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RESUMO 
 
Esta comunicação apresenta parte de uma pesquisa em andamento no 
Centro Universitário do Leste de Minas Gerais – UNILESTEMG. Os 
estudos oriundos da pesquisa vêm contribuindo para a reflexão sobre 
novas possibilidades de ação pedagógica na perspectiva de 
metodologias que favoreçam a flexibilização dos currículos de cursos 
presenciais, estruturados a partir de leis e currículos rígidos. Em tal 
pesquisa, destacamos a relevância do conhecimento do grau de 
letramento digital dos sujeitos da sociedade acadêmica, com a intenção 
de provocar o desenvolvimento de um paradigma de trabalho coletivo 
no processo de aprendizagem dos cursos superiores presenciais da 
instituição em estudo. Inicialmente, busca-se o conceito de letramento 
digital, em seguida apresentam-se os resultados parciais da pesquisa 
e, por fim, apresentam-se algumas propostas de ações para inovar 
cursos de graduação do UNILESTEMG.  
 
PALAVRAS CHAVE: Letramento digital, currículo presencial, 
metodologia, EAD 
 
INTRODUÇÃO 

Os professores do NEV – Núcleo de Educação Virtual do Centro 
Universitário do Leste de Minas Gerais (UNILESTEMG), instituição da 
rede particular de ensino, instigados pelos estudos e trabalhos que 
desenvolvem desde 2000 sobre ambientes de aprendizagem 
colaborativos virtuais nos cursos de EAD – Educação a Distância, 
buscam, a partir da pesquisa em andamento, conhecer o grau de 
letramento digital dos diretores de áreas, coordenadores, professores e 
alunos de cursos de graduação  da instituição. Tal pesquisa tem a 
intenção de provocar o desenvolvimento de um paradigma de trabalho 
coletivo no processo de aprendizagem dos cursos superiores 
presenciais do UNILESTEMG.  

O trabalho está em sintonia com as discussões sobre 
aprendizagem nos ambientes colaborativos virtuais que vêm tomando 
força nas produções teóricas sobre educação dos últimos anos. Tais 
ambientes são apontados por filósofos, sociólogos, psicólogos e 
educadores como uma possibilidade de ampliação da sala de aula nas 
instituições de educação, uma vez que contribuem para que os sujeitos 
da aprendizagem interajam entre si e com o objeto de conhecimento. 
No ambiente virtual, as trocas sociais, condições necessárias para o 
desenvolvimento do pensamento, são favorecidas pela flexibilidade do 
espaço e do tempo da rede.  

As tomadas de posições das diferentes áreas convergem para a 
questão do letramento digital do sujeito/indivíduo, ou seja, as 
discussões giram em torno do destino e uso das tecnologias pelos 
usuários.  

Para o filósofo Lévy (1999), os indivíduos toleram cada vez 
menos seguir cursos uniformes ou rígidos que não correspondem às 
suas necessidades reais e à especificidade de seu trajeto de vida.. 
Para o sociólogo Castells (1999), a difusão da tecnologia amplifica seu 
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poder de forma infinita à medida que os usuários apropriam-se dela e a 
redefinem. A partir dessa redefinição, a mente humana com a Internet 
se torna uma força direta de produção. Já os educadores Flecha e 
Tortajada (2000) afirmam que nós, educadores e educadoras, devemos 
conhecer a sociedade em que vivemos e as mudanças geradas para 
potencializar, não apenas as competências dos grupos privilegiados, 
mas também as competências requeridas socialmente a partir da 
consideração de todos os saberes. 

Apesar do reconhecimento da importância das considerações 
supracitadas, o uso da rede para promover ambientes colaborativos de 
aprendizagens ainda é um desafio. Assim como os artefatos 
tecnológicos provocam mudanças na estrutura física da escola - novas 
salas, novos setores - as tecnologias da informação e da comunicação 
- TIC sugerem novas posturas pedagógicas que considerem o aluno 
como agente no processo de aprendizagem.  

Conforme argumenta Dias (2003), faz-se necessário ao docente 
um distanciamento do discurso monológico da resposta certa, da 
seqüência linear de conteúdos curriculares, de estruturas rígidas dos 
saberes já prontos. É necessário, também, uma aproximação em 
relação à flexibilidade, à interconectividade, à variedade nas relações 
sociais e de interesse dos envolvidos no processo de aprendizagem. 

