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Resumo: 

Esta comunicação apresenta uma investigação relacionada com o desenvolvimento de um 

modelo de formação online para docentes do ensino superior, visando a utilização proficiente da 

plataforma Moodle.  

O modelo, exclusivamente online, possui características das propostas apresentadas por George 

Siemens e Stephen Downes relativamente aos Massive Online Open Courses e pretende 
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promover a proactividade dos docentes na sua futura prática profissional. Para tal, foi criado um 

espaço de aprendizagem na plataforma Moodle onde os docentes da instituição que estejam 

interessados são inscritos. O espaço de formação é gerido por uma equipa de 3 tutores. 

A estrutura-base do modelo de formação assenta na disponibilização de recursos e actividades 

de aprendizagem (formato modular) sem uma sequência pré-definida de realização das mesmas 

e sem a obrigatoriedade de realização de um número mínimo de módulos. Contudo, a 

certificação da conclusão de cada módulo está dependente da realização das actividades 

propostas. Também foram previstas a realização de sessões síncronas online com o objectivo 

não apenas de fomentar a participação e ajudar à distribuição de conteúdos (através do convite a 

personalidades de referência da área), mas também no sentido de promover o debate sobre o 

modelo de formação. 

No processo de desenvolvimento deste modelo foi realizado um estudo piloto no 2.º semestre de 

2010/11 no qual foram aferidas as seguintes características: funcionalidade e características 

pedagógicas do modelo, interacção entre os participantes e potencial de criação de comunidades 

de prática. Após a análise dos resultados obtidos com o estudo piloto foram introduzidos 

pequenos ajustamentos no modelo final a implementar durante o ano lectivo de 2011/12. 

Neste estudo procuramos responder às seguintes questões:  

Quais as percepções dos participantes relativamente ao modelo e à formação? 

Qual o processo e percurso de aprendizagem seguido pelos participantes? 

Que tipos de redes de interacção são criadas? 

Em que medida se constitui uma comunidade de prática e com que características? 

A metodologia baseada numa investigação-acção centrou-se na utilização dos seguintes 

instrumentos de análise: Questionário de avaliação da aprendizagem auto-regulada adaptado de 

Barnard-Brak (aplicado no início e no final do estudo), entrevistas aos participantes e respectiva 

análise de conteúdo e análise de redes sociais, a partir dos relatórios de actividade dos 

participantes nos fóruns, baseada nos trabalhos de Wasserman e Faust.  

A utilização de modelos de aprendizagem auto-regulada para docentes em formato de e-learning 

a distância, na linha dos estudos efectuados pela rede STELLAR-TACONET, e a uma larga 

escala, carece ainda de investigação que ajude não apenas a implementar, compreender e avaliar 

esses modelos como a aumentar as tipologias de oferta formativa fornecidas pelos mesmos aos 

docentes do Ensino Superior. 

Palavras-chave: 

Análise de Redes Sociais; Aprendizagem autorregulada; Comunidade de Prática; Formação de 
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docentes; Moodle. 

 

Introdução 

Esta comunicação pretende apresentar um modelo de formação de um sistema de formação 

interna para a utilização de LMSs (Learning Management Systems), neste caso a plataforma de 

acesso aberto Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) desenvolvida 

por Martin Dougiamas em 1999, por parte de docentes no ensino superior, contemplando as 

componentes técnica, pedagógica e didática. 

Os LMSs não devem ser vistos unicamente como ferramentas para suportar a aprendizagem, são 

uma componente de uma abordagem mais vasta, permitindo ao utilizador (professor e/ou 

aluno), caso esta abordagem esteja bem estruturada, a utilização e integração de diferentes 

ferramentas e metodologias de trabalho me modo a construir, partilhar e mudar o seu nível de 

conhecimentos.  

Assume-se que o ambiente online não deve ser uma mera ferramenta, mas sim um espaço onde 

várias dimensões são relevantes: os aspectos emocionais e relacionais são tão relevantes como 

os aspectos cognitivos. Estas considerações conduzem-nos a uma definição de um ambiente em 

rede, flexível e aberto (tendo em conta os constrangimentos institucionais). Este ambiente deve 

ser capaz de fazer face a duas variáveis indissociáveis: auxiliar o utilizador na definição do seu 

próprio caminho de aprendizagem fomentando um espírito proactivo e orientar os processo de 

aprendizagem com um conjunto apropriado de recursos. 

