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RESUMO: Este estudo tem por objectivo rever 
a literatura e as tendências da investigação em 
comunicação mediada por computadores, em 
contextos de aprendizagem formal, publicada 
entre 1992 e 2010. Para tal, foram 
seleccionados 238 artigos de investigação 
primária, acedidos através da base de dados 
EBSCO e da publicação on-line Journal of 
Computer Mediated Communication. O 
objectivo foi determinar os assuntos estudados, 
a afiliação dos autores, as perspectivas teóricas, 
as variáveis estudadas, as unidades de análise 
utilizadas, os procedimentos de confiança, os 
paradigmas da investigação, as populações, as 
dificuldades metodológicas relatadas e as 
tendências conceptuais e metodológicas. 
Embora não possamos falar de tendências claras 
na investigação, reconhecem-se quatro 
perspectivas teóricas predominantes - a da 
comunicação e da linguagem, a sociológica, a 
psicológica e a da interface humano-
computador - e ainda dificuldades 
metodológicas associadas à análise de 
conteúdo, para as quais algumas propostas têm 
vindo a ser alvitradas. 
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ABSTRACT: This study aims at reviewing the 
literature and research trends in computer-
mediated communication, in formal learning 
environments, which has been published 
between 1991 and 2010. 238 primary research 
articles were selected, which were retrieved in 
EBSCO database and the Journal of Computer 
mediated Communication. The aim of this 
research was to determine the subjects and 
variables in study, the authors’ affiliation and 
their theoretical perspectives, the units of 
analysis, the confidence procedures, the 
research paradigms, the populations, the 
reported methodological difficulties and main 
trends, both conceptual and methodological. 
Though we cannot speak of clear trends in 

research, there are four predominant theoretical 
perspectives - communication and language, 
sociological, psychological and human-
computer interface and how the main 
methodological issues are being tackled.  

Keywords: computer mediated 
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INTRODUÇÃO   

A investigação em comunicação mediada pelos 
computadores foi introduzida no campo da 
educação e, mais especificamente no campo do 
ensino a distância, a partir de uma publicação 
de Michael Moore, no American Journal of 
Distance Education, em que o investigador 
estabelecia dois grandes clusters constituintes 
do ensino a distância: a estrutura e o diálogo 
(Moore, 1991).  

O presente estudo debruça-se sobre o 
desenvolvimento da investigação em 
comunicação mediada pelos computadores em 
ambientes de aprendizagem formal, publicada 
entre 1991 e 2010, procurando caracterizar as 
tendências, os temas e as variáveis, a 
distribuição geográfica dos investigadores por 
afiliação, as populações estudadas, os 
paradigmas e unidades de análise utilizados, os 
procedimentos de confiança, e contribuir para 
um diálogo sobre as tendências e métodos na 
investigação em comunicação mediada pelos 
computadores. 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

  

A contextualização teórica do presente artigo 
assenta em três pilares: 1) a revisão de Lee, 
Driscoll & Nelson (2004) das quatro 
publicações mais representativas sobre 
educação a distância, o American Journal of 
Distance Education, o Distance Education, o 



Journal of Distance Education e o Open 
Learning; o artigo reviu os temas de 
investigação e os métodos prevalecentes na 
investigação em educação a distância; 2) o 
segundo pilar teórico desta investigação foi o 
artigo sobre de clusters conceptuais da 
investigação sobre a Internet, no qual Rice 
(2005) faz a súmula de artigos publicados sobre 
a Internet e os efeitos sociais desta rede de 
comunicação e informação e determina em que 
medida alguns conceitos se relacionam e 
coexistem numa dada unidade de significação, 
através da análise de conteúdo, quer qualitativa, 
quer quantitativa, identificando estruturas 
globais em amostras de texto; 3) o terceiro pilar 
assenta na evolução da análise de conteúdo 
investigada por Stemler (2001), quanto às suas 
aplicações práticas, às questões associadas à 
polissemia e à sinonímia, quanto à utilização de 
software adequado, e a possibilidade de 
contextualização dos conceitos em estudo.  

 

METODOLOGIA 

 

O objectivo da investigação era recolher dados, 
em textos de investigação primária em 
comunicação mediada pelos computadores em 
contextos de aprendizagem formal, 
relacionados com: 1) a afiliação institucional 
dos autores, por continente, 2) as populações 
estudadas, 3) as variáveis em estudo, 4) o 
paradigma de investigação, 5) as unidades de 
análise utilizadas, 6) os procedimentos de 
confiança e 7) as tendências da investigação.  

