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Resumo 

 

Essa pesquisa traz como investigação as práticas de letramento digital ocorridos no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA vivenciados no processo de interação, 

colaboração e socialização. Discorre sobre a Educação à Distância - EAD; Alfabetização 

e Letramento digital; Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC. Os 

sujeitos da pesquisa foram os alunos de um curso Técnico em Logística do IF Sertão. O 

objetivo é evidenciar a prática do letramento digital nas relações de interação AVA a 

partir do uso das tecnologias digitais. Como metodologia se utiliza da observação 

participante, análise dos materiais disponíveis no AVA, bem como desenvolvimento e 

socialização no uso das ferramentas digitais disponíveis (Web Quest, Chat e Fóruns).  

 

Palavras-chave: Letramento Digital, Aprendizagem colaborativa, Tecnologias Digitais, 

Interatividade. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho apresenta uma experiência de tutoria em Educação a Distância 

(EAD) evidenciando práticas de letramento digital no processo de interação, 
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comunicação e socialização ocorridos no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) na 

disciplina Introdução a Logística no curso Técnico de Logística na modalidade EAD do 

IF Sertão Pernambucano no Campus Petrolina.  

A disciplina possui carga horaria de 40h, divididas em 08h presenciais e 32h a 

distância. O curso visa possibilitar aos estudantes desenvolver as competências 

profissionais do técnico do segmento logístico pertencente ao eixo tecnológico Gestão e 

Negócio, determinadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional de Nível Técnico. O curso possui carga horária 960 horas com duração 

mínima de 18 meses e máxima de 28 meses.  

Os sujeitos da pesquisa são os alunos matriculados no curso Técnico em Logística 

do IF Sertão. Essa pesquisa traz como objetivo evidenciar a prática do letramento digital 

nas relações de interação no ambiente virtual de aprendizagem a partir do uso das 

tecnologias digitais. A metodologia utilizada foi a observação participante, e a análise dos 

materiais disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA e a interação, 

participação, desenvolvimento e socialização no uso das ferramentas digitais disponíveis 

(Web Quest, Chat e Fóruns). 

 

 

2 FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁTICOS 

 

2.1 A educação a distância 

 

Entende-se por educação à distância o processo de ensino e de aprendizagem, 

mediado por tecnologias informacionais, onde professores (conteudistas, tutores 

presenciais e a distância) e estudantes constroem/reconstroem conhecimentos num 

processo multidirecional, separados geograficamente e/ou temporalmente, unidos numa 

interação em prol da busca de dados, informações para a construção de conhecimentos, e 

para aquisição de aprendizagem, de saberes que os tornem protagonistas de seu discurso, 

e de sua práxis no âmbito profissional, político, social e cultural. 

Com o paradigma da cultura digital podemos identificar a evolução da educação 

em relação ao ensino a distância, on-line, virtualizado, no ciberespaço, nos AVA, pois as 

TDIC como facilitadoras e propulsoras da “mediação didático-pedagógico” em sala de 

aula no ensino a distância permitiu e permite novas possibilidades de desenvolvimento 
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humano, a partir da integração de técnicas específicas para busca de formação através da 

cultura digital (BANNELL; DUARTE; CARVALHO; [et.al.], 2016).  

As tecnologias na EAD vêm proporcionando grande revolução nas formas de 

ensinar e de aprender, visto que a integração e interação com estas, tem se tornado práxis, 

vê-se que a juventude nesse contexto possui habilidade no manuseio das tecnologias 

informacionais o que nos permite considerar que as chances de se ter melhorias no 

processo educacional consistem na metodologia empregada. É imprescindível que as 

tenhamos ao nosso favor, considerando as potencialidades e possibilidades que tem a nos 

oferecer, levando-se a disposição de saberes já codificados e decodificados para o 

manuseio dessas técnicas informacionais e comunicativas. 

