornecer um sistema de catalogação visual,
fomentar a memória visual, obter informação da atualidade, recomendada por outras pessoas e
aumentar, exponencialmente, a rede de contatos são algumas dessas possibilidades. Para
utilizar, de fato, as redes sociais na educação, é preciso ter experiência própria e explorar a
ubiquidade do mobile learning. Neste contexto, os professores do curso destacaram a rede
Pinterest55 como um bom exemplo de rede social utilizada na/para educação, por sua estrutura
e metodologia centrada no desenvolvimento de competências.
O potencial profissional das representações visuais de dados foi amplamente difundido
nos vídeos e entrevistas apresentados, pois este tipo de representação, de acordo com seus
desenvolvedores, facilita a infografia, a compreensão da realidade, além de ser uma forma de
curadoria de conteúdos on-line. Segundo os docentes, a disseminação desta temática em rede
permite adquirir novas competências digitais que irão servir para a atividade profissional. De
maneira geral, as formas de visualização de dados, seja por meio de nuvens de palavras,
gráficos explicativos, mapas ou cartogramas, são utilizadas para facilitar e agilizar o
entendimento da informação veiculada.
Este MOOC dividiu-se em dois grandes núcleos: ―Chaves e estratégias para a
construção e gestão de identidades, conteúdos e práticas digitais‖ e ―Ferramentas em rede
para a inovação e o aumento de competências digitais‖, constituídos, por sua vez, de vários
módulos formativos. O Quadro 6 apresenta os temas e tópicos deste MOOC.
Quadro 6 - Temas e tópicos – MOOC 2
Módulo

Temas

Tópicos

Módulo 1
UMA

Conceitos – chave

• Razões para ser e estar online.
• Funcionamento a partir de uma visão multidisciplinar.
• Taxonomia de ferramentas.

Módulo 2
UNL

Questões éticas e legais

• Questões éticas e jurídicas para se estar on-line.
• Compreensão e aplicação conceitos (proteção da
privacidade, acesso aberto, ferramentas antiplágio).

54

P2P (do inglês peer-to-peer, que significa par-a-par) é um formato de rede de computadores em que a
principal característica é descentralização das funções convencionais de rede, onde o computador de cada
usuário conectado acaba por realizar funções de servidor e de cliente ao mesmo tempo.
55
https://www.pinterest.com/
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Módulo 3
UMA

Planejamento e estratégias

• Planejamento e estratégias globais para
desenvolvimento de marcas digitais.
• Casos de sucesso generalizado (entrevistas
profissionais e experiência dos utilizadores).

o
a

Módulo 4
UNL

Edição e publicação de
conteúdos (I)

• Gestão de sites da web.

Módulo 5
UMA

Edição e publicação de
conteúdos (II)

• Ferramentas para produzir conteúdos multimídia
atrativos (apresentações, grafismos, infografía etc) e sua
publicação: redes sociais visuais/audiovisuais e outras.

Módulo 6
UNL

Networking e rede de
comunicação

• Uso passivo de mídias sociais: vigilância do ambiente,
gestão da informação e curadoria de conteúdos.

Fonte: https://miriadax.net/web/profesionales-ecompetentes-claves-estrategias-y-herramientas-para-innovar-enred (com adaptações da autora)

A seleção de temas, a apresentação e a maneira como os desenvolvedores / professores
conduziram a formação expressam a preocupação de profissionais, neste caso, voltados para a
área educacional, com assuntos essenciais para o desenvolvimento e veiculação de conteúdos
no meio acadêmico. Entretanto, é preciso ressaltar também os aspectos financeiros e
corporativos que envolvem estes cursos. Compreender a motivação e os interesses envolvidos
na concepção destas formações, certamente, contribui para a identificação de questões que
vão além da ―expansão do acesso ao conhecimento para todos‖. Estes e outros pontos serão
discutidos no próximo capítulo.
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5 DESENVOLVIMENTO DE LETRAMENTO INFORMACIONAL EM DOIS MOOC

Por sua dimensão social, o letramento está diretamente ligado às funções essenciais
para o meio profissional, bem como para o dia a dia do indivíduo. Campello (2009) destaca
que as habilidades e competências desenvolvidas por meio do letramento informacional não
são neutras, estão cercadas por processos sociais complexos, corroborados por padrões de
poder dentro de uma sociedade. Neste contexto, os MOOC, oferecidos inicialmente como
uma oportunidade de acesso à educação universitária, de aprendizagem ao longo da vida, de
educação continuada, vêm se mostrando como um novo sistema de formação dentro da
indústria global de aprendizagem on-line.
No título do MOOC 1, o termo metaliteracy, traduzido como metaletramento,
representa a concepção de letramento informacional concretizada no curso. Na homepage do
curso, o conceito é apresentado como:
(...) uma ideia de empoderamento porque incentiva os indivíduos a serem
participantes ativos e autorreflexivos nos ambientes de informação em expansão
hoje. Esta abordagem é relevante para qualquer pessoa que queira ser um
consumidor e contribuinte de informações digitais a partir de configurações sociais
mediadas pela tecnologia. É inestimável para os alunos em uma variedade de
56
campos e disciplinas que envolvem a avaliação e gerenciamento de informações .

Essa concepção pode ser relacionada à ideia de letramento informacional defendida
por autoras como Bruce (1997), que apresenta concepções de letramento informacional
associadas à capacidade de encarar novos contextos e lidar com eles, munindo-se de
habilidades que irão auxiliar a encontrar e usar a informação desejada, e Gasque (2012), que
entende o conceito como próprio para a promoção da capacidade de aprender a aprender.
No que diz respeito à terminologia utilizada no MOOC 2, a expressão ecompetente
encapsula a concepção de letramento informacional adotada no curso. De acordo com o
material no site, o curso direcionava-se a profissionais que buscavam novas maneiras de
inovar em rede. Assim, a definição de competência digital, apresentado no vídeo do módulo 1
(Enfoque pedagógico/competências digitais), baseia-se em
um conjunto de conhecimentos imprescindíveis para qualquer profissional
dos tempos atuais e que podem ser utilizados em rede por meio das mídias
sociais. Este grupamento é composto por 8 competências digitais para o
êxito profissional, que compreendem:
• o conhecimento digital;
• a gestão da informação;
56

Tradução nossa de material utilizado no site <https://www.coursera.org/learn/metaliteracy>. Acesso em: 14
dez. 2016.
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• o trabalho em rede;
• a orientação para a comunidade;
• a comunicação digital;
• a aprendizagem permanente;
• a visão estratégica;
57
• a liderança em rede.

Cada uma destas competências, baseadas nos estudos de RocaSalvatella58, promove
determinada ação. Ambos os MOOC operam com uma visão de mundo consistente com a
sociedade da informação e buscam desenvolver competências, que capacitem o participante a
interpretar, produzir e apresentar qualquer conteúdo em rede. Esta ideia de ―competências‖ é
consistente com a concepção de Gasque (2012), que reconhece o letramento informacional
como uma estruturação sistêmica de um conjunto de competências, constituídas por ações de
localização, organização e transformação da informação.

5.1 Os MOOC e as práticas pedagógicas

Ambos os MOOC analisados estão voltados para o desenvolvimento profissional. No
entanto, o MOOC1 baseia-se em uma concepção mais ampla de letramento informacional
encapsulada no termo ―metaletramento‖, e seus conteúdos focalizam os papéis assumidos
pelas pessoas em contextos mais globais, promovendo a evolução de habilidades gerais. Por
outro lado, o MOOC 2 apresenta conteúdo mais específico, voltado para atividades
profissionais em rede, enfatizando as competências necessárias para o progresso destes
especialistas em suas ocupações.

5.1.1 Achados do MOOC1

As concepções de competência abordadas neste MOOC estão diretamente ligadas às
noções de autonomia, autoria, independência, autorregulação e livre-arbítrio. De forma geral,
as atividades propostas incluíam orientações para a elaboração de textos próprios, originais,
do autor, e a proposta do curso é que ações focalizadas na construção da autoria tornam o
aluno independente quanto ao processo de busca e uso da informação. Isto certamente irá
refletir em seu desempenho e no desenvolvimento da competência de independência, bem
57

Tradução nossa de material utilizado no site <https://miriadax.net/web/profesionales-ecompetentes-clavesestrategias-y-herramientas-para-innovar-en-red-2-edicion->. Acesso em: 22 mai. 2017.
58
http://www.rocasalvatella.com/sites/default/files/maqueta_competencias_espanol.pdf
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como na produção de trabalhos e pesquisas, preparando-o para a apropriação dos
conhecimentos adquiridos durante a sua formação a partir da utilização dos recursos e fontes
de informações.
―Seu papel como um aprendiz de metaletramento‖ foi o tema (ver Quadro 4)
destacado na primeira semana no MOOC. Um dos tópicos abordados tratou da ―reformulação
do letramento informacional como um metaletramento‖, ideia que ficou mais clara com a
leitura do material de apoio indicado ―Reframing Information literacy as a Metaliteracy‖59.
Na introdução deste material, o conceito de metaletramento é proposto como
(...) um quadro abrangente e autorreferencial que integra tecnologias emergentes e
unifica vários tipos de letramento. Essa redefinição do letramento informacional
amplia o escopo geral, compreendendo as competências informacionais e
enfatizando em particular a produção e compartilhamento de informações em
60
ambientes digitais participativos .

De acordo com este material, os vários quadros de letramento existentes (ACRL,
SCONUL61) compartilham as mesmas habilidades que são desenvolvidas no letramento
informacional. Porém, indivíduos letrados informacionalmente adquirem a capacidade de
entender informações, usando diferentes formas de tecnologia. Aplicam o conhecimento
informacional adquirido a partir de diferentes fontes, aperfeiçoando as habilidades ao longo
do tempo.
Nesta primeira semana, três atividades foram propostas; dentre elas destacou-se a
seguinte:
Usando o folheto do Aprendiz de Metaletramento como referência, identifique uma
forma específica de tecnologia ou aplicativo que você usa regularmente
(computador, dispositivo móvel, aplicativo, mídias sociais, redes sociais etc.) e
descreva como ela pode ter influenciado, apoiado ou apresentado uma barreira para
o seu papel como um estudante de metaletramento (selecione um papel diferente da
questão 1). Considere como a tecnologia ou aplicativo específico pode ter fornecido
uma oportunidade colaborativa para você assumir um papel ativo, como um
participante, comunicador, autor ou tradutor de informações. Ao mesmo tempo, a
dificuldade de acessar, usar ou aprender uma forma específica de tecnologia ou
aplicação, apresenta desafios para participar plenamente e participar de tais papéis
62
ativos?