Nesse contexto, a flexibilidade, a interconectividade, a 
diversidade e a variedade nas relações sociais e de interesse dos 
envolvidos no processo de aprendizagem são elementos fundamentais. 

Mas como provocar tal distanciamento nos sujeitos envolvidos 
no processo ensino-aprendizagem de cursos presenciais estruturados 
a partir de leis, currículos e estruturas rígidas? Que mudanças a 
educação online pode provocar nos cursos de graduação? Perguntas 
como essas motivaram a pesquisa em questão. 

No que se refere à ação do professor em sala de aula, 
reconhece-se que as competências científica e pedagógica são 
fundamentais para o desempenho do aluno no processo educacional. 
Ensinar, utilizando a informática exige cada vez mais a atenção do 
professor. Moran (2003) nos alerta sobre a importância do professor-
educador ter um amadurecimento intelectual, emocional e 
comunicacional para facilitar todo o processo de organização da 
aprendizagem, porque os alunos tendem a dispersar-se diante de 
tantas conexões possíveis e a própria navegação se torna, às vezes, 
mais sedutora do que o trabalho a ser realizado. Não seria essa a 
intenção de Paulo Freire ao discutir sobre a educação libertadora em 
oposição à educação bancária? 
 Dessa forma, as práticas docentes historicamente construídas 
demonstram que posturas conservadoras inovadas pelas TIC não 
ampliam as condições de aprendizagem. Talvez o maior problema 
quanto ao uso pedagógico do computador esteja no fato de muitos 
profissionais da educação não terem, ainda, a formação que lhes 
permita absorver a complexidade das TIC, implantadas na educação 
relativamente há pouco tempo.  

Nesse sentido, pretendemos, inicialmente, levantar o grau de 
letramento digital dos sujeitos acadêmicos dos cursos superiores 
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UNILESTEMG. A partir desse conhecimento espera-se propor 
atividades capazes de provocar o desenvolvimento de um paradigma 
de trabalho coletivo no processo de aprendizagem dos cursos 
presenciais em estudo.   
 
METODOLOGIA 

De acordo com Gil (2002), quanto aos objetivos, esta é uma 
pesquisa exploratória e descritiva.  Exploratória porque busca uma 
maior familiaridade com uma situação idealizada ou percebida, no 
caso, o grau de letramento digital, buscando torná-la mais explícita.   A 
pesquisa é ainda descritiva, porque se busca, com ela, descrever as 
características de uma determinada população, nesse primeiro 
momento, apenas o corpo gestor do Unileste-MG.   

Esta população foi escolhida em função do fácil acesso que os 
pesquisadores têm ao corpo gestor da instituição.  De um total de 32 
diretores e coordenadores de cursos, 22 responderam ao questionário, 
o que corresponde a 69% do universo de sujeitos gestores dos cursos 
de graduação do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais – 
Unileste-MG 

Quanto à abordagem, esta é uma pesquisa qualitativa, pois a 
análise do problema será feita a partir da interpretação de respostas 
subjetivas a questões relativas à percepção da relação entre a prática 
docente e o uso de tecnologias de informação e comunicação.  

A pesquisa bibliográfica, de acordo com Gil (2002), é um método 
fenomenológico que preocupa com a descrição direta da experiência 
tal como ela é e o sujeito é reconhecidamente importante no processo 
de construção do conhecimento. Nesse caso foi usada para sustentar o 
trabalho de campo. Optou-se pelo levantamento de dados empíricos, 
por entender que esse processo atenderá melhor aos propósitos do 
trabalho. 

O questionário aplicado foi elaborado com questões objetivas, 
sendo que, em algumas delas, foi solicitado que o respondente 
justificasse a sua resposta.  O questionário foi aplicado 
simultaneamente aos sujeitos envolvidos. 

Os dados foram tratados a partir das bases legais de EAD no 
Brasil e a partir de pressupostos teóricos que tratam das concepções 
de letramento digital, de aprendizagem, de ambientes colaborativos de 
aprendizagem em rede. Entre esses destacam-se os de COSCARELLI 
(2005), FLECHA e TORTAJADA (2000), LÉVY(2003), CASTELLS 
(1999), MORAN (2003),  SOARES (1998 ), VALENTE (2002).. 