No contexto educacional, a partir das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, vem-se ampliando as possibilidades de formação profissional, social e 

continuada de pessoas que não tiveram ou tiveram acesso à educação no período 

convencional. Essa possibilidade vista como ação social pode trazer benefícios para a 

sociedade, proporcionando acesso a informação, ao conhecimento sistematizado de modo 

a promover condições eficazes à (re)construção do conhecimento para efetivação de 

aprendizagens como prática indispensável para estabelecer um diálogo nos contextos 

profissional, político e social. 

 

2.2 Alfabetização e Letramento digital 

 

 Nos últimos anos pesquisas sobre alfabetização e letramento (SOARES, 1998, 

2002) conceituam e acentuam diferenças entre indivíduos alfabetizados e letrados, 

caracterizando habilidades e competências específicas a cada tipo de conhecimento. 

Sendo assim, é considerado alfabetizado quem adquire os códigos alfabéticos, codifica e 

decodifica os sinais gráficos de sua língua, porém, não se apropriou completamente das 

habilidades e competências de leitura e escrita que possibilitam práticas socioculturais. E 

nessa perspectiva, considera-se letrado fazer-se uso da leitura de códigos linguísticos – 

signos, símbolos, os interpretar e compreender seu significado em seu contexto.  

 Na concepção de Kleiman (1995, p. 19): “Podemos definir hoje o letramento como 

um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e 

enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos”. As práticas 

de letramento nesse sentido permitem aos indivíduos melhores experiências em suas 
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vivências nos diversos espaços sociais, principalmente em ambientes que exigem 

habilidades alfabéticas e de letramento, como os ambientes virtuais. 

 Tfouni distingue alfabetização e letramento para ele, 

 

A alfabetização refere-se à aquisição da escrita enquanto aprendizagem 

de habilidades para leitura, escrita e as chamadas práticas de linguagem. 

[...] A alfabetização pertence, assim, ao âmbito do individual. O 

letramento, por sua vez, focaliza os aspectos sócio-históricos da 

aquisição da escrita. [...] procura estudar e descrever o que ocorre nas 

sociedades quando adotam um sistema de escritura de maneira restrita 

ou generalizada; procura ainda saber quais práticas psicossociais 

substituem as práticas “letradas” em sociedades ágrafas. (TFOUNI, 

1995, p. 9-10). 

 

 

O Letramento Digital é ampliação das possibilidades de contato com a leitura e 

escrita no ambiente digital, é a prática do uso de instrumentos digitais e ambientes 

virtuais. Sendo assim, a alfabetização e o letramento constituem-se em práticas de âmbito 

individual e social, estas que são bases para o letramento digital se constituir e ser posto 

em uso pelos agentes sociais.  

Na concepção de Xavier ser letrado digital, 

 

[...] pressupõe assumir mudanças nos modos de ler e escrever os 

códigos e sinais verbais e não verbais, como imagens e desenhos, se 

compararmos às formas de leitura e escrita feitas no livro, até porque o 

suporte sobre o qual estão os textos digitais é a tela, também digital. 

(XAVIER, 2002, p. 2). 

 

 

Para a apropriação do letramento digital exige-se o conhecimento dos códigos 

alfabético e linguístico. O letramento digital é a capacidade de integrar, incorporar o 

conhecimento do mundo virtual, do ciberespaço na vida cotidiana. As práticas de 

letramento nos espações digitais exigem habilidades e competências especificas que 

permitem aos indivíduos relacionar-se, interagirem com os objetos tecnológicos e entre 

si de maneira a potencializar suas práticas (COSCARELLI, 2014). 

 Para Levy, 

 

O ciberespaço integra todas as mídias anteriores, como a escrita, o 

alfabeto, a imprensa, o telefone, o cinema, o rádio, a televisão e, 

adicionalmente, todas as melhorias da comunicação, todos os 
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mecanismos que foram projetados até agora para criar e reproduzir 

signos. O ciberespaço não é um meio, é um metameio. (LEVY, 1999, 

p. 165). 

