
 
 

Universidade de Pernambuco - UPE 

Campus Garanhuns 

Licenciatura em Computação 

 
 
 
 
 
 

 

JOEDSON ANTONIO SILVA PONTES 

 

 

EDMODO: REDE SOCIAL DE APRENDIZAGEM 

COLABORATIVA 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 

 

Garanhuns 

Dezembro, 2014 



 
 

JOEDSON ANTONIO SILVA PONTES 

 

 

 

EDMODO: REDE SOCIAL DE APRENDIZAGEM 

COLABORATIVA 

 

 

Monografia apresentada como 

requisito parcial para obtenção do 

diploma de Licenciado em 

Computação pela Universidade de 

Pernambuco - Campus Garanhuns. 

 

 

Orientadora: Profa.  MS. Maria Vitoria Ribas de Oliveira 

Lima 

 

 

 

Garanhuns 

Dezembro, 2014 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico aos meus pais Célia e José e  

Meus irmãos Jocele e Josiédson. 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 
 

 Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade concedida, e por nos 

dar forças e sabedoria nos momentos de tristeza, por aliviar nossas angustias e 

nos motivar a seguir adiante na jornada da vida. 

 Agradeço a minha mãe Célia Maria, que sempre desempenhou o papel de 

mãe exemplar, me educando e me orientando a buscar sempre o melhor através 

do estudo, que me deu todo o apoio e carinho, e que tenho certeza que têm 

dedicado toda a sua vida para garantir sempre o melhor para mim e meus 

irmãos, e me incentiva a seguir na jornada em busca de alcançar novos ares. 

 Agradeço ao meu pai José Lino, pelo seu apoio incondicional em todas as 

horas da minha vida, pelo seu companheirismo e esforço em me educar para ser 

um cidadão de bem, pelo seu esforço em procurar garantir sempre o melhor 

para mim e meus irmãos, mais que um pai eu tenho certeza que tenho um 

verdadeiro amigo de todas as horas, sempre ao meu lado, e que é de fato meu 

querido meu velho, meu amigo. 

 Agradeço a minha querida irmã Jocele pelos seus conselhos, pela sua 

determinação em me ajudar, e por ser essa pessoa tão gentil e amável, e por se a 

minha melhor amiga, agradeço também a meu irmão Josiédson por ser legal, 

companheiro e sempre está do meu lado, creio que sem a motivação deles não 

chegaria tão longe. 

 Agradeço a minha orientadora Vitória Ribas, pelo empenho, dedicação e 

esforço em me ajudar a realizar esse trabalho. Creio que o seu apoio e paciência 

foram fundamentais para que viesse ser concluído esse trabalho de conclusão de 

curso. 

 Agradeço aos meus grandes amigos: Máverick André, Maria Ferreira, 

Edjanio Rodrigues, Erivelte Souza, Antonio Lucena e João Paulo, por toda a 

força, companheirismo e dedicação em me ajudar nos momentos em que 

precisei, além de um grupo vocês foram pra mim verdadeiros irmãos. Espero 

que a vida nos dê possibilidade de desfrutar dessa amizade por muitos anos. 

Agradeço também em especial ao meu grande amigo Mailson Santos, por esses 



 
 

4 anos de recíproca amizade e pelos momentos felizes e tristes que passamos 

nessa jornada, tenho a certeza que hoje lhe considero como um irmão. 

Agradeço ao meu amigo de infância Aury Carlos, que mesmo hoje 

distante sempre tem uma palavra amiga, e que me incentivou a nunca desistir e 

procurar sempre melhorar, e pelos momentos de alegria em minha vida ao qual 

se fez presente. 

Agradeço a todos os professores que compõem esta instituição e que de 

certa forma também contribuíram para a minha formação acadêmica. 

Enfim, saio do curso com o sentimento de que a vida me deu a 

oportunidade de viver momentos gratificantes que certamente ficarão 

eternamente guardados em minha memória. No mais, espero que a vida 

proporcione a mim e meus amigos de graduação boas oportunidades 

profissionais e pessoais, para que possamos vir a exercer um papel de 

professores exemplares, e com isso ser pessoas que busquem mudar o mundo 

através da educação.  

  



 
 

RESUMO 
 

Este trabalho aborda o conceito de redes sociais, aprendizagem colaborativa e a 

utilização de ambientes virtuais de aprendizagem e redes sociais educacionais 

para a aprendizagem colaborativa. O trabalho em questão foi dividido em três 

capítulos, no primeiro são abordados as redes sociais, seus conceitos e 

características, de forma que venha a ser contextualizado com a questão do 

capitulo adiante. No segundo capitulo é tratado sobre a aprendizagem 

colaborativa, as suas possibilidades e vantagens, e também alguns exemplos de 

ambientes virtuais e redes sociais educacionais. No terceiro capitulo é abordado 

os conceitos e funcionalidades da rede social educacional Edmodo, são 

levantados as suas características e também suas funções para a interação de 

alunos e professores para formar a aprendizagem colaborativa nesses espaços 

virtuais. Para o tal trabalho, foi realizado uma pesquisa bibliográfica visando 

entender sobre os benefícios da aprendizagem colaborativa em redes sociais e 

ambientes virtuais de aprendizagem. Durante o trabalho são citados autores 

como Recuero (2006) que aborda as interações e ações das pessoas nas redes 

sociais, Torres (2004); Lévy (1999); Vygotsky; (1998), sobre a mediação 

pedagógica do professor e aprendizagem colaborativa, e Almeida (2003), sobre 

o uso de ambientes virtuais de aprendizagem. 

 

Palavras chave: Interações, Rede Social, Aprendizagem e Colaboração.  

  



 
 

ABSTRACT 
 

This paper addresses the concept of social networking, collaborative learning 

and the use of virtual learning environments and educational social network for 

collaborative learning. The work in question was divided into three chapters, the 

first social networks are discussed, concepts and characteristics, so that will be 

contextualized with the question of the chapter ahead. The second chapter is a 

treatise on collaborative learning, its possibilities and advantages, and also 

some examples of educational virtual environments and social networks. In the 

third chapter is discussed the concepts and features of the educational social 

network Edmodo, are raised to their characteristics and also its functions to the 

interaction of students and teachers to form collaborative learning in these 

virtual spaces. For such work, a literature search was conducted in order to 

understand the benefits of collaborative learning in social networks and virtual 

learning environments. While working as Recuero authors (2006) that 

addresses the interactions and actions of people on social networks, Torres 

(2004) are cited; Lévy (1999); Vygotsky; (1998), about the mediation and 

collaborative teacher learning, and Almeida (2003), about the use of virtual 

learning environments. 

 

Keywords: Interactions, Social Networking, Learning and Collaboration.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

A tecnologia da informação e comunicação possibilitou o surgimento de 

novas práticas pedagógicas e mudanças na forma de ensino, que com o tempo se 

adequaram ao grande movimento de mudança propiciada pelas tecnologias em 

promover o conhecimento mais eficaz. Para que o tal processo venha ocorrer, foi 

preciso que os professores buscassem nessas tecnologias novas formas de 

trabalho, aliando a sua pratica pedagógica as tecnologias para obter os 

benefícios propiciados por elas. 

Dentre esses conceitos, algo bastante comum atualmente são as redes 

sociais na internet, fenômenos que estão cada vez mais presentes em nossas 

vidas, sendo um meio de comunicação mais ágil e eficaz, que tem seu uso 

normalmente como ferramenta de interação entre as pessoas e usualmente ser 

um meio de entretenimento. Dentre outras possibilidades, essas redes também 

servem como novos espaços onde o aluno e professor podem interagir e criar 

novos espaços para que ocorra a aprendizagem colaborativa. 

É de extrema importância aliar os conceitos das redes sociais a 

aprendizagem colaborativa, pois ambas têm seu impacto positivo no 

compartilhamento de informação para formação do conhecimento e quebra de 

barreiras geográficas ou sociais que a internet dispõe, com a possibilidade de 

fomentar a descentralização do papel do professor, uma vez que o professor e o 

aluno desfrutam de ferramentas que propiciam a interação de ambos e de 

muitos para muitos. 

Baseado nesses conceitos, a utilização de redes sociais educacionais e 

ambientes virtuais de aprendizagem podem ser ferramentas de auxilio para o 

professor, entretanto, surge à questão de como escolher um ambiente que supra 

as necessidades e demandas dos alunos e como fazer que os mesmos sintam-se 

a vontade e desenvolvam a colaboração em grupo. 