A fonte de recolha de dados foi a base de 
dados EBSCO, tendo sido seleccionadas: a  
Academic Search Complete, a Education 
Research Complete,  a ERIC e  a Fuente 
Académica; foi também consultado o Journal of 
Computer Communication, publicação indexada 
à EBSCO; dispondo a EBSCO de uma opção de 
escolha com por critério de relevância, optou-se 
prioritariamente por ela. Foram seleccionados 
238 artigos publicados entre 1991 e 2010; o 
software tem várias opções de selecção, tendo-
se optado pelos primeiros artigos de relevância 
dez, numa escala de 1 a 10. Foram utilizadas 
duas expressões chave para conduzir a pesquisa 
e seleccionar a amostra: Computer mediated 
communication/web-based instruction, no 
sentido de circunscrever o âmbito da 
investigação aos contextos de aprendizagem 
formal. A codificação dos parâmetros foi feita 

em dois momentos com uma separação 
temporal de seis meses. 

    RESULTADOS 

1. Afiliação dos autores, por continente  

Em relação à afiliação dos autores por 
continente, verificou-se uma predominância de 
investigadores Norte-americanos, Canadá 
incluído (59,3,%), secundados pelos 
investigadores Europeus (22,2%), Australianos 
(14,8%) e de outros continentes 3,7%). Os 
resultados estão apresentados no quadro 1. 

Quadro 1. Afiliação dos autores por continente 

Europa 22,20% 

América do Norte 59,30% 

Austrália 14,80% 

Outros 3,70% 

 

2. Populações estudadas 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

No que diz respeito às populações em 
estudo, verifica-se uma predominância de 
artigos sobre os professores do ensino não 
superior (32%) e de estudantes do ensino 
superior (30%), seguidos de outros sobre 
professores do ensino superior (21%), onde 
estão incluídos os estudos sobre tutoria on-line 
e sobre estudantes do ensino não superior 
(12%), conforme quadro 2. 

 

Quadro 2. Populações em estudo 

 

3. Variáveis estudadas 

A identificação das variáveis ou dos temas 
mais estudados foi efectuada com um programa 
de análise de conteúdo que conta o número de 
vezes em que uma dada palavra ocorre numa 
dada unidade de significação; as unidades de 
significação utilizadas foram os resumos das 
investigações; os valore resultantes desta 
análise foram triangulados com os dados 
recolhidos através da leitura integral dos 
artigos, tendo-se obtido uma percentagem de 
concordância de 82,36%, eventualmente 

Professores (não superior) 32% 

Estudantes (não superior) 12% 

Professores (superior) 21% 

Estudantes (superior) 30% 



atribuível a repetições que ocorreram nos 
resumos. 

As variáveis mais estudadas podem ser 
agrupadas em quatro temas principais: 1) 
comunicação e linguagem, 2) variáveis 
sociológicas, 3) variáveis psicológicas, 4) 
variáveis instrucionais. Vejamos em pormenor 
as variáveis mais frequentes associadas a cada 
uma destas categorias. 

1) Comunicação e linguagem, associada à 
mediação, riqueza do meio, à sinalização e à 
ritualização, às diferenças de género, às 
variações linguísticas e aos marcadores 
linguísticos: destacam-se pela sua frequência 
variáveis como a participação, a 
interacção/interacção social, a colaboração e a 
análise sequencial; 2) na sociologia, destacam-
se variáveis/temas como a dinâmica de grupos 
on-line, a estrutura social, as diversas formas de 
presença, a confiança, a colaboração; 3) nas 
variáveis psicológicas destacam-se as 
percepções e as emoções, os perfis dos tutores 
e, a nível cognitivo, a qualidade das ideias, os 
níveis de argumentação, as questões colocadas 
pelos estudantes e a complexidade das respostas 
dos participantes; 4) nas variáveis instrucionais, 
destacam-se os papéis dos tutores, os modelos 
de instrução, os modelos de construção de 
conhecimento, de avaliação do pensamento 
crítico e da resolução de problemas. 