A abordagem proposta servirá como guia para definir o ambiente, que pode ser visto como uma 

sobreposição de três dimensões: 

1. A dimensão das ferramentas e dos materiais de aprendizagem; 

2. A dimensão dos conteúdos produzidos; 

3. a dimensão das interacções entre os utilizadores e o ambiente, e entre os vários tipos de 

utilizador. 

 

  

 

  

 

 

 

Ferramentas Conteúdos 

Interações 
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Figura 1. Esquema da sobreposição das 3 dimensões do ambiente. 

 

Uma via possível de relacionar estas três dimensões pode ser através da utilização de 

documentos (nos seus vários formatos) ou interacções (como a utilização de fóruns) 

relacionados com o processo de aprendizagem na plataforma. O ambiente de aprendizagem 

deve suportar os vários actores do processo (por intermédio de tutores) e tem de automatizar o 

processo de aferição. Alguns dos exemplos deste tipo de acções requerem a compilação de 

dados de fóruns para análise, o mapear da navegação dentro do ambiente, a decisão de moderar 

um debate num fórum sobre um determinado tópico, entre outros. Esta complexidade requer 

protocolos adaptáveis, quer na elaboração e construção dos materiais de aprendizagem, quer na 

própria gestão e dinamização do programa de formação, conferindo-lhe um elevado grau de 

flexibilidade. 

Este estudo apresenta o modelo de formação e os resultados do estudo-piloto realizado com o 

objectivo de testar o curso e o design da investigação e seus instrumentos, que se traduzem nas 

seguintes questões: 

 

x Quais as percepções dos participantes relativamente ao modelo e à formação? 

x Qual o processo e percurso de aprendizagem seguido pelos participantes? 

x Que tipos de redes de interacção são criadas? 

x Em que medida se constitui uma comunidade de prática e com que características? 

  

Estes itens permitem enquadrar a gestão da informação e a aquisição de novos dados para 

melhoria quer do sistema, quer do próprio modelo de formação, adequando-o às necessidades 

imediatas do público-alvo. A abordagem seguida é a da aprendizagem auto-regulada baseada 

nos trabalhos de Zimmerman (1990) e Pintrich  2000). Os formadores facilitam um 

comportamento auto-regulado nos formandos, que assume o controlo da sua própria 

aprendizagem.  

Este texto está organizado da seguinte forma: a próxima secção descreve o enquadramento do 

estudo (contexto e referenciais teóricos), seguindo-se o modelo de formação, a apresentação e 

análise dos resultados e as conclusões e ponto de situação no desenvolvimento do modelo do 

curso. 
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Enquadramento 

Este estudo foi efectuado numa instituição de ensino superior particular e cooperativo com 

vários campi em Portugal e em outros países de língua portuguesa, que tem investido na 

educação online como factor estratégico dadas as transformações no ensino superior, devido 

sobretudo ao processo de Bolonha adoptado desde 2007. 

A instituição iniciou este processo em 2005 com uma pós-graduação em TIC (Tecnologia da 

Informação e Comunicação). Esta pós-graduação permitiu a aquisição de experiência e 

competências que se revelaram decisivas para a implementação do seu Projecto de Educação 

Online. Adoptou-se o LMS Moodle, dada a sua divulgação nos vários níveis de ensino, tendo os 

aspectos técnicos sido assegurados em conjunto com a Divisão Tecnológica (encarregue das 

condições de utilização da rede interna da instituição) e assim como um Help-Desk para suporte 

especializado (Lencastre & Monteiro, 2008).  

Em termos de implementação pedagógica foram realizadas acções de formação, em regime de 

b-learning (Workshop Moodle em Janeiro de 2008, A Utilização da Plataforma Moodle em 

Contexto Pedagógico a Partir dos Pressupostos de Bolonha, de Março a Maio de 2008 e 

Aprendizagem Colaborativa por Projecto, de Dezembro de 2008 a Fevereiro de 2009) e 

nomeados, em cada campi, pivôs do projecto e professores (designados pioneiros), responsáveis 

pela promoção e replicação de processos de formação com colegas e comunidade académica 

(Lencastre & Monteiro, 2008). Até 2008 (com excepção da pós-graduação em TIC) o LMS foi 

usado apenas como ferramenta de suporte a aulas presenciais. No ano lectivo 2009-10, iniciou-

se o Projecto Online, com implementação de Unidades Curriculares (UC) online em todos os 

campi, em regime de b-learning. 

