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amplia a compreensão semântica do que sejam os recursos tecnológicos e sujeitos aprendentes. 

É realidade a presença da tecnologia nos diversos setores da vida pessoal e profissional de 

muitos dos participantes dos Ateliês ministrados, como também é fato a inoperância das 

Instituições de Ensino no sentido de discutir metodologias e aproveitar os avanços tecnológicos 

para rever conceitos.  O aspecto mais importante a ser trazido para a reflexão é que os discursos 

sobre o uso da tecnologia digital na escola apontam para silenciamentos, sendo urgente, que 

educadores reflitam sobre o discurso de um sujeito não só usuário de tecnologia, mas histórico, 

social e politicamente significado, produtor de sua existência.  A era da tecnologia digital nos 

apresenta outro modo de lidar com o conhecimento, com a linguagem e com os seres humanos, 

através dela sentimo-nos conectados a uma imensa teia comunicativa sem fronteiras e sem 

tempo linear.  

O conhecimento que possuímos da realidade é uma representação dessa realidade, somos 

produto do nosso próprio trabalho, logo, é necessário refletir sobre esse trabalho de construção 

de representações para compreendermos as mudanças operadas em nossas subjetividades, pois é 

certo que há uma relação dialógica, ao produzimos tecnologias que nos produzem. 
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Resumo: 

Os fóruns de discussão são os espaços privilegiados para a interação em ambiente online 

(Monteiro, 2011;  Salmon, 2000). Observa-se, contudo, uma certa “neutralização” daquilo que 

nestes ambientes está ligado à inovação (Rivoltela, 2008). Baseando-nos nos conceitos de 

comunidade de aprendizagem (Downes, 2004; Pallof & Pratt, 2007), de comunidade de 

investigação (Garrison & Anderson, 2003) e no modelo de e-moderador (Salmon, 2000), numa 

perspetiva de aprendizagem sócio-interacionista (Vygostsky, 1991), e suportando-nos na análise 

das interações ocorridas em seis fóruns de discussão de duas unidades curriculares (UC) 

distintas em regime de b-learning numa instituição de ensino superior, pretendemos caraterizar 

e compreender o papel da mediação pedagógica nestes contextos e a sua possível relação com a 

criação de comunidades de aprendizagem. 

A metodologia adotada possui um cariz interpretativo e compreensivo, socorrendo-se de dados 

de natureza qualitativa (pela análise de todas as mensagens trocadas pelos atores nos seis fóruns 

de discussão e através de inquéritos por entrevista aos docentes das duas UC) e quantitativa 

obtidos através do programa Netdraw™ (que apresenta uma representação gráfica das 

interações ocorridas nos fóruns). Trabalhámos a partir das trocas comunicativas e tivemos como 

etapas: a recolha dos dados, a codificação das mensagens, o tratamento quantitativo dos dados e 

a análise dos mesmos. Usámos como instrumento de codificação de mensagens o “Modelo de 

Identificação de uma Comunidade de Aprendizagem” (Lapa, 2005) para identificarmos a 

qualidade da interação e a natureza das trocas comunicativas, particularmente se indicavam a 

existência de: (1) afetividade, através da exposição pessoal e emotiva, o apoio entre colegas; de 

(2) coesão, através do diálogo horizontal e da expressão de confiança e pertença; e (3) 

interação, através da partilha de recursos, da elaboração de significados comuns que se 

apropriassem das contribuições de outras pessoas no grupo. As conclusões provisórias deste 

estudo apontam para a dificuldade em criar condições para o desenvolvimento de uma 

verdadeira comunidade de aprendizagem, em que exista reflexão crítica e co-construção de 

conhecimento. A aparente falta de aptidão dos estudantes para uma aprendizagem colaborativa e 

interativa online, pode estar relacionada com a pouca consciência de alguns docentes da 

inocuidade dos fóruns que promovem (a “neutralização” de que fala Rivoltella). Entendemos ser 

prioritário haver uma melhor (in)formação e partilha sobre diferentes estratégias de mediação do 
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processo de aprendizagem em ambiente online, de forma a criar condições para a co-construção 

de conhecimento. É forçoso que o docente reflita sobre o modo como promove o acesso aos 

fóruns, gera a motivação, facilita a interação social e participa na troca de informações (Salmon 

2000). 

Palavras-chave: 

Ensino Superior, Educação online, fóruns de discussão, comunidade de aprendizagem, blended 

learning. 

 

1. Introdução  

A “sala de aula virtual” possibilita diversos níveis de interação, sendo que estes níveis estão 

presentes em diferentes “áreas” do sistema de gestão de aprendizagem (SGA) e asseguram 

diferentes tarefas, recursos e funções sociais e educativas. Estas interações podem ter diversas 

naturezas, tais como: i) interações com o ambiente online; ii) interações com os conteúdos 

veiculados através dos materiais; iii) interações entre o estudante e outros estudantes, entre o 

estudante e o docente, entre o estudante e os especialistas e iv) interações com o contexto 

pessoal (Ally, 2004). Centramo-nos nas interações que ocorrem a partir dos fóruns de discussão, 

partindo do pressuposto de que estes são os espaços privilegiados para a partilha em ambiente 

online (Monteiro, 2011; Monteiro, Moreira & Almeida, 2012; Salmon, 2000), de forma a 

caracterizar e compreender o papel da mediação pedagógica nestes contextos e a sua possível 

relação com a criação de comunidade de aprendizagem.  