Ao propor o conceito de metaletramento como abrangente e relacionado a muitas
concepções de letramento, o MOOC sugere mudanças na forma como a informação é
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percebida, ―como uma abordagem baseada principalmente em habilidades primárias para o
aprender. Esta é uma mudança no sentido de enfatizar habilidades específicas para a produção
colaborativa e para o compartilhamento de informações, usando tecnologias interativas‖63,
como sustenta Siemens (2006). O metaletramento fornece a base integral para tipos adicionais
de letramento, reconhecendo os ambientes de mídias sociais como espaços ativos e
colaborativos para o acesso e compartilhamento de descobertas.
A criação e o compartilhamento da identidade digital, uma das formas de tornar-se um
―cidadão digital‖, de acordo com o MOOC, foi o tema destacado na segunda semana. O
trecho abaixo foi retirado de uma das tarefas obrigatórias da segunda semana, que buscava
promover a competência de autoria. Destaca a orientação para a escrita reflexiva e a análise
das implicações de uma identidade social nas redes sociais.
Volte para a seção "identidade social" [...], escreva um ensaio reflexivo, com cerca
de 800 palavras. Este ensaio deve abordar as implicações de usar as mídias sociais
para formar sua identidade pública, descrever como os outros usam as mídias sociais
para formar uma identidade pública para nós e analisar as implicações de usar as
64
mídias sociais para formar uma identidade pública para os outros .

Nesta mesma atividade, os participantes foram encorajados a refletir e responder a
questionamentos acerca das implicações éticas da disseminação de fotos/imagens nas redes,
incluindo as implicações da edição e redistribuição de fotos. Os meios utilizados para a
distribuição também tinham papel de destaque, pois definiam os níveis de formalidade (mais
ou menos formais), se eram utilizados para contextos profissionais ou não e por que eram
estes os selecionados e não outros.
A proposta desta atividade era levar o participante à reflexão, pensar sob que
condições conseguimos decidir acerca de como nossas identidades são usadas, roteirizadas e
reproduzidas em ambientes virtuais e se realmente temos este controle. Gasque (2012, p. 57)
ao discutir questões relativas ao pensamento reflexivo, sustenta que este é aplicado como
estratégia cognitiva na composição das competências indispensáveis ―à busca e ao uso da
informação, possibilitando a compreensão mais profunda das questões, fenômenos e
processos envolvidos por meio da percepção das relações, da identificação dos elementos, da
análise e interpretação dos sentidos e significados‖. Por sua vez, Teixeira et al (2015) afirmam
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que a reflexão e o autoestudo são elementos, que, combinados, envolvem o processo de
aprendizagem num contexto social.
A atividade demostra que atualmente qualquer indivíduo é uma pessoa pública. As
redes sociais colocam seus usuários em evidência, por isso é preciso estar atento às conexões
nesses ambientes e evitar disparidades entre as identidades virtual e social (off-line). O
material adota uma concepção de identidade social como algo que está em contínua
construção. Saber quem você é e como se encaixa em diferentes contextos, é importante para
a formação de um indivíduo. O rastreamento de todos os sites visitados por uma pessoa cria
um perfil de identidade social on-line, mas algumas pessoas gostariam de poder mudar essa
descrição.
Uma decorrência dessa discussão são questões relativas ao controle, à vigilância e à
ciberespionagem. Isto encaminhou o assunto para as políticas de privacidade dos sites, que se
protegem cada vez mais, eximindo-se, em sua grande maioria, de qualquer responsabilidade
pelo conteúdo compartilhado. Grande parte do material utilizado no MOOC alertava para a
exposição imposta na internet, que tende a ser aceita por seus usuários, pois a maioria
desconhece essas políticas e ignora o rastreamento de seus acessos na rede. Mais uma vez, a
questão das escolhas e de como as pessoas desejam ser reconhecidas nas redes foram temas
abordados para a reflexão, apoiando o desenvolvimento da competência do livre-arbítrio.
O entendimento da propriedade intelectual foi o tema esquadrinhado na terceira
semana do MOOC. O conteúdo abordava a questão do acesso aberto à consulta de artigos
publicados, explicando porque alguns não estão disponíveis (questões acerca dos tipos de
licença utilizados). Discutia também o papel das bibliotecas em relação ao acesso e à
disseminação deste tipo de informação, abordando inclusive a questão do custo cobrado por
algumas revistas científicas para o acesso.
Além das tarefas habituais, essa semana trouxe ainda dois testes com dez questões
cada, do tipo verdadeiro ou falso, que reuniam perguntas acerca dos temas apresentados até
aquele momento. Estas avaliações poderiam ser refeitas quantas vezes o cursista desejasse e a
maior nota alcançada seria mantida.
As atividades propostas envolviam a criação de conteúdos em vários formatos (vídeo,
texto e música), bem como seu compartilhamento na rede sob determinada licença, a critério
do cursista. Exploraram também o direito autoral, o acesso aberto e a demonstração do
selecionar das licenças CC. Estas orientações sugerem o desenvolvimento de várias
competências, observadas a partir das tarefas apresentadas e avaliadas por outros
participantes. Segundo Gasque (2012), o exercício da competência é constituído de operações
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mentais complexas, conduzidas por pensamentos estruturados, permitindo a determinação e
realização de ações moderadamente adaptadas ao contexto. Isto significa que as competências
podem ser estabelecidas por processos formativos e pelas experiências do dia a dia.
Nas atividades desta semana, o participante deveria
[...] usar os conhecimentos adquiridos até agora para decidir se deseja ou não
atribuir uma licença Creative Commons a uma obra original. Você não tem que criar
algo - ou pensar em algo que você já criou, ou algo que você pode querer criar no
futuro. O projeto imaginado pode ser em qualquer formato (escrito, imagem, vídeo),
e deve ser bastante simples. A ênfase aqui não é sobre a criação real.
Em primeiro lugar, por favor, decida se deseja ou não aplicar uma licença Creative
Commons ao seu trabalho original. Faça a composição de um ensaio reflexivo
(máximo de 500 palavras), e discuta os seguintes pontos: Você optou por aplicar
uma licença CC? Por que ou por que não? Se você fez, que licença você escolheu e
por quê? Quais são as implicações de optar por licenciar em Creative Commons? Se
você não fez, quais são as implicações de escolher não? Certifique-se de abordar o
65
nível de abertura da licença escolhida .

Esse material destacava o uso de REA na EA e os diferentes tipos de licença CC,
alertando para o fato de que os conteúdos disponíveis na rede podem ser cooptados, muitas
vezes, por grandes empresas, visando uma ―economia‖, à medida que os direitos autorais não
são respeitados. De acordo com David Wiley, ―conteúdo aberto‖ é um conceito muito
abrangente, pois engloba a ideia de que a informação pode ser acessada sem custos e pode ser
mantida (retained), reusada (reused), revisada (revised), remixada (remixed) e redistribuída
(redistributed).
A discussão sobre ―aberto‖ e ―livre‖ também foi explorada neste conteúdo,
apresentando definições básicas de ambos para ajudar a avaliar qual é o melhor ―modelo‖, de
acordo com o propósito do participante:
Quando usamos o termo "livre", normalmente não significa troca financeira pelo
produto ou serviço. Alguns veem "livres" no sentido de "liberdade"; no entanto, a
maioria das pessoas o associa sem cobrança, e esta é geralmente a melhor
66
interpretação de um serviço ou recurso rotulado como "gratuito" .

O uso ético da informação foi o tema explorado na quarta semana, quando enfatizouse a questão de como se tornar um cidadão digital. Abordou-se a remixagem e o
compartilhamento de informação, bem como a importância destes processos para a criação de
novos conhecimentos. Várias reflexões acerca do uso ético foram propostas, e analisaram-se
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exemplos de campanhas publicitárias emblemáticas que se basearam em ideias cooptadas por
grandes empresas.
Vários vídeos evidenciavam o uso de remixagem e cópias de conteúdos. Um destes
ressaltava que ―toda a produção humana (toda), a criatividade está baseada em copiar,
transformar e combinar. Assim evoluem a cultura, as ideias, os comportamentos e as
habilidades‖67.
As atividades desta semana buscavam explorar o seguinte cenário:
Você compartilha um quarto com seu melhor amigo na faculdade. Na parede do seu
lado da sala, você tem um calendário que você comprou. Este calendário tem
imagens lunares diferentes. Uma delas é particularmente bonita. Você deseja
digitalizá-la em seu computador e compartilhá-la com seus amigos do Facebook.
Pode ser compartilhado? Por que ou por que não? Quais são as implicações éticas?
Seu companheiro de quarto pode digitalizá-la e usá-la como um fundo em seu
computador?
Pense em um exemplo de sua vida cotidiana onde você pode ter ou poderia
encontrar questões éticas em torno do compartilhamento de informações. Descreva
completamente a situação. Se é uma situação que ocorreu, como você lidou com
isso? Você faria algo diferente agora que você sabe mais sobre ser um cidadão
digital? Se é uma situação potencial, como você acha que iria lidar com isso? Sua
resposta seria representativa de ser um cidadão digital? (Responder em menos de
68
500 palavras)

As tarefas enviadas eram corrigidas de forma randomizada, mas sempre por
participantes, que pertenciam ao mesmo grupo, definido pelos desenvolvedores do MOOC.
Por volta da quarta semana, foi possível observar que alguns participantes já haviam
abandonado o curso, pois o grupo, que era aproximadamente composto por seis pessoas, já
não contava com todos para as avaliações das tarefas.
Todas as atividades semanais incluíam orientações que enfatizavam a reflexão e a
escrita. Na quinta semana, destacou-se a importância de criar a informação pensando em
quem vai acessá-la, como e para quê. As atividades da semana conduziram a descrever como
seu pensamento mudou em relação a encontrar e avaliar informações,
especificamente sobre o efeito do formato e modo de entrega. Reflita sobre a relação
entre formato e compartilhamento de informações em ambientes participativos. Que
efeito essa nova conscientização traz ao seu consumo ou à produção de informações
69
avançadas?

