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Temática: Grupos de Discussão

 
 

Grupo de Discussão ou Lista de Discussão, como também é 
conhecido, é uma ferramenta da Internet que permite a um 
determinado número de pessoas a troca de mensagens via 

e-mail entre todos os integrantes do grupo.

O uso do Grupo de Discussão consiste no cadastramento de uma lista de 
membros, por exemplo, no Yahoo, um dos sites que oferecem o serviço 
gratuitamente. Ao fazer esse cadastro, uma mensagem escrita por um 
integrante e enviada para a lista, é replicada automaticamente na caixa 
postal de cada uma das pessoas cadastradas. Há, ainda, a opção de estar 
cadastrado e fazer a leitura em modo Web, ou seja, sem receber as men-
sagens por e-mail. Essa opção é muito popular, pois evita o “entupimento” 
da caixa de e-mails.

As listas de discussão são mecanismos de comunicação assíncronos, 
ou seja, para o envio e recebimentos de mensagens não é preciso que os 
participantes estejam conectados simultaneamente. Mas, essas possi-
bilitam também uma comunicação síncrona, por meio da ferramenta de 
bate-papo, exigindo que os integrantes estejam conectados ao mesmo 
tempo. 

Embora não exista uma etiqueta de como proceder diante das mensagens 
enviadas para o grupo, os integrantes não possuem obrigação alguma de 
responder os e-mails. No entanto, recomenda-se que seja dado um retorno 
para que a pessoa que escreveu saiba que o texto compartilhado foi lido. 

Os grupos podem ser temáticos e possuir a figura de um Gerente de Lista, 
que é também chamado de moderador. Algumas listas liberam as mensa-
gens após a leitura e aprovação pelo moderador. Pode-se, ainda, escolher 
mais de uma pessoa para moderar o grupo. Algumas listas não permitem 
anexos por motivos de segurança; outras, não permitem a utilização da 
linguagem HTML, aceitando apenas o formato texto, e outras já aceitam 
anexos e HTML.
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http://noticias.uol.com.br/grupos

 

http://br.groups.yahoo.com