Com este intuito, apresentamos uma breve fundamentação teórica acerca do modelo de e-

moderador (Salmon, 2000), de comunidades de aprendizagem (Downes, 2004; Pallof & 

Pratt, 2007) e de comunidade de investigação (Garrison & Anderson, 2003), numa 

perspetiva de aprendizagem sócio-interacionista (Vygostsky, 1991). Este suporte teórico 

será procedido por uma  análise das interações ocorridas em seis fóruns de discussão de 

duas unidades curriculares (UC) distintas. 

 

2.  A mediação pedagógica em ambiente online através dos fóruns: fundamentação teórica  

A mediação em ambientes online reclama diferentes tipos de intervenções por parte do 

estudante e do docente e mobiliza competências de moderação, bem como habilidades técnicas. 

Neste sentido, Salmon (2000) relaciona os diferentes níveis de interatividade em ambiente 

online com o processo de construção da aprendizagem, tal como é evidenciado na Figura 1. 
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Figura 1: E-moderating model (Salmon, 2000) 

 

De acordo com o modelo proposto por Salmon (2000), apesar de ser preciso algum suporte 

tecnológico, é fundamental a tarefa do docente no sentido de promover o acesso, gerar 

motivação, facilitar a interação social e participar na troca de informações, de forma a mediar o 

processo de construção de conhecimentos que será o responsável pelo desenvolvimento integral 

do estudante. A autora afirma ainda que, caso o docente não ajude e promova a interação, a 

maior parte dos estudantes não ultrapassará o nível 2 (socialização). O  pressuposto da 

necessidade da partilha, da mediação e da interação social para a construção de conhecimento 

baseia-se nas teorias sócio-interacionistas (Vygotsky, 1978). Este autor atribui ao “outro” 

(docente, colega mais experiente, etc.) o papel de intervenção na zona de desenvolvimento 

proximal, situada entre a zona de conhecimento potencial e a zona de conhecimento real do 

estudante. Neste contexto, o estudante é capaz de completar tarefas para as quais o apoio 

(scaffolding) é inicialmente exigido (o que não conseguiria sozinho). Caso o nível de 

socialização seja estimulado e bem desenvolvido, os níveis seguintes, nomeadamente a (i) 

partilha de informações, a (ii) a construção de conhecimento através do trabalho colaborativo e 

o (iii) desenvolvimento pessoal, através da integração de outras fontes de conhecimento, irão 

contribuir para a criação de comunidades de aprendizagem, que correspondem a um grupo de 

pessoas envolvidas num processo de interação intelectual com o objetivo de aprender. Estas 

comunidades constituem um ambiente que facilita e sustenta a aprendizagem enquanto promove 

a interação, a colaboração e a construção de um sentimento de pertença entre os membros. Esta 

capacidade de pensar em conjunto, aliada ao processo de interação, é a chave do sucesso de uma 

UC online (Pallof & Pratt, 2007).  

Downes (2004) sumaria e reforça as principais características das comunidades de 

aprendizagem da seguinte forma:  
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� uma comunidade apoia melhor a aprendizagem através da colaboração, da discussão e 

da exposição das pessoas a novas ideias e perspetivas. A colaboração que ocorre em 

ambientes como salas de aula é necessária para o processo de cognição compartilhada; 

� uma comunidade gera uma sensação de compromisso, que não é criado apenas por um 

indivíduo que trabalha por conta própria com o conteúdo; 

� a aprendizagem em comunidade ensina a uma pessoa como o conteúdo pode ser 

aplicado numa grande variedade de situações, o que pode ser designado por 

“aprendizagem para além do conteúdo”; 

� o trabalho em comunidade ajuda a reduzir a carga de trabalho, ao permitir que os 

estudantes se ajudem mutuamente. 

O processo de interação no seio de uma comunidade permite que estudantes e docente se 

expressem e interajam a nível (i) cognitivo e (ii) social, marcando  a (iii) presença de ensino 

(Garrison e Anderson, 2003):  

i) a presença cognitiva corresponde à capacidade do estudante construir significados a 

partir de uma reflexão sustentada do discurso crítico;  

ii) a presença social corresponde à capacidade dos membros de uma comunidade se 

projetarem socialmente e emocionalmente através do meio de comunicação em uso;  

iii) a presença de ensino é definida como sendo a direção, o design, a facilitação da 

presença cognitiva e da presença social, no sentido da realização dos resultados de 

aprendizagem significativos.  

Apenas a conjugação destas “presenças” possibilitará a sensação de pertença a uma comunidade 

construtivista de investigação num ambiente colaborativo – community of inquiry39 –, num 

âmbito mais formal do que as comunidades de aprendizagem. 

