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RESUMO 
Este artigo versa sobre a construção e validação do Modelo de Competências 
Digitais em Educação a Distância (EAD) intitulado MCompDigEAD. Trata-se de 
uma pesquisa do tipo exploratório-descritiva, com abordagem qualitativa 
realizada entre 2014 e 2017, através de três procedimentos. No primeiro, 
mapeamento e validação de competências digitais através de análise e 
comparação entre referencial teórico e estudos de casos com alunos da EAD. 
No segundo a construção do modelo MCompDigEAD, através de quatro 
etapas: 1) Concepção, 2) Planificação, 3) Modelagem e 4) Validação e por fim, 
no terceiro a validação através de um processo sistêmico. Como resultado 
obteve-se um modelo composto por três Competências Digitais: alfabetização 
digital, letramento digital e fluência digital, seis áreas: introdução as 
Tecnologias Digitais, comunicação digital, gestão da informação em rede, 
saúde e segurança digital, presencialidade e civismo digital e criação e 
desenvolvimento de conteúdo digital, divididas em quatorze competências 
específicas detalhadas através do CHA. Cada competência específica possui 
três níveis de proficiência, inicial, intermediário e avançado com exemplo de 
casos de uso. O MCompDigEAD é um modelo com a finalidade de orientar e 
auxiliar os processos de aprendizagem na EAD, tem-se como expectativa que 
possa servir de referência para instituições em contextos educacionais a 
distância. 
 
Palavras-chave:Competências Digitais; Educação a Distância; Alunos da EAD; 
Modelo de competências  
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1 Introdução 

As Tecnologias Digitais (TD) tem provocado mudanças em diferentes 

âmbitos da vida, na educação ampliou as opções de recursos, conteúdos e 

ferramentas através da Internet, da conexão em rede, de equipamentos como 

computador de mesa, notebook e dispositivos móveis, ao mesmo tempo em 

que foram criadas plataformas virtuais focadas na aprendizagem.  

É neste cenário que a Educação a Distância (EAD) mediada pelas TD, 

surge como um sistema educativo flexível, com capacidade de adaptação 

constante oportunizando acesso em todas as modalidades educacionais. Além 

disso, redimensiona o tempo e o espaço, modifica a comunicação, a interação, 

a busca e a troca de informações, bem como a forma de pensar e se comportar 

on-line. Perante estas transformações, percebe-se a necessidade de repensar 

as estratégias educacionais, dentre elas a construção de competências digitais, 

que segundo a Comissão Europeia (2007) é uma das oito competências-chave 

para o individuo lidar na sociedade do conhecimento. Exige-se, assim a 

aprendizagem contínua com relação aos diferentes recursos tecnológicos e se 

reconhece a importância de construir um conjunto de competências requeridas 

para a utilização, interação e participação através das Tecnologias Digitais.  

Portanto, com base nestes apontamentos é que o presente artigo se 

insere ao tratar da construção e validação de um Modelo de Competências 

Digitais em Educação a Distância intitulado MCompDigEAD, com foco no perfil 

do aluno. O desenvolvimento do modelo foi realizado através do mapeamento 

de competências digitais em conjunto com o estabelecimento de uma base 

teórica em uma perspectiva interdisciplinar. O artigo, desta forma, objetiva 

apresentar a construção e validação do modelo e divide-se em seis seções, 

sendo esta primeira a introdução. Na segunda apresenta-se o referencial 

teórico acerca dos conceitos principais do estudo. Na terceira seção é 

detalhada a metodologia, na quarta a análise dos dados através do processo 

de construção e validação do MCompDigEAD, na quinta apresenta-se o 

resultado e por fim na sexta encontram-se as considerações finais.   
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2 Referencial Teórico 

Estudos envolvendo a construção de padrões, compreendidos como 

modelos e frameworks de competências digitais iniciaram em 1996 com o 

European Computer Driving License (ECDL), primeiro modelo de certificação 

de competência digital voltado para o público europeu. Desde então, muitos 

outros referenciais foram desenvolvidos a nível internacional, como ICT – 

Literacy framework (2002), DeSeCo (2003), Key Competences for Lifelong 

Learning (2006), NET-s-S (2007), ACTIC (2009), SIMCE-TIC (2011), 

DIGCOMP (2013), DIGCOMPEDU (2017). Desta forma, tantos referenciais e 

conceitos resultaram em um pluralismo de perspectivas, dificultando a 

compreensão e coesão, principalmente com relação ao conceito de 

competências digitais e a orientação dos elementos que deveriam compor um 

referencial. O conceito de competências digitais surge, a partir do momento em 

que a sociedade se encontra em plena exploração tecnológica, sendo uma das 

oito competências essenciais para o desenvolvimento ao longo da vida. É 

conceituada como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

(CHA), estratégias e sensibilização que se precisa quando se utiliza as TIC e 

os meios digitais (FERRARI, 2012). 