Estimular a reflexão acerca das informações disponibilizadas no MOOC, desenvolver
habilidades para a participação e repensar os variados conceitos apresentados foram ações
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que, basicamente, definiram as propostas para as atividades durante todo o curso. O
encorajamento à reflexão também pode ser percebido em um dos domínios do conhecimento e
da aprendizagem (Figura 6), o da acreção, que enfatiza a experiência adquirida por meio da
reflexão e da prática, segundo Siemens (2006).
A busca por informações em formatos de texto deu lugar à navegação e à interação
com diversas fontes em mídias sociais, redes sociais e multimídia. Atualmente, a apresentação
da informação inclui recursos abertos, é gerada pelo usuário através de blogs, microblogs e
fragmentos de informações em atualizações de status e avaliações. A autoridade da
informação nesses espaços nem sempre é fácil de entender e requer uma compreensão mais
crítica, que faça sentido a partir de tantas fontes, sem reduzir o valor de múltiplas perspectivas
agora disponíveis.
A mudança de posicionamento de consumidor a produtor de informação foi o tema da
sexta semana. A proposta de atividade da semana partia da hipótese de que todos já haviam
criado ou compartilhado informações on-line. A ideia era encorajar todos a publicarem
informações na rede. Havia o pressuposto de que os cursistas já haviam feito postagens em
blogs, se comunicado em uma rede social, ou ainda comentado em um artigo na web, ou seja,
já haviam publicado informações.
Este módulo procurou explorar as diferentes maneiras como novas informações são
compartilhadas, comunicadas e criadas, tanto individualmente como em ambientes
colaborativos. Assim, todos tiveram a oportunidade de explorar sua própria produção, bem
como de apresentar de que forma compartilha suas ideias e perspectivas com uma audiência
potencialmente global. Isso ilustra o tipo de trabalho sugerido no MOOC com vistas ao
desenvolvimento da competência da autoria e da independência, pois o cursista foi orientado a
criar um conteúdo original para expressar uma perspectiva única para uma audiência, como
mostrado na atividade a seguir:
Para esta atividade você vai planejar uma viagem para Speakers 'Corner em Hyde
Park, Londres, Inglaterra. Isso permitirá que você veja por si mesmo este canto
internacional da liberdade de expressão e encontrá-lo usando tecnologias sociais
democráticas. Esta atividade requer que você crie um itinerário de viagem eficaz e
um orçamento (realmente não reserve nada, não temos o orçamento para isso!).
Você precisará combinar várias fontes de informação e mecanismos de feedback.
Incorpore cada uma das fontes abaixo em seu itinerário e orçamento detalhado.
Sinta-se livre para escrever o itinerário como um parágrafo completo ou uma lista de
70
itens associados ao seu orçamento detalhado .
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No artigo da semana, ―Creating information‖71, destacou-se o processo de criação, que
é diferente para cada indivíduo, pois todos têm perspectivas distintas baseadas em
experiências, ideias e interesses particulares. Todavia, a criação individual não é
necessariamente um empreendimento solitário. Na realidade, os trabalhos mais consistentes
são muitas vezes construídos a partir de ideias de outros, mas que são desenvolvidas e
apresentadas a partir da visão única do indivíduo. Como sustenta Gasque (2012, p. 34), o
exercício da competência abrange ―operações mentais complexas conduzidas por esquemas
de pensamentos que permitem determinar e realizar ações relativamente adaptadas à situação.
[...] as competências podem ser construídas por processos formativos, mas também pelas
experiências do cotidiano‖.
Temas, como comunidades de pares e os processos de revisão, interação entre pares na
academia e criação colaborativa foram explorados no material, de forma a encorajar o
participante a considerar algumas questões importantes como parte do desenvolvimento de
um processo de pensamento crítico sobre os mecanismos de feedback encontrados on-line.
Esses questionamentos serviram de base para um posicionamento sobre a criação como uma
troca colaborativa contínua. As comunidades também são elementos explorados por Wenger
(2008) em sua Teoria Social da aprendizagem, pois envolvem o processo de aprender e
conhecer em ambientes sociais.
O uso de REA foi o tema explorado na sétima semana, encorajando a reflexão sobre a
sua criação e reutilização em escala global. Um vídeo introduziu o tema, sugerindo como os
REA ampliaram o acesso à educação e ofereceram novas maneiras de criar e consumir
informação de forma globalizada. O MOOC apresentou uma ideia de REA como promotores
de contato com diferentes culturas, experiências, linguagens, crenças, possibilitando assim o
desenvolvimento de novas habilidades. A atividade tinha a seguinte orientação:
Examine cuidadosamente os REA na leitura desta semana e identifique um recurso
de um site em particular que desperte seu interesse (os links também estão abaixo).
Pense sobre por que ele lhe interessa e se o recurso é textual, visual, de áudio ou de
multimídia. Pense sobre o que você poderia aprender com este REA e considere
como ele pode apoiar o conhecimento que você já tem sobre um determinado tópico.
Além disso, reflita sobre o tipo de recurso que você poderia adicionar a um site de
REA como um contribuinte global com base em seu conhecimento e experiência.
Composição de um ensaio reflexivo (menos de 600 palavras), respondendo às
seguintes perguntas:
- Como você pode tomar um desses recursos e revisá-lo ou reorientá-lo de uma nova
maneira?
- Os REA listados representam plenamente uma perspectiva global?
- Os REA criam divisões não intencionais relacionadas ao acesso, cultura, educação
e / ou população?
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- Como esses REA são semelhantes ou diferentes do tipo de ambientes abertos que
72
você encontra por meio das mídias sociais?

Segundo a UNESCO (2002)73, os REA têm potencial para fornecer o acesso à
informação para o ensino e a aprendizagem em nível mundial, promovendo a colaboração,
compartilhando a informação, reusando materiais educacionais, remixando recursos, e
oferecendo maneiras novas de consumo e criação da informação como colaboradores globais.
O MOOC em questão promoveu a ideia de que esses recursos são partes importantes do
modelo de metaletramento, pois apoiam o acesso e a aprendizagem abertas, enquanto
preparam os cidadãos digitais para serem consumidores críticos e criadores de informação.
Esta concepção é consistente com o que sustenta Belluzzo (2005, p. 42):
De uma forma ou de outra, é comum a ênfase colocada no acesso remoto ao
conteúdo das fontes de informação eletrônicas ou digitais, contando-se com a
possibilidade de aproveitamento dos sistemas de armazenamento e comunicação em
formato digital, o que permite reproduzir e ampliar as formas de acesso e uso da
informação desejada. Assim, a informação, em ambiência virtual possibilita o
desenvolvimento de pesquisas mais personalizadas, interativas e amigáveis,
promovendo o acesso e uso da informação multimídia e a redução de barreiras de
distância física e do tempo no acesso à informação.

A criação e curadoria de informação foram os temas da oitava semana. O MOOC
promoveu a ideia de que o participante, em vez de simplesmente coletar recursos para uso
próprio, quando está interessado em um tópico, deve desenvolver a capacidade de ―cuidar‖ do
conteúdo, criando um produto de valor agregado que pode ajudar outras pessoas em busca de
informações. A rede social Pinterest74 foi citada como exemplo de ferramenta para a
curadoria de informação. Neste caso, a curadoria toma a forma de ―quadros‖ que podem ser
criados sobre tópicos variados. A proposta da semana era aprender sobre a curadoria de
conteúdo e depois colocar em prática o que foi aprendido.
As atividades da semana promoveram a avaliação e integração de múltiplas fontes em
novas formas coerentes, bem como a avaliação e explicação dos processos de tomada de
decisão envolvidos na curadoria de conteúdo, contribuindo para o desenvolvendo das
competências da autonomia e da autoria. Vários questionamentos foram apresentados,
também com o propósito de conduzir o cursista a uma reflexão sobre como lidar com a
informação coletada, o que fazer, como tratá-la e como manter os registros do que foi
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coletado. Como em todas as semanas anteriores, o material apresentava alguns links para
leituras complementares.
Uma das propostas de exercícios apresentava seis perguntas que deveriam ser
respondidas em forma de ensaio, conforme mostrado a seguir:
Escreva sua resposta às perguntas # 1-6 abaixo na forma de uma mensagem de email para seu mentor, que não sabe muito sobre a cura, a guarda, de conteúdo, mas
está muito interessado em você e em seu sucesso.
• O que é curadoria de conteúdo?
• Como a conservação de conteúdo é diferente da agregação de conteúdo?
• Como você escolheria o tópico que seria ideal para você curar?
• Qual experiência ou valor agregado você pode trazer ao tópico que você
selecionou?
• Quem estaria interessado no recurso que você produz?
• Você poderia fornecer apresentações para cada uma das fontes de informação
75
selecionadas?