Apesar das diversas possibilidades e formas de interação em ambiente online, centramo-nos nas 

interações ocorridas nos fóruns de discussão. Apresentamos, em seguida, os diferentes tipos de 

fóruns do SGA Moodle e discutimos os critérios de avaliação da participação nos mesmos. 

 

2.1. Tipos de fóruns e possíveis implicações para a dinâmica da “sala de aula virtual” 

Aproveitando a forma de interação nos fóruns, podemos pensar nos tipos de fóruns possíveis no 

SGA Moodle. A opção por um ou outro tipo de fórum passa pela metodologia utilizada na UC, 
                                                           
39 A expressão community of inquiry diferencia-se do termo comunidade de aprendizagem na medida em 
que esta pode desenvolver-se em contexto formal ou informal e a community of inquiry baseia-se na 
aprendizagem construtivista e colaborativa e restringe-se ao respetivo enquadramento teórico, aplicando-
se apenas ao meio académico (Garrison & Anderson, 2003). 
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pela compreensão de como serão as interações, pelo formato do curso etc. São quatro os tipos de 

fóruns no  SGA Moodle:  

1) fórum de um único tema,  

2) fórum de perguntas e respostas, 

3) fórum em que cada participante propõe um tema e 

4) fórum standard de uso geral. 

O Quadro 1 apresenta as características de cada um dos diferentes tipos de fóruns. Esse recurso 

oferece a opção de configurá-lo de acordo com as necessidades de cada docente na elaboração 

da sua UC.  

Quadro 1: Tipos de fóruns  e características (SGA Moodle) 

 

 

Os fóruns no SGA Moodle possibilitam, além da interação e discussão entre os participantes da 

UC, que as mensagens possam ser estruturadas de forma hierárquica, apresentando os assuntos 

em destaque. Outra particularidade é a possibilidade de envio dos posts do fórum para o e-mail 

pessoal. Cabe a cada docente definir se os estudantes terão esse privilégio (ou não).  

A definição de grupos é uma outra ação importante possibilitada pelo SGA Moodle, pois 

permite escolher de que maneira o estudante utiliza o fórum. São basicamente três formatos:  

x grupos separados: os estudantes do mesmo grupo interagem entre si, mas não com os 

colegas de outros grupos; 

x grupos visíveis: o estudante não interage, mas pode ver as mensagens dos elementos de 

outros grupos;  
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x nenhum grupo: não há separação em grupos. 

 

2.2. Avaliação da participação nos fóruns 

A avaliação da participação do estudante num fórum é uma possibilidade para aferição da 

qualidade das intervenções e, até, das competências adquiridas pelos alunos, permitindo 

identificar as áreas que condicionaram o resultado final da formação e ajudar a definir 

estratégias que conduzam a uma melhoria de todo o processo.  

O SGA Moodle oferece diversas possibilidades para que o docente possa acompanhar e analisar 

as competências adquiridas pelos estudantes. Apresentamos algumas possibilidades de 

avaliação da participação em fóruns (Littlejohn & Pegler, 2007), seguidas de uma breve 

reflexão acerca das suas implicações práticas (Lencastre, Moreira & Monteiro, 2010): 

quantificar as contribuições nos fóruns em termos de quantidade dos posts: induz um 

aumento quase imediato no número de intervenções, mas não garante um acréscimo no nível de 

reflexividade e aprofundamento das questões abordadas; 

i) valorizar as referências relativas às intervenções anteriores: obriga a uma leitura e a 

um acompanhamento das intervenções dos colegas, mas pode diminuir o processo 

individual de consulta de fontes externas de referência, o que pode levar a um processo 

dialógico circular em torno das primeiras intervenções; 

ii) fornecer tarefas colaborativas e cooperativas a serem realizadas através de fóruns: 

aumenta a dinâmica do fórum, mas há o risco da interação ser apenas entre os elementos 

de um pequeno grupo de trabalho (embora o resultado final possa estar disponível para 

toda a classe); 

iii) delegar funções nos estudantes (moderadores, revisores, avaliadores e repórteres dos 

fóruns de debates finais, etc.): há relatos de boas experiências, no entanto, quando 

aplicada a grandes grupos, esta estratégia pode ser injusta, pois pode não haver tempo 

ou temas suficientes para que cada estudante possa a assumir uma posição de destaque e 

benefício em termos de avaliação. 

Seguidamente, apresentamos uma grelha de avaliação de fóruns que pretende levar em 

consideração as seguintes dimensões: pertinência das participações, aprofundamento do tema e 

dinamização da discussão (Quadro 2):  

Quadro 2: Tipos de avaliação de fóruns40 

                                                           
40 Modelo utilizado pela Universidade Aberta (http://www.uab.pt/). 
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Parâmetros  Indicadores  

Pertinência das participações  x Domina os conteúdos abordados.  
x Não foge aos temas em discussão, demonstrando que distingue o essencial 

do acessório.  
x Fundamenta as suas intervenções com base nas pesquisas ou nas leituras 

efetuadas.  
x Procura contextualizar intervenções, avançando com exemplos e aplicações 

práticas.  
Aprofundamento dos temas em 

discussão  
x Intervém com novas ideias que aprofundam a discussão.  
x Contribui como novas perspetivas que enriquecem a discussão. 