O presente trabalho faz uma analise das redes sociais sobre os suas 

características na perspectiva de apresentar e explicar como funcionam as redes 

sociais na internet, os papeis empregados pelos seus integrantes (atores) e 
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interações (conexões), que podem ser ferramentas que venham implicar na 

aprendizagem colaborativa e que servem de auxilio ao professor, na forma de 

trabalhar os conteúdos e dinamizar o conhecimento entre o grupo, trabalhando 

com ambientes virtuais de aprendizagem e neste caso, em redes sociais 

educacionais. Dessa forma, o trabalho visa abordar os benefícios que o uso das 

redes sociais educacionais pode trazer para a aprendizagem colaborativa com a 

proposta de utilização da rede social educacional Edmodo. Para o tal, foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica exploratória buscando levantar as 

potencialidades e contribuições do Edmodo. 

A rede social educacional Edmodo, está baseada na perspectiva de 

promover a interação de alunos e professores, e com isto fundamentar a 

aprendizagem colaborativa, defendida por Campos et al (2003) como,  

“uma proposta pedagógica na qual os estudantes ajustam-se no 
processo de aprendizagem, atuando como parceiros entre si e 
com o professor, com o objetivo de adquirir conhecimento sobre 
um dado objeto”. 

 

 Como objetivo geral desse trabalho é abordar sobre o impacto positivo da 

utilização de ambientes virtuais de aprendizagem e redes sociais educacionais 

em níveis fundamental e médio e propor a utilização do Edmodo como 

ferramenta de auxilio do professor e aluno dentro e fora da sala de aula, e dessa 

forma, vir a promover a aprendizagem colaborativa. Como objetivos específicos 

buscou-se explicar os conceitos de redes sociais, ambientes virtuais de 

aprendizagem e por fim as redes sociais educacionais, como uma proposta de 

utilização do Edmodo. 

 Dessa forma, esta pesquisa se enquadra como uma pesquisa de cunho 

bibliográfico e de caráter qualitativo. O trabalho está dividido em três capítulos, 

no primeiro capitulo é abordado o conceito de redes sociais a respeito de 

caracterizar os elementos que a compõem, que são, portanto, os atores 

(usuários) e os meios de conexão (interações), para que fique bem detalhado o 

os seus papeis perante as redes sociais. No segundo capitulo é tratado à 

aprendizagem colaborativa, suas possibilidades e vantagens e as teorias de 

aprendizagem que dão respaldo ao tema do capitulo que é a colaboração dos 

alunos com o objetivo de formar uma melhor forma de aprendizagem através 
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das interações entre os alunos. Neste capitulo também é apresentado à 

aprendizagem colaborativa em ambientes virtuais de aprendizagem e em redes 

sociais educacionais. No terceiro e ultimo capitulo, é apresentado como 

proposta a utilização da rede social educacional Edmodo para que venha formar 

um novo método de ensino dos professores para formar a aprendizagem 

colaborativa em redes sociais. 

 

1 - REDES SOCIAIS 

 

1.1 – Conceito e Características 

 

A crescente revolução da tecnologia mudou e tem mudado 

constantemente as nossas vidas em vários aspectos: seja na área da 

comunicação, na automação das indústrias, no comércio ou também na 

educação. Pode-se dizer é quase unanimidade a presença de ferramentas como o 

computador e a internet nas nossas casas e ambientes corporativos, como: 

empresas, escolas e entre outras. 

 O que nos chama a atenção é que comparando as atividades diárias que 

fazemos hoje em dia com as de anteriormente, tudo ou quase tudo se adequou a 

geração da revolução tecnológica, tornando mais práticas às atividades que até 

então consumiam bastante tempo, como por exemplo: enviar e receber 

documentos, estabelecer contato com fornecedores e como também surgiram 

novas possibilidades e aspectos de comunicação e entretenimento via 

computadores em rede.  

Partindo da perspectiva do computador e a internet terem uma 

importante significação de mover e fazer parte dos processos que permeiam 

nossas vidas nos dias atuais, surgem, pois, as redes sociais na internet que 

tiveram seus objetivos iniciais mensurados na perspectiva de integrar, socializar 

e atuar nos mais diversos meios onde está presente a figura do ser humano o 

computador e a internet, para também se tornar uma ferramenta de auxilio no 

processo de formação de conhecimento e compartilhamento ágil de informação. 
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Dentro deste contexto, é importante que saibamos que o conceito das 

redes sociais na internet se assemelha muito com os meios que movem e 

possibilitam as relações sociais. Podemos desta forma, fazer uma analogia de 

que o ser humano outrora já dispunha desses conceitos, uma vez que viviam em 

sociedades ou grupos que partilhavam dos mesmos interesses, costumes e 

tradições. Sendo assim, estavam montando uma rede de contatos que 

satisfaziam ou não os interesses de cada pessoa dessa sociedade. Esses conceitos 

tem sua fundamentação na maneira que o estudo da sociologia aborda as 

relações sociais, em que o homem é um ser social quando dispõe da 

sociabilidade (capacidade de viver em sociedade) e socialização (processo de 

integração aos grupos e assimilações de hábitos, regras e costume 

característicos). Portanto, a socialização é o processo pelo qual o individuo 

aprende a ser membro da sociedade (Berger, 1977). Ao enxergar a socialização 

com um artefato que comum do ser humano, percebemos que conceitos como 

esses não podem ser deixados de lado na formação das redes sociais na internet. 

É importante relacionarmos o advento da internet com o surgimento das 

redes sociais na internet, e também as novas possibilidades que foram 

propiciadas com uma nova forma de expressão e comunicação que foi viável 

com o uso de ferramentas de Comunicação Mediada pelo Computador (CMC). 

Essas mudanças tem representado significativamente como um meio 

eficaz no que se refere à comunicação e transmissão de informações, fato este 

que possibilitam com que mais pessoas tenham o acesso a tais informações. São 

fenômenos que se tornam possíveis a partir da interação entre as partes que 

formam o conceito das redes sociais na internet. Entende-se por rede um grupo 

de indivíduos que de forma agrupada ou individual, se relacionam uns com os 

outros. (Alejandro & Norman, 2005). 

Assim, compreende-se que as redes sociais na internet são grupos de 

pessoas formados por partes, ou seja, atores com o intuito de promover a 

comunicação e discursão em espaços abertos ou fechados. De forma 

(Wasserman; Faust, 1994; Degene; Forsé, 1999) definiram que uma rede social 

é composta pelo conjunto de elementos: atores (que são pessoas, instituições ou 

grupos) e suas conexões. As conexões desta forma servem com elos entre um 
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grupo de pessoas (que compartilham do mesmo interesse), ou instituições (que 

visam manter contato com os clientes). 

Algumas características importantes das redes sociais são: 

 Os atores e as ações que eles desenvolvem nas redes são 

interdependentes, ou seja, eles não agem de forma 

autônoma ou independente. Isso quer dizer que cada ação 

sofre influência do que está acontecendo na rede, da 

mesma forma que influencia esta última; 

 As ligações entre os atores são “canais” para o fluxo de 

informações, materiais, textos e recursos diversos, sejam 

eles materiais ou não materiais; 

  Modelos focados na visão dos atores percebem as redes 

como estruturas que abrem oportunidades ou que 

interpõem restrições as suas ações individuais. 

WASSERMAN (1999). 

 

Quando falamos em rede social na internet, estamos também falando em 

comunicação mediada pelo computador, que é a ferramenta necessária para 

formar os laços sociais entre os atores através de conexões. Diante da 

classificação dos elementos que formam as redes sociais na internet, surge, 

portanto o questionamento de quais as funções de cada elemento e como 

identifica-los em rede, sendo assim, serão apresentados cada função e 

identificação dos mesmos. 

 

1.2 Atores 

 

É importante tratarmos como “atores” os componentes das redes sociais, 

assim como categorizou Wasserman (1999).  Os atores são as peças chave das 

redes sociais, são eles que estão responsáveis a estabelecer com seus contatos 

interações e laços sociais, em outras palavras são as pessoas que fazem parte das 

redes sociais. Desta forma, cada ator na internet cria uma identidade própria 

que o dará uma significação perante os demais atores da rede. A figura do ator é 
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representada por uma pessoa ou por um determinado site, que expõe uma 

opinião sobre um determinado assunto, e passa a formar e gerar laços sociais 

com seus leitores, e promover ambientes tanto de discursão como também de 

interação e compartilhamento de informações. É característica de o ator viver 

em constante construção da sua identidade no ciberespaço, e emitindo 

elementos de sua personalidade ou até da individualidade, pode-se assim 

exemplificar, por exemplo, postagens com fotos ou textos no Facebook, e em 

outras redes sociais. 