Este estudo faz parte de um conjunto de investigações em curso realizadas pela equipa do 

Projecto Online de um dos campi, nesta fase de adopção do e-learning na Instituição (Fidalgo, 

Paz, & Santos, 2011). Existem actualmente três tipos de utilização do Moodle pelos professores 

na instituição: 

 

x Utilização como complemento activo às aulas presenciais (opcional); 

x Utilização em regime de b-learning numa percentagem da carga horária das UC dos 

cursos de 2º ciclo de estudos (obrigatória); 

x Utilização em regime de b-learning nas UC online do 1º ciclo de estudos (obrigatória). 
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Faz parte das funções da equipa a formação dos docentes na utilização da plataforma Moodle e 

este projecto de modelo de formação inscreve-se na procura de melhorar esse processo de 

formação dos docentes.  

O modelo de formação 

A ideia de elaborar e desenvolver um novo modelo de formação que permita analisar e 

monitorizar as actividades de aprendizagem deriva de dois problemas observados em 

experiências anteriores (Lencastre & Monteiro, 2009). A formação totalmente presencial, quer 

sob a forma de curso com várias horas e separado por vários períodos temporais (normalmente 

cursos de vinte e cinco ou cinquenta horas de formação espalhados por períodos que variam 

entre quinze dias a um semestre), quer sob a forma de oficinas de trabalho específicas de um 

tópico com uma duração limitada (normalmente entre as duas e as quatro horas de duração) tem 

registado um número de presenças reduzido (dificuldades de conciliação de horário com as 

múltiplas actividades associadas à docência) e os resultados em termos de desenvolvimento de 

competências têm ficado aquém das expectativas (nalguns casos os docentes desenvolveram 

autonomia, noutros continuam a depender bastante da equipa para a utilização da plataforma 

Moodle). Outra dificuldade reside nas diferenças verificadas ao nível da 

competência/proficiência tecnológica base dos participantes. 

Procurando um sistema de formação que contribua para a resolução dos problemas atrás 

mencionados concebemos um sistema modular, online (com sessões presenciais e/ou síncronas) 

flexível em duração e conteúdos, não linear que permita aos participantes aprender ao seu ritmo 

indo ao encontro das suas diferentes necessidades e competências básicas na utilização de 

ferramentas tecnológicas. Este modelo foi apresentado pela primeira vez na Universidade de 

Barcelona (Santos, Paz & Fidalgo, 2011) integrado na Conferência da STELLAR-TACONET55. 

Inspira-se nos Massive Online Open Courses (MOOC) promovidos por Downes e Siemens 

como uma forma de generalizar o acesso a informação e discussões em larga escala, 

normalmente com centenas de participantes a nível global (Cormier & Siemens, 2010) e na 

perspectivas de construção de uma comunidade de prática como factor potenciador da 

aprendizagem e formação profissional (Wenger, 1998). 

Para aferir da utilidade do modelo de formação, realizou-se um estudo piloto, envolvendo seis 

docentes, e que estava estruturado do seguinte modo: 

 

                                                           
55 Associação informal de investigadores, professores interessados em ambientes de aprendizagem 
potenciados pela tecnologia que suporte a aprendizagem auto-regulada. Fundada em 2004 por membros 
do projecto europeu “Self-regulated learning and technology enhanced learning environments at 
university level: a peer review (TELEPEERS)”. 
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Figura 2. Estrutura-base do estudo piloto, contemplando os tópicos programáticos. 

 

Apesar de ser apresentado com uma estrutura linear, não existia nenhuma obrigatoriedade de 

seguir um plano de estudo pré-programado segundo alguma sequência. Esta é uma das 

características que distingue este modelo da referência utilizada, pois, uma das críticas 

associadas aos MOOC, apesar da sua liberdade, é a linearidade do plano de estudos proposto. 

Espera-se que os participantes escolham livremente o seu percurso de aprendizagem e 

desenvolvam competências técnicas e pedagógicas aprendendo activamente inseridos numa 

comunidade de prática, caracterizada por comunicação aberta e partilha de objectivos, que 

potencie o curso desenhado originalmente. 

