
e-mediação das aprendizagens nas 
comunidades online 

Paulo Dias, Universidade do Minho, paulodias@iep.uminho.pt

I Seminário Web Currículo PUC S.Paulo
22 e 23 de Setembro de 2008



A Web social é a expressão da democratização 
e complexidade da rede de interacção, partilha e 

participação



Promovendo o desenvolvimento de novas 
comunidades de autores/produtores através 
da publicação nas plataformas colaborativas, 
weblogs, wikis e ambientes de aprendizagem 

pessoais (AAP)



http://www.visualcomplexity.com/vc/project_details.cfm?id=547&index=547&domain



A formação das comunidades na Web social tem 
como suporte um vínculo identitário na partilha 

de experiências e narrativas



partilha de experiências e narrativas



O sentido de partilha que caracteriza a Web é o 
princípio para a imersão social e cognitiva, 

nomeadamente no desenvolvimento da 
capacidade de os utilizadores procurarem e 
alimentarem as suas redes de conhecimento



As comunidades de aprendizagem na Web 
emergem do processo de especialização cuja 

intencionalidade, objectivos e actividades as 
demarcam das restantes formas de organização 

dos grupos virtuais



intencionalidade



A prática da comunidade de aprendizagem 
desenvolve-se numa ecologia das experiências 
e narrativas de conhecimento dos seus membros



“An ecology is basically an open, complex, 
adaptive system comprising elements that are 
dynamic and interdependent. One of the things 

that makes an ecology so powerful and adaptive 
to new environments is its diversity.” (Brown, 2002)
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Uma ecologia baseada na concepção da 
aprendizagem como um processo activo na 

construção de significados realizado através 
das interacções colaborativas entre os membros 

da comunidade



A educação online só atinge o seu verdadeiro 
potencial quando se encontra ao serviço da 

construção da aprendizagem como um processo 
activo de participação, partilha e colaboração



A participação e a partilha favorecem o 
desenvolvimento dos processos de confiança e 
reciprocidade nas actividades realizadas entre 

os membros da comunidade



A dinamização e organização das actividades
das comunidades tem sido objecto de 
sistematização através das práticas de 

moderação



A moderação online é um processo regulador
das actividades de aprendizagem, com particular 
incidência para as formas de concepção, gestão, 

dinamização e acompanhamento das práticas 
das comunidades 



O papel do e-moderador nos ambientes de 
aprendizagem online desenvolve-se através dos 

processos de liderança e promoção da 
sustentabilidade da comunidade





Liderança na concepção, gestão, dinamização e 
acompanhamento das aprendizagens

Sustentabilidade através do desenvolvimento
das práticas reflexivas, da participação e da confiança



Modelo de moderação de Gilly Salmon (2000)

acesso e motivação > socialização online > troca 
de informação > construção do conhecimento 

> desenvolvimento



A moderação na perspectiva de Anderson (2004)

concepção e organização do ambiente de 
aprendizagem > implementação de actividades

de discussão (entre pares) e análise dos 
conteúdos > moderação das experiências de 

aprendizagem > desenvolvimento da 
confiança 



A moderação apresenta-se como uma forma 
centralizadora dos processos de liderança e

regulação das experiências de aprendizagem da 
comunidade



moderação como forma de regulação da 
comunidade > conteúdos> aprendizagem

moderação

comunidade

conteúdos

aprendizagem



A participação, a partilha, e a integração da voz 
social (Wenger, 2007) favorecem a 

descentralização dos processos de moderação, 
devolvendo a liderança aos membros da 

comunidade



A liderança partilhada através das interacções
sociais é o meio para a integração da diversidade 

das representações informais nas narrativas 
curriculares da comunidade e a transformação da 

aprendizagem num processo colaborativo





Na medida em que o conhecimento e a liderança 
são partilhados entre os membros da 

comunidade (tutor e alunos) a moderação 
transforma-se num processo de mediação



A liderança partilhada na negociação dos 
múltiplos discursos, interpretações e 

representações de conhecimento constitui a 
prática da mediação colaborativa



mediação colaborativa na interacção> comunidade> conteúdos> 
contextos (de aprendizagem e construção do conhecimento)

contextos

mediação colaborativa

comunidade
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A mediação é o processo para a experiência 
colaborativa dos conteúdos de aprendizagem, a 
elaboração dos novos contextos e narrativas de 

conhecimento colectivo



Tendo como referência que a comunidade é a 
unidade principal da aprendizagem 

(Downes,2006:22) propomos uma nova leitura da 
moderação e interacção online como um sistema 

de mediação colaborativa

Conclusão



A e-mediação colaborativa emerge das 
práticas de liderança partilhada nas interacções

sociais e cognitivas orientadas para a construção 
das aprendizagens e das redes de conhecimento 

Conclusão
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