Dinamização da discussão  x Contribui com regularidade, não se limitando a intervenções localizadas num 
espaço temporal muito curto.  

x Tem em conta as participações dos colegas, comentando, inquirindo, 
contrapondo, desenvolvendo.  

x Procura não repetir intervenções já colocadas, mas demonstra que as teve em 
conta ou pelo menos não as ignorou.  

x Revê as suas próprias opiniões, em face de comentários que colocam outros 
pontos de vista ou novos argumentos em que não tinha pensado previamente.  

 

3.  Procedimentos metodológicos 

A metodologia adotada neste estudo possui um cariz interpretativo e compreensivo, socorrendo-

se de dados de natureza qualitativa (pela análise de todas as mensagens trocadas pelos atores 

nos seis fóruns de discussão e através de inquéritos por entrevista aos docentes das duas UC) e 

quantitativa, obtidos através do programa Netdraw™41. Trabalhámos a partir das trocas 

comunicativas e tivemos como etapas: a (i) recolha dos dados, a (ii) codificação das mensagens, 

o (iii) tratamento quantitativo dos dados e a (iv) análise dos mesmos. Usámos como instrumento 

de codificação de mensagens o “Modelo de Identificação de uma Comunidade de 

Aprendizagem” (Lapa, 2005) para identificarmos a qualidade da interação e a natureza das 

trocas comunicativas (Quadro 3). 

 

 

Quadro 3: Modelo de Identificação de uma Comunidade de Aprendizagem (Lapa, 2005) 

                                                           
41 http://www.analytictech.com/downloadnd.htm 
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3.1. Análise das interações ocorridas nos fóruns de discussão 

Sendo o fórum uma ferramenta de comunicação que promove uma comunicação assíncrona na 

sala de aula virtual, pode-se observar as seguintes interações entre os seus intervenientes: 

x interação estudante(s)-conteúdo, 

x interação estudante(s)-docente;  

x interação estudante(s)-estudante(s). 

Para verificar as interações existentes nos fóruns promovidos nas duas UC estudadas, elaborou-

se uma análise quantitativa através da ferramenta Social Networks Adapting Pedagogical 

Practice (SNAPP), que é um software que permite visualizar a rede de interações resultantes dos 

posts colocados num fórum de discussão42. A visualização da rede de interações no fórum 

permite que o docente possa rapidamente identificar os padrões de comportamento dos 

estudantes, a forma como se agrupam, como se relacionam uns com os outros e, ainda, observar 

o fluxo de informação.  

Os diagramas de rede foram gerados com recurso ao Netdraw43 . Estes diagramas são compostos 

por  i) atores, vértices ou nós; ii) ramos e iii) arcos. 

i) os atores, vértices ou nós representam os estudantes e o(s) docente(s) da UC. Optámos 

por lhes atribuir cores diferenciadas consoante o número de posts colocados em cada 

fórum de discussão; 

                                                           
42  http://research.uow.edu.au/learningnetworks/seeing/snapp/index.html 
43 O Netdraw é um programa que permite o desenho e a visualização das redes sociais a partir dos dados 
obtidos via SNAPP.  
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ii) os ramos correspondem às ligações entre os atores; 

iii) os arcos indicam a direção da ligação, ou seja, apontam o sentido da relação entre os 

atores. 

Apresentamos na Figura 2 um exemplo de um diagrama de rede social gerado a partir de 

informação veiculada pelo SNAPP. 

 

 

Figura 2: Exemplo de um diagrama de análise de uma rede social 44 

 

No exemplo apresentado, temos um ator central, provavelmente o/a docente, para o qual foram 

direcionadas três mensagens por atores distintos (estudantes), tendo esta enviado duas 

mensagens (uma para o “student A”, outra para o “student B”). Caso este fórum tivesse ocorrido 

num contexto de sala de aula, seria possível inferir que a discussão esteve centralizada na figura 

da docente, uma vez que não houve troca de mensagens entre os estudantes. 

No âmbito do nosso estudo, foram analisados cinco fóruns temáticos e um de apresentação. Para 

facilitar a análise dos diagramas (e manter a confidencialidade de todos os participantes), foi 

atribuído o “código E”, seguido de um número para cada um dos estudantes e o “código D” para 

o docente. As cores foram aplicadas segundo o número de posts de cada interveniente. Assim, o 

vermelho corresponde a um post, o azul a dois e o preto a três posts. Quando foram feitos mais 

do que três posts, foram atribuídos outros códigos de cores que se encontram na legenda.  

 

 

 

3.1.1. Análise quantitativa dos fóruns ocorridos na Unidade Curricular 1 

O primeiro fórum a ser analisado foi aberto pelo docente e a participação dos estudantes estava 

baseada na visualização de um vídeo e na reflexão sobre três questões. O fórum foi avaliado 

                                                           
44 http://research.uow.edu.au/learningnetworks/seeing/interpret/index.html 

 
ator 

ramo 

arco 
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tendo em conta apenas as duas primeiras participações de cada estudante, que deveria 

argumentar de forma clara e ser preciso naquilo que queria referenciar.  