Aqui ficam algumas das indicações fornecidas: 

O que se espera dos participantes: 

x Selecção dos módulos que pretendem frequentar sendo a participação e conclusão das 

actividades propostas a certificação da aquisição das competências respectivas; 

x Registo do percurso individual realizado durante a formação (no Diário de aluno ou em 

Fórum, conforme pretenda que ele seja privado ou público); 

x Participação numa sessão presencial inicial e em sessões síncronas (online) no decorrer 

das 4 semanas de formação; 

x Participação nos fóruns criados no âmbito dos diferentes módulos; 

x Preenchimento do questionário final sobre a formação realizada. 

Competências a adquirir: 

x Competências técnicas e pedagógicas na utilização da plataforma Moodle. 

Conteúdos (Módulos sobre utilização de Fóruns de discussão, Glossários, Vídeos e Testes na 

plataforma Moodle). 

x Competências técnicas para a utilização da plataforma Moodle (nas actividades e 
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recursos propostos). 

x Utilização pedagógica da plataforma Moodle (nas actividades e recursos propostos). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Os módulos utilizados no estudo-piloto 
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Para além do espaço onde os participantes tinham o cargo de estudantes foi criado igualmente 

um espaço denominado Sandbox, onde tinham privilégios de professor editor para poderem 

exercitar competências e realizar as suas actividades no Moodle. 

 

Metodologia 

x Para avaliar o modelo de formação e a formação efectiva foram realizadas entrevistas 

semi-estruturadas com os 6 participantes, submetidas a análise de conteúdo. 

x Para estudar os percursos de aprendizagem e a presença de aprendizagem auto-regulada, 

solicitou-se o preenchimento de um questionário de avaliação da aprendizagem auto-

regulada adaptado do original de Barnard-Brak (Barnard et al. 2009; Barnard-Brak et al. 

2010) no início e fim da formação, realizando também uma análise dos ficheiros do 

Moodle Log e uma análise de conteúdo dos Registos dos Percursos Individuais e das 

questões da entrevista relativas a este ponto.  

x Para investigar as redes de interacção criadas recorreu-se à análise de redes sociais com 

os softwares SNAPP,  UCINET e Netdraw. 

x Para identificar o desenvolvimento de uma comunidade de prática recorreu-se a uma 

análise de conteúdo das questões da entrevista relativas a este tópico e das transcrições 

das interacções online do curso e nos momentos síncronos (Elluminate). 

Todas as análises de conteúdo foram realizadas com o auxílio do software MaxQDA. 

  

Apresentação e análise dos resultados 

Apresentaremos os resultados relativos às percepções dos participantes sobre o modelo do curso 

e a formação efectiva (avaliação da formação), limitando-nos a alguns exemplos no que se 

refere aos tópicos em investigação sobre os trajectos de aprendizagem, os tipos de redes de 

interacção e a formação de uma comunidade de prática. 

Realizou-se uma entrevista semi-estruturada aos participantes no fim do curso com os 

objectivos de avaliar as suas percepções sobre a formação, a partir do seguinte Guião de 

Entrevista: 

 

Avaliação do modelo de formação 

- O que pensas deste modelo de formação? 

- Quais consideras serem as características específicas deste modelo de formação? 
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- Pensas que este modelo de formação promove a aprendizagem? Aprendeste com este modelo 

de formação? 

- O que mais te agradou e desagradou neste modelo de formação? 

 

Avaliação da formação efectiva 

- O que achaste dos recursos disponibilizados para cada módulo? Consideras que são suficientes 

para desenvolver as actividades? 

- O que achaste das actividades associadas a cada módulo? 

- Qual a tua opinião sobre as sessões síncronas? Sentiste necessidade de mais momentos 

síncronos? Porquê? 

- Achas que deveria haver mais sessões presenciais? Porquê? 

Apresentam-se a seguir as tabelas relativas à análise de conteúdo das entrevistas. 