Outro tema destacado nesta semana foi a agregação de conteúdo e como esta se difere
da curadoria de conteúdo. O curso posiciona ambas as atividades como elementos estratégicos
do marketing de conteúdo, mas que têm diferenças marcantes: o conteúdo agregado é parte de
um processo automatizado, no qual busca-se na web material de fontes diferentes e publica-se
em uma plataforma; no caso da curadoria de conteúdo, trata-se de um processo mais lento, no
qual a busca é mais direcionada em relação ao tema, é voltada para atender às necessidade de
um público específico.
O MOOC defende a noção de que a ―mão editorial‖ faz toda a diferença, quando se
quer oferecer um conteúdo de valor, pois ter alguém para gerenciar toda a publicação de uma
marca traz uma aproximação maior com seu público. Quando uma marca ou editora emprega
um editor para gerenciar a publicação e a promoção de conteúdo, os insights que extraem do
processo podem ajudar a informar futuras decisões editoriais e de marketing, bem como a
comunicação com os consumidores. Já o formato de conteúdo agregado funciona melhor para
plataformas que não exigem tamanho controle como a do Yahoo News, por exemplo.
A reflexão metacognitiva foi explorada na nona semana a partir da atividade de
atualização do status em suas mídias sociais. O material de trabalho alocado nessa semana
orientava o participante a reflexões acerca de seu comportamento como aprendiz,
encorajando-o a ser mais consciente de seu processo de pensamento. Pensar como as práticas
metacognitivas (ou pensar sobre seu próprio pensamento) podem ajudá-lo a gerenciar melhor
e a navegar por todas as informações selecionadas e recolhidas a uma base diária, certamente,
iria deixá-lo mais perto de ser um estudante de metaletramento.
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A partir de um vídeo com entrevista a um professor de psicologia da SUNY sobre
metacognição, o conteúdo do diálogo foi relacionado ao modelo de aprendiz de
metaletramento e de como este se encaixa no conceito apresentado de metacognição. Segundo
o material, há uma forte crença de que as pessoas têm uma compreensão implícita de sua
capacidade de aprendizagem, o que é errado. A metacognição desafia essa ideia, pois ela leva
as pessoas a reavaliar sua capacidade de aprender através do comportamento, por isso o
pensar em pensar é tão importante. Trabalhar com alunos em ambientes virtuais,
incentivando-os, encorajando-os e desafiando-os a realmente usar a tecnologia e refletir sobre
esse uso terá um enorme impacto em seus próprios pensamentos sobre si mesmos, isso é um
aspecto da metacognição, conforme o entrevistado.
A tarefa desta semana estava relacionada ao tema metacognição e à entrevista citada.
A seguir, uma das atividades propostas:
Muitas vezes é doloroso refletir sobre erros, mas essa reflexão é um componente
importante da metacognição e do crescimento como indivíduo. Para esta pergunta,
por favor, faça o seguinte:
Identifique um erro que você fez em sua vida e está disposto a compartilhar com os
outros. Esta poderia ser uma situação onde você não refletiu sobre ele pouco tempo
depois, com consequências posteriores, ou uma situação onde você examinou o que
aconteceu.
Descreva a situação para que seu público possa entender o contexto. Em seguida,
explique qual foi o resultado, tanto na época, quanto depois, quando uma situação
76
semelhante poderia ter ocorrido ou a situação inicial reapareceu .

O conteúdo voltado para a leitura orientava o participante a refletir sobre como a
adaptação e a persistência estão intimamente interligados às emoções (o domínio afetivo do
modelo de estudante de metaletramento ― ver figura 9). A afetividade também é uma
característica citada por Kuhlthau (1996) em um dos três processos de conhecimento e busca
da informação, a dimensão afetiva, pois evoca os sentimentos que acompanham o progresso
do pensamento.
De acordo com o material, na maioria das vezes, adaptar-se a algo diferente ou
persistir em uma atividade e mais tarde decidir parar, coloca seus sentimentos em jogo.
Geralmente, é mais fácil manter comportamentos conhecidos, testados e verdadeiros, do que
fazer algo diferente. Mesmo se o familiar não é ideal, é, pelo menos, familiar. A mudança
pode causar ansiedade ou resistência, mas também pode produzir prazer em fazer algo novo.
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Persistir com uma tarefa difícil também pode gerar sentimentos negativos. Quando algo é
realmente agradável, geralmente não é preciso mais pensar nisso com "persistência".
Ter autocontrole, saber lidar com as falhas, com o fracasso são atitudes importantes
para um aprendiz metaletrado, segundo o posicionamento expresso nos materiais do MOOC.
O aluno autodirigido desenvolve estratégias individuais para ser bem sucedido, busca
materiais de aprendizagem fora do curso, na biblioteca ou em tutoriais on-line, porque ele
determina o que é importante e necessário para atingir seus próprios objetivos e os objetivos
de aprendizagem.
―Aprendizagem empoderadora: de aprendiz a professor‖ foi o tema desenvolvido no
décimo e último módulo. Os materiais do curso encorajavam a reflexão específica sobre os
papéis que o indivíduo desempenha como um sujeito metaletrado, transferindo criações
intelectuais para novos formatos, traduzindo informações para novas audiências e ensinando
outros. Discutiu-se também por que a destreza nesses papéis é importante, e qual o impacto
que o indivíduo metaletrado pode ter sobre os outros, a partir de seu reconhecimento do poder
positivo que esses papéis geram.
Belluzzo (2005, p. 37) parece compartilhar deste entendimento ao sustentar que
a educação é parte desse cenário de mudanças e um referencial diferenciado na
chamada ―sociedade em rede‖, sendo uma situação emergente a mudança de postura
no que diz respeito à migração da sua identidade de transmissora de informação e de
cultura para uma condição de ensinar a aprender e a pensar, preparando pessoas para
que prolonguem os benefícios da escola além da escola mesma, tornando funcionais
os conhecimentos adquiridos e, sobretudo, para que saibam empregar o poder da
inteligência na vida profissional e no seu cotidiano.

A atividade proposta para a semana relacionava-se à tradução, e dividia-se em quatro
partes. A última era a mais complexa e trazia a seguinte orientação:
Descreva por que você achou que era importante se envolver na tradução, e como
você decidiu sobre o método que escolheu?
Essas traduções de informação foram bem-sucedidas? Por quê?
À medida que responder a estas perguntas, considere:
Como você analisou a situação para determinar o que precisava ser traduzido?
Até que ponto sua experiência ajudou a compreender o que precisava ser traduzido e
como fazê-lo?
Como você avaliou as necessidades de seu público e chegou a uma solução para
efetivamente traduzir e comunicar informações?
Qual o seu nível de confiança sobre o que você estava traduzindo, e como isso
77
afetou o processo? (Responda em menos de 600 palavras)

O conteúdo de leitura apresentava os diferentes formatos de exibição da informação
(livro, blog, artigo de revista, mensagem de texto, infográfico e outros), seus pontos fortes e
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fracos. De acordo com o MOOC, identificar os formatos e desenvolver estratégias de pesquisa
para encontrar a informação são fases de um processo de avaliação constante, até que o
objetivo seja alcançado.
O material textual conduziu à reflexão sobre o consumo da informação; quanto mais o
participante estiver informado sobre as informações e materiais que irá consumir, melhores
serão suas escolhas. Consumo e produção estão interligados e exigem pensamento crítico e a
síntese de muitas fontes de informação.
Entretanto, ser um consumidor bem informado exige também um compromisso
contínuo para fazer boas perguntas, aprender com experiências anteriores e erros, refletir
sobre o seu aprendizado, e sempre ―cavar‖ mais profundo além do que pode parecer óbvio,
preciso ou profissionalmente apresentado. O conteúdo também trazia links importantes sobre
o trabalho colaborativo no ensino a distância. Este último módulo forneceu a oportunidade de
avaliação do progresso do cursista e serviu para orientar suas atribuições como um cidadão
digital informado.
Inicialmente, pensados como um espaço, onde os participantes pudessem trocar
informações, experiências e compartilhar dados, os fóruns deste curso foram praticamente
―abandonados‖ a partir do quarto módulo, como sugerido no Quadro 7. Vários tópicos
poderiam ser inseridos pelos cursistas dentro do fórum da semana e ficariam abertos para que
outros pudessem visualizar e comentar, caso quisessem, pois a participação não era
obrigatória, apesar de muito incentivada. Como não havia mediadores no curso, este ambiente
atendia à necessidade de elucidar dúvidas, que eram apresentadas e respondidas por algum
cursista mais experiente em MOOC ou por alguém, que se dispusesse a ajudar os ―novatos‖.

Quadro 7 - Fórum MOOC 1
FÓRUM
Tópicos

Visualizações

Respostas

Semana 1

8

286

35

Semana 2

6

85

4

Semana 3

5

123

4

Semana 4

2

29

0

Semana 5

1

26

0

Semana 6

0

0

0

Semana 7

0

0

0

Semana 8

2

34

2

Semana 9

2

28

1
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Semana 10

0

0

0

Fonte: a autora

5.1.2 Os achados do MOOC 2

As concepções de competência identificadas neste MOOC estão estreitamente
relacionadas ao desenvolvimento de atividades profissionais em rede. As redes sociais virtuais
são consideradas como ferramentas de democratização da informação, que transformam as
pessoas não apenas em receptores, mas também em produtores de conteúdo. O nível de
conhecimento exigido para a participação neste curso era de habilidades informáticas ao nível
do usuário, e era desejável experiência anterior na gestão de perfil em redes sociais
generalistas e no conhecimento de sua filosofia.
Na primeira semana deste MOOC (módulo 0), foram apresentados as boas-vindas, o
guia didático do curso (um manual com objetivos, conteúdos e informações variadas) e um
questionário inicial com seis perguntas sobre marca e identidade digitais, provavelmente, para
a verificação da experiência e do uso profissional das mídias sociais em rede, bem como do
nível de familiarização dos participantes com os ambientes virtuais. Todos os módulos
ofertados incluíam avaliações ao final, de modo que o participante pudesse ter a noção,
módulo a módulo, de seu desempenho no curso.
Os ―Conceitos-chave‖ foram o tema da segunda semana (módulo 1), apresentados em
14 vídeos, estruturados em 3 blocos com temas variados e atividades. Todo o material em
slide utilizado para as apresentações dos vídeos estava disponível para ser baixado. A
atividade 1 desta semana orientava para o desenvolvimento de uma definição própria de
identidade digital e deveria ser apresentada no fórum. Foi interessante perceber, que tanto o
MOOC 1 quanto o MOOC 2 abordaram o mesmo tema (identidade social) e o apresentaram
como proposta para a primeira atividade da semana.
Neste módulo, ao todo, foram propostas oito atividades. Uma delas dava a seguinte
orientação:
Partindo dos vídeos relativos às redes de escuta e interação e ao potencial das redes
sociais segundo uma perspectiva sociológica, reflita sobre as seguintes perguntas e
partilhe os seus comentários no fórum.





As relações on-line e off-line são diferentes?
A identidade nas redes sociais virtuais é verdadeira ou fictícia?
As redes sociais virtuais permitem-nos estar mais perto uns dos outros?
Qual é o principal motivo de formação de comunidades na rede?
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O aumento de conectividade social pode dar lugar ao capital social on78
line?