Nesta perspectiva, um ator só gera um laço social quando interage com 

outro no ciberespaço, fenômeno este que forma rede social. Algumas 

características são apontadas por autores como Sibilia (2003 e 2004) e Lemos 

(2002), correspondem bem o que é bastante aplicado nos dias atuais em redes 

sociais como o Facebook e o Twitter, que é a constante “construção de si” e a 

“narração do eu”. Fazendo uma breve analise na literatura é possível encontrar 

autores indicam que uma página pessoal está sempre “em construção”, pode ser 

regularmente atualizada para refletir as ultimas configurações do self.   Döring 

(2002). (self refere-se a “si mesmo”) 

Diante dessas percepções, o que nos fica claro e evidente, é que essa 

busca por criar uma própria identidade nas redes sociais visa à expectativa de 

criar um espaço do “eu” no ciberespaço, um espaço que é privado e ao mesmo 

tempo público (Recuero, 2006). O processo de criação e especificação da 

identidade no ciberespaço influi nas conexões que as pessoas irão interagir com 

outras, uma vez que hipoteticamente uma pessoa na rede tem seus interesses 

relacionados ao futebol, ele buscará formar laços sociais com pessoas que 

correspondem diretamente aos seus interesses.  

É desta forma que Donath (1999), classifica que a percepção do outro é 

essencial para interação humana, e que em ambientes como o ciberespaço a 

ausência de informações relevantes sobre as pessoas prejudicam a interação 

entre as mesmas, e neste caso, passam a ter um julgamento mais centrado no 

teor das palavras que usam como forma de expressar a sua opinião sobre um 

determinado assunto. Essas palavras quando são legitimadas por alguém – em 

outras palavras, assumidas por alguém - permitem que sejam construídas 

percepções dos outros atores sobre o ator que emite a sua ideia em um grupo 
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social ou uma rede social. E assim é gerada a interação entre as pessoas, 

formado o compartilhamento de informação entre elas. 

É de extrema importância ressaltar que cada participante da rede tem sua 

individualidade prezada, em seus interesses, suas opiniões, suas expectativas e 

etc., contudo, suas ações - por exemplo, no Facebook, curtidas, comentários e 

postagens - de cada participante da rede social, pode apontar bastante a que se 

refere o seu modo de pensar e agir, formando assim características pessoais que 

deixam de lado o aspecto de individualidade do seu espaço no ciberespaço, e o 

torna novamente um espaço privado e ao mesmo tempo público. (Recuero, 

2006). 

É característica das pessoas, construírem laços com as outras a partir do 

momento da percepção da figura do outro na rede. Esses laços sociais são 

formados quando um ator se identifica com outro, e assim sucessivamente em 

cadeia, vão formando certa um empatia com a figura do outro na rede social. 

Donath (2009) ainda enfatiza que é necessário dar rostos e informações, e são 

fenômenos que geram individualidade e empatia na informação geralmente 

anônima do ciberespaço. Através desse requisito, torna-se possível formar a 

comunicação e propiciar pistas para interação social. Nas redes sociais atuais, 

notamos que os atores (usuários), constroem seus perfis baseado nas suas 

próprias concepções, constroem, portanto, a figura do “eu” no ciberespaço e 

desta forma fica ali representado as suas atribuições, seus saberes e suas 

opiniões. Vale ressaltar também que os meios do processo de criação dos perfis, 

influem na maneira de como o ator será percebido pelos demais atores na rede. 

Recuero (2009) afirma que as redes sociais na internet são construções plurais 

de um sujeito, representando múltiplas facetas de sua identidade. 

 

1.3 Conexões 

 As conexões por sua vez, são o meio que estabelece a interação entre os 

atores. São as ligações que permitem os atores desfrutar e formar os laços 

sociais com outros atores. Dentro dessa visão, as conexões entre os atores forma 

o que podemos chamar de interação social, que é o processo que ocorre quando 

as pessoas trocam informações e conhecimentos através de uma rede social, seja 
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na internet ou não, (Wasserman e Faust, 1994) defendem que por meio da 

interação, os laços sociais que vão conectar os atores entre si são formados. 

 Podemos fazer uma analogia com o método que utilizávamos 

antigamente para repassar uma informação a um parente ou amigo que morava 

distante da nossa localidade. Outrora, o meio que fazia a conexão dessas 

pessoas, era por meio de cartas, que eram depositadas no correio e 

encaminhadas ao destino. Tomando base por esse pequeno exemplo, temos a 

ideia que as conexões são fundamentais para a interação e posteriormente a 

difusão de informações.  

 

 1.4 Interações, Relações e Laços Sociais. 

 

É importante tratarmos os conceitos de interação, relações e laços como 

partes necessárias na composição das conexões. Na interação ocorre que os 

atores formam uma espécie de laço (ligação entre as pessoas) como, por 

exemplo, em um chat, uma pessoa expressa o seu argumento na forma de uma 

conversação e a outra pessoa obtém essa informações e cria as suas percepções 

sobre o assunto tratado. Desta forma a interação passa a está baseada na 

reciprocidade de ambos. Nesse sentido, Watzlawick, Beavin e Jackson (2000) 

explicam que a interação é um processo comunicacional. É, portanto uma forma 

de meio comunicativo entre o individuo e os demais atores da rede aos qual o 

desperte o interesse. 

Outro aspecto da interação é justamente a forma das quais interações 

venham a ocorrer. Outrora já vimos que as interações que ocorriam no tempo 

em que enviávamos cartas aos nossos correspondentes, que utilizavam meios 

que comparados com os atuais deixam a desejar no que se diz respeito à rapidez 

e eficácia. Nas redes sociais na internet, que passaram a serem viáveis com o 

surgimento do conceito de comunicação mediada pelo computador, às 

interações sociais ocorrem em duas formas, síncronas e assíncronas, Reid 

(1991). 

Esta primeira forma, síncrona, ocorre quando as pessoas utilizam 

ferramentas que permitem o envio e recebimento de mensagens instantâneas, 
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fenômeno bastante empregado atualmente nas redes sociais na internet, como 

Facebook, e também em aplicativos especificamente com ênfase nessa questão, 

como por exemplo, WhatsApp, ICQ, e tantos outros desse seguimento. Pode-

se entender nesse sentido que na interação síncrona, as interações ocorrem de 

forma que exige a necessidade de uma maior interação entre ambas as partes, 

fato que gera uma expectativa de uma resposta mais rápida.  

Na segunda forma, assíncrona, o ator dispõe de uma menor interação, 

uma vez que os atores não se prendem a dar uma resposta ágil a uma 

determinada situação. Podemos representar um exemplo fácil de ser 

compreendido como o serviço de envio de e-mail, onde que uma pessoa envia 

para outra uma mensagem, e essa pessoa que recebe não dá uma resposta 

imediata a esse e-mail. 

De forma mais abrangente, Primo (2003), apresenta uma tipologia para 

diagnosticar melhor a interação realizada através da mediação do computador. 

Segundo o autor, existem duas formas de classificar melhor a interação, que são 

respectivamente a interação mútua e a interação reativa. Na interação mútua 

percebemos que os atores estão em constante relacionamento e é construída 

enquanto acontece, fato este que ocorre nos exemplos já citados, bate-papos em 

plataformas como o Facebook, ou em aplicativos específicos, como WhatsApp e 

ICQ.  O autor ainda destaca que: 

 (...) interação mútua é aquela caracterizada por relações 
interdependentes e processos de negociação, em que cada 
interagente participa da construção inventiva e cooperada da 
relação, afetando-se mutuamente; já a interação reativa é 
limitada por relações determinísticas de estímulo e resposta. 
(PRIMO, 2003, p.61) 

 

A interação reativa ocorre quando há limitação das ações dos atores, são 

métodos que não permitem muitas opções aos usuários e tampouco criações, e 

além de serem ações pré-programadas. Um exemplo da interação reativa são 

questionários ou votações na internet, onde os números de opções não 

satisfazem ao interesse do usuário, não se adequando assim a uma interação 

satisfatória. Recuero (2006) defende que tanto a interação reativa quanto a 

                                                     

 WhatsApp: Ferramenta de envio e troca de mensagens instantâneas. 


 ICQ: Ferramenta de envio e troca de mensagens instantâneas. 
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mútua são sociais, e que podem as criar estruturas sociais, a partir das 

ferramentas da comunicação mediada pelo computador e a internet. 