 

 

Assim, o letramento digital compreende interagir e entender as relações de 

interação no ciberespaço, as sociointerações nos espaços digitais provoca na realidade 

social mudanças de comportamento e aquisição de novas habilidades. Assim, Soares 

afirma que, 

 

[...] diferentes tecnologias de escrita geram diferentes estados ou 

condições naqueles que fazem uso dessas tecnologias, em suas práticas 

de leitura e de escrita: diferentes espaços de escrita e diferentes 

mecanismos de produção, reprodução e difusão da escrita resultam em 

diferentes letramentos. (SOARES, 2002, p.144). 

 

 

O letramento digital na cultura informacional se torna característica fundamental 

e exige outras habilidades alfabéticas para apropriação das informações e construção de 

conhecimentos no processo educacional, é latente e crescente a necessidade de se 

apoderar e desenvolver novas habilidades e competências que permitam educadores e 

educandos a vivência dos processos de ensino e de aprendizagem.  

Na concepção de Buzato, 

 

Letramentos digitais (LDs) são conjuntos de letramentos (práticas 

sociais) que se apoiam, entrelaçam, e apropriam mútua e continuamente 

por meio de dispositivos digitais para finalidades específicas, tanto em 

contextos socioculturais geograficamente e temporalmente limitados, 

quanto naqueles construídos pela interação mediada eletronicamente. 

(BUZATO, 2006, p. 16). 

 

 

O uso de instrumentos tecnológicos se concretiza nessa realidade de evolução 

das técnicas, a prática docente nesse contexto se reconstrói e ganha a necessidade de 

desenvolvimento de habilidades e competências para o uso de recursos tecnológicos 

como facilitadores, mediadores e potencializadores nos processos de ensino e 

aprendizagem.  

 

2.3 Tecnologias digitais de informação e comunicação 
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Com as Tecnologias Digitais de Informacionais e Comunicação TDIC em 

evidência a internet, a interação entre os atores no ensino a distância, está cada vez mais 

próxima ao contato físico, as tecnologias informacionais possibilitam sensações 

cognitivas, instintivas e instrutivas que levam o estudante dessa modalidade a sentir-se 

como se estivesse numa sala de aula presencial.  Precisamos desmistificar o entendimento 

de que a presença física é o que define se há ou não interação. A interação está além da 

presença física nos ambientes de educação presencial (MORAN, 2013). 

A interação se dá à medida que os atores do processo educacional se comunicam 

em prol da busca e construção do conhecimento, com as tecnologias digitais, as 

possibilidades de interação entre professor x estudante, estudante x estudante, estudante 

x professor (conteudista, tutores presencial e a distância), aumentaram facilitando a 

comunicação, a internet aliada as TIC, permitem as interatividades acontecerem em 

tempo real, o que instiga maior desenvolvimento e atuação destes nesse processo. 

O desenvolvimento de ações para promoção de interatividade no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem depende do planejamento do professor, do orientador 

acadêmico na constituição dos métodos de ensino a serem empregados, percebemos esse 

desenvolvimento quando somos desafiados para o exercício de atividades (webquest, 

fóruns) que nos façam refletir, pensar e interagir, sobre conceitos e teorias explicitados 

no AVA.  

Todas as ações para promoção de interatividade devem ser sistematizadas e 

pensadas condizentes com a exigência de cada realidade, esse é o grande desafio para a 

EAD tendo em vista que em uma turma de determinado curso pode-se ter pessoas de 

diferentes realidades, ficando dessa forma a cargo dos orientadores acadêmicos dos polos 

presenciais a adaptação as aquisições emergentes no decorrer do curso, veja-se a 

necessidade  de se ter orientadores acadêmicos devidamente qualificados para garantir a 

contextualização do ensino à medida que forem surgindo dificuldades e questionamentos.  