A atividade selecionada relaciona-se ao desenvolvimento das competências de
orientação para a comunidade e de trabalho em rede, pois, de acordo com o site, diferentes
pessoas em lugares distintos no mundo, de níveis sociais diferentes, assim como organizações
estão envolvidas nestas dinâmicas interativas. Oportunidades e limitações podem aparecer,
dependendo de nossas relações em rede, duradouras ou pontuais.
Campello (2009, p. 88) sugere que o ensino de habilidades de uso da informação
―deveria ser planejado com base nas necessidades reais das comunidades, grupos e pessoas.
Isso ocorrerá quando os praticantes trabalharem em colaboração com outras agências que
fornecem informação para grupos ou comunidades‖. A autora enfatiza que esta proposta daria
oportunidade para o uso do letramento informacional em uma perspectiva social, de grupo
com atividades que proporcionariam a interação entre os participantes.
No MOOC, outras atividades destacavam a partilha de experiências nas redes sociais e
a utilidade destas para fins profissionais. Neste módulo, foi apresentado um catálogo
colaborativo on-line de ferramentas úteis para inovar, Creaticinnova79. O participante era
incentivado a contribuir com sua publicação, caso usasse alguma ferramenta que não
constasse do catálogo, bem como apresentar no fórum todas as tarefas desenvolvidas.
As questões éticas e legais foram o tema da terceira semana (módulo 2). O MOOC
apresentava cinco vídeos, que buscaram orientar os participantes acerca das questões éticas e
legais para estar on-line. Vídeos sobre plágio, propriedade intelectual, direitos autorais e
licenciamentos, bem como o uso crítico e seguro da internet foram destaque neste módulo. O
conteúdo enfatizava o uso indevido de informações coletadas na rede e reutilizadas sem a
devida permissão do autor, esclarecendo o que pode e o que não pode ser feito. ―O plágio
pode não ser ilegal, mas nunca é ético: se não é crime, será, seguramente, embaraçoso e
passível de ser denunciado e penalizado pela sociedade‖ (vídeo Plágio (I), módulo 2)80.
O MOOC discutiu as licenças do tipo General Public License GNU (GNU GPL),
Shareware, Creative Commons e suas atribuições, Open Access ― movimento de abertura à
consulta gratuita da informação científica. O movimento do Acesso Aberto tem vindo a
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crescer com o aparecimento de várias Revistas Open Access, de Diretórios como Directory of
Open Access Journals (DOAJ), Catálogos On-line (por ex. SciELO), abrangendo outros
domínios, por exemplo, o dos REA. Foram também mencionados sites úteis para a detecção
do plágio (Turnitin, Ephorus, Plagramme e outros), bem como informações sobre a gestão de
bibliografia. De acordo com o material, o enorme crescimento da informação disponível em
rede e a necessidade de fazer as referências, adequadamente, levaram ao surgimento de
softwares com esta proposta, como Zotero, Mendeley, EndNote, Papers e outros.
Santos (2013, p. 45) ressalta que os REA podem promover habilidades,
―proporcionando a instituições e educadores o acesso a recursos didáticos adaptáveis. Isso
possibilita, portanto, que seus usuários desenvolvam a capacidade de avaliar e coproduzir
materiais didáticos‖. A autora destaca que o compartilhamento destes recursos entre países
pode ser potencializado, quando plataformas educacionais são configuradas com ferramentas
da Web 2.0 e com padrões de código aberto, instaurando maior interação, bem como
facilitando os aspectos operacionais e o uso destes recursos.
O conceito de propriedade intelectual é apresentado como o ―monopólio da pertença
dado ao autor de uma dada obra intelectual (ou seja, artística, científica, técnica ou cultural,
incluindo descobertas, invenções, grafismos, símbolos, palavras e frases, etc.)‖81. Esta
propriedade confere direitos de autor e são esclarecidos por meio de uma licença, que
especifica de que forma podemos ter ou não acesso a um dado conteúdo. O tema Public
domain também foi ilustrado, seja porque o autor assim o determinou ou porque se esgotou o
prazo de copyright, as obras passam a constar do Domínio público. Nesta semana, não houve
tarefa a ser desenvolvida, portanto, o conteúdo foi o objeto central da discussão.
O tema Planejamento e estratégias foi explorado na quarta semana (módulo 3),
abrangendo 14 vídeos, divididos em três blocos e constitui-se de subtemas em forma de
perguntas: Quais as ferramentas da web social você usa para fins profissionais? Para quê?
Com que objetivo e em que redes sociais? Para que serviram e como aprendeu a usá-las?
Todavia, do ponto de vista das competências digitais, o conteúdo deste módulo procurou levar
o cursista a refletir acerca das habilidades e conhecimento aprendidos, utilizando ferramentas
que lhe tenham sido úteis para o desempenho profissional.

81

Tradução nossa de conteúdo utilizado na terceira semana do MOOC 2. Disponível em:
<https://miriadax.net/web/profesionales-ecompetentes-claves-estrategias-y-herramientas-para-innovar-en-red-2edicion-/>. Acesso em: 29 maio 2017.

100

Vários questionamentos que buscavam promover a gestão do tempo, feedback e
networking foram abordados e contribuíram para o desenvolvimento das tarefas semanais.
Uma das três tarefas da semana consistia no seguinte:
Com tudo o que aprendeu neste módulo, tente impulsionar/melhorar a sua marca
digital profissional. Para tal, se não tem presença online, pense em como começaria.
Trace uma estratégia para os seus primeiros passos e teste a criação de perfis, a
partilha de conteúdo,… de acordo com o que decidir.
Se já possui alguma visibilidade online, pense no que melhorar. Por exemplo, reveja
os seus perfis nas redes sociais e outros espaços online, verifique se tem impacto,
explore novas propostas…
Ajudar-te-á também responder a perguntas como estas (e algumas outras dentre as
que foram tratadas nos vídeos do módulo):
- Para você, está claro o uso que dá aos seus atuais espaços online? São todos eles
úteis?
- Foram úteis as ideias proporcionadas no curso sobre as chaves e passos para por
em marcha/impulsionar marcas digitais profissionais? Ocorre-lhe alguma outra?
Partilhe as suas reflexões e as ideias e atividades que tenha realizado, ou pense vir a
realizar à medida que vá avançando no curso, com os restantes participantes no
82
fórum .

Os vídeos desta semana apresentaram inúmeras experiências de profissionais em rede,
como fisioterapeuta, professora, fotógrafo, jornalista e YouTuber, que apresentaram seus
depoimentos, trabalhos, trajetórias profissionais e as ferramentas (Facebook, Instagram,
LinkedIn, Snapchat, Google plus, Tumblr), utilizadas nas mídias sociais virtuais e como
gestores de informações.
Diversas dicas para iniciantes foram divulgadas, como usar a rede dentro dos objetivos
que se pretende; a publicação sem promoção, pois o conteúdo é o que de fato importa, em
determinados contextos; não se repetir em todos os espaços on-line; informar em detalhes,
mas não em excesso; ser social, humano, transparente e pró-ativo; se fizer campanhas de
conteúdo, valoriza-o. O MOOC enfatiza que a identidade digital é baseada na interação e na
retroalimentação, de acordo com a reação que esta gera em outros usuários; não basta estar
conectado, é preciso ser digital.
Conteúdos sobre boas e más práticas em rede também foram explorados neste módulo,
bem como apresentados sites humanitários e atitudes de interesse em ajudar o próximo,
principalmente, os excluídos e esquecidos pelo mundo (indígenas, povos, perseguidos e
outros). Relacionando as atividades propostas com as competências promovidas pelo MOOC,
é possível inferir que as competências de visão estratégica, conhecimento e comunicação
digitais foram, amplamente, desenvolvidas neste módulo.
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A Edição e Publicação de conteúdos digitais (I) foram os temas destacados na quinta
semana (módulo 4). Enfatizando a fórmula e as dimensões das redes sociais com inúmeros
dados e gráficos, o conteúdo desta semana discutiu as principais redes sociais, suas funções,
seus usuários, números e buscadores. Assim como na primeira semana do MOOC 1, este
curso também abordou os diferentes papéis na rede: o criador (edita posts, imagens e vídeos),
o moderador (administra conteúdos criados por outros utilizadores) e o agregador (junta
conteúdos a páginas que podem ou não ser geridas por este).
O conteúdo também englobava os vários ―cargos‖ da rede (administrado, editor, autor,
colaborador, seguidor e visitante) e o que, a cada um, é permitido fazer. Orientações precisas
sobre a publicação de conteúdos e a estrutura (layout) das páginas, bem como ideias
importantes sobre a gestão e a edição de um blog (identidade gráfica, apresentação e
objetivos, planejamento inicial, regularidade de publicação e outros) também foram subtemas
abordados neste módulo.
Duas das três atividades propostas para esta semana sugeriam exatamente:
Atividade 2
Crie um blog e faça uma publicação. Lembre-se das boas práticas abordadas no
Módulo! Aproveite e partilhe no fórum de discussão do Módulo.
Atividade 3
Faça uma publicação numa rede social e difunda automaticamente para outras
páginas de rede sociais que você tenha. Aproveite e partilhe essa publicação no
fórum de discussão do Módulo
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A gestão e a ampliação da rede de contatos também estiveram em evidência neste
módulo. Ao criador do blog caberá gerir relacionamentos com amigos e seguidores, verificar
a veracidade dos perfis aceitos, dar visibilidade aos conteúdos, bem como tratar do alojamento
destes, fazer o levantamento de estatísticas das páginas (para perceber que tipos de
utilizadores tem), agregar e difundir automaticamente em diferentes redes sociais, como:
Google News, Fark, Scoop.it, Paper.li, Netvibes e outros.
De acordo com o MOOC, quanto maior for a regularidade na publicação, maior será o
número de seguidores atraídos; quanto maior o número de agregadores a que se estiver
associado, maior será o alcance das publicações. É preciso levar em conta que cada agregador
atinge públicos bem específicos; os dois mais usados, conforme o MOOC, são o Digg e o
Reddit. Considerando o material apresentado e as atividades propostas, pode-se afirmar que o
83

Tradução
nossa
de
tarefa
da
quinta
semana
do
MOOC
2.
Disponível
em:
<https://miriadax.net/pt/web/profesionales-ecompetentes-claves-estrategias-y-herramientas-para-innovar-en-red2-edicion-/>. Acesso em: 05 jun. 2017.