 

Tabela 1. Avaliação do modelo de curso 

Tema Categorias Unidade de Contexto 

Avaliação do modelo de curso Reconhecimento da 

originalidade do modelo 

de formação 

G: "o core business do modelo em questão era a plataforma foi o de 

utilizarmos sozinhos (entre aspas obviamente) a própria 

plataforma para conseguirmos chegar aos conhecimentos" 

 

H:embora não os tenha feito sei que em qualquer momento posso lá 

ir e posso tentar fazer (a autonomia que eu falava no principio e 

que acho que é importante no modelo) e posso ir buscar se precisar 

 

H: modelo confere mais autonomia a quem participa, 

ter todas as tarefas online para se poder escolher quando quais , qual 

é a ordem porque se fazem e quais é que se fazem também é uma 

característica que para mim foi importante 

 

Não reconhecimento da 

originalidade do modelo, 

semelhante a outros 

cursos de educação a 

distância  

J: actividade baseada em suportes informáticos nomeadamente o tele-

trabalho permite por exemplo que pessoas não se tenha que deslocar; 

em função daquilo que são as suas contingências, as suas 

disponibilidades gerirem de forma autónoma o seu processo de 

aprendizagem 

 

C: a grande vantagem de ter acessibilidade ao material todo e à 

consulta quando quiser 
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P: Toda a formação a distância na minha opinião carece de alguma 

componente de contacto mais pessoal 

 

Capacidade do curso 

promover a 

aprendizagem 

H: "mesmo para quem não goste muito as coisas estavam 

suficientemente explicitas, e ao mesmo tendo apetência, já tendo 

trabalhado muito com o Moodle e gostando muito de trabalhar as 

minhas coisas na plataforma, eu aprendi algumas coisas que não 

sabia fazer" 

 

P. pondo-me no papel de quem não estava habituado a trabalhar com 

ferramentas de ensino e aprendizagem a distância e pareceu-me que da 

forma como estava organizado estava muito simples que teria 

efectivamente propriedades pedagógicas 

 

Vantagens e 

desvantagens do modelo 

P: -A questão no fundo da demora e da flexibilidade é sempre um 

bocadinho do copo meio cheio e meio vazio. Ok é um dos problemas 

do online é também uma das vantagens do online 

 

J: virtudes deste modelo de formação e um dos objectivos deste 

modelo de formação o facto das pessoas, em função daquilo que são as 

suas contingências, as suas disponibilidades gerirem de forma 

autónoma o seu processo de aprendizagem 

 

 

P: a flexibilidade que eu comecei por elogiar no princípio também tem 

um lado negativo que é o de deixar para amanhã 

 

H: pode ter o lado perverso da pessoa poder deixar andar e de 

repente ver-se com as coisas todas por fazer 

 

P: neste modelo específico de formação faltaria porventura prazos, 

deadlines definidos para a realização de tarefas. 

 

H: " para este modelo será essencial ter uma motivação externa" 

 

Equilíbrio entre 

componentes 

presencial/online e 

síncrona/assíncrona 

 

 (sobre necessidade de sessões presenciais)  

G- Não, não, de todo não, acho que é suficiente (…) da forma como o 

modelo estava concebido não havia necessidade de sessões presenciais 

 

A: Algumas pessoas se calhar precisavam de mais. Não fui à primeira 

sessão e única presencial. Para mim esteve bem assim 

 

H: Eventualmente se o projecto fosse mais alongado no tempo sim. 

Para o tempo que nós tivemos não 
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H: criar um ritmo que seja ou mensalmente sempre no mesmo dia, 

também às vezes isso também ajuda 

 

Nem todos os participantes reconheceram a originalidade do modelo de formação; muitos deles 

concentraram-se nas principais vantagens e desvantagens dos cursos de educação a distância 

(relativa liberdade de espaço e tempo para participar, autonomia do aluno, mas também a menor 

dimensão social e risco de relações impessoais). A liberdade de percurso, ritmo e de gestão do 

tempo para a aprendizagem foi reconhecida de forma positiva, mas também alguns riscos 

associados com esta liberdade: o factor de motivação (só realizavam as tarefas que queriam) e o 

risco de procrastinação (por não haver prazos para a realização das tarefas). O equilíbrio entre as 

sessões presenciais /online e síncronas / assíncronas foi considerado adequado, não achando 

necessárias mais sessões presenciais (a menos que o curso fosse maior, para manter o ratio), um 

indicador importante da auto-suficiência do curso. Também foi mencionada a capacidade que as 

sessões síncronas online poderiam ter para dar algum ritmo ao curso, compensando a eventual 

excessiva liberdade de participação. Em termos de capacidade de promover a aprendizagem, a 

maioria dos participantes concordou que a modelo possuía essa capacidade e alguns até 

afirmaram que seria adequado para alunos com diversos graus de literacia informática ou de 

utilização do Moodle.  