 

 

 

Figura 3: Diagrama de rede de um fórum temático 1 da UC1  

Conforme representado na Figura 3, o fórum teve 120 participantes e foram colocados 179 posts 

sobre o tema. Como ilustra o diagrama, é um exemplo claro da interação estudante-conteúdo, 

com alguma (pouca) interação estudante(s)-estudante(s). O docente abriu o fórum e colocou as 

questões, as regras e os estudantes responderam a partir destas. No entanto, observou-se que 

alguns estudantes interagiram entre si, de que é exemplo o caso do E26 que comentou o que o 

E24 colocou. 

Segue-se o diagrama do segundo fórum temático da mesma UC (Figura 4). O docente (D) 

colocou uma pergunta de partida sobre o tema e não elaborou nenhum comentário ao longo do 

mesmo. O tipo de fórum escolhido pelo docente, onde cada participante pode propor um tema, 

permitiu o desenho final.  

N.º posts 

 1 

 2 

 3 
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Figura 4: Diagrama de rede de um fórum temático interação estudante(s)-conteúdo 

 

Através do diagrama (Figura 4), pode observar-se que a interação não passa pelo docente, 

estando perante um fórum de interação estudante(s)-conteúdo. Neste fórum participaram 90 

estudantes e foram inseridos 108 posts. Um total de 72 estudantes optou por criar um novo tema 

para responder à questão colocada pelo docente e 52 optaram por fazer um único comentário. 28 

estudantes estão soltos na rede, pois não estabeleceram nenhum tipo de vínculo, como se 

verifica no lado esquerdo, entre o E1 e o E46. No entanto, alguns estudantes interagiram com os 

seus pares, respondendo a alguns comentários. A título de exemplo, observa-se a interação 

originada pelo comentário do estudante E54, no centro, que obteve cinco respostas e interagiu 

com E43. 

 

3.1.2. Análise qualitativa dos fóruns de discussão da UC 1 

Do ponto de vista qualitativo, levando em consideração o “Modelo de Identificação de uma 

Comunidade de Aprendizagem” (Lapa, 2005), procurámos identificar a natureza das trocas 

comunicativas de forma a reconhecer possíveis indicadores de envolvência numa comunidade 

de aprendizagem, conforme apresentamos no Quadro 4. 

 

Quadro 4: Análise qualitativa das interações nos fóruns – UC1 (Lapa, 2005)  

Afetividade 

Emoções 

Verifica-se esporadicamente o recurso aos emoticons, sobretudo na finalização do post. 

Exemplos: 

N-º posts 

 1 

 2 

 3 
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“Saudações Académicas ” (estudantes) 

“E na vida é assim ” (estudante) 

Exposição pessoal 

De uma forma geral, não se apresentam detalhes da vida fora do âmbito universitário nem há 

exposições de vulnerabilidades pessoais. 

Apoio 

Não foram encontradas demonstração de apoio entre os estudantes ou do docente para com os 

estudantes. 

Coesão 

Integração, diálogo aberto, mistura de comunicação pessoal e do curso 

O discurso ao longo dos fóruns refere-se maioritariamente à primeira pessoa do singular e não à 

turma, ao grupo. Exemplos: 

“A meu ver...”; “Na minha opinião...”; “Termino a minha opinião com uma citação...”. 

Não se observam comunicações pessoais entre os estudantes ao longo do fórum e o diálogo 

possui alguns traços de formalidade. 

A primeira pessoa do plural só é utilizada tendo como referência a sociedade em geral e não a 

turma/grupo em particular, como por exemplo, em: “Cabe-nos a nós também tentar mudar a 

nossa sociedade e transmitir os nossos conhecimentos. De braços cruzados nada se faz...” 

Interação 

Referências a mensagens e ideias de outros 

Em algumas situações os estudantes referiram a participação de colegas de forma a iniciar o seu 

discurso. Exemplos: 

“Concordo contigo C. ...” 

“Como a F. referiu...” 

“Gostei da imagem colocada pela minha colega...” 

“Estou de total acordo com algumas colegas...” 

Construção social de sentido 

Não se observa uma tentativa de significação pessoal e/ou coletiva. 

 

As mensagens enviadas pelos estudantes no âmbito dos três fóruns analisados, levam-nos a 

depreender que a natureza das mesmas é sobretudo centrada nos conteúdos e na resposta às 

questões colocadas inicialmente pelo docente. Não há, de uma forma geral, uma verdadeira 

interação entre os estudantes e o docente ou entre o estudante e os outros estudantes. 
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Do ponto de vista da afetividade, não há indicadores de apoio mútuo ou sinais de exposição 

pessoal. Há, contudo, um sinal de informalidade nas escassas situações em que o estudante 

recorre aos emoticons na finalização das mensagens. 

Os sentidos, nestes fóruns, têm sobretudo uma construção extrínseca aos sujeitos ou à turma, 

pois está atribuído principalmente a fontes de referências externas ao grupo. Apenas em 

situações pontuais esta significação é contextualizada a partir da contribuição do “outro”. 