102

MOOC buscou potencializar as competências em gestão da informação e liderança em rede,
bem como aprendizagem on-line, uma vez que orientou o participante a desenvolver e
divulgar material com o objetivo de aprender a gerir em rede.
A Edição e Publicação de conteúdos (II) foi o tema explorado na sexta semana
(módulo 5). O MOOC buscou enfatizar o valor da linguagem virtual em nossa vida digital,
dividindo o tema em três blocos com 15 vídeos. O conteúdo desta semana foi extenso e
variado, abordando subtemas que envolviam desde o potencial das redes visuais na educação
e o potencial profissional das representações visuais de dados, bem como as representações
visuais de dados, até as fases e os conceitos para produzir infográficos e visualizações de
dados. De acordo com o MOOC, a linguagem visual atende a todas as pessoas e culturas,
diferentemente da linguagem escrita. O acesso da Web 1.0 para a 2.0 e agora 3.0 mudou os
conteúdos e o acesso à inserção destes na rede. Hoje, qualquer pessoa pode inserir conteúdos
na rede e compartilhá-los com quem quiser.
Após promover tantas atividades e aparelhar o cursista com tantas informações
precisas acerca das redes sociais e do desenvolvimento de conteúdos para elas, o módulo
incentiva o participante a ser autogestor de sua identidade digital visual. Wenger (2008)
também explorou o tema da identidade em sua Teoria Social da Aprendizagem como
elemento que envolve o aprender e seus desdobramentos, com o objetivo de compartilhar as
aprendizagens significativas.
De acordo com o site, neste momento do curso, o participante estaria munido de
informações que iriam ajudá-lo a aprender a controlar as redes sociais visuais, tanto para gerir
sua própria identidade digital quanto para servir de referência para seus alunos, se for o
contexto. Também foram destaque as ferramentas para produzir conteúdo multimídia,
incluindo vídeos.
O MOOC alerta para a necessidade de se conhecer mais acerca do potencial das redes
sociais antes de usá-las em práticas educativas: é preciso compreender como o seu potencial
no ato educativo pode chegar a influenciar a aprendizagem, a partir, por exemplo, da
possibilidade de aprender com pares (P2P), de comunicar-se por meio da realidade visual, de
saber como argumentar por meio da linguagem visual, de fomentar a memória visual e de
fornecer um sistema de catalogação, entre outros.
Para esta semana, três tarefas foram propostas, todas baseadas em reflexões, conforme
ilustrado a seguir:
Refletir sobre redes sociais visuais
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-Qual a sua opinião sobre a criação da imagem de perfil nas redes sociais visuais?
Acredita que deve ser séria, constante e monotemática ou, pelo contrário, considera
que é positivo mudá-la frequentemente e deve ser simpática ou ousada? Para você, o
que acredita ser o mais importante a ter em conta sobre a linguagem visual na hora
de criar a imagem do perfil de utilizador?
-Porque não podemos ter os mesmos comportamentos em todas as redes sociais
visuais? Intervalo de tempo de publicação, uso, hábitos sociais,…
-Acha que o fato da informação não ser passada fundamentalmente através de texto,
se tem menos responsabilidade, enquanto utilizador, nas redes sociais visuais?
-Quando nos comunicamos por imagens, temos sempre a dúvida se são ou não
adequadas. Em sua opinião, quais devem ser os critérios-chave pelos quais se deve
84
guiar para não se enganar ao comunicar através de imagens?

Nesta atividade, foram exploradas as competências referentes à gestão da informação e
à aprendizagem permanente. Furtado e Alcará (2015, p.16) também exploram o uso desta
última competência, enfatizam que o letramento informacional deve propiciar condições ―para
a educação contínua e a aprendizagem ao longo da vida, explorando o uso das TIC,
promovendo a geração de conhecimento e o desenvolvimento de habilidades e
democratizando o acesso à informação‖.
O MOOC destacou as representações visuais de dados como ferramentas facilitadoras
da infografia, que também constitui uma forma de curadoria on-line, além de ter o propósito
de apresentar informação de forma mais objetiva e funcional. Como exemplos de
infográficos, foram citados mapas ou cartogramas, gráficos explicativos, nuvens de palavras
ou tagclouds e outros.
Para a disseminação de conteúdos on-line, é necessário que o participante adquira
novas competências digitais que irão servir para suas atividades profissionais. Nos três
últimos vídeos, foram apresentadas variadas ferramentas de web para a criação de gráficos e
infográficos estáticos (Gliffy.com, Easel.ly, Visual.ly, Easy-to-use e outros) e interativos
(CartoDB, Geocommons.com, Dipity.com, Infogr.am e outros).
Network e Rede de comunicação foram os temas da sétima semana (módulo 6),
apresentados em dois vídeos, que buscaram mostrar como se dá a catalisação dos fenômenos
culturais na rede e como perceber-se criador de conteúdo cultural. Os vídeos serviriam, na
proposta do MOOC, para familiarizar os participantes em relação às comunidades virtuais e
as redes sociais profissionais, uma vez que a atividade proposta estava relacionada a este
universo.
84

Tradução
nossa
de
tarefa
da
sexta
semana
do
MOOC
2.
Disponível
em:
<https://miriadax.net/pt/web/profesionales-ecompetentes-claves-estrategias-y-herramientas-para-innovar-en-red2-edicion-/>. Acesso em: 08 jun. 2017.

104

Conceitos como Humanidades, Letramento e Culturas Digitais foram explorados, a
fim de auxiliar o cursista a compreender que não é possível excluir a voz humana do discurso
da tecnologia, bem como o fato de ter conhecimento de software ou de hardware não é
suficiente para o conceito atual de letramento digital. Conforme o conteúdo, uma nova forma
de presença e aparência digital valoriza outras modalidades de interação humana e requer
conhecimentos dos conceitos de netiqueta85.
O Conectivismo também foi um subtema abordado. De acordo com o MOOC,
percebe-se uma atenção maior para uma questão importante: a tecnologia melhora de fato a
aprendizagem ou é apenas um novo meio de ―transmissão do conhecimento‖? Os professores
ponderam que a nova teoria pedagógica deve ter como eixo reaprender como avaliar a
informação depositada nos servidores da web, uma vez que, para eles, ―todo o conhecimento
está depositado na rede‖.
Para a tarefa da semana, o participante foi orientado a
Criar ou modificar um perfil no Linkedin (seguindo as práticas aqui abordadas) e
divulgar no fórum do módulo, de forma a alargar a nossa rede de contatos aos
participantes do MOOC.
Depois das alterações efetuadas comparar o nosso perfil de uma rede social
(exemplo Facebook), e o de uma rede profissional (exemplo Linkedin). Refletir
86
sobre as principais diferenças no fórum .

Os professores do MOOC recomendam que deve ser dada ao aluno/cursista a
possibilidade de escolha de sua própria sequência de aprendizagem. Segundo o MOOC, o
profissional e-competente ―coleta informação na web, reflete sobre ela, tendo como base seu
conhecimento prévio, seleciona o conteúdo de maior significância e o apresenta em sua tarefa
de aprendizagem ou trabalho87‖. Este processo, denominado Metacognição, conduz o
participante à construção de um conhecimento ―mais próprio, mais personalizado‖, evitando o
rotineiro procedimento educacional do material ―entregue‖ pelos instrutores. No vídeo 1,
professores buscaram alertar também quanto ao nível de ―conforto e domínio‖ no uso das
TIC, tanto do alunado quanto dos professores, um fator importante que faz parte da
construção do próprio conhecimento.
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O vídeo 2 discutiu o conceito de comunidades virtuais de prática. O material apresenta
o conceito de Wenger; trata-se de um conjunto de indivíduos, unidos formalmente por
interesses comuns, que aprendem e constroem conhecimento individual e coletivo. Vários
exemplos de redes sociais profissionais foram discutidos: Xing, Bayt, LinkedIn são redes
profissionais que podem funcionar como ferramenta de partilha e reflexão, bem como
ferramentas de recrutamento e de busca de novas oportunidades profissionais; Research Gate
é uma rede para publicação de artigos científicos e outros.
No módulo de encerramento, da última e oitava semana, foi proposta uma avaliação
do MOOC a partir de um questionário com cerca de 38 perguntas. Dados pessoais, questões
preliminares, objetivos, conteúdo e avaliação, estrutura e sequência dos módulos, formação
em MOOC, formação profissional foram alguns dos temas em destaque.
Apesar de ser oferecido em menos tempo que o MOOC 1, o MOOC 2 foi muito mais
cansativo, por incluir uma gama vasta e variada de recursos. Por vezes, tanta informação
causava desorientação e esmorecimento. Certamente, este não é um MOOC para iniciantes,
como descrito no início do curso.
Os fóruns deste curso foram destinados às postagens das atividades semanais.
Contudo, não houve, assim como no MOOC 1, muita interação por parte dos participantes,
que também parecem ter ―abandonado‖ o MOOC logo após a terceira semana.
Ao final de cada módulo, havia testes que podiam ser refeitos à vontade do cursista.
As ―avaliações‖ deveriam alcançar 75%, para que o participante pudesse obter um certificado.
A plataforma disponibilizava o certificado de conclusão do MOOC, todavia, mediante
pagamento.
De maneira geral, as atividades desenvolvidas nos dois MOOC puderam ser
identificadas e relacionadas aos padrões de letramento informacional, defendidos pela ACRL,
como visto nos dois quadros mostrados nos Apêndices A e B. Em cada tarefa designada para
as primeiras semanas dos cursos, o aprendiz era motivado a buscar informações, selecioná-las,
reusá-las, criá-las, como parte da produção de conhecimento. Estas atitudes e as competências
necessárias para desenvolvê-las estão caracterizadas no padrão 1: o estudante de letramento
informacional determina a natureza e a extensão da informação necessária, identificando uma
variedade de tipos e formatos de potenciais fontes de informação.
As atividades das semanas 3 e 4 do MOOC 1 e as da semana 2 do MOOC 2 (ver
quadros) enfatizaram mais especificamente as questões éticas e legais, promovendo
informações acerca dos tipos de licenças mais comuns, bem como das atribuições, do uso
comercial autorizado ou não, das adaptações e partilha posterior. Relacionados a estas
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atividades, encontram-se os padrões 3 e 5. O primeiro define que o estudante de letramento
informacional avalia a informação e sua fonte criticamente e incorpora a informação
selecionada em sua base de conhecimento e sistema de valores, enquanto no segundo, o
aprendiz compreende muitas das questões econômicas, legais e sociais que envolvem o uso da
informação e dos acessos e utiliza a informação eticamente e legalmente.
As atividades que levam à identificação do padrão 2 estão presentes com a mesma
frequência nos dois MOOC: semanas 2, 6, 7 e 10 no MOOC 1 e módulos 1, 3 ,5 e 6 do
MOOC 2. São tarefas nas quais o estudante de letramento informacional acessa a informação
necessária de forma efetiva e eficiente, selecionando o método de investigação mais
apropriado ou o sistema de recuperação de acesso à informação essencial. Ele é capaz de
extrair, gravar e gerenciar a informação e suas fontes.
Destacando-se nos módulos 3, 4 e 5 do MOOC 2 e nas semanas 5 e 9 do MOOC 1, o
padrão 4 tipifica o estudante de letramento informacional como alguém que usa a informação
de forma efetiva para realizar um propósito específico. Este aprendiz aplica informações
novas e prévias ao planejamento de criação de um determinado produto ou desempenho, bem
como revisa este processo, comunicando-o efetivamente a outros.
Ambos os MOOC analisados estão ligados a uma proposta de preparo do participante
para o uso dos ambientes virtuais, ainda que o primeiro tenha adotado um enfoque mais
generalizado do que o segundo no tocante às relações e a atuações dos profissionais em rede.
Se, por um lado, o MOOC 1 enfatiza o uso dos papéis assumidos (ver Figura 6), de acordo
com as nove ―atitudes‖ que cada um representa, por outro lado, o MOOC 2 ressalta o uso de
―ferramentas virtuais‖ para o desenvolvimento profissional em rede. O próximo capítulo
oferece algumas considerações finais a respeito deste novo modelo de formação em rede e
alguns de seus possíveis desdobramentos.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A estratégia de disposição de informação e recursos como cerne do processo de
aprendizagem e a comunicação como mecanismo fundamental em um espaço de
aprendizagem produtivo são dois aspectos relevantes na interseção de educação e tecnologias
(WELLER, 2007). Sob este ponto de vista, os MOOC se ajustam perfeitamente a estes
aspectos. ―Grosso modo‖, todos os modelos de MOOC podem ser encaixados em um espectro
pedagógico, que, certamente, irá contribuir para o desenvolvimento do letramento
informacional de várias formas, à medida que algum nível de letramento informacional é
necessário para o uso de ambientes virtuais de aprendizagem.
A discussão acerca do desenvolvimento do letramento informacional dentro dos
MOOC depende não apenas do envolvimento, da participação em ambientes massivos abertos
on-line, mas também de abordagens pedagógicas e conceituais específicas para a
aprendizagem aberta de grandes números de estudantes. De acordo com Stewart (2013, p. 4),
―essas abordagens são centradas no ethos, diferenciando-as das perspectivas focadas no
mercado e nas métricas, a partir das quais os MOOC são mais comumente retratados nas
mídias‖.
O objetivo geral da pesquisa desdobrou-se em questões específicas relacionadas com
os ambientes de aprendizagem on-line. Nestes desdobramentos, a primeira questão de estudo
buscou identificar quais as concepções de letramento informacional estão sendo concretizadas
em MOOC. A fim de investigar estes temas e obter uma visão mais apurada do problema, a
pesquisadora participou, ativamente, de dois MOOC no decorrer deste trabalho.
Em sua proposta, o MOOC 1 anunciava o empoderamento dos participantes por meio
do ―metaletramento‖, termo que engloba a noção de letramento informacional em uma
concepção mais ampla. Buscou apoiar estudantes universitários que quisessem expandir suas
capacidades de pensamento crítico por meio de pesquisa, escrita e adaptação às tecnologias
emergentes. As habilidades relativas ao metaletramento estavam relacionadas aos papéis
representados pelos cursistas em ambientes on-line (pesquisador, tradutor, colaborador,
professor, participante, comunicador, autor, produtor e editor). O MOOC solicitava que os
participantes desempenhassem cada um destes papéis, por meio das atividades, que
conduziam o cursista no desenvolvimento de habilidades pertinentes.
O metaletramento, neste MOOC, era visto como uma abordagem abrangente de vários
tipos de letramento e sugere mudanças na forma como a informação é percebida, uma
abordagem principalmente baseada em habilidades para a aprendizagem. Tratou-se de uma
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proposta de mudança com ênfase em habilidades específicas para a produção colaborativa e o
compartilhamento de informações, usando tecnologias interativas.
Esta abordagem, relevante para quem consome informações digitais, contribui de
forma ativa para configurações sociais mediadas pela tecnologia. A partir desta formação, os
membros