Considerando a atualidade do termo letramento digital, fez-se 
necessário então, percorrer os aportes teóricos e buscar o conceito 
para clarificar a proposta da pesquisa e elevar a compreensão e 
concordância dos envolvidos com essa proposição. Tal necessidade se 
acentuou devido aos inúmeros discursos e, relativamente, pouco 
referencial teórico sobre o referido termo.   
 
LETRAMENTO 

Os estudos sobre letramento que redimensionaram a 
compreensão sobre a apropriação da escrita pelo sujeito cognoscente 
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contribuem para a compreensão do conceito de letramento digital, 
termo que atualmente se evidencia nos discursos sobre aprendizagem 
em rede. O entendimento da dimensão sócio-cultural da escrita e de 
seu aprendizado é mais complexo do que codificar/decodificar. A 
possibilidade de favorecer o letramento está na possibilidade de 
deslocar o foco das preocupações normativas e de formalidade pouco 
úteis para a formação dos indivíduos, para os processos de 
organização dos discursos, dos recursos da escrita para organizar o 
pensamento e intervir no espaço social. 

Nessa perspectiva, o sujeito letrado é aquele que, além de saber 
ler e escrever, "sabe também fazer uso do ler e escrever, sabe 
responder às exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz 
continuamente" Soares (1998, p.20).  . 
 Nesse sentido, em sintonia com Soares (2002), entende-se como 
letramento digital “um certo estado ou condição que adquirem os que 
se apropriam da nova tecnologia  digital e exercem práticas de leitura e 
escrita na tela,  diferente do estado ou condição – do letramento – dos 
que exercem práticas de leitura e escrita no papel”. 

As considerações apontadas evidenciam que a escrita, 
apropriada pelo sujeito através da atividade social, não só se constitui 
em ferramenta essencial para elaboração e sistematização de novos 
conhecimentos, como também permite o resgate do conhecimento 
selecionado e transmitido historicamente. Assim sendo, entende-se 
que o ambiente informatizado de aprendizagem favorece o acesso a 
diversos bancos de dados textuais, imagéticos e sonoros; a interação 
com diversas culturas, com comunicação em tempo real e construção 
de conhecimento em rede, contribui para formação de sujeitos letrados 
e, conseqüentemente, fazem do homem contemporâneo um ser 
privilegiado para analisar os processos dialéticos da história. Nesse 
caso, o letramento digital torna-se uma ferramenta efetiva da 
aprendizagem na sociedade da informação.  

RESULTADOS PARCIAIS 

Para melhor visualização os dados coletados, serão 
apresentados, no quadro 1. Em seguida, serão descritos e brevemente 
analisados de acordo com as considerações teóricas sugeridas pelos 
professores do grupo que realiza a presente pesquisa. 
 
QUADRO 1 
 
Diagnóstico Corpo Gestor Unileste-MG 
 
Questões Corpo Gestor 

Você acredita que: Sim % Não % 
a) um dia todas as salas de aula estarão conectadas às redes 
de comunicação instantânea 

64 36 

b) podemos planejar mudanças graduais, flexibilizando o 
currículo? 

100 0 01 

c) o sistema bi-modal se mostra promissor para o ensino nos 
diversos níveis? 

91 9 
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Você sabe que no currículo de um curso presencial a 
legislação permite 20% de EAD? 

77 23 

Se sim, você sabe como proceder para fazer uso desta 
possibilidade? 

23 64 02 

Se sim, você tem interesse que seu curso ou área faça uso 
desta possibilidade? 

64 9 

03 É importante a capacitação docente para acompanhar o 
curso em seus momentos virtuais? 

100 0 

O seu curso, ou os cursos da sua Área, já 
ofereceu/ofereceram disciplina ou participou/ participaram de 
projetos com cursos na modalidade de EAD? 