A interatividade nesse processo se potencializa a partir das TIC, mais 

precisamente a internet e os computadores que juntos revolucionaram a forma de 

comunicação na contemporaneidade, é a principal instigadora na participação, na 

cooperação entre os seus participantes, é ela quem oferecer as condições e prepara os 

alunos para a produção independente ou cooperativa de conhecimentos, no AVA , onde 

encontra-se acervo bibliográfico e midiático, espaço para discussões a exemplo de chats 

e fóruns, o que propicia a interatividade instintiva, sem que se precise estar sendo cobrado 
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de participações no AVA, que como já exposto anteriormente serve além de propiciar 

aprendizagens, também como instrumento de avaliação continua do desempenho dos 

alunos e analisa os caminho percorridos no processo educativo (SILVA, 2001).  

A interatividade na EAD em especifico no ensino on-line, onde as tecnologias 

informacionais são as mediadoras da comunicação e informação, vem estimular a uma 

formulação de conhecimentos significativos para a aprendizagem. Destaca-se que durante 

todo o processo surgi à necessidade de buscar informações para formulação de conceitos, 

na coparticipação na realização de propostas, de projetos, de atividades, na socialização 

de conhecimentos, nas discussões no AVA – em chats e fóruns. Enfim, nos moldes em 

que se encontram o ensino a distância, com a informatização, a virtualização, as 

tecnologias digitais, não há como dizer que a interatividade não existe. 

O planejamento sistêmico para a promoção da interatividade surge como 

objetivo a ser alcançado pelos educadores, pois como já elucidado no desenvolvimento 

desse trabalho a interatividade é a grande articuladora da colaboração nos ambientes 

virtuais de aprendizagem. 

Com as possibilidades trazidas pelas TIC compete ao educador propiciar a seus 

aprendentes ambientes favoráveis a aprendizagem significativa, com iniciativas que 

criem o acesso indiscriminado a informações pertinentes a sua formação acadêmica, 

política e social, de modo, que possam desenvolver habilidades e competências de 

letramento fundamentais para que eles ampliem seu potencial (MORAN, 2013). 

A parceria no processo de ensino e de aprendizagem na EAD entre educador-

educando, educador-tutor, educador-equipes multidisciplinar e administrativa, educando-

tutor, educando-equipes multidisciplinar e administrativa, é fundamental para o alcance 

dos objetivos a serem atingidos. Essa parceria deve acontecer para que se possa dar 

encaminhamentos e orientações aos discentes proporcionando-os relacionar as 

informações disponíveis transformando-as em conhecimentos para a prática de ações 

emancipatória. 

Na sociedade da informação, da virtualização dos espaços sociais de 

convivência, a todo o momento surgem novas teorias e práticas disponíveis nos diversos 

ambientes - físico e virtual, o docente como facilitador, mediador e orientador da busca 

pela aquisição da aprendizagem, precisa fazer uso dessa diversidade de informações, nem 

todas necessariamente com sentidos e significados condizentes com os conhecimentos 

científicos, pois se sabe que quanto maior a disponibilidade, maiores serão a capacidade 
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de assimilação e sua aplicação no cotidiano, assim promovendo verdadeiras condições de 

êxito (KENSKI, 2013). 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Utilizou-se de observação participante e análise das interações no AVA do IF 

Sertão Pernambucano Campus Petrolina, a partir do desenvolvimento, participação e 

socialização de atividades propostas no Web Quest, Chat e Fóruns. A observação 

participante se deu no AVA e na percepção dos encontros presenciais (dois encontros 

possibilitados na disciplina de investigação) através da participação como tutor docente 

a distância na condução e exequibilidade do plano de ensino desenvolvido pela professora 

da turma, nesse ambiente pode-se verificar através da plataforma moodle as tecnologias 

digitais como instrumentos que intermediam o processo de interação, cooperação e 

socialização que ocorrem nas ferramentas Web Quest, Chat e Fóruns entre os professores 

e estudantes.  