do curso,

possivelmente, poderiam

tornar-se cidadãos

colaborativos

e

comprometidos para a contribuição de conteúdos para esses espaços.
Por sua vez, o MOOC 2 priorizou o treinamento em conceitos, chaves e estratégias
gerais para o uso profissional de mídias sociais e outras ferramentas on-line, enfatizando o
desenvolvimento de ―competências digitais. O curso priorizou a formação profissional em
rede de oito competências digitais. Neste contexto, o conjunto de competências envolvidas no
letramento informacional promovido neste curso seria capaz de munir um participante/aluno
de ―ferramentas‖, que possibilitassem o êxito e o conduzissem até o final do curso, de fato,
uma inverdade, pois este curso exigiu um nível de letramento bastante elevado. Não apenas
devido às suas inúmeras atividades a cada módulo, mas pela complexidade das tarefas
propostas, como o uso de várias mídias ao mesmo tempo para a criação de um material e
postagem compartilhada em redes sociais ainda não utilizadas pelo participante.
Vários autores (BELLUZZO, 2005; CAMPELLO, 2009; DUDIAK, 2013; GASQUE,
2012) entendem o letramento informacional como um processo, uma construção histórica e
cultural, algo que sugere um período de tempo considerável para tal demanda. Nesta
perspectiva, um único curso de poucas semanas talvez seja suficiente apenas para iniciar o
estudante nesta trajetória de aprendizagem. Outro ponto a ser destacado diz respeito ao
conteúdo das tarefas propostas, que exigiam bem mais que os pré-requisitos descritos no
início dos MOOC; o conhecimento prévio encapsulado nos pré-requisitos ficaria aquém do
necessário para o desenvolvimento das tarefas do curso.
A segunda questão focalizava quais as concepções de competências estavam sendo
concretizadas nestes MOOC. Ambos os cursos buscaram desenvolver estas concepções por
meio dos termos competências e habilidades. Ainda que usassem termos diferentes para as
concepções de letramento informacional, os desenvolvedores de ambos os cursos se basearam
sempre na necessidade de um conjunto de competence, skills e competency.
Outras duas questões específicas diziam respeito às competências desenvolvidas em
MOOC e às formas como essas competências estão sendo fomentadas. Por sua disposição
mais voltada para os variados papéis que um indivíduo pode vir a representar na sociedade, no
MOOC1 foi possível inferir como competências concebidas para o processo de aprendizagem
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as noções de autonomia, autoria, independência, autorregulação e livre-arbítrio. Estas
competências emergiram da análise dos dados, ou seja, não estavam especificadas no MOOC.
As atividades propostas no curso possuíam orientações para a elaboração de textos
autorais. Como as atividades não eram obrigatórias, pois não havia instrumentos de avaliação
semana a semana, o participante poderia deixar de realizá-las. Porém, isto acarretaria em
consequências como, por exemplo, perder toda a sequência de organização dos roteiros de
aprendizagem. Ter autocontrole, saber lidar com as falhas, com o fracasso são atitudes
importantes para um aprendiz metaletrado.
Por sua visão mais voltada para a promoção de habilidades profissionais em rede, o
MOOC 2 explicitava as competências que seriam desenvolvidas no curso. Devido ao grau de
complexidade das práticas pedagógicas, várias competências eram acionadas para o mesmo
exercício. Atividades que propunham, por exemplo, interação nas redes sociais e uma reflexão
acerca do motivo de formação das comunidades em rede acionavam, ao mesmo tempo, duas
competências: orientação para a comunidade e trabalho em rede.
Se em princípio os MOOC surgiram como uma nova tecnologia educacional, que
romperia com as abordagens pedagógicas vigentes e promoveria o acesso a todos, por sua
característica ―aberto‖, atualmente, estes cursos são produtos de empresas de tecnologia
educacional, representados por plataformas de peso como Coursera, edX, Udacity, que
cobram mensalidades e certificados, além de oferecerem financiamentos para o custo da
formação. Neste sentido, é possível perceber o quanto a trajetória destes cursos mudou, parece
contraditório que grande parte deles, hoje, não sejam mais gratuitos.
Se, inicialmente, os cursos eram massivos e abertos, hoje, alguns poucos provedores já
começam a oferecer cursos pequenos e privados, uma característica que vai se fortalecendo, à
medida que a trajetória dos MOOC se aproxima cada vez mais das grandes empresas e seus
treinamentos corporativos específicos, por viabilizarem uma abordagem mais instrucional
(KNOX, 2017). Assim, os MOOC se afastam a passos largos dos ideais emancipatórios
(individuais e educacionais), tão propagados por instituições como UNESCO, ALA, ACRL e
outras na promoção destes cursos.
Pareceria ingênuo acreditar que junto aos MOOC, não houvesse pesados interesses
financeiros. Estes parecem cada vez mais voltados para temas e tópicos específicos,
percebidos como relevantes e atuais por seus desenvolvedores, alinhando-os, assim às
demandas percebidas pelas empresas de tecnologia do setor. Desta forma, conforme Knox
(2017, p. 384), estes cursos estariam ―beneficiando a retórica em grande parte incontestada
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em torno das ‗habilidades do futuro‘ e a necessidade de letramentos digitais, como a
‗programação‘ ou, de fato, o pensamento computacional‖.
No entanto, a visão preponderante nos ambientes de negócios ou da administração
educacional indica que os MOOC tendem a fomentar a informação e as perspectivas focadas
na tecnologia sobre a educação, baseando-se no que precisa ser conhecido e no ―domínio do
conteúdo‖. O que se vê nos MOOC é a maximização de um produto da tecnologia
educacional empregado como um solucionador de problemas e não um meio para a
aprendizagem como um processo de construção do conhecimento. Barnnel (2017, p. 34)
adverte que ―precisamos estar atentos a desenvolvimentos tecnológicos na educação que
tenham mais a ver com a acumulação e expansão do Capital do que com realmente ajudar aos
alunos em seu processo de aprendizagem‖.
Grandes empresas, instituições e organizações citadas nesta dissertação veem o acesso
livre e MOOC como revolucionários e, conforme argumenta Alevizou (2017, p. 317),
mobilizadores dos objetivos sociais de alargamento da atuação dos ―desfavorecidos, com a
‗separação‘ de atividades defendida como uma estratégia para a mercantilização eficiente,
garantia de qualidade e geração de receitas provenientes de serviços prestados ao público‖.
Todavia, a autora alerta que esta ―abertura‖ tem sido utilizada como ―moeda flexível‖ para a
mercantilização da educação.
Apesar das categorias (cMOOC e xMOOC) indicarem diferentes abordagens
pedagógicas, bem como diferentes interpretações da EA, como sinaliza Knox (2017), outros
fatores (econômicos, políticos e culturais) podem ter maior influência sobre o
desenvolvimento destes cursos e, consequentemente, seu deslocamento para o setor da ES.
Segundo Knox (2017, p. 382), a ―reivindicação de valor universal tem sido um aspecto
importante na promoção de MOOC, o que deu sustentação à ideia de que o formato era capaz
de substituir a instituição‖.
Este estudo indica que o uso de MOOC para o desenvolvimento de letramento
informacional pode não ser suficiente ou mesmo apropriado, em razão da necessidade de
níveis de letramento mais avançados para dar prosseguimento nas atividades desenvolvidas
nos MOOC observados. Pesquisas futuras, que focalizem, especificamente, a experiência da
aprendizagem em MOOC, poderão trazer à luz informações complementares para embasar
novos trabalhos.
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APÊNDICE A – Quadro de Semanas, temas, objetivos e padrões – MOOC 1
Semanas

Temas

Objetivos

Padrões ACRL

Semana
1

Seu papel como um
aprendiz
de
metaletramento

Padrão 1
Identificar a necessidade de
pesquisa sobre a informação.