Dessa forma, percebe-se que cada vez mais são exigidas competências 

digitais para atuar na sociedade, no contexto da EAD isso não é diferente. No 

atual cenário nacional da Educação a Distância, de acordo com o Censo 

EAD.BR 2016/20171, em cursos totalmente a distância, a taxa de evasão foi de 

32%, com 561.667 de matriculas realizadas. O perfil de aluno é caracterizado 

por sujeitos que conciliam estudo e trabalho e estão na faixa etária entre os 26 

e 40 anos. O Censo conclui que existe uma alta incidência de alunos após a 

idade típica da graduação significativamente maior na educação a distância 

(EAD) que nos cursos presenciais. Os motivos que levam o aluno a escolher 

por esta modalidade de ensino - como o uso da tecnologia, a comunicação 

virtual e a possibilidade de se organizar e estudar em casa - também são as 

razões que os levam a evasão, conforme Paloff e Pratt (2004, p. 112 -113) “[...] 

os próprios elementos que levam os alunos ao ensino on-line – a convivência 

diante de um horário de trabalho apertado, a possibilidade de continuar a 

                                                           
1
 O Censo EAD.BR 2016/2017 é o relatório analítico da aprendizagem a distância no Brasil e pode ser acessado no 

link: http://abed.org.br/censoead2016/Censo_EAD_2016_portugues.pdf 

http://abed.org.br/censoead2016/Censo_EAD_2016_portugues.pdf


4 
 

atender à demanda da família – interferem quando o assunto é permanecer no 

curso”. Entretanto, não há um único perfil de aluno on-line, mas uma 

composição de sujeitos que vão de jovens a adultos (PALOFF E PRATT, 

2015). Isto representa diferentes gerações e formas de lidar com a tecnologia, 

como Nativos Digitais (PRENSKY, 2001), Geração Net (TAPSCOTT, 1998), 

Millennials (HOWE Y STRAUSS, 1991), entre outros.  

Já o aluno no contexto da EAD, (BEHAR et al. 2013), precisa enfrentar 

suas dificuldades e descobrir as possibilidades voltadas para o seu 

aprendizado. No entanto, observa-se uma lacuna, teórica e prática, com 

relação à construção de competências digitais. Em nível nacional, poucos 

estudos associam as competências para esta modalidade, dentre eles estão 

(BEHAR et al. 2013) com as competências digitais para EAD, focando 

diferentes perfis de sujeitos e (LITTO, 2012), através das matrizes e 

referenciais teóricos da ABED. Em nível internacional, os estudos de (COLL E 

MONEREO, 2010; ILLERA E ROIG, 2010, FUENTES E MONEREO, 2010; 

HONG, SEONGYOUN; JUNG, INSUNG, 2011; PALOFF E PRATT, 2015) 

focam o desenvolvimento tecnológico deste perfil a partir de diferentes áreas 

como comunicação digital, alfabetização digital, fluência tecnológica, gestão da 

informação, colaboração, gerenciamento da aprendizagem, entre outros. No 

entanto, a preocupação com o desenvolvimento de competências digitais e 

mapeamento a partir do perfil do aluno é encontrada, através de instituições 

internacionais totalmente a distância, como Universidad Oberta de Catalunya 

(UOC), The Open University (OU), e Universidade Aberta de Portugal (UAb).  

A partir destas constatações, evidencia-se a importância em mapear as 

competências digitais dos alunos da EAD, suas necessidades, analisando as 

dificuldades encontradas com o objetivo de oferecer um modelo que possibilite 

o aprimoramento das competências e auxilie no desenvolvimento estratégico e 

planejamento docente nesta modalidade. A seguir apresenta-se a metodologia 

desenvolvida na construção e validação do modelo.  

3 Metodologia 

A presente pesquisa configura-se em uma pesquisa do tipo exploratório-

descritiva com abordagem qualitativa, realizada entre os anos de 2014 a 2017. 

A escolha pela abordagem qualitativa tem relação com o aprofundamento 
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necessário para diagnosticar a realidade do tema e construir o modelo de 

competências digitais para alunos da EAD.  