Não se observa, igualmente, uma tentativa de coesão do grupo por parte do docente, uma vez 

que este não estimula a partilha entre os estudantes, não dá feedback, apenas fornece os 

conteúdos iniciais e questiona-os acerca dos mesmos. Observa-se, assim, uma centralização da 

discussão nos conteúdos transmitidos pelo docente. 

Pelo que foi exposto, parece-nos que, neste caso, não nos é possível reconhecer possíveis 

indicadores de envolvência numa comunidade de aprendizagem, mas sim “respostas isoladas” 

às questões inicialmente colocadas pelo docente. 

 

3.1.3. Análise quantitativa dos fóruns ocorridos na Unidade Curricular 2 

O primeiro fórum analisado no âmbito da UC2 foi o “fórum de apresentação”. Neste caso, 

existiu alguma (pouca) interação estudante(s)-estudante(s), conforma se observa na Figura 5. 

Nesta UC, o docente regente contou com a colaboração de um docente tutor. 

 

Figura 5: Diagrama de rede do “fórum de apresentação” da UC2 

 

N.º posts 

 1 

 2 

 36 
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Neste fórum participaram os docentes e 65 estudantes e foram colocados 108 posts. Destes, 38 

foram feitos pelos docentes. Observa-se que a maioria dos estudantes responderam ao repto 

colocado pelo docente-tutor, fazendo a sua apresentação e que este respondeu dando as boas-

vindas à UC, como se pode observar pelo duplo sentido das setas presentes no diagrama. 

Salienta-se que o docente-regente foi o primeiro a fazer a sua apresentação, interagindo com 

alguns estudantes e que 5 estudantes interagiram com os seus pares. 

Os três fóruns que se seguem (Figuras 6, 7 e 8) encontram-se na mesma UC e fazem parte de 

cada um dos três blocos temáticos estruturados pelo docente. As regras de participação eram 

iguais para todos, sendo fóruns de debates que não tinham o carácter de obrigatoriedade, não 

sendo por isso avaliados. No entanto, era um dos fatores de ponderação na avaliação final da 

UC. Na regra apresentada pelo docente, o estudante era convidado a refletir sobre um tema, 

depois de ter estudado os objetos de aprendizagem colocados, e deveria comentar e responder 

aos colegas. Esse fator deveria impulsionar a interação estudante(s)-estudante(s). 

 

 

 Figura 6: Diagrama do primeiro fórum temático da UC2 

 

O fórum contou com 71 participantes e 194 posts. Destes, 38 foram do docente-regente, que 

assumiu claramente um papel de moderador, comentando os pontos fortes das mensagens e 

encorajando a participação. Quatro posts foram do docente-tutor, que abriu o fórum de tema 

único. No entanto, 48 posts foram feitos pelo estudante E17, que interagia com os seus colegas e 

vice-versa. Assim sendo, estamos perante um exemplo de interação estudante(s)-docente, com 

este a ter um papel de moderador, e alguma interação estudante(s)-estudante(s).  

Legenda 

 1 

 2 

 3 

 38 

 48 

 6 

 5 

 4 
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No segundo fórum da mesma UC (Figura 7) participaram 57 estudantes e os docentes (regente e 

tutor) que colocaram 143 posts. Destes, 28 eram do docente-regente e 9 do regente-tutor, que 

abriu o fórum de tema único. Para participar, o estudante deveria, com base na leitura de dois 

documentos e da visualização de dois vídeos, elaborar uma pequena reflexão sobre a temática 

ou aguardar que alguém o faça e comentar essa reflexão. Foram fornecidas, a título de exemplo, 

três questões que poderiam ser respondidas e que facilitariam, assim, a reflexão. 
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Figura 7: Diagrama do segundo fórum temático da UC2 

 

 

Na análise do diagrama evidencia-se a participação do estudante E15, que fez 19 comentários 

aos posts dos pares e aos docentes. Postura semelhante teve o estudante E16, que colocou 14 

posts. Mais uma vez o docente assumiu o papel de moderador, existindo interação estudante(s)-

docente e interação estudante(s)-estudante(s). 

O terceiro e último fórum temático contou com 59 participantes e 116 posts, sendo 16 do 

docente-regente, 17 do estudante E17 e 10 do estudante E18. O fórum de tema único foi aberto 

pelo docente-tutor, que sugeria ao estudante que, com base no visionamento do documentário 

(ou na leitura do documento), elaborasse um pequeno retrato do tema, destacando algumas 

questões que eram apontadas.  

 

Figura 8: Diagrama do terceiro fórum temático da UC2 

 

Conforme se pode observar no diagrama (Figura 8), mais uma vez estamos em presença de um 

exemplo de interação estudante(s)-docente e muito pouca interação estudante(s)-estudante(s). 