O laço, por sua vez é a frequente interação dos atores e surgem a partir do 

momento em que uma pessoa na rede social cria a sua própria identidade 

perante os demais, dessa forma cria o seu “eu” no ciberespaço e faz com que as 

outras pessoas da rede social construam suas percepções sobre ela, e criem ou 

não laços sociais de empatia. É relevante considerar que o conteúdo das 

interações facilita a criação dos laços sociais. Vez por outra, observamos que a 

postura apresentada por alguns usuários (ator) do Facebook, por exemplo, nos 

levam a acreditar veemente no que se diz respeito à tolerância do espaço do 

outro. Há usuários que não tem a capacidade de absorver de forma construtiva 

uma critica feita diretamente a própria pessoa, e ou também a questões 

relacionadas a denominações religiosas, time de futebol, direcionamento 

politico e tantas outras coisas, que podem prejudicar no que se diz respeito à 

construção de laços sociais. Sibilia (2003) trata como “imperativo da 

visibilidade” a necessidade atual de exposição pessoal, ou seja, o ser humano 

passou a querer ser mais visto, através desses espaços em rede que colaboram 

para expressão do seu individualismo. 

Granovetter (1973) classifica os laços sociais como fortes e fracos. Nos 

laços fortes há uma maior concentração de investimento de tempo, construção 

de relações de intimidade, confiança e reciprocidade entre as pessoas que 

compõem a rede. Essa abordagem compreende a situações que encontramos em 

redes sociais como o Facebook, onde, por exemplo, são criadas formas de 

relacionamentos em que os usuários têm relacionamento com seus contatos ou 

com um grupo de contatos, em que ha troca de constante de informações, e de 

uma certa empatia entre os atores gera o que podemos determinar como um 

laço forte. Nos laços fracos, a interação entre os componentes da rede não é 

muito constante, podemos assim definir. Nela as pessoas não apresentam uma 

forma de relacionamento direto com outro, é especificamente um 

relacionamento de pouca proximidade e confiança entre as partes.  

 Portanto, Breiger (1974) define também outra maneira de categorizar os 

laços sociais das pessoas nas redes, são os laços relacionais, que ocorrem 

quando ha uma interação social entre os atores; e os laços associativos, que 
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ocorrem quando o usuário percebe e tem a noção de fazer parte de um grupo. 

Dentro desse contexto de laços sociais, percebemos também que existe uma 

tipologia das redes sociais que estão centradas nas perspectivas de interação 

social. Existem, portanto as redes sociais centradas na interação e na 

identidade.  

Na Figura 1, poderemos observar melhor essa abordagem. 

 

Figura 1. Rede centrada na interação. 

Fonte. Raquel Recuero (2005) 

 

 Na Figura 1 pode-se perceber que o expressivo número de conexões dos 

atores, apresenta a ideia que eles estabelecem uma interação mutua entre eles, 

são laços fortes em que precisam de um desprendimento maior de investimento 

em conversas e trocas sociais através das ferramentas de comunicação (Recuero, 

2005). Podemos associar esse tipo de rede às ferramentas de chat como o 

próprio Facebook, ou aplicativos como ou em aplicativos específicos, como ICQ 

e Whatsapp. 

 Na Figura 2, podemos observar como se comporta as redes baseadas na 

identificação. 
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Figura 2. Rede centrada na identificação 

Fonte. Raquel Recuero (2005) 

 

Percebemos que neste caso, as interações das pessoas estão centradas em 

um único meio, são, portanto baseadas na identificação delas com uma página, 

um site ou blog especifico. Essa interação ocorre quando, por exemplo, as 

pessoas tem um determinado interesse por um assunto e vê nessa página 

especifica a sua identificação, ou seja, um lugar que representa os seus 

interesses. Desta forma é criada uma relação em que não é necessária a 

interação entre os indivíduos que compões essa página ou grupo, mas sim uma 

interação entre o ator e a página. (Recuero, 2005). 

Diante desse entendimento, de que as redes sociais são ferramentas 

importantes para formação de laços sociais e compartilhamento de informações, 

surge, portanto, a utilização dessas ferramentas para o uso educacional, no que 

se diz respeito a uma nova forma de trabalhar fora, os conteúdos vistos em sala 

de aula, com o intuito de formar o que podemos chamar de aprendizagem 

colaborativa em redes sociais para educação.  

Jordão (2009, p.10) afirma que, 

[...] as tecnologias digitais são, sem dúvida, recursos muito 
próximos dos alunos, pois a rapidez de acesso às informações, a 
forma de acesso randômico, repleto de conexões, com 
incontáveis possibilidades de caminhos a se percorrer, como é o 
caso da internet, por exemplo, estão muito mais próximos da 
forma como o aluno pensa e aprende [...]. 

 

Cabe, portanto os professores considerarem essas novas possibilidades 

de inovação através do uso das TICs (Tecnologias da Informação e 

Comunicação), com o intuito de fazer com que os alunos estejam mais a vontade 

em redes sociais para educação, motivando-os a estarem formando laços e 

interações com os outros alunos e professores para alcançar os seus objetivos 

através da aprendizagem colaborativa. No capítulo 2, serão abordadas as 

possibilidades da aprendizagem colaborativa com base nas teorias da 

aprendizagem de Vygotsky e como também as perspectivas contracionistas. 
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3. APRENDIZAGEM COLABORATIVA - POSSIBILIDADE E 

VANTAGENS 

 

 A Aprendizagem Colaborativa é o processo que ocorre quando o aluno 

torna-se o centro do processo de ensino/aprendizagem, tal processo é 

evidenciado quando o aluno passa a ser também um mediador do conhecimento 

e não somente o professor, como no ensino tradicional. Esse processo ocorre 

quando são evidenciadas as situações em que acontecem as discursões e 

intervenções que colaborem para a construção do conhecimento sobre 

determinado assunto, seja na sala de aula e como também nas Redes Sociais 

Educacionais (RSE) e em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs). 

 A abordagem de aprendizagem colaborativa surgiu nos anos de 1970, mas 

somente em 1990 foi introduzida no âmbito do ensino superior, por autores 

como David e Roger Johnson e Karl Smith (IRALA e TORRES, 2004). Dessa 

forma, esse recurso surge como uma proposta metodológica que visa promover 

a interação entre os alunos e professores para formar uma nova forma de 

trabalhar os conteúdos com os alunos seja em sala de aula ou fora. A 

aprendizagem colaborativa se distingue pela:  

 

participação  ativa  do  aluno  no  processo  de  aprendizagem; 
mediação  da  aprendizagem feita  por  professores  e  tutores;  
construção  coletiva  do  conhecimento,  que  emerge  da troca 
entre pares, das atividades práticas dos alunos, de suas 
reflexões, de seus debates e  questionamentos;  interatividade  
entre  os  diversos atores  que  atuam  no  processo; estimulação  
dos  processos  de  expressão  e  comunicação;  flexibilização  
dos  papéis  no processo  das  comunicações  e  das  relações  a  
fim  de  permitir  a  construção  coletiva  do saber;  
sistematização  do  planejamento,  do  desenvolvimento  e  da  
avaliação das atividades; aceitação das diversidades e diferenças 
entre alunos; desenvolvimento da autonomia  do  aluno  no  
processo  ensino-aprendizagem; valorização  da  liberdade  com 
responsabilidade; comprometimento  com  a  autoria;  
valorização  do  processo  e  não  do produto. (TORRES, 2004, 
p.50) 

 

 É importante assim, percebermos que nas suas colocações, Torres (2004) 

cita abordagens interessantes para o processo da aprendizagem colaborativa. 
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Podemos destacar a comunicação, a troca e a interação, como artefatos que dão 

base e permitem o processo de aprendizagem colaborativa. Considerando esses 

conceitos, podemos observar que as comunicações, as trocas e interações nesse 

meio propiciam aos alunos um estimulo pra a colaboração e possibilidade de 

alcançar novos conhecimentos obtidos por eles, conhecimentos estes que até 

então não eram repassados com os demais alunos de um grupo, por falta 

justamente dessa forma de construir o conhecimento em conjunto.  

 Pode-se definir o processo de colaboração como “uma proposta 

pedagógica na qual os estudantes ajustam-se no processo de aprendizagem, 

atuando como parceiros entre si e com o professor, com o objetivo de adquirir 

conhecimento sobre um dado objeto”. (Campos et al 2003, p.26). 

  A colaboração nesse sentido permite aos professores e alunos 

trabalharem com a fragmentação do conhecimento, ou seja, fazer com que os 

conhecimentos até então já obtidos por eles, possam vir a suprir e ajudar na 

formação do conhecimento de outros alunos, fazendo assim uma troca de 

interações para que se alcance o conhecimento ideal, ou até a resolução de um 

problema proposto pelo professor. Além de aproximar os alunos e professores à 

resolução do problema em questão, ela permite que os grupos ou comunidades 

de aprendizagem colaborativa, se tornem mais próximos, criando assim laços de 

afetividade e compartilhamento de informações.  