36 64 

04 

Se sim qual(is)? 0 0 
Você utiliza a Internet para ampliar a sua prática docente? 91 5 
Se sim qual(is) recurso(s) você utiliza?   
Teleduc 0 0 
E-mail 82 0 
Chat 5 0 
Fórum 27 0 
Home Page 36 0 
Outros 14 0 

05 

Quais?   
06 Você já fez algum curso de formação continuada em EAD? 5 95 

07 Você sabe que o NEV oferece um curso de Capacitação 
Docente em EAD, semestralmente?  

91 9 

08 Você interessa realizar o curso de Capacitação Docente em 
EAD no ano de 2007 

77 26 

 
FONTE: Base de dados da pesquisa, 2007. 
 

Conforme dados apresentados no QUADRO 1, os gestores e 
coordenadores dos cursos da graduação da instituição estão, conforme 
BIANCHETTI (200[?])i, antenados [grifo nosso], ou seja,  buscando 
apreender e colocar a seu serviço os meios que as tecnologias da 
comunicação e informação oferecem para (re)significar o ambiente de 
aprendizagem. 

Dos diretores de área e coordenadores dos cursos de 
graduação, 64% acreditam que um dia todas as salas de aula estarão 
conectadas às redes de comunicação instantânea; 100% estão 
convictos de que podem planejar mudanças graduais para flexibilizar o 
currículo; 91% acreditam que o sistema bi-modal se mostra promissor 
para o ensino nos diversos níveis; 77% dos sujeitos pesquisados 
sabem que a legislação permite 20% de EAD no currículo de um curso 
presencial. 

Tais resultados corroboram a tese que os sujeitos envolvidos 
reconhecem que “a difusão da tecnologia amplifica seu poder de forma 
infinita, à medida que os usuários apropriam-se dela e a redefinem” 
(CASTELL, 1999, p.51). O que nos leva a inferir que há uma 
consciência coletiva quanto ao avanço tecnológico na educação. Esse 
fato se deve não só por conta das informações que circulam na 
sociedade globalizada, mas também porque há uma expectativa de 
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aproximar a educação desse movimento, visto que temos a sensação 
de que a educação caminha a passos lentos, considerando os avanços 
e as perspectivas cientifico-tecnológicas na sociedade contemporânea. 
Nesse sentido, o letramento digital acaba por ser uma exigência para o 
acompanhamento das inovações na educação. 

Apesar de 91% dos acadêmicos pesquisados utilizarem a 
Internet em suas práticas docentes, nenhum desses utiliza a plataforma 
de educação a distância disponível na instituição para ampliar a sala de 
aula; somente 27% já fizeram uso do Fórum e 5% do Chat.  

Outro fato intrigante é que, conforme visto anteriormente, para 
100% dos sujeitos investigados há a possibilidade de flexibilização do 
currículo, mas 95% desses sujeitos nunca fizeram algum curso de 
formação continuada em EAD e somente 36% já ofereceram disciplina 
ou participaram de projetos de cursos na modalidade de EAD nos 
cursos ou área de sua responsabilidade.  Isso nos leva a questionar: 
como podemos vislumbrar a possibilidade de abertura para a EAD nos 
cursos presenciais de graduação se a busca pela capacitação ainda é 
irrisória?    É importante ressaltar ainda que 91% dos gestores 
pesquisados sabem que o NEV oferece o curso de Capacitação 
Docente em EAD, semestralmente.  

De acordo com os dados coletados e em consonância com Lévy 
(1999, p. 169), quando afirma que "os indivíduos toleram cada vez 
menos seguir cursos uniformes ou rígidos que não correspondem as 
suas necessidades reais e à especificidade de seu trajeto de vida". 
Dessa forma, o grupo de professores que realiza essa pesquisa busca 
apontar algumas ações para contribuir no processo de letramento 
digital dos sujeitos acadêmicos incluídos digitalmente. 

Nesse contexto, o Unileste-MG, através do Núcleo de Educação 
Virtual - NEV - desenvolve cursos online com o objetivo de promover 
formação continuada para professores e graduandos. Tais cursos têm 
como proposta oferecer possibilidades de confrontar informações com 
bens culturais (imagens, filmes, músicas...) de diversas fontes e de 
comunicação em tempo real, privilegiando-se a análise de processos 
dialéticos da história. Nesses cursos, o letramento digital torna-se uma 
ferramenta efetiva da aprendizagem na sociedade da informação.  

O NEV, aprovado em julho de 2000 pelo Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão do UNILESTEMG, resultou das pesquisas em 
Educação a Distância, do grupo de estudo "Tecnologias e Educação" e 
hoje compõe o núcleo que busca viabilizar a EAD na instituição. 