 

Tabela 2. Avaliação da formação efectiva 

Tema Categorias Unidades de Contexto 

Avaliação da formação 

efectiva 

Recursos J: considero que eram mais do que suficientes, em primeiro lugar 

porque 

estavam muito bem produzidos 

 

A: informação com várias formas que nós podíamos escolher a que 

nos agradasse mais 

-------- 

C: utilizei mais os exemplos práticos do que propriamente a leitura, 

(...) em termos de facilidade todos tinham exemplos (...) aspecto de ... 

destas ferramentas virem todas com vídeos associados facilita 

  

A: se tivermos ali os vídeos torna-se mais fácil (..) agradou-me o 

aspecto de termos os vídeos para irmos buscar 

  

H: os vídeos, mostrando a maneira como se fazem as coisas, tornaram 

tudo muito mais simples 

 

Actividades H: penso que eram perfeitamente acessíveis a qualquer pessoa mesmo 

que não tivesse apetência ou que não conhecesse a plataforma 
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J: considero-as adequadas. 

 

P:Eram simples mas estavam adequadas à simplicidade dos próprios 

conteúdos da formação 

 

G: As propostas foram muito boas, poderiam ser ainda mais se  não 

estivéssemos este óbice da dificuldade de acesso, por exemplo a vídeos 

a youtube 

 

Sessões síncronas G: foram utilíssimas porque a sessão síncrona permite quase criar 

virtualmente o ambiente de uma sala de discussão onde nós possamos 

fazer perguntas, levantar questões...ver as questões logo respondidas e 

os assuntos tratados directamente sem haver aquela diferença de tempo 

 

P: momentos de sincronia entre formadores e formandos naquelas 

sessões síncronas que eu acho que completaram muito bem a 

distância que normalmente os modelos de formação online criam 

 

J: sessões síncronas mitigam um bocadinho isso... essa... essa 

insuficiência, digamos assim, dessa dimensão social 

 

H: mesmo com os problemas todos de microfone que eu senti 

pessoalmente acho que foi muito interessante 

Apoio dos 

docentes 

H: eu senti que vocês estavam sempre do outro lado para qualquer coisa 

que fosse necessária 

 

A: Eu quando tive dúvidas achei-vos. Acho que estão disponíveis o 

suficiente 

Propostas de 

melhoria da 

formação 

C: mais a utilização pedagógica do Moodle 

 

H: Punha lá algumas actividades que não estão lá mas que eu acho que 

eram uteis 

 

P: neste modelo específico de formação faltaria porventura prazos, 

deadlines definidos para a realização de tarefas 

 

H: Em termos de motivação eu penso que há alguma coisa fazer 

 

 

Na avaliação da formação realizada, os participantes afirmaram que estava muito bem 

organizada e era fácil de entender. Apesar da percepção da auto-suficiência dos conteúdos 

programáticos e objectos de aprendizagem disponibilizados, foi reconhecida a presença dos 
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professores e sua disponibilidade. No que se refere aos recursos, os tutoriais em vídeo foram 

especialmente elogiados assim como a possibilidade de escolher que tipo de recurso (por 

exemplo: Scripto ou vídeo) seleccionar para a aprendizagem. As actividades propostas foram 

avaliadas de forma positiva como acessíveis e muito adequada para desenvolver as 

competências. Houve alguma referência a problemas técnicos devido a limitações institucionais 

de acesso ao site Youtube, onde estavam alguns dos tutoriais disponíveis. As sessões síncronas 

foram especialmente referidos como uma boa ajuda para mitigar o efeito da distância social 

típico de cursos online. Alguns problemas técnicos sobre as sessões síncronas também foram 

referidos: ausência de microfone ou problemas de configuração de som (mas contornados pois o 

software de Webconference Elluminate incluía chat para além de áudio). Em termos de 

melhorias propostas, os participantes sugeriram outros conteúdos (tratando mais do uso 

pedagógico do Moodle), mais actividades (planeadas pela equipa mas não presentes neste curso 

piloto), outras soluções para melhorar a motivação para participar e, eventualmente, estruturar 

um pouco mais o curso (definição de prazos). 

 

Exemplo de uma dimensão de análise de percursos de aprendizagem 

Os percursos de aprendizagem efectivos providenciam as capacidades e o conhecimento 

necessário para o desenvolvimento de uma aprendizagem (em qualquer contexto). Neste estudo 

sustenta-se que o modelo de aprendizagem apresentado tem uma estrutura flexível o suficiente 

para promover essa aprendizagem. 