Unidades de análise  

Relativamente às unidades de análise 
utilizadas, predominam o tema, a mensagem e a 
frase (quadro 3), tendo sido ainda identificadas 
outras, embora menos frequentes, como a 
proposição, o parágrafo, o acto ilocutório. 

Quadro 3. Unidades de análise 

Mensagem 33,30% 

Tema 37% 

Frase 18,50% 

Outras 11,20% 

 

Metodologias utilizadas 

As metodologias utilizadas nos estudos 
seleccionados constam do quadro 4; a grande 
maioria dos investigadores optou por um design 
descritivo (81,5%), com recurso a entrevistas, 
grupos de foco, diários e logs; 11,1% optaram  
por um design quase experimental; os estudos 
quantitativos representaram uma pequena 

percentagem de 3,7%, onde predominam os 
questionários; 3,7% dos estudos tinham um 
carácter experimental.  

Quadro 4. Metodologias utilizadas 

Experimental 3,7 

Quase experimental 11,1 

Descritivo 81,5 

Quantitativo 3,7 

Procedimentos de confiança 

Dos 238 estudos seleccionados, 11,1% não 
referiram qualquer procedimento de confiança; 
a maioria dos estudos optou pela percentagem 
de concordância (33,3%); o K de Cohen foi 
utilizado em 22,2% dos estudos, tal como a 
contagem de frequências, enquanto a 
triangulação de dados foi referida em 11,1% 
dos estudos, conforme quadro 5. 

Quadro 5. Procedimentos de confiança 

 

Percentagem de 
concordância 

33,3% 

K de Cohen 22,2% 

Triangulação de dados 11,1% 

Frequências 22,2% 

Não referido 11,1% 

 

Problemas metodológicos 

Os problemas metodológicos referidos nos 
artigos de investigação seleccionados são de 
dois tipos: 1) associados à técnica da análise de 
conteúdo; 2) associados aos instrumentos de 
análise. 

A investigação refere dificuldades relativas 
à unidade de análise  a adoptar: os estudos 
experimentaram diversos tipos de unidade de 
análise, como a frase, o tema, o parágrafo, a 
mensagem e a escolha de uma unidade foi 
justificada em função da variável em estudo. Os 
procedimentos de segmentação foram 
diferenciados, havendo quem optasse por, 
definida a unidade, atribuir aos codificadores a 
segmentação do texto, estratégia que implicou 
valores inferiores de concordância inter-
codificações; outros investigadores optaram por 
uma segmentação das transcrições a priori, 
argumentando com a natureza híbrida, entre o 



discurso escrito e o discurso oral, da 
comunicação on-line, com as suas combinações 
específicas de frases, segmentos de frases, 
palavras-frase. Com efeito, mesmo uma 
unidade de análise aparentemente simples e 
objectiva como a frase, pode criar problemas de 
codificação dada a natureza idiossincrática 
(Blanchette, 1999) e estilística (Rourke et al., 
2000) da comunicação on-line. Assim, e para 
garantir uma maior consistência das inter-
codificações, a opção por uma segmentação 
prévia reúne algum consenso (Garrison et al., 
2006). 

Se a ambiguidade constitui um problema 
nas variáveis à superfície, nas variáveis cujas 
categorias têm de ser inferidas, o problema 
ainda tem maior acuidade porque nem sempre 
as categorias podem ser inferidas através de 
marcadores linguísticos, mas requerem uma 
inferência através do significado que nem 
sempre é evidente ou consensual. 

A determinação da confiança das categorias de 
codificação, a ambiguidade categorial e os 
instrumentos com muitas categorias e muitos 
indicadores, que originam células vazias, 
mesmo com grande quantidade de dados 
constituíram um outro cluster de dificuldades 
metodológicas associadas aos modelos de 
análise e à categorização. 

Daqui resulta uma dificuldade em articular e 
replicar o conhecimento produzido, pois se 
operacionalizar e avaliar uma variável já coloca 
problemas de replicação, estudar e avaliar a 
associação entre variáveis sem métodos e 
princípios de codificação precisos, põe em 
causa a credibilidade e a replicabilidade dos 
resultados, donde a investigação tem de 
prosseguir, quer no rigor na definição dos 
construtos, quer a nível da descrição sistemática 
dos procedimentos, quer a nível da replicação, 
com vista a aumentar a maturidade do campo, a 
reforçar e tornar mais coerentes as suas bases 
teóricas.  
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