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Fórum de discussão 



Fórum de discussão 

  Ferramenta interativa que propicia a autoaprendizagem, por 
demandar do participante uma reflexão sobre o assunto em 
debate, bem como a interaprendizagem, por propiciar a 
aprendizagem como consequência das inter-relações entre as 
pessoas.  

 
 Se ajusta ao conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal 

(VYGOTSKY, 1998), pois permite que um participante mais 
competente ajude no aprendizado de outro que esteja em um 
estágio de desenvolvimento anterior. 



Socialização ou 
fortalecimento das 

relações sociais 

Estudo de um 
determinado tema  

Troca de experiências, 
reflexões e informações 

Biblioteca  
(sugestões de leitura 

por meio de links) 

Alguns usos pedagógicos 



Socialização ou fortalecimento das relações 
sociais 

 Permite que os participantes se conheçam, se apresentem e 
troquem mensagens sobre assuntos pessoais.  
 

  Normalmente utilizado quando se reúnem pessoas 
espacialmente dispersas e que não se conhecem para que 
elas se apresentem e falem um pouco sobre si mesmas. 
 

 Um exemplo pode ser a integração entre estudantes e 
professores de diferentes escolas no momento inicial de um 
projeto ou tarefa conjunta. 



Estudo de um determinado tema 

 Permite realizar debates ou conversas direcionadas para um 
tema específico abordado em sala ou relacionado com o 
estudo de um texto disponibilizado no Moodle solicitando-se 
aos participantes que enviem mensagens comentando o tema 
em questão. 
 

 Como o fórum armazena e torna pública as mensagens 
enviadas pelos participantes, eles permitem que essas 
participações, além de lidas pelos demais usuários 
participantes dessa sala do Moodle, sejam  
analisadas e avaliadas pelo professor ou mediador. 



Troca de experiências, reflexões e informações 

 Propicia a reunião de pessoas com interesses em comum para 
a troca de ideias.  
 

 Muito usado por profissionais interessados em aprender e 
discutir um dado assunto de uma área específica.  



Biblioteca (sugestão por meio de links) 

 Funciona como uma “biblioteca” porque mantém 
armazenadas as mensagens com links para diversos recursos 
disponíveis na Internet como textos, livros, vídeos entre 
outros.  



Formas de envolver os estudantes 

 Preparar uma lista com temas e pedir que eles escolham o(s) 
que gostariam de discutir. 
 

  Selecionar alguns estudantes(de preferência uma equipe já 
formada) para acompanhar  e  estimular a  discussão (a cada 
semana uma equipe poderia ficar responsável). 
 

 Escolher outro grupo para fazer uma síntese do que está 
sendo discutido para apresentar em sala de aula. 
 

  Pedir a todos que selecionem um estudante com 
posicionamento semelhante ao seu e outro totalmente 
contrário para interagir no fórum. 



Algumas vantagens do seu uso 

 Aumenta o tempo de aula por permitir o aprofundamento de 
qualquer tema estudado fora dos horários pré-estabelecidos. 
 

 Possibilita uma maior interação entre estudante-professor e 
estudante-estudante. 
 

 Permite aos estudantes refletirem antes de responderem a 
um questionamento, o que beneficia especialmente o 
estudante tímido que muitas vezes tem medo de se expressar 
em sala de aula por medo de errar. 
 

 Estimula a aprendizagem colaborativa.   



Flexibilidade 

• Por tratar-se de uma 
ferramenta assíncrona 
(ou seja, assim como o 
email, ela não ocorre 
em tempo real), o 
participante pode 
postar sua mensagem 
no horário mais 
apropriado para ele. 

Alcance 

• A participação pode 
ser feita de qualquer 
lugar do mundo em 
que a pessoa se 
encontre desde que 
ela possa se conectar à 
Internet. 

Versatilidade 

• Qualquer disciplina 
pode beneficiar-se 
com o uso do fórum. 

Outras vantagens do seu uso 



O professor deve: 

 Participar do fórum para estimular e acompanhar a discussão.  
 

 Orientar o estudante que ao participar do fórum ele deve 
responder diretamente à mensagem original que abriu o 
tópico. 
 

