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As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

estabeleceram uma nova lógica espacial na sociedade global e 

informacional. 

MOOC para o Letramento Informacional: um 
estudo exploratório 
Maria Gracinda A. Greco Profa. Dra. Giselle Ferreira TICPE 

INTRODUÇÃO  

OBJETIVOS 

Analisar como o letramento 

informacional está sendo 

desenvolvido em MOOC, 

focalizando, em particular, dois 

aspectos: a abordagem 

pedagógica e as competências 

desenvolvidas. 

MOOC no contexto da “sociedade da 

informação” (Castells) e  as 

concepções de letramento e 

competências informacionais 

(Gasque, Dudziak, Carvalho, 

Campello).  
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Achados preliminares 

 

Terminada a coleta de dados, a pesquisa encontra-se em estágio de 

leitura flutuante (BARDIN, 1977), mas é possível identificar alguns 

aspectos comuns aos dois MOOC: apresentam objetivos voltados para 

a produção, o compartilhamento e o trato de informações de forma 

ética e profissional; não utilizam  qualquer tipo de interação com 

professores ou organizadores dos cursos. 

• O MOOC oferecido pela plataforma Coursera adota vídeos, textos  e 

atividades de escrita, avaliadas por pares, com mínimo de palavras e 

datas limites para o envio dos trabalhos. 

• Na plataforma Miríada X, o MOOC é apresentado em módulos com 

vídeos e avaliações objetivas. Há material complementar para os 

temas do módulo e atividades opcionais não avaliáveis.   

  

 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Pesquisa exploratória baseada em 

análise de documentos, obtidos a 

partir das plataformas Coursera e 

Miríada X. 
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METODOLOGIA 

Novos espaços de formação, como os Massive Open 

Online Courses (MOOC), surgem para apoiar o 

desenvolvimento do letramento informacional 

necessário para encarar os universos complexos e 

em constante mudança. 

Fonte: https://pt.coursera.org/learn/metaliteracy 

Fonte: https://miriadax.net/web/profesionales-ecompetentes 