Sendo assim, 

“os processos de conversação, múltiplas perspectivas e 
argumentação que ocorrem nos grupos de aprendizagem 
colaborativa, podem explicar porque é que este modelo de 
aprendizagem promove um maior desenvolvimento cognitivo 
do que o que é realizado em trabalho individual pelos mesmos 
indivíduos.” (HARASIM et al. 1997: 150-151) 

 

Com base nas teorias de aprendizagem de (VYGOTSKY 1998, apud 

RIBEIRO 2007), podemos mensurar de uma forma mais clara e concisa como se 

procede a aprendizagem. Segundo ele a aprendizagem ocorre no âmbito 

coletivo, ou seja, entre um sujeito e os outros, e dessa forma não é um processo 

que se obtêm sozinho, mas sim com a colaboração de outros, para que a 

aprendizagem seja produtiva é necessária à interação social. 
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Vasconcellos; Valsiner (1995) abordam que o desenvolvimento é 

resultado das interações sociais, voltadas para uma perspectiva construtivista do 

desenvolvimento humano. Sendo assim, o processo de aprendizagem só é 

formado quando o individuo torna-se parte de um grupo, ou comunidade e etc., 

e passa a desfrutar das interações de trocas sociais entre esse grupo. 

É relevante tratar esses argumentos das teorias de aprendizagem 

defendidas por Vygotsky (1998), justamente pelo fato de fazer jus ao que se 

refere à aprendizagem colaborativa. Segundo ele, o papel do professor no 

processo de ensino, tem que tomar uma postura de mediador da construção do 

conhecimento do individuo, tendo assim a função de ligar o aluno ao 

conhecimento. Matui (1995) explica que é importante para esse processo 

estabelecer ligações entre os alunos com o objeto de aprendizagem, visto que a 

ausência dessa ligação sujeito/objeto acarreta na falta de experiência. 

Seguindo essa postura de mediação do professor, a escola está 

contrapondo-se com um método que não representa mais uma aprendizagem 

eficaz no que se diz respeito interação e trocas de conhecimentos, que é o 

método tecnicista, onde somente o professor era o detentor do conhecimento, e 

que as aulas seguiam uma linha de cima para baixo, onde se tinha uma relação 

de autoritarismo. Enquanto que no construtivismo, as aulas passam a ser mais 

dinâmicas, onde os alunos podem desfrutar de uma reciprocidade e 

colaboração, ou seja, o conhecimento outrora dado como “verdades absolutas”, 

abrem espaço para discursões, reflexões e debates, formando assim uma 

aprendizagem colaborativa. 

Com base nisso, Rego (2001) defende uma escola em que as pessoas 

possam dialogar, duvidar, discutir, refletir, experimentar, questionar e 

compartilhar saberes.  

 Ainda seguindo essa linha de pensamento, Vygotsky (1998) afirma que a 

ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal) é o momento onde o aluno começa a 

estabelecer os seus conhecimentos e aprendizagem, é, portanto o centro da 

aprendizagem, em que é evidenciada a busca por desenvolver as ações e 

realizações, os contatos, e a reflexão. (BAQUERO, 1998). 

 Dessa forma, esse é o momento em que são instigadas nos alunos as 

percepções sobre o ambiente em que estão inclusos. É o momento em que são 
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mediados e instruídos pelo um professor ou um tutor, e são direcionados a 

resolver determinados problemas em grupos, por exemplo, e neste momento 

alguns integrantes do grupo apresentam dificuldades no aspecto de não saber 

resolver completamente do assunto, mas alguns integrantes sabem parte desse 

problema ou até mesmo todo. É nesse momento que surge a aprendizagem 

colaborativa entre esse grupo, ou seja, dividirem um problema inicialmente 

muito complexo para o nível de intelectualidade do grupo, e abstraem 

conhecimentos entre eles pra resolução completa do problema.  

Portanto, são evidenciados outros dois conceitos de aprendizagem 

defendidos por Vygotsky. O primeiro é a Zona de Desenvolvimento Real, que 

neste caso é o quanto o aluno já sabe sobre o problema proposto, em outras 

palavras são os conhecimentos prévios que o aluno já possui. A segunda teoria é 

a Zona de Desenvolvimento Potencial, que é o aspecto que é desenvolvido no 

aluno após ele ter sido instigado a resolver algo que ele não sabia, como no caso 

acima, e que agora ele já está próximo de aprender. Todas essas teorias são 

importantes para entendermos o processo de desenvolvimento educacional dos 

alunos. Sabemos assim que a interação social e a troca entre indivíduos 

funcionam como estímulos ao processo de aquisição do conhecimento 

(CAMPOS et al, 2003).  

Essas teorias evidenciam a proposta da aprendizagem colaborativa no 

que se refere ao sentido de motivar os alunos a alcançar o conhecimento 

desejado através de trocas de conhecimentos e tornarem assim, elementos 

ativos na produção de conhecimento, além de criar e promover situações em 

que os alunos passam a perceber mais, refletir e discutir até chegar a um 

consenso e uma ideia comum entre eles. Esse aspecto de promover a interação 

entre os alunos e como também os professores, também é defendida por Piaget 

(1968), quando ele define que o desenvolvimento cognitivo só vem de fato a 

ocorrer quando a uma ação do sujeito sobre o objeto, e dessa forma, sem a 

interação não a de fato como construir o conhecimento. 

Esses aspectos da aprendizagem colaborativa devem ser levados em 

consideração no que se refere à possibilidade de fugir de um processo de ensino 

hierárquico tradicional, onde somente o professor era o mediador de todo o 

conhecimento. Desta forma, encontra-se na aprendizagem colaborativa uma 
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possibilidade de inovação e desmistificação de um método antigo, para uma 

nova perspectiva de que o aluno em comunidades ou grupos – on-line ou não -, 

também pode ser gerador do conhecimento. 

 

3.1 Aprendizagem Colaborativa em Ambientes Virtuais e 

Redes Sociais Educacionais. 

 

Com o surgimento da internet novos aspectos e possibilidades vieram 

aparecer no intuito de automatizar e melhorar os processos educativos no que se 

diz respeito à possibilidade de aumentar o poder de compartilhamento de 

informações e etc. Desta forma os Ambientes Virtuais e as Redes Sociais 

apresentam uma enorme importância para a aprendizagem colaborativa, pois 

nela os alunos tornam-se parceiros na busca do conhecimento, é diminuído o 

sentimento de isolamento e receio da critica, aumenta a autoconfiança e 

autoestima, através de interações com o grupo que permite um sentimento de 

solidariedade e respeito mútuo. (Romanó, 2003). 

Pode ser tratada uma rede social online como: 

“forma de comunicação mediada por computador com acesso à 
internet, que permite a criação, o compartilhamento, 
comentário, avaliação, classificação, recomendação e 
disseminação de conteúdos digitais de relevância social de 
forma decentralizada, colaborativa e autônoma 
tecnologicamente.” (LIMA JUNIOR, 2009, p. 97). 

 

 Diante dessas colocações fica evidente que a aprendizagem colaborativa é 

algo que pode realmente ser trabalhado em ambientes virtuais e redes sociais. 

Cabe, portanto ao professor buscar fomentar meios de integração dos seus 

alunos a uma nova metodologia, onde são instigadas novas formas de propor 

meios para proporcionar novas possibilidades de aprender e de atuar com 

autonomia, para que o aluno não fique preso em “celas” de aula, como afirma 

Schneider (2006).  

 Considerando o fato de que os alunos da nova geração são nativos 

digitais, a aprendizagem colaborativa em ambientes virtuais e redes sociais se 

torna algo bastante inovador no sentido de criar novos espaços para formação 
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do conhecimento. Outrora já vimos que a educação do passado buscava formar 

cidadãos no aspecto tecnicista, onde que cabia apenas ao professor ser o 

detentor do conhecimento, e um mero difusor de informações, e o modelo 

construtivista, busca formar cidadãos que sejam capazes também de discutir e 

refletir sobre determinados assuntos para formação do conhecimento. O modelo 

de educação construtivista é algo que pode ser aplicado em ambientes virtuais 

de aprendizagem e também nas redes sociais educacionais, visto que são 

espaços onde, intermediados pelo professor ou um tutor, os alunos desfrutam 

de fóruns, chats, web Quest e discursões, para potencializar o conhecimento. 

