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Objetivo: Objetivou-se analisar a  interface educação e tecnologia na formação do
docente e identificar o nível de letramento digital de docentes da educação superior do
Vale do Aço Metodologia: Essa pesquisa é tipo exploratória, descritiva e qualitativa.
Para coleta de dados, utilizou-se como instrumento um questionário com questões
objetivas, entretanto, em algumas delas, solicitou-se que se justificasse a resposta. Os
dados foram tratados a partir das bases legais de EaD no Brasil e a partir de
pressupostos teóricos que discutem as concepções de Letramento digital, formação de
professores, metodologias de ensino, ambientes colaborativos de aprendizagem em
rede. Entre esses se destacam COSCARELLI (2005), LÉVY (2003), MORAN (2003),
MOORE (2007), SOARES (2002), VALENTE (2002), VYGOTSKY (1998)
Resultados: Foram envolvidos 177 professores da educação superior do Vale do Aço.
Os dados revelaram que esse grupo de professores, apesar de ter acesso aos recursos
tecnológicos de última geração, com conexão banda larga, na maioria das vezes os
utiliza para auxiliar nos trabalhos docentes. Constatou-se que 89% dos professores
utilizam os recursos de apresentação de slides para reproduzir as aulas convencionais e
as ferramentas de comunicação muitos-para-muitos – chat, fórum, blog – apresentam 
um percentual baixo de uso. Nesse sentido, as atividades colaborativas viabilizadas
pelo computador não são efetivadas, demonstrando o baixo nível de letramento digital
dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Conclusão: Constatou-se que o nível de
letramento digital dos professores da educação superior do Vale do Aço envolvidos na
pesquisa está aquém do desejado para esse nível de educação e que os novos recursos
tecnológicos  são utilizados para reproduzir velhas práticas pedagógicas.
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