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Objetivo da pesquisa: Analisar as ações dos participantes do Curso de Formação de Professores de Espanhol e
Português para Intercambistas (CFP-CEPI) nas atividades realizadas via fórum, com vistas a estudar se e como
constroem uma comunidade pedagógica colaborativa na escrita-em-interação.
Amostra analisada: 122 posts produzidos por 26 participantes reunidos em quatro diferentes grupos para
realizar uma tarefa colaborativa via fórum.
Tarefa:

Procedimentos de análise:

Maneiras de organização da participação via fórum
quatro grupos, focalizando:
•
•
•
•
•
•
•
•

seleção de interlocutores,
solicitação para participação dos demais,
orientação para identidades institucionais,
retomada de posts anteriores,
planejamento em grupo para a realização da tarefa,
pedidos e ofertas de ajuda e ajuda levada a cabo,
discordâncias e sua resolução,
cumprimento dos propósitos sugeridos pelo enunciado
da tarefa e de outros tornados relevantes pelos
participantes durante as suas atividades.

Resultados:
Dentre as práticas de participação observadas, as que caracterizam o que entendemos como participação
colaborativa para a construção conjunta de aprendizagem são aquelas em que
• as solicitações dos participantes para participação dos demais são correspondidas;
• há, portanto, uma retomada dos posts anteriores;
• a tomada de decisões sobre como se realizarão as divisões de tarefas e o planejamento de como concluir
os propósitos do enunciado da tarefa são decididos coletivamente no grupo;
• há a explicitação de que há uma discordância no grupo que exige a participação dos membros para ser
resolvida;
• o tutor, como outro participante da comunidade online, se inteira das atividades em andamento no grupo
e busca contribuir no que for relevante para os participantes naquele momento.
Implicações para a construção de tarefas via fórum:
• limitar o número de propósitos nas tarefas de discussão via fórum manter o foco de atenção dos
participantes;
• fornecer orientações mais claras quanto à interlocução a ser estabelecida entre os participantes ;
• explicitar orientação relativas aos propósitos da tarefa e orientações para o uso das ferramentas
implicadas (wiki, chat, outras);
• orientar os participantes quanto às expectativas de participação no uso de diferentes ferramentas (fórum,
chat, etc.).
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