Semana
2

Tornando-se
um
cidadão
digital:
criação
e
compartilhamento de
identidade social

Desenvolvimento do pensamento sobre
seu papel como pensador crítico e
cidadão digital colaborativo capaz de
navegar,
criar
e
compartilhar
informações relevantes de maneira
efetiva.
Demonstração de sua própria presença e
identidade na web;
Explicação das configurações de
privacidade pessoal nas mídias sociais e
outros sites baseados na web;
Distinção e articulação das implicações
dessas configurações de privacidade;
Explicação das implicações de usar as
mídias sociais para formar uma
identidade pública;
Demonstração de como os outros usam
redes sociais para formar uma
identidade pública para nós.
Interpretação e definição de direitos
autorais;
Comparação e distinção entre direitos
autorais,
licenciamento
Creative
Commons e domínio público;
Descrição de acesso aberto;
Explicação e definição ―open washing”;
Classificação dos conceitos de "aberto e
livre";
Aplicação de Creative Commons ao
trabalho da semana;
Explicação o nível de ―abertura‖ em
uma obra original e decidir qual deles
utilizar.
Interpretação e identificação criações /
conteúdo que possam ser remixados
legalmente;
Determinação
e
discussão
das
considerações éticas de compartilhar
informações;
Aplicar nova licença a uma criação
remixada;
Desenvolvimento de considerações
éticas de como partilhar esta criação
remixada.

Padrão 3
Avaliar
criticamente
informação e sua fonte.

Preparo e inserção de uma fonte de
informação no seu contexto (por
exemplo, formato da informação e modo
de entrega), a fim de determinar o valor
do material para essa situação
específica;
Análise e apreciação, criticamente, a
importância de avaliar o conteúdo de
diferentes fontes, incluindo o conteúdo
dinâmico das mídias sociais.

Padrão 1
Identificar a necessidade de
pesquisa sobre a informação.

Semana
3

Semana
4

Semana
5

Tornando-se
um
cidadão
digital:
compreensão
de
propriedade
intelectual

Tornando-se
um
cidadão digital: uso
ético da informação

Compreensão
de
como a informação é
―embalada‖
e
compartilhada

Padrão 1
Identificar a necessidade de
pesquisa sobre a informação.
Padrão 2
Localizar de modo eficiente a
informação necessária.

Padrão 3
Avaliar
criticamente
informação e sua fonte.

a

Padrão 5
Reconhecer os aspectos éticos
e legais do uso da informação

a

Padrão 5
Reconhecer os aspectos éticos
e legais do uso da informação

Padrão 3
Avaliar
criticamente
informação e sua fonte.

a

Padrão 4
Utilizar a informação para
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Semana
6

Semana
7

Semana
8

Semana
9

Semana
10

Criaçãode informação

Participação como um
contribuidor global

Criação e curadoria

Reflexão
metacognitiva

Aprendizagem
empoderadora:
de
aprendiz a professor

Crítica e avaliação do conteúdo gerado
pelos participantes e as contribuições
feitas por outros, de fora do grupo;
Demonstração da capacidade de utilizar
eficazmente fontes de informação e
mecanismos de feedback para o
desenvolvimento de conteúdo original;
Avaliação
e reflexão
sobre a
participação consciente em ambientes
colaborativos;
Reconhecimento de que a criação de
informações
é
um
intercâmbio
colaborativo contínuo;
Criação de conteúdo original para
expressar uma perspectiva única para
uma audiência.
Explicação da importância de ser capaz
de se comunicar com uma audiência
global;
Análise de um texto existente para sua
capacidade de comunicação em um
contexto global;
Discriminação e reflexão sobre a criação
e reutilização de recursos educacionais
abertos em escala global.
Avaliação e integração informações de
múltiplas fontes em novas formas
coerentes;
Avaliação e explicação de seus
processos de tomada de decisão
envolvidos com a curadoria de
conteúdo.
Reconhecimento de que a aprendizagem
é um processo;
Selecionar e aplicar uma estratégia para
melhorar sua aprendizagem;
Valorização do conhecimento que o faz
refletir sobre seus erros ou sobre erros
que levam a novos insights e
descobertas sobre seus processos de
pensamento.
Demonstração da capacidade de traduzir
informações apresentadas de uma forma
para outra, com o propósito de melhor
atender às necessidades de públicos
específicos;
Explicação e comunicação eficaz de
experiências pessoais e profissionais
para informar e ajudar os outros;
Conclusão e demonstração de que os
alunos também podem ser professores.

Fonte: www.cousera.org (com adaptações da autora

alcançar um propósito.
Padrão 1
Identificar a necessidade de
pesquisa sobre a informação.
Padrão 2
Localizar de modo eficiente a
informação necessária.
Padrão 3
Avaliar
criticamente
informação e sua fonte.

a

Padrão 2
Localizar de modo eficiente a
informação necessária.
Padrão 3
Avaliar
criticamente
informação e sua fonte.

a

Padrão 3
Avaliar
criticamente
informação e sua fonte.

a

Padrão 5
Reconhecer os aspectos éticos
e legais do uso da informação
Padrão 3
Avaliar
criticamente
a
informação e sua fonte.
Padrão 4
Utilizar a informação para
alcançar um propósito.

Padrão 2
Localizar de modo eficiente a
informação necessária.
Padrão 3
Avaliar
criticamente
informação e sua fonte.

a
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APÊNDICE B – Quadro de Módulos, temas, objetivos e padrões – MOOC 2
Módulo
Módulo
1
UMA

Temas
Conceitos –
chave

Objetivos

Padrões

Conhecimento e compreensão dos conceitos Padrão 1
chave da sociedade e cultura digitais.
Identificar a necessidade de
Reflexão sobre a importância de ter uma pesquisa sobre a informação.
identidade digital cuidada.
Analise de diferentes perspectivas, as Padrão 2
características da web social assim como as Localizar de modo eficiente a
competências e ferramentas necessárias para se informação necessária.
movimentar neste ambiente.
Módulo
Questões
Reflexão sobre a importância dos aspectos Padrão 3
2
éticas
e éticos e jurídicos, para além do instrumental, Avaliar
criticamente
a
UNL
legais
essenciais para se estar on-line.
informação e sua fonte.
Conhecimento e compreensão questões
relacionadas com a licença de publicação de Padrão 5
conteúdos em rede, básicos, também no Reconhecer os aspectos éticos
momento de publicar conteúdos próprios e no e legais do uso da informação.
respeito pelos direitos de autor on-line,
essenciais ao escolher conteúdos de terceiros.
Analise de caso de boas e más práticas sobre
estas questões.
Módulo
Planejamento Reflexão sobre a importância de desenvolver e Padrão 2
3
e estratégias
incentivar marcas digitais profissionais pessoais Localizar de modo eficiente a
UMA
segundo uma perspectiva estratégica.
informação necessária.
Conhecimento e compreensão dos principais
passos do processo de planejamento e de Padrão 3
colocação em marcha de marcas digitais Avaliar
criticamente
a
profissionais pessoais trazendo estratégias e informação e sua fonte.
ideias práticas.
Compartilhamento de casos de sucesso de Padrão 4
profissionais em rede e conselhos de Utilizar a informação para
especialistas relatados na primeira pessoa, alcançar um propósito.
assim como refletir a partir de alguns exemplos
reais de boas e más práticas on-line.
Módulo
Edição e
Conhecimento das chaves de gestão das redes Padrão 4
4
publicação
sociais e outras ferramentas da web social para Utilizar a informação para
UNL
de conteúdos a edição / publicação de conteúdos online, alcançar um propósito.
(I)
como os blogs ou microblogs.
Disposição de algumas estratégicas-chave e de
exemplos de boas práticas de uso profissional
neste contexto.
Módulo
Edição e
Conhecimento
do
potencial
e
do Padrão 2
5
publicação
funcionamento, a traços largos, das redes Localizar de modo eficiente a
UMA
de conteúdos sociais orientadas para a publicação de informação necessária.
(II)
conteúdos visuais, de gráficos e infografias às
apresentações, tutoriais vídeo etc.
Padrão 4
Dispor de um catálogo de ferramentas úteis, Utilizar a informação para
desta tipologia, para seu uso profissional.
alcançar um propósito.
Módulo
Networking
Descobrimento de outros possíveis usos da web Padrão 2
6
e rede de
social, para além da publicação de conteúdo: Localizar de modo eficiente a
UNL
comunicação colaboração,
comunicação,
gestão
da informação necessária.
informação ou vigilância do ambiente.
Disposição de um catálogo de ferramentas úteis Padrão 3
para o efeito.
Avaliar
criticamente
a
Reflexão a partir de exemplos, sobre boas e más informação e sua fonte.
práticas neste contexto.
Fonte: https://miriadax.net/web/profesionales-ecompetentes-claves-estrategias-y-herramientas-para-innovar-enred (com adaptações da autora)