 Ainda, portanto, as TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) são 

novas metodologias de trabalho que possibilitam os professores aliarem as 

informações a tecnologia para buscar uma maior proximidade com a realidade 

dos alunos.  Atualmente há tecnologia em todo lugar, e é algo muito próximo 

dos alunos, fato este que se faz necessário uma adaptação dos métodos de 

ensino tradicional as novas tecnologias, para não tornar o processo de ensino 

ultrapassado e desinteressante por parte dos alunos. 

Na Figura 3, temos uma imagem que representa a falta de adequação das 

escolas a realidade dos alunos. 

 

Figura 3: “Não existem ícones para clicar. Isto é um quadro de giz.” (Tradução 
própria). (2014) 

Fonte: http://www.glasbergen.com/education-cartoons/?album=4&gallery=85 

 

É importante ressaltarmos que o uso de tecnologias para aprendizagem, 

participação e cooperação entre os alunos, já é proposto nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL,1997), onde é definido como objetivo 
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que os alunos saibam utilizar diferentes formas e fontes de integração e recursos 

tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos.  

 Sendo assim, a construção do conhecimento possibilitado através da 

aprendizagem colaborativa nas redes sociais e ambientes virtuais são eficientes 

no sentido de que o aluno e o professor tornam-se parceiros no processo de 

construção do conhecimento e como também numa melhor forma de relação da 

convivência entre alunos e professores. 

 Dessa forma, a utilização das TICs (Tecnologias da Informação e 

Comunicação) tem uma perspectiva exponencialmente positiva de melhorar o 

ato de aprender, no sentido de que os alunos participam ativamente no processo 

de conhecimento, refletindo, discutindo e construindo habilidades de dedução, 

observação e pesquisa. E desta forma o aluno deixa de ser um mero expectador 

e passa a ser capaz de construir suas próprias convicções, e pontos de vista.  

 Toda essa abordagem de uso das TICs na educação tem sua base 

defendida por autores como Lévy, onde ele defende que, 

[...] a principal função do professor não pode mais ser uma 
difusão dos conhecimentos, que agora é feita de forma mais 
eficaz por outros meios. Sua competência deve deslocar-se no 
sentido de incentivar a aprendizagem e o pensamento. O 
professor torna-se um animador da inteligência coletiva dos 
grupos que estão a seu encargo.  Sua atividade esta centrada no 
acompanhamento e na gestão das aprendizagens: o incitamento 
à troca dos saberes, a mediação relacional e simbólica, a 
pilotagem personalizada dos percursos de aprendizagem, etc. 
(LÉVY, 1999, p. 171). 

 

 Dentro dessa abordagem, é importante relacionarmos que o uso de 

ambientes virtuais ou até mesmo redes sociais educacionais, estão ligadas ao 

que se refere este capitulo, que é a aprendizagem colaborativa. São nesses 

espaços que são criados as relações de interação entre aluno-aluno e também 

aluno-professor. Além da possibilidade de criar a colaboração entre os usuários 

nesses ambientes, é criada também a possibilidade de dar novos espaços para 

que ocorra a aprendizagem dos alunos fora da escola. Outrora, a escola 

representava o maior papel da aprendizagem, era tido como o único lugar onde 

os alunos poderiam desfrutar do ensino-aprendizagem.  
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 [...] as novas tecnologias criaram novos espaços do 
conhecimento. Agora, além da escola, também a empresa, o 
espaço domiciliar e o espaço social tornaram-se educativos.  
Cada dia mais pessoas estudam em casa, pois podem, de lá, 
acessar o ciberespaço da formação e da aprendizagem à 
distância, buscar “fora” – a informação disponível nas redes de 
computadores interligados – serviços que respondem às suas 
demandas de conhecimento. (GADOTTI, 2003, p. 15). 

 

 Entende-se que o avanço das tecnologias possibilitou a criação de novos 

espaços para compartilhamento de informações, reflexões e discursões entre 

alunos e professores, para evidenciar a construção do processo de 

aprendizagem. Este avanço possibilitou a ruptura de um processo padrão onde o 

conhecimento só era outrora realizado na sala de aula somente com o auxilio do 

professor. 

É extremamente importante destacarmos que para que seja possível 

ocorrer esses avanços, é de responsabilidade dos professores buscar aliar a sua 

formação pedagógica as possibilidades das tecnologias, saber lidar com as TICs 

e encarar o seu uso como uma nova ferramenta de trabalho. Diante disso se faz 

necessário a permanente formação continuada do professor. 

Em sua essência, ser professor hoje, não é nem mais difícil nem 
mais fácil do que era há algumas décadas atrás. É diferente. 
Diante da velocidade com que a informação se desloca, 
envelhece e morre, diante de um mundo em constante 
mudança, seu papel vem mudando, senão na essencial tarefa de 
educar, pelo menos na tarefa de ensinar, de conduzir a 
aprendizagem e na sua própria formação que se tornou 
permanentemente necessária. (GADOTTI, 2003, p.03). 

 

 

É neste sentido que o professor deve procurar se adequar as novas 

tecnologias para educação, sair da sua atual zona de conforto, que é a educação 

tradicional, onde existem tempos e espaços físicos definidos para o tal, e buscar 

arriscar mais no sentido de procurar nesses ambientes virtuais, novos espaços 

para formação da aprendizagem colaborativa. Gadotti (2003, p.15) ainda afirma 

que “O ciberespaço rompeu com a ideia de tempo próprio para a aprendizagem. 

O espaço da aprendizagem é aqui, em qualquer lugar: o tempo de aprender é 

hoje e sempre”.  
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Dessa forma o advento do ciberespaço possibilitou o surgimento de novos 

aspectos da educação, aspectos estes que fogem da zona de conforto dos 

professores e dão margem para novas possibilidades para o processo de 

ensino/aprendizagem, favorecendo as interações e compartilhamento de ideias 

dos alunos e professores. 

Nesse sentido, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) e as 

Redes Sociais Educacionais (RSE) se apresentam como uma proposta de 

promoção do conteúdo trabalhado pelo professor, em ambientes via internet, e 

fora do modo tradicional, onde existem espaços e lugares determinados para 

ocorrer à aprendizagem, para um modelo onde a aprendizagem pode ocorrer a 

qualquer lugar e qualquer hora, dentro da realidade e disponibilidade do aluno.  

Segundo Kenski (2005), existem três características que são necessárias 

nesses ambientes, que são: interatividade, hipertextualidade e conectividade. Na 

interatividade os professores e alunos formam relações de interação nos 

ambientes, como por exemplo, os fóruns e as discursões; na hipertextualidade 

uma produção de conteúdos com diversas fontes e autores, e como também uso 

de multimídias como vídeos, imagens e entre outros, e por fim na conectividade, 

alunos e professores conectados e empenhados no acesso rápido as informações 

propagadas nesses ambientes. 

Ainda segundo a autora, esses aspectos permitem aos alunos a formação 

do processo de ensino/aprendizagem através da interação e cooperação, 

ampliando assim os espaços de aprendizagem e formando a aprendizagem 

colaborativa. Diante disso, fica evidente que cabe ao professor buscar aliar a sua 

pratica pedagógica com as tecnologias desse cunho, uma vez que são realidades 

que estão mais próximas dos alunos, e com as suas facilidades de acesso pode 

vir a ocorrer um maior interesse por parte do publico alvo em questão, que no 

caso são os alunos. 

 

 3.2 Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

  

O termo Ambiente Virtual de Aprendizagem esta ligado ao que se refere à 

utilização do ciberespaço para criar e fomentar espaços de aprendizagem 
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virtual, ou seja, são softwares disponibilizados na internet de forma livre e 

gratuita, onde professores e alunos podem formar cursos e grupos de estudos, e 

desfrutar das funcionalidades que os mesmos dispõem. Outrora já foi 

apresentado que com o decorrer dos anos, novas formas de ensinar foram 

surgindo, e dessa forma foram integrados ao ensino tradicional ferramentas que 

possibilitasse uma melhor forma de auxilio para o professor e também para o 

aluno. Essa adequação de ferramentas tecnológicas para escola é extremamente 

importante no que se diz respeito à capacidade de abstração de informações e 

conteúdos das gerações atuais. Vivemos em um tempo onde os processos de 

comunicação entre as pessoas evoluíram no sentido de rapidez e eficiência, e 

tudo passou a ser informação a ser levada adiante. Não somente isso evoluiu, 

mas também a utilização de recursos multimídia, como vídeos e animações, 

vieram com novas formas de expor um conteúdo em sala de aula. 