Com relação à análise dos dados, optou-se por realizar triangulação de 

técnicas e análise de conteúdo, ao estabelecer relações entre as descobertas a 

partir de dados qualitativos e quantitativos. Como procedimentos técnicos 

foram adotados três: 1) Procedimentos de coleta, análise e validação de dados 

para o mapeamento de competências digitais que envolveu o mapeamento de 

competências realizados através do referencial bibliográfico em conjunto ao 

mapeamento com alunos da EAD; 2) Procedimentos para a construção do 

MCompDigEAD: na segunda etapa, foram definidos os procedimentos para 

construção através de 4 etapas: 1) Concepção, 2) Planificação, 3) Modelagem 

e 4) Validação. E 3) Procedimentos para a validação do MCompDigEAD 

através de um processo sistêmico, passando por um ciclo de aplicação, análise 

e ajustes em diferentes momentos.  

Os sujeitos envolvidos foram alunos de pós-graduação e graduação em 

cursos semipresenciais, ao total foram 94 alunos divididos em quatro casos. A 

escolha por estes grupos tem relação com a experiência em Educação a 

Distância, principalmente da pós-graduação, onde o perfil de sujeitos foi 

composto por tutores e professores na EAD. Também participaram 

especialistas que realizaram a análise final do modelo. 

 

4 Análise dos dados 

A partir do primeiro e do segundo procedimento foi definida a 

composição do MCompDigEAD, em domínio, áreas, competências digitais, 

especificas e níveis de proficiência, a seguir detalha-se cada um dos 

elementos. 

Domínio: o foco está no domínio tecnológico que é composto por 

competências relacionadas ao uso dos recursos tecnológicos na EAD, como os 

ambientes virtuais de aprendizagem, objetos de aprendizagem e ferramentas 

em geral, segundo Behar et. al (2013). 
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Áreas: parte do domínio tecnológico de Behar et. al (2013) 

correspondendo as esferas de ação ao qual as competências digitais e 

especificas estarão vinculadas. 

Competências Digitais e específicas: identificadas a partir da realização 

de mapeamentos com alunos da EAD, foram organizadas com base no 

detalhamento do CHA.   

Níveis de proficiência e Casos de uso: cada competência digital 

específica possui a descrição de três níveis de proficiência, inicial, intermediário 

e avançado. Para cada nível foi construído um caso de uso com uma situação 

que busque a identificação do aluno na Educação a Distância e o auxilie a 

compreender seu nível com relação à competência.  

Após a identificação e organização da primeira versão do modelo, foi 

realizada a validação do MCompDigEAD, que representa o terceiro 

procedimento, organizado em três momentos.  No primeiro, com a versão 1 

valida-se com alunos da EAD (estudo de caso). A partir das análises e ajustes, 

se obtém uma a versão 2, validada por sua vez com sete especialistas através 

de questionário. Em seguida realiza-se a análise do conteúdo e ajuste 

transformando-se na versão 3. Esta versão é validada novamente com quatro 

especialistas através da análise do documento final. 

O objetivo, portanto, foi refinar cada vez mais o MCompDigEAD 

adequando-o ao perfil de sujeito desta pesquisa.  Assim, com as sugestões 

apontadas, foram realizados ajustes nos elementos das competências, nas 

descrições e organização do modelo. De forma geral, as análises realizadas 

detiveram-se em mudanças ligadas a reestruturação de texto, revisão de 

nomenclaturas e organização das competências.  

5 Resultado 

O Modelo final de competências digitais na Educação a Distância com 

foco no aluno da EAD, está organizado com três competências digitais: 

alfabetização digital, letramento digital e fluência digital, seis áreas do domínio 

tecnológico: introdução as Tecnologias Digitais, comunicação digital, gestão da 

informação em rede, saúde e segurança digital, presencialidade e civismo 

digital e criação e desenvolvimento de conteúdo digital, quatorze competências 

específicas, detalhadas através dos conhecimentos, habilidades e atitudes 
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(CHA), totalizando 328 elementos. Cada competência específica possui três 

níveis de proficiência, 1) Inicial, 2) Intermediário e 3) Avançado com exemplo 

de casos de uso.  A síntese do modelo foi organizada e pode ser vista através 

da Tabela 1. 