Novamente o docente teve um papel de moderador e centrou em si as interações. Apesar de não 

ser um fórum  obrigatório, verifica-se que o grau de participação é significativo. As 

intervenções tiveram como base a análise de diferentes tipos de objetos de aprendizagem que 

Nº posts 

 1 

 2 

 3 

 4 

 10 

 14 

 16 

 17 
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foram propostos para estudo. Observou-se uma participação mais ativa por parte de alguns 

estudantes, que se destacaram entre os seus pares. As formas de intervenção mais destacadas 

foram a informação, o questionamento, a valorização, o desenvolvimento e o aprofundamento 

de diferentes temas e o reforço positivo das participações. 

  

3.1.4. Análise qualitativa dos fóruns de discussão da UC 2 

Nos fóruns no âmbito da UC2 nota-se a “presença” do docente que dá as boas-vindas a cada um 

dos estudantes ao apresentar-se, multiplicando as suas interações. De acordo com o docente da 

UC, o recurso ao fórum de apresentação deve-se ao facto de “este ser uma tarefa simples que 

promove a participação e ajuda a construir um sentimento de proximidade entre os estudantes” 

(docente 2).  

Procurámos, igualmente, identificar a natureza das trocas comunicativas de forma a reconhecer 

possíveis indicadores de envolvência numa comunidade de aprendizagem (Lapa, 2005), 

conforme apresentamos no quadro 5. 

 

Quadro 5: Análise qualitativa das interações ocorridas nos fóruns – UC2 (Lapa, 2005)  

Afetividade 

Emoções 

Observa-se uma partilha de sentimentos, tal como em: “Quando há debates, entusiasmo-me 

bastante, porque gosto de ver opiniões diversificadas” (estudante). 

Verifica-se o recurso aos emoticons, em diversas situações, tais como: 

“(...) uma cidade fantástica (...)” (docente) 

“(...) para quem não conhece... ”(estudante)  

“(...) melhor curso ” (estudante) 

“Boa noite! ”(estudante) 

Exposição pessoal 

São apresentados detalhes da vida fora do âmbito universitário e observa-se alguma exposição 

de fragilidades, tais como em: 

“Estive cerca de 20 anos fora da escola (...)” (estudante) 

“Nós, adultos, crescemos e ficamos convencidos de que estamos velhos de mais para estudar” 

(estudante) 

Apoio 

Foram encontradas demonstrações de apoio entre os estudantes e de apoio e encorajamento dos 
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docente para os estudantes. Exemplos: 

“Desejamos-lhe sucesso neste seu percurso académico e contamos consigo para animar a 

‘malta’!” (docente) 

“Boa sorte para todos nós” (estudante) 

“Saudações e força!” (estudante) 

Coesão 

Integração, diálogo aberto, mistura de comunicação pessoal e do curso 

Os estudantes atribuíram um nickname para o grupo, o que demonstra integração e coesão: 

“Gostei muito da maioria das vossas sugestões, mas a que achei mais ligada a nós foi a 

DINANET!!” (docente) 

“Apoiado! Que seja bem-vinda à DINANET :D” (estudante) 

“Boa tarde, comunidade ‘dinanética’! Já faziam falta as nossas conversas, não acham?” 

(estudante) 

“Cumprimentos, cara colega M. Também acho as suas intervenções bastante adequadas e bem 

fundamentadas” (estudante) 

Interação 

Referências a mensagens e ideias de outros, troca de recursos 

Observam-se referências a mensagens e ideias de outros estudantes, como se pode observar em: 

“É verdade, S.!” (estudante) 

“Concordo contigo, C..., e, tal como tu, relembro a minha infância (...)” (estudante) 

“Pois é, S. ...” (estudante) 

“Viste o filme Wall-E?” (estudante) 

Construção social de sentido 

Parece-nos haver indicadores de concordância e, em alguns casos, questionamento em busca de 

um significado partilhado, tal como podemos observar em: 

“Fiz uma pesquisa sobre o que a minha colega se estava a referir (...)” (estudante) 

“Lanço aqui o desafio: por que será que não são todos como este senhor?” (estudante) 

 

As mensagens enviadas pelos estudantes no âmbito dos fóruns analisados levam-nos a 

depreender que a natureza das mesmas é centrada nos conteúdos e nas relações interpessoais 

que surgiram em parte dos estudantes da turma, orientados inicialmente pelo estímulo dos 

docentes. 
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Do ponto de vista da afetividade, há indicadores de apoio mútuo e sinais de exposição pessoal. 

Há alguma informalidade nas mensagens. Os estudantes e os docentes utilizam emoticons em 

diferentes situações: início de mensagens, a meio e na finalização das mesmas. 

Os sentidos, nestes fóruns, em alguns momentos são partilhados através da concordância ou do 

questionamento com vista à explicitação de algumas ideias. 

Observa-se, neste caso, a tentativa de coesão do grupo por parte do docente, uma vez que este 

estimula a participação e o debate, dá feedback individual e se dirige à turma enquanto 

comunidade. Quando um estudante levanta uma questão, o docente incentiva os outros 

estudantes a refletirem e responderem a essa questão estimulando assim o debate. Observa-se 

ainda que quando os alunos chegam a uma conclusão parcial acerca da temática em foco, o 

docente alarga a questão aprofundando o tema e sugerindo novas reflexões/pontos de partida. 