 

 

4 ANÁLISE E RESULTADOS 

 

A partir da observação participante, pode-se perceber, durante o desenvolvimento 

da disciplina, a disponibilização de materiais no AVA, que norteiam a aprendizagem 

autônoma dos estudantes, entretanto, evidenciou-se a dificuldade por parte estudantes no 

acesso e uso destes. Os materiais encontrados foram Caderno do aluno (material com os 

conteúdos da disciplina); Agenda (roteiro com cronograma de desenvolvimento das 

atividade); Fórum 1 - O futuro da logística no Brasil e Fórum 2 - Supply Chain 

Management; Web Quest - Projeto Novas Ferrovias Brasileiras Tarefa; Chat e Vídeos. 

Sobre a comunicação possibilitada através desses recursos ocorre de maneira 

síncrona e assíncrona, no Web Quest e nos Fóruns por exemplo temos a comunicação 

assíncrona que ocorre em tempos diversos e no chat um momento síncrono onde a 

comunicação ocorre em tempo real. 

A turma possuía 20 alunos regulares, destes 18 foram aprovados por média e 02 

reprovados por média e faltas, entretanto, deste 18, 04 foram reprovados por não 

cumprimento das atividades no AVA - faltas, no total 06 estudantes foram reprovados 

http://cead.ifsertao-pe.edu.br/ava3/mod/forum/view.php?id=146
http://cead.ifsertao-pe.edu.br/ava3/mod/forum/view.php?id=146
http://cead.ifsertao-pe.edu.br/ava3/mod/assign/view.php?id=147
http://cead.ifsertao-pe.edu.br/ava3/mod/chat/view.php?id=149
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por ausência no ambiente virtual de aprendizagem, a ausência nesses casos se deu por não 

cumprimento de algumas das atividades obrigatórias (fóruns e Web Quest) que o 

estudante precisa realizar para sua aprovação, evidenciou-se que os 06 estudantes que 

perderam a disciplina não possuíam habilidades e competência no uso de tecnologias 

informacionais e digitais como a internet, o computador, o que impossibilitava o acesso 

ao Ambiente Virtual de Aprendizagem para fazer as atividades, ocasionando a ausência 

(falta) e a não realização das propostas. Verificou-se em entrevista quando lhes 

perguntado o motivo de não terem feito as atividades e as ausência de acesso ao AVA, 

afirmaram que não tinham conhecimentos de informática como também acesso em casa 

a internet para acessar o site da instituição e acessar o AVA, houve o receio de falar que 

não possuíam esses conhecimentos. 

Sobre o perfil dos estudantes são trabalhadores dos diversos ramos do comércio, 

indústria, pessoas em busca de novas possibilidades de ascensão e inserção no mercado 

de trabalho e pessoas da área que buscam profissionalização e ampliação de 

conhecimentos. 

Para o desenvolvimento do letramento digital e a construção da aprendizagem de 

parte dos estudantes, ficou evidente a necessidade de apropriação das habilidades e 

competências, para o uso de recursos teológicos (computadores, Notebooks,  

smartphones, Datashow, etc.) e a Internet (acesso a sites, ambientes virtuais) por parte de 

alguns estudantes, a falta de letramento digital impossibilitou para alguns destes a 

conclusão da disciplina, o que se verifica a necessidade de possibilitar uma ambientação 

para uso dos recursos tecnológicos e dos ambientes virtuais disponíveis no curso. 

Pôde-se verificar no AVA que os estudantes reprovados nessas atividades não 

possuíam habilidades no uso das tecnológicas o que os impossibilitaram de desenvolver 

as atividades propostas e enviarem aos fóruns de discussões e Web Quest, e o uso do chat 

para socialização e interatividade com os demais participantes por não conseguirem usar 

o AVA. No curso é fundamental esse acesso, e a troca através da interação e socialização 

nos espaços disponibilizados no AVA, pois é critério que compões 30% da avaliação que 

se soma aos 70% de avaliação presencial (provas, seminários entre outros trabalhos). 