Tabela 1 - MCompDigEAD  

Competências Digitais Áreas Competências Digitais Específicas 

1.  Alfabetização Digital 
 

1.1 Introdução as Tecnologias Digitais 
Uso do computador de mesa (desktop) e 
dispositivos móveis 

1.2 Comunicação Digital Recursos de comunicação em rede 

1.3 Gestão da Informação em rede Busca e tratamento da informação 

1.4 Saúde e Segurança Digital  
Ergonomia para uso do computador de mesa 
(desktop) e dispositivos móveis  

2. Letramento Digital 

2.1 Comunicação Digital  Ferramentas de Interação e colaboração em rede 

2.2 Gestão da Informação em Rede Avaliação e compartilhamento da informação 

2.3 Transversal  Organização e Planejamento 

2.4 Presencialidade e Civismo Digital Perfil Digital 

2.5 Transversal 
Cooperação em Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem 

3. Fluência Digital 

3.1 Criação e Desenvolvimento de 
Conteúdo Digital 

Produção de conteúdo 

3.2 Saúde e Segurança Digital  Proteção dos Dados 

3.3 Presencialidade e Civismo Digital Convivência em Rede 

3.4 Saúde e Segurança Digital Resiliência Virtual 

3.5 Transversal Trabalho em Equipe 

Fonte: elaborado pelas autoras (2018) 

 

Apresenta-se, portanto a Figura 1 com o modelo de construção, 

representada pelo espiral, iniciando pelas competências específicas da 

alfabetização digital, em seguida do letramento digital e por fim da fluência 

digital. Nesse processo as áreas são transversais pois permeiam todas as 

competências, conforme pode ser visto na Figura 1. 

 

Figura 1 - MCompDigEAD final 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 
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O detalhamento e organização do MCompDigEAD pode ser encontrado 

através do link http://www.nuted.ufrgs.br/mcompdigead/mcompdigead.pdf. e a 

seguir encontra-se as considerações finais.  

  

6 Considerações Finais 

No atual contexto brasileiro, a Educação a Distância exerce um papel 

fundamental, representa o acesso, todo ano, de milhares de alunos ao Ensino 

Superior. Desta forma, comprova ser um dos fatores de desenvolvimento 

econômico e social associado ao avanço tecnológico. Este crescimento, 

demanda por pesquisas que contribuam para sua qualidade e expansão. É 

preciso considerar, que os alunos da EAD possuem limitações que solicitam 

um acompanhamento em relação ao seu processo de aprendizagem mediada 

pelas tecnologias. Este acompanhamento associado a diversos fatores deve 

considerar a construção de competências digitais essenciais com objetivo de 

prepará-los para atuar frente aos cenários de formação a distância. Isso requer 

compreender quais competências são necessárias para os alunos, incluindo 

seus elementos (CHA), níveis de proficiência e casos de uso.  

Em termos de inovação a presente pesquisa pretende haver 

demonstrado que é possível a construção de um modelo de competências 

digitais para alunos na EAD, já que estudos vinculados a estes campos ainda 

são incipientes, demandando uma solução específica e emergente no cenário 

atual. Em nível nacional, Brasil, é a primeira iniciativa voltada para a Educação 

a Distância. Desta forma, atribui-se ao MCompDigEAD uma alternativa de 

solução, até então não realizada, frente ao problema e sem a pretensão de 

esgotá-la, mas torná-la ponto de partida para novas investigações.  

 A expectativa, portanto, é que o modelo se torne uma referencia a ser 

utilizada por diferentes instituições nos processos de ensino e de 

aprendizagem a distância, acompanhando o aluno na identificação e 

construção de suas competências digitais. Considera-se também a viabilidade 

de adaptações às necessidades de um determinado contexto, já que uma 

http://www.nuted.ufrgs.br/mcompdigead/mcompdigead.pdf
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proposta centrada nas tecnologias digitais precisa estar em constante 

atualização. 

Desta forma, reconhece-se o caráter dinâmico do modelo, sendo 

indispensável avançar na discussão, trata-se, portanto, de potencializar a 

realização de pesquisas e compartilhar seus resultados apontando novas 

competências digitais e avanços ao MCompDigEAD. Como propostas de 

continuação tem-se: a) Desenvolvimento e aplicação de práticas pedagógicas 

para a construção e avaliação das competências digitais do MCompDigEAD; b) 

Desenvolvimento de um módulo de avaliação no formato digital de 

competências digitais, com base no MCompDigEAD; c) Extensão do modelo de 

competências digitais para docentes e tutores e d) Construção de um banco de 

casos de uso de competências digitais na EAD. 
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