Parece-nos que, neste caso, é possível reconhecer possíveis indicadores de envolvência numa 

comunidade de aprendizagem por um pequeno grupo de estudantes. 

 

4. Reflexões finais  

Um fórum de discussão permite potenciar a troca de informação e discussão de assuntos de 

forma assíncrona e organizar debates de ideias com foco num tema preciso. Os docentes podem 

promover, acompanhar e apurar os conhecimentos que surgem de revisão de bibliografia, da 

análise de textos, do exame de objetos de aprendizagem, da observação de vídeos, etc. Os 

fóruns de discussão podem ser, também, um instrumento de avaliação que permite ao docente 

conhecer a especificidade do grupo ou de cada estudante. Tem ainda a mais-valia de permitir 

estruturar, organizar e manter o registo de toda a atividade que nele decorreu, o que é importante 

no contexto de ensino e aprendizagem. 

Através das entrevistas realizadas aos docentes das duas UC estudadas, estes justificaram a 

escolha do fórum de discussão por considerarem que é uma das melhores formas de promover o 

diálogo online, algo que é comum numa situação presencial. Um docente salientou que 

estruturou a sua UC em três momentos-chave, tendo o fórum sido utilizado como ferramenta 

privilegiada para discussão de alguns documentos. Nesses fóruns, foram lançadas algumas 

questões de carácter mais aberto, que estavam relacionadas com os objetos de aprendizagem que 

foram disponibilizados para fins de estudo e análise, sendo os estudantes convidados a debater o 

tema. O seu papel enquanto docente foi, do seu ponto de vista, assumido essencialmente como 

moderador não interferente. Salienta-se que os docentes tiveram o cuidado de planear 

cuidadosamente os fóruns de discussão, definindo as atividades que decorreram, assim como as 

regras de funcionamento dos mesmos. 
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Observa-se, no entanto, que ambas as UC recorreram a fóruns de discussão orientada, nos quais 

os docentes propuseram temas que foram abordados nos tópicos depois de os estudantes 

consultarem o material fornecido. Os docentes, de uma forma geral, centraram em si a 

orientação e a discussão, promovendo pouco a participação e a construção do conhecimento. 

Verificou-se que em dois fóruns existiram apenas interação estudante(s)-conteúdo, sem a 

mediação do docente. Nos restantes quatro fóruns observou-se principalmente interação 

estudante(s)-docente, com limitadas interações estudante(s)-estudante(s), o que não gerou um 

debate de ideias entre estudantes. Nestes fóruns esteve sempre presente a mediação do docente, 

embora discreta.  

Rivoltela (2008) refere que o e-learning, em Itália, sofreu um processo de “normalização”, 

devido ao facto de já não ser posto em discussão e por serem utilizados sempre os mesmos 

ingredientes-padrão em todas as experiências: a adoção de um SGA, o esquema “leitura do 

material – discussão em fórum”, a adoção de um modelo blended (um pouco presencial, um 

pouco a distância), sendo que, segundo o autor, “o que não é positivo é que a normalização 

parece estar coincidindo também com uma neutralização daquilo que no e-learning é ligado à 

inovação e à transformação” (idem: 860). Observamos que numa das UC analisadas não foi 

desenvolvida uma comunidade de aprendizagem. As reflexões elaboradas foram pontuais e 

relacionadas com o conteúdo sem partilha de conhecimento entre os intervenientes. 

Provavelmente devido ao modo como o docente promoveu o acesso aos fóruns potenciando, 

assim, a interação com o conteúdo e não com os pares (Salmon, 2000).  

Na outra UC estudada, observou-se a tentativa de construção de uma comunidade de 

aprendizagem, na qual alguns estudantes interagiram com os seus pares e participaram na co-

construção de conhecimento. No entanto, essa relação não ocorreu do mesmo modo com todos 

os intervenientes, existindo, ainda, um grande número de participações pontuais ligadas ao 

conteúdo e à moderação do docente. Isso leva-nos a supor que a cultura de co-construção do 

conhecimento através do debate entre pares não está enraizada nos estudantes, existindo ainda 

uma necessidade de interação mais próxima com o docente.  

As conclusões provisórias deste estudo apontam para a dificuldade em criar condições para o 

desenvolvimento de uma verdadeira comunidade de aprendizagem, em que exista reflexão 

crítica e co-construção de conhecimento. A aparente falta de aptidão dos estudantes para uma 

aprendizagem colaborativa e interativa online pode estar relacionada com a pouca consciência 

de alguns docentes da inocuidade dos fóruns que promovem (a “neutralização” de que fala 

Rivoltella). Para inverter este comportamento, entendemos ser prioritário haver uma melhor 

(in)formação e partilha sobre diferentes estratégias de mediação do processo de aprendizagem 

em ambiente online, de forma a criar condições para a co-construção de conhecimento. É 
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forçoso que o docente reflita sobre o modo como promove o acesso aos fóruns, gera a 

motivação, facilita a interação social e participa na troca de informações (Salmon 2000). 
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