Houve dificuldades no uso do ambiente virtual de aprendizagem, pouco domínio 

das TDIC por parte de uma minoria da turma (06 estudantes), destacando nesse 

comportamento as pessoas com maior faixa etária (idade avançada), observou-se o pouco 

uso desse público do ambiente virtual de aprendizagem e o não cumprimento dos prazos 

de entrega das atividades (webquest e fórum), bem como a falta de 
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interação/interatividade, cooperação e socialização com os demais estudantes; a falta de 

compreensão das solicitações e orientações do professor também ficaram evidentes. 

 

4.1 Recursos do ambiente virtual de aprendizagem contextualizando 

 

No caderno do aluno pôde-se verificar e constatar uma linguagem diferenciada na 

escrita dos conteúdos, conceitos, informações e conhecimentos apresentados, em forma 

de conversação, de um diálogo e de fácil acesso e compreensão, esse material de apoio 

serve de base para o desenvolvimento de todos as outras intervenções, vai referenciar as 

interações, os diálogos, as socializações e a produção de conhecimento e pesquisa nas 

demais ferramentas de suporte e mediação do processo de construção da aprendizagem. 

No AVA foi disponibilizado uma agenda que informa, direciona e define os 

prazos de todas etapas de desenvolvimento da disciplina, traz em seu escopo o plano de 

ensino, onde específica informações sobre o curso, a disciplina, a carga horária, o 

professor, os dias e horários das atividades presenciais e a distância, o local de ocorrência, 

as especificações das intervenções no AVA, os materiais de apoio, a ementa, os objetivos 

de aprendizagem e os conteúdos, as avaliações e as referências usadas como base e outras 

referências complementares.   

É importante destacar que existem prazos em todas as atividades, os fóruns ficam 

disponíveis para postagens e contribuições por uma semana, a depender da necessidade é 

postergado o prazo, os chats têm horário exato de interação e socialização, assim como o 

webquest que também fica disponível por duas semanas. Vale salientar, que o não 

cumprimento das atividades no Ambiente Virtual pode acarretar em perda da disciplina 

por ausência de frequência e também como consequência por nota, caso o estudante não 

alcance nota suficiente para aprovação nas avaliações presenciais. 

Nos fóruns realizados no AVA ocorreram dois momentos com temáticas 

complementares, foram propostos aos estudantes que os fóruns tivessem como objetivo 

problematizar questões relacionadas ao tema, propondo discussões a partir de 

questionamentos evidenciando para a feitura da atividade, os critérios de avaliação na 

participação nas discussões são argumentação coerente com o texto indicado na 

bibliografia para a atividade; ampliação das informações e apresentação de exemplos; os 

textos a serem postados devem conter até 15 linhas. Ainda enquanto critério, solicitou-se 

citar as referências pesquisadas, para promover maiores chances de aprendizagem.  
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Definido estes critérios, o professor e o tutor a distância verificam a participação 

dos estudantes na composição e complementação das argumentações e discussões 

propostas nos fóruns. A interação e socialização dos participantes contribuem, nessa 

perspectiva, para ampliação e esclarecimentos dos conceitos na área de estudo. Nesses 

momentos foram perceptíveis, por parte dos estudantes, que possuem maior domínio no 

uso das ferramentas tecnológicas (letramento digital), maior contribuição e troca de 

informações e conhecimentos, verificou-se ajuda mútua na compreensão e aquisição dos 

conteúdos. Entretanto, parte desses alunos não tiveram o mesmo desempenho, do 

universo de 20 alunos cursistas da disciplina, 6 destes não participaram dessas atividades 

em nenhum dos momentos, o que nos levou a perceber dificuldade no uso de 

computadores, do acesso ao AVA, e da plataforma Moodle. Esses primeiros indícios nos 

levaram a atentar-se para a participação destes estudantes em outras ações que envolvem 

o uso de tecnologias digitais. 