Consciente da missão do UNILESTEMG, os trabalhos do NEV 
vêm buscando novas alternativas de melhorias e ampliação da EAD, 
de acordo com as propostas de ações que seguem.  
 
Ações apontadas pelo grupo de professores integrantes do NEV 
para a expansão da EAD no UNILESTEMG: 
• Capacitação dos docentes da instituição, procurando valorizar o 

papel social do professor e sua prática docente, tendo como meta 
desenvolver soluções de EAD que atendam aos cursos de 
graduação. 
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• Estímulo à pesquisa acadêmica, através da proposta que busca 
investigar as mudanças que a educação online pode provocar nos 
cursos presenciais no UNILESTEMG.  

• Divulgar e oferecer cursos de formação continuada para gestão de 
plataforma de educação a distância, como ferramenta pedagógica 
nas disciplinas presenciais;  

• Estruturação para oferta de cursos de Pós-Graduação a distância, 
estimulando a aprendizagem em rede, a partir da interlocução de 
vários integrantes.  

• Participação das atividades da ABED - Associação Brasileira de 
Educação a Distância;  

• Atuação como pólo de EAD da Universidade Católica de Brasília – 
UCB Virtual. 

No entanto, acredita-se que, primeiramente, faz necessário 
desconstruir a resistência dos sujeitos envolvidos na pesquisa,  
compreendo na perspectiva de Vallin (1998), que essa se oriunda de 
nossa incapacidade de sedução.  Enquanto a Educação a Distância 
não deixar de carregar o ranço histórico, concebida como educação de 
“2ª Classe”, como também a concorrente da educação presencial e 
passar a ser considerada como uma aliada a educação presencial. 
Enquanto não for usada para ampliar e (re)significar o ambiente de 
aprendizagem o processo de expansão da EAD na instituição estará 
comprometido.   

Nesse sentido, apresentam-se, a seguir, ações que podem 
favorecer a expansão dessa modalidade de educação no Unileste-MG. 
 
Ações para expansão da EAD no UNILESTEMG: 
• Desenvolvimento e disponibilização de disciplinas online na 

graduação, utilizando-se dos vinte por cento previstos em lei, da 
carga horária curricular de cada curso presencial; 

• Credenciamento do Centro Universitário para oferta de cursos de 
Pós-Graduação Lato Sensu totalmente a distância;  

• Desenvolvimento e disponibilização de cursos de extensão online, 
de acordo com as demandas regionais; 

• Construção de um miniauditório para a projeção de cursos via 
satélite e para realização de videoconferência; 

• Montagem de um laboratório com computadores preparados para 
interação online através de áudio e webconferência. 

 
Considerações Finais 

 
Para além da inclusão digital está a capacidade de uso das 

tecnologias, que faz consequentemente o letramento digital tornar-se 
uma ferramenta efetiva da aprendizagem na sociedade da informação.  
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As propostas de EAD do UNILESTEMG são pautadas no 
compromisso ético, compreendendo a EAD como educação 
libertadora, que flexibiliza a relação tempo e espaço, de modo que suas 
técnicas, tecnologias e métodos possibilitem a efetiva  aprendizagem  
onde e quando o aluno estiver. 

A sintonia com as discussões sobre aprendizagem nos 
ambientes colaborativos virtuais nos coloca no centro das discussões 
sobre a EAD. Assim, conhecer o letramento digital do sujeito/indivíduo 
do UNILESTEMG nos possibilita provocar o desenvolvimento de um 
paradigma de trabalho coletivo no processo de aprendizagem dos 
cursos presenciais em estudo, o que possibilita não só a expansão da 
EAD, como também redimensiona o trabalho do NEV. 

O levantamento inicial nos força a uma tomada de decisão. Se 
91% dos investigados acreditam que o sistema bi-modal se mostra 
promissor para o ensino nos diversos níveis, encontramos um terreno 
promissor para a oferta de cursos, considerando a ampliação da sala 
de aula na instituição. Tal iniciativa/procedimento/decisão possibilita 
que os sujeitos interajam entre si e com o objeto de conhecimento, 
flexibilizando espaços e tempos na perspectiva do letramento digital. 
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