Toda essa evolução dos processos de comunicação entre pessoas através 

do ciberespaço possibilitou o surgimento dos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem e as Redes Sociais Educativas. O que podemos apresentar de 

positivo nesse surgimento é que foram criados ambientes de propagação de 

informação para formação do conhecimento em colaboração de alunos e 

professores. Desta forma, alinhados a contextos puramente educacionais, foram 

introduzidos conceitos de aprendizagem em colaboração, Moran (2007, p.3) 

aponta que “o conceito de comunidade de aprendizagem implica em um 

deslocamento do professor e do conteúdo para o grupo, que participa, se 

envolve, pesquisa, interage, cria, com a mediação de algum orientador [...]’’. 

Desta forma, entende-se que a utilização de ambientes desse porte pode 

vir a formar laços de aprendizagem colaborativa entre alunos e professores, 

realizando assim o que podemos definir como uma maior democratização do 

conhecimento, onde todos assumem papeis de colaboradores da formação do 

conhecimento. 

 [...] com o uso de ambientes virtuais de aprendizagem redefine-
se o papel do professor que finalmente pode compreender a 
importância de ser parceiro de seus alunos e escritor de suas 
ideias e propostas, aquele que navega junto com os alunos, 
apontando as possibilidades dos novos caminhos sem a 
preocupação de ter experimentado passar por eles algum dia.  O 
professor provoca o aluno a descobrir novos significados para si 
mesmo, ao incentivar o trabalho com problemáticas que fazem 
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sentido naquele contexto e que possam despertar o prazer da 
descoberta, da escrita, da leitura do pensamento do outro e do 
desenvolvimento de projetos colaborativos.  Desenvolve-se a 
consciência de que se é lido para compartilhar ideias, saberes e 
sentimentos e não apenas para ser corrigido. (ALMEIDA, 2003, 
p.10). 

 

 Ainda, portanto, é de extrema importância que o professor busque 

propor, utilizar e fomentar o uso das TICs (Tecnologias da Informação e 

Comunicação) na escola, visto que os avanços tecnológicos das ultimas décadas 

influíram diretamente nas novas gerações no que se diz respeito à utilização 

desses recursos tecnológicos desde cedo, formando assim, cidadãos “nativos 

digitais”, e desta forma cabe ao professor procurar se adaptar a realidade 

tecnológica dos alunos, que são a internet, as redes sociais e também os 

aplicativos mobiles.  

 

Diante desse contexto, serão apresentados abaixo alguns exemplos de 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem.  

3.2.1 Moodle 

Ambiente Virtual de Aprendizagem que é bastante utilizado por diversas 

universidades pelo mundo, o ambiente permite a criação de cursos "on-line", 

grupos de trabalho e comunidades de aprendizagem, e está disponível em 75 

línguas diferentes.  

 

 

Figura 4: Moodle 

Fonte: http://www.uel.br/nead/portal/pages/moodle-uel.php 
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 3.2.2 - Redu  

Desenvolvido pelo centro de Informática da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), e está disponível em português e é gratuito apenas para 

até 30 alunos, dispõe de materiais e livros com experiências e exemplos de 

aplicações a serem utilizadas no próprio Redu. 

 

Figura 5: Redu 

Fonte: 
https://www.ufpe.br/nuppem/index.php?option=com_content&view=article&id=313:redu&cat

id=5:palestras&Itemid=238&Itemid=122 

 

 

 3.3 - Redes Sociais Educacionais 

 Como vimos anteriormente no capítulo 1, as redes sociais são grupos de 

indivíduos que conectadas entre si compartilham ideias, informações, interesses 

e objetivos comuns entre si. Desta forma, elas desenvolvem um papel 

extremamente importante no que se refere às trocas de informações entre os 

atores (usuários) formando assim as interações que possibilitam a propagação 

de informações (conexões), dando margem para construção colaborativa do 

conhecimento entre s participantes dessa rede, que podem ser os alunos e 

também os professores.   

[...] a informação é criada de forma coletiva e não individual, 
ocorrendo à interação entre participantes e conteúdo. Através 
de sites de relacionamento, ferramentas da comunicação 
síncrona e assíncrona, blogs, wiks, além de outras formas de 
colaboração [...]. (MACHADO et al, 2010 apud SANTOS et al, 
2011, p. 4) 
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 Dessa forma, as redes sociais educacionais disponíveis atualmente se 

assemelham bastante no que se diz respeito à proposta da aprendizagem em 

conjunto, com alunos e professores colaborando uns com os outros para 

alcançar o desejado conhecimento. Faz-se necessário neste caso, uma rede 

social prover um espaço para interação, compartilhamento de informações e 

ferramentas de organização para a educação e as atividades a serem empregadas 

nessa rede social, além de ter que ser um espaço onde todo conteúdo postado 

seja direcionado a educação. 

 Fazendo um breve levantamento de Redes Sociais Educacionais 

encontra-se um bom numero de exemplos, que foram apresentadas a seguir:  

 O Edmodo já está disponível em português, e o acesso é 

inteiramente gratuito. Tem como publico alvo escolas de 

ensino fundamental; 

 O Teamie ainda não tem versão em português. O primeiro 

acesso é gratuito e limitado. Para desfrutar de toda a rede, 

é preciso desembolsar cerca de R$11 ao mês; 

 O Schoology também não tem versão em português, mas o 

acesso é totalmente gratuito; 

 A rede Lore está inteiramente em inglês e é voltada a 

estudantes do ensino superior. O acesso é gratuito; 

 O Passei Direto é uma rede brasileira voltada a estudantes 

do ensino superior; 

 O Ebah também é uma rede brasileira destinada ao 

compartilhamento de material acadêmico. Tem como 

publico alvo estudantes do ensino superior. (CANAL DO 

ENSINO, 2012). 

 

Com base nesses exemplos, podemos perceber que existem sim de fato 

varias possibilidades nesse sentido de rede social educacional, e por ser uma 

área que as novas gerações dominam, pode sim de fato vir a fazer diferença no 

método de aprendizagem, dando ao aluno mais autonomia e ao professor mais 

possibilidades, no que se refere a atividades e tarefas extra sala. Por escolha de 
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pesquisa, no capítulo 3, serão abordadas as funcionalidades da Rede Social 

Educacional Edmodo. 

 

4. EDMODO, CONCEITO E FUNCIONALIDADE. 

 

 O Edmodo é uma plataforma online e gratuitamente na rede mundial de 

computadores para a formação de grupos de aprendizagem colaborativa. Nela, 

alunos e professores interagem através de ferramentas e funcionalidades que 

possibilitam integrar alunos e professores em um ambiente democrático. A 

plataforma Edmodo foi desenvolvida em 2007 por Jeff O’Hara y Nick Borj, e 

logo após isso foi vendida ao grupo Revolution  Learning (Learn Capital).  

 Podemos assim classifica-la como uma rede social educativa bastante 

semelhante no que se diz respeito à interface com o próprio Facebook, e talvez 

isso seja um dos fatores que implicam diretamente o sucesso dessa ferramenta, 

que segundo o próprio site da rede, demonstra em sua página inicial que a rede 

atingiu cerca de 44 milhões de usuários pelo mundo, que estão conectados 

desenvolvendo a aprendizagem colaborativa. 

 (SILVA, 2012) faz uma analogia bastante significativa do Edmodo com o 

Facebook, segundo ele, 

Facebook está para a rua, assim como o Edmodo está para 
escola. Explico. No Facebook estamos num espaço aberto, 
suscetíveis de receber influencias do mundo todo. No Edmodo o 
espaço é fechado. O aluno entra via escola e sala de aula. Mas 
não é tão simples levar os alunos a essa escola virtual. É preciso 
o comprometimento da comunidade escolar na elaboração de 
estratégias para direcionar os alunos a este espaço, onde a 
presença de um adulto, o professor, assume a forma da 

responsabilidade. 

 

 Sendo assim o Edmodo, dispõe uma série de funções que possibilitam a 

interação do aluno e professor, fazendo com que ambos se tornem parceiros no 

desenvolvimento da aprendizagem. Apresenta um conceito de uma rede 

puramente pedagógica, ou seja, todo meio e resultado das interações lá 

dispostas e realizadas são com o intuito de gerar o conhecimento colaborativo. 
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 O Edmodo traz uma série de vantagens que podemos considerar 

relevantes no sentido de fazerem necessárias para um ambiente virtual, são elas: 

 Plataforma de fácil acesso e interface intuitiva; 

 É um ambiente fechado, o professor é quem gerencia o numero de 

alunos inscritos por curso; 

 Os estudantes só começam a participar do curso mediante o 

convite feito pelo professor; 

 Tudo que é feito nele, atividades, questionários, enquetes e 

atividades, ficam registrados; 

 Está disponível tanto via web, quanto através dos aplicativos para 

Android e Iphone. 