Um percurso de aprendizagem pode ser definido como o caminho escolhido pelo aluno para a 

construção de um dado conhecimento e que podem auxiliar o professor a aprimorar os seus 

processos de ensino. Os alunos no seu percurso serão responsáveis pela sua própria 

aprendizagem na linha da fundamentação teórica sobre a aprendizagem auto-regulada, na qual 

assenta este estudo. 

Assim no estudo-piloto, a movimentação dos alunos durante a duração da formação foi 

registada de forma a que se pudesse analisar os seus percursos e escolhas. Numa primeira 

análise ao número de hits em cada dia da formação foi recolhido estando representado na figura 

seguinte: 
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Figura 4. Número de hits por participante na duração do estudo-piloto. 

 

O que se salienta desta figura é que a formação pode ser dividida em 3 períodos distintos, que 

acabam por estar ligados também às sessões síncronas existentes, o que leva a ter em 

consideração a forma como a formação foi lançada, pois a partir da primeira sessão síncrona 

existiu um período de grande actividade (entre 21 e 30 de maio), sendo essa atividade retomada 

entre 8-6 e 18-6, existindo depois um decréscimo da mesma até ao final da formação. 

De salientar também que, um dos elementos (1), centrou toda a sua atividade da formação num 

único dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Percurso de aprendizagem de 1 
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Para tal foi necessário visualizar individualmente cada um dos intervenientes, primeiro pelo 

número de hits em cada um dos módulos da formação e em seguida pelo percurso seguido por 

cada um deles, tendo em conta os seus interesses, evidenciados nas entrevistas subsequentes. 

A escolha dos módulos foi, desde o início da escolha dos participantes, não existindo nenhuma 

sequência pré-determinada e essa escolha pode ser dividida em 2 grandes grupos: 

 

1. O grupo que já tinha em mente o que queria fazer e centrou-se em um ou dois módulos 

específicos, negligenciando todos os outros (casos de: 2 e 3). 

2. Os restantes participantes, que visualizaram praticamente todos os módulos antes de 

decidirem em quais participar mais ativamente. 

 

Exemplo de uma dimensão de análise de interacções online através da análise de redes 

sociais: medida de centralidade 

Para a Análise de Redes Sociais (ARS) a medida de centralidade pode ser definida como “(…) 

um indicador de competência e poder dos membros da rede. Ela mede as conexões de entrada e 

de saída realizada por um membro individual da rede.” (Müller-Prothmann, 2007: 226) A 

medida do grau de centralidade permite-nos aferir que atores ocupam posições centrais na rede e 

tem potencial em termos de poder dentro dessa rede (Fidalgo & Freitas, 2011). O grau de 

centralidade é medido de acordo com um procedimento intitulado Freeman’s degree of 

centrality measures (Figura 6). No nosso estudo os valores médios de OutDegree (quando um 

actor contacta com outros) de InDegree (quando um actor é contactado por outros) dos cinco 

fóruns analisados apresentaram valores que variaram entre 16.7% to 50%. O valor mais elevado 

significa que apenas metade dos participantes da rede escolheram contactar (ou foram 

contactados) outros membros da rede.   
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Figura 6. Grau de centralidade dos cinco fóruns analisados 

 

Em relação às medidas Centralidade observou-se que os instrutores apresentaram os valores 

mais elevados de Indegree em 3 dos 5 fóruns analisados (Tabela 3), enquanto os valores mais 

elevados de OutDegree pertenceram, mais frequentemente, a um dos outros participantes, o 

actor 1. Isto significa que os instrutores foram mais contactados enquanto os outros 

participantes iniciaram mais interacções nos fóruns. Ao analisar o conteúdo das mensagens, 

verificámos que esses valores podem ser explicados pelo facto de, na maioria das intervenções, 

as perguntas dos participantes traduzirem dúvidas que tinham sobre o funcionamento da 

formação ou sobre questões de carácter técnico. Os instrutores, portanto, numa posição de 

disponibilidade para serem contactados e apenas moderariam (no sentido da estimulação) os 

fóruns se mais ninguém entrasse em cena para interagir com os restantes. 