O webquest é uma atividade, disposta no AVA, de produção acadêmica solicitada 

aos estudantes, pode ser desenvolvida individual ou em grupo, nesse processo as 

orientações são expostas para que estimule os envolvidos na iniciação a pesquisa e 

produção científica. Nessa atividade, evidenciou-se também a ausência de participação 

de 03 estudantes dos 20 na turma, verificou-se também que a maior participação nessa 

proposta se deu por ser uma atividade que possibilitava em sua proposta desenvolvimento 

em grupo. 

Sobre o chat foi perceptível a pouca participação dos estudantes sem a evidência 

de momentos de reflexão sobre a temática sugerida pelo professor da disciplina, tem-se 

como hipótese dessa ocorrência o fato do chat ser o único instrumento que não gera 

avaliação sobre a participação. Nessa atividade dos 20 estudantes cursistas somente 05 

estudantes participaram, e de maneira tímida.  

Levantado o questionamento em aula presencial sobre a ausência de participação 

tivemos as seguintes respostas coletivas “cheguei tarde em casa, estava no trabalho”, “não 

consegui acessar o AVA”, dos 15 alunos que não participaram do chat 06 deles são os 

mesmos que não postaram atividades propostas nos fóruns de discussão, e destes 06 

estudantes ,03 deles também não fizeram a proposta do webquest. O que nos dá mais um 

indício de dificuldade com o uso das tecnologias digitais. A partir dessa última 

constatação, em conversa com os estudantes que apresentaram menor letramento digital 

que os demais. 

http://cead.ifsertao-pe.edu.br/ava3/mod/assign/view.php?id=147
http://cead.ifsertao-pe.edu.br/ava3/mod/chat/view.php?id=149


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

_____________________________________________________________________________________ 

12 

 

Os vídeos são utilizados como suporte em todas as etapas da disciplina, esses 

materiais trazem reportagens sobre o desenvolvimento das políticas de governo em 

relação a transporte e infraestrutura do país, o docente tutor problematiza as informações 

e conteúdo dos vídeos em sala de aula e no AVA, os conteúdos e informações 

disponibilizados nos vídeos e a mediação do docente e das tecnologias buscam incentivar 

a prática do letramento e aquisição de novos saberes. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As contribuições dos métodos de ensino usados na EAD, específicas, neste 

curso, em que se buscou evidenciar, conhecer e se apropriar das possibilidades de ensino 

e de aprendizagem para evidenciar as práticas de letramento, trazem em sua 

sistematização e desenvolvimento aspectos notoriamente perceptíveis e vivenciáveis 

pelos educandos, são eles participação, interatividade, cooperação e socialização.  

Os métodos de ensino utilizados contemplam esses aspectos, potencializando 

melhores e maiores condições de aquisição, absorção e construção de conhecimentos. 

Para tanto, fez-se valer do planejamento, que é necessário a prática docente, pois 

intencionaliza a partir dos objetivos que se quer atingir, a busca pela afirmação, 

reafirmação e criação do ser social, político, profissional e cultural.  

Ocorreram práticas de letramento digital durante os fóruns e chats, diversas 

situações de auxílio e colaboração na resolução das problemáticas propostas aos 

estudantes no ambiente virtual de aprendizagem foram de esclarecimentos de respostas 

entre os estudantes entre si e colaboração em sua constituição.  

A participação nas atividades, a ajuda mútua na compreensão dos conceitos se 

destacou na construção do diálogo nos fóruns de discussão; os eventos de letramento 

digital foram percebidos intensamente durante o processo de uso do AVA e nos encontros 

presenciais que ocorriam em um laboratório de informática com diversas tecnologias 

digitais e acesso a internet disponibilizado aos estudantes. É importante destacar que 

houve para o desenvolvimento da disciplina, uma ambientação realizada anterior as aulas 

para conhecimento e uso da plataforma Moodle, onde se encontra o ambiente virtual de 

aprendizagem. 
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