 Aconselhar o estudante a evitar postagens muito longas para 
não se tornarem cansativas de ler.  



Avaliação da participação no fórum 

 É aconselhável que os primeiros fóruns não sejam avaliativos 
para que os estudantes possam se familiarizar com a 
ferramenta. 
 

 É importante que os fóruns avaliativos tenham critérios bem 
claros e que os estudantes estejam cientes dos mesmos. 



Fonte:  Oliveira e Filho (2006). 

Pontos Tipo de participação 

0 Ausente: não participa das discussões. 

1 Passiva: não contribui para o aprofundamento da discussão. 

2 Pontual isolada: cita definições, indica links interessantes.  

3 Questionadora: propõe dilemas, apresenta alternativas e pede 
posicionamento. 

4 Debatedora: comenta contribuições anteriores, responde a 
questionamentos ou argumenta (pró e contra). 

5 Sintetizadora: coleta segmentos da discussão, ajusta, adapta 
elabora parecer conclusivo . 

Exemplo de sugestão de pontuação 



Para refletir 

 “Uma tecnologia não constitui em si uma revolução 
metodológica, mas reconfigura o campo do possível. E essa 
oportunidade que evocamos apenas será dada aos 
aprendizes se, primeiramente, os professores a 
perceberem, apropriarem-se dela e a dominarem. Em 
outras palavras, se a compreenderem bem” (PERAYA, 
2002). 



Criando um fórum no Moodle 

 Clique em ativar edição no canto superior direito do seu monitor. 

AVA-Moodle – Curso Prática Docente no Ensino Superior 



Criando um fórum no Moodle 

 Procure pela opção “Acrescentar atividade”, clique na setinha() 
para abrir a caixa e selecione a opção “Fórum”. 

 



Criando um fórum no Moodle 

Dê um nome para o seu fórum (caixa em vermelho – seta 1). 
Escolha a opção “Uma única discussão simples” (seta 2) para facilitar 
o direcionamento do debate. 
Preencha a caixa de mensagem com o enunciado do fórum (seta 3).  

 

 
1 

2 

3 



Criando um fórum no Moodle 

 Clique em “salvar mudanças” no fim da página para salvar o fórum. 

 

 

 



Modificando um fórum 

 Clique em ativar edição no canto superior direito do seu monitor  e 
a seguir sobre o ícone “Atualizar” . 

 

 

 

 

AVA-Moodle – Tecnologias Informáticas e Educação 



Modificando um fórum 

 Realize as mudanças que quiser (no nome da sala, tipo de fórum, 
enunciado etc.) e depois clique em “salvar mudanças” no fim da 
página. 

Procure “salvar 
mudanças” mais 

para baixo 



Excluindo um fórum 

 Clique em ativar edição no canto superior direito do seu monitor e 
depois sobre o “x” em vermelho. 



Excluindo um fórum 

 Clique sobre “sim” para cancelar o fórum. 
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Conheça também:  

Vídeos do Projeto Capacitação Moodle:  

Ambientação Moodle 

Ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs) 

Diário 

Envio de tarefas 

Fórum de discussão 

 Inserindo recursos 

Relatório e acompanhamento do aluno 

Wiki 



Conheça também:  

Depoimentos do Projeto Capacitação Moodle:  

Coordenadora do projeto Profa Marianne Kogut Eliasquevici 

Prof. Antonio Inácio de Athayde 

Profa. Ceila Ribeiro de Moraes 

Profa. France Fraiha Martins 

Prof. Thiago Dias Costa 

Profa. Sônia Nazaré Fernandes Resque 

Administrador da plataforma Moodle/UFPA Silvério Sirotheau 
Corrêa Neto 



Tutores: 

Aureliano da Silva Guedes 

Devison Amorin Nascimento 

Dora Flora de Carvalho Ribeiro 

Roberta Helena Moraes Tillmann 

 

 

 

 

Alunos: 

Iracy Raimundo da S. Gregorio 

Josimar Ramos de Sousa 

Michelly Silva Machado 

Ramon Falsoni 

Selma Dionízio Lougon 

Conheça também:  

Depoimentos do Projeto Capacitação Moodle:  



Muito obrigada! 
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