 

Tabela 3. Participantes com os valores mais elevados de centralidade nos 5 fóruns (Actores A, B 

e C são os instrutores; actores de 1 a 5 são os professores convidados a participar no workshop) 
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Exemplo de uma dimensão de desenvolvimento de uma comunidade de prática: sentido de 

comunidade 

No que diz respeito ao desenvolvimento do sentido de comunidade, em parte devido ao facto de 

todos os participantes serem colegas com relações profissionais e pessoais estabelecidas, 

verificou-se um nível elevado de desenvolvimento de comunidade, patente no tipo de discurso 

(aberto, informal) e nas discussões síncronas e assíncronas. Embora já partilhando objectivos 

(aprender a usar o Moodle), a partilha das tarefas e problemas (comuns a todos os participantes 

do curso e utilizadores do Moodle na sua prática lectiva) promoveu ainda mais esse espírito de 

comunidade. 

 

Conclusões 

As percepções dos participantes sobre o curso neste estudo-piloto são globalmente positivas 

nomeadamente quanto aos conteúdos e actividades e sua dimensão de auto-suficiência para fins 

formativos. Alertam no entanto para alguns aspectos a trabalhar na versão final do curso: as 

questões de motivação e o workload docente que podem condicionar a participação. Alguns 

factores contextuais (o estudo piloto foi realizado no fim do semestre) podem ter influenciado a 

participação não muito elevada mas a quantidade (e qualidade) das interacções é fundamental 

para o enriquecimento da aprendizagem no âmbito de uma comunidade de prática e para que 

não seja tão necessária a intervenção dos docentes. A liberdade de percurso foi bem aceite mas, 

ao mesmo tempo, foi salientado o risco de procrastinação e alguns participantes manifestaram-

se a favor de mais estruturação. 

Em termos de investigação, verificou-se alguma presença de aprendizagem auto-regulada e de 

criação de uma comunidade de prática assim como da criação de algumas pequenas redes de 

interacção descentralizadas. No entanto, também porque o grupo era pequeno, quando havia 

intervenção da equipa docente as interacções eram mais centralizadas nela. Como ensinamentos 

relativos a aspectos metodológicos, será necessária mais investigação relativa a tipologias de 

classificação de percursos de aprendizagem (Iske, 2011) e seria interessante desenvolver um 

instrumento como um inquérito por questionário para avaliar a criação e desenvolvimento da 

comunidade de prática (Andriessen & Verburg, 2004), dada a morosidade de aplicação da 

análise de conteúdo. Como limitação do estudo há que apontar que foi realizado com apenas 6 

participantes e algumas dimensões necessitariam de um número mais elevado de participantes 

para podermos obter resultados mais conclusivos 
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Título: 

Uma experiência de docência online de uma turma de grandes dimensões usando o modelo 

colaborativo 

Autor/a (es/as):  

Paz, João [Instituto Piaget] 

Resumo: 

Nesta comunicação propomo-nos apresentar os processos pedagógicos e resultados da docência 

de uma Unidade Curricular online transversal a vários cursos, onde tentámos adaptar o modelo 

colaborativo para o contexto de uma turma de grandes dimensões. A Unidade Curricular (UC) 

em causa, para além dos conhecimentos específicos, procura desenvolver competências 

transversais, nomeadamente, pensamento crítico, sendo a agregação de turmas de vários cursos 

numa única um factor que permite a diversidade de perspectivas fundamental para alcançar este 

propósito. Esta UC foi leccionada num regime de b-learning, essencialmente online, através da 

plataforma institucional Moodle, num contexto de implementação recente do ensino online 

numa instituição privada de ensino superior.  

Tendo em conta que o actual paradigma do elearning, após gerações em que se privilegiou a 

interacção individual com os conteúdos e/ou professor, tem a sua mais-valia na promoção de 

uma comunidade virtual de aprendizagem assente nas interacções colaborativas online entre os 

estudantes, o problema que se levantava era como o fazer de modo frutífero numa turma de 

grandes dimensões. As estratégias utilizadas passaram pela utilização de pequenos grupos e pelo 

privilegiar das interacções entre estudantes em detrimento das interacções com o professor e os 

conteúdos, para o desenvolvimento da aprendizagem. Sobre este último ponto, apoiámo-nos no 

Teorema da Equivalência das Interacções (TEI) de Anderson que afirma que níveis elevados 

(quantitativos e/ou qualitativos) de um tipo de interação podem compensar níveis menos 

elevados de outros, mantendo-se uma aprendizagem de qualidade. Como modelo de referência, 