Como já foi citado no capitulo anterior, os Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVAs), e as Redes Sociais Educacionais (RSE), são ferramentas 

que colaboram para o trabalho efetivo da aprendizagem colaborativa, e que são 

espaços que devem propiciar a interação, compartilhamento de informações 

entre alunos e professores para que venha a acontecer uma aprendizagem nos 

moldes construtivista, onde o aluno também faz parte da formação do seu 

conhecimento. Dessa forma Moran (2007, p.3) afirma que o conceito de 

comunidade de aprendizagem implica em um deslocamento do professor e do 

conteúdo para o grupo, que participa se envolve, pesquisa, interage, cria, com a 

mediação de algum orientador [...]. 

Baseado nisso, encontra-se na Rede Social Educacional, Edmodo 

conceitos que se assemelham aos citados acima, uma vez que a mesma dispõe 

ricamente de ferramentas e recursos que satisfazem a demanda tanto dos 

professores como dos alunos. 

O ambiente dá autonomia ao professor criar, gerir e possibilitar aos 

alunos novos espaços de aprendizagem além da escola, onde professores e 

alunos, por exemplo, utilizariam esses espaços pra fortalecer um assunto 

previamente já abordado em sala, dando-lhes a possibilidade de aprender e por 

em prática, seja individualmente ou em grupo. Todo esse conceito segue a linha 

de pensamento de Kensky, quando é abordado que é 

[...] impossível pensar que todas as atividades educativas 
previstas ocorram exclusivamente no espaço da escola, na sala 
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de aula, diante de um professor.  Os exercícios atividades 
realizadas individualmente ou em grupos como tarefas 
domiciliares já expõem o caráter semipresencial das atividades 
de aprendizagem.  Há que se considerar, também, que a 
formação educacional realizada em projetos a distância não 
dispensa integralmente atividades presenciais, realizadas 
eventualmente, para atendimentos, realização de aulas práticas 
ou avaliações [...] (KENSKY, 2005, p. 72). 

 

Partindo da ideia do autor, percebemos que existe erroneamente um 

conceito de que a utilização de ambientes virtuais e no caso desse trabalho, 

redes sociais educacionais, vá, portanto substituir o papel exercido pelo 

professor em sala de aula, outrora foi tratado neste trabalho sobre a teoria da 

mediação pedagógica, defendida por Vygotsky, quando ele assim classifica o 

papel do professor como mediador da construção do conhecimento do 

individuo. Assim como em uma sala de aula, a rede social educacional Edmodo, 

se enquadra nesses conceitos como uma opção para os professores mediarem à 

formação do conhecimento dos alunos.  

Não somente nesse conceito de mediação do professor o Edmodo pode se 

tornar uma ferramenta eficaz, mas também no sentido de propiciar aos seus 

usuários aspectos de interação, colaboração, e crescimento cognitivo dos alunos 

no que se refere à abstração de conhecimento. Todos esses conceitos são 

consideravelmente importantes, pois dão abertura ao surgimento de novos 

lugares para que ocorra de conhecimento. 

A plataforma Edmodo, é gerida principalmente pelo professor, que tem 

como principal objetivo mediar os assuntos, promover a discursão e interação 

dos alunos no ambiente, cadastrar os alunos, formar um grupo de estudo 

principal (curso), disponibilizar atividades nesse grupo e como também buscar 

fontes como links, vídeos e conteúdos que subsidiem o conhecimento. Vale 

ressaltar que como se trata de um ambiente que permite a aprendizagem 

colaborativa entre seus participantes, não necessariamente está atribuída ao 

professor a função de distribuir conteúdos e iniciar uma possível discursão, 

todos os participantes podem, portanto, se tornarem também facilitadores do 

conhecimento dos outros no que se refere a colaborar com os demais, com links, 

vídeos, e textos que ajudem os seus parceiros, formando também mini grupos 

de estudos. 
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 O percurso do processo de utilização da plataforma ocorre quando o 

professor cria seu perfil, preenchendo um formulário. (ver figura 6). Nesse 

formulário ele (a) irá fornecer um título ao qual será referenciado na 

plataforma: Sr., Sra., Srta., e Dr., um nome e sobrenome, e-mail e senha. 

 

 

Figura 6: Cadastro para Professores 

Fonte: https://www.edmodo.com/?language=pt-br 

 

 

 Preenchendo todos os campos corretamente, estará realizado o cadastro 

do professor no Edmodo, e logo após ele será direcionado a página do professor, 

onde está a linha do tempo das anotações, alertas, tarefas, questionários, e 

enquetes, e postagens dos alunos e professores colaboradores (ver figura 7). 
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Figura 7: Perfil do Professor no Edmodo. 

Fonte: https://www.edmodo.com/home 

 

 

 Nessa tela, o professor tem uma visão geral dos cursos a qual faz parte, 

tanto como também as postagens dos alunos. Clicando em algum dos grupos ele 

será direcionada a página do grupo em si, e dessa forma ele tem uma visão mais 

precisa das postagens das atividades do seu grupo ao qual faz parte. Cada grupo 

de estudo tem um código de acesso (ver figura 8) que é fornecido pelo professor 

aos alunos pra os permitir participar do grupo. O código de acesso ao grupo de 

estudo é o que garante a restrição do mesmo, haja vista que só fará parte do 

grupo quem tiver o código de acesso. 

 

Figura 8: Código de acesso 

Fonte: https://www.edmodo.com/home#/group?id=10990935 
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 Dessa forma, é garantida a segurança do grupo e também a facilidade 

para o professore gerir uma determinada quantidade de pessoas por grupo. O 

Edmodo não limita esse numero de pessoas por grupo, cabe portanto ao 

professor decidir sobre isso. É papel do professor alimentar o grupo de estudo 

com postagens no mesmo, com o objetivo de instiga-los a realizarem as 

atividades através das ferramentas de avaliação, que são: as anotações, os 

alertas, as tarefas, os questionários e as enquetes. (ver figura 9) 

 

Figura 9: Ferramentas de Avaliação (anotação)  

Fonte: https://www.edmodo.com/home#/group?id=10990935 

 

 

 Desta forma, o professor torna-se o principal mediador do grupo de 

estudo, fornecendo aos alunos participantes do grupo, novas atividades que 

poderão ser realizadas dentro de um prazo estimulado pelo professor. Todo esse 

conceito de interação proposta pelas atividades tem sua fundamentação ligada 

aos benefícios fornecidos através do advento da Web 2.0, que foram os de 

possibilitar que as pessoas interajam e formem novos conteúdos, seja através de 

ferramentas sociais, como blogs, links, vídeos, fotos e etc, e que os usuários não 

apenas assumam o papel de consumidores, mas sim de também de usuários que 

produzam informações. 

 Um aspecto bastante importante a ser levado em consideração na figura 

9, são os campos de preenchimento e as opções dispostas ao professor. No 

momento em que o professor define uma nova atividade para o grupo, ele tem 

as seguintes opções:  
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 Descrever a forma como será realizada a atividade com informações 

relevantes sobre o percurso de tal atividade;  

 No campo de pesquisa, o professor atribui tal atividade a um grupo 

especifico, na figura 9, a atividade está atribuída ao grupo: Curso de 

Introdução a Programação, entretanto como é de responsabilidade do 

professor gerir esses grupos ele poderá também atribuir essa atividade a 

outro grupo, que também aborde esse tipo de assunto empregado no 

primeiro grupo;  

 Anexar a anotação materiais de apoio que possibilitem os alunos 

desenvolverem as atividades, que neste caso são os arquivos: materiais 

em formatos como .pdf e .doc, além de links, que podem ser qualquer 

link encontrado pelo professor que ele julgue assim necessário ou 

facilitador do conhecimento do aluno. 

 Importar um arquivo já existente na biblioteca do curso; 

 Agendar uma data e hora especifica para que venha aparecer na linha do 

tempo do curso essa anotação. 

Na figura 10, temos um exemplo de um de como se apresenta uma 

anotação no Edmodo na visão do aluno: 

 

Figura 10: Anotação 

Fonte: https://www.edmodo.com/home#/group?id=10990935 
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 Nessa anotação, os alunos podem comentar através do recurso de 

resposta, visualizar o arquivo ou baixa-lo e também assistir ao vídeo clicando 

sobre ele. 

 Além disso, a plataforma fornece outras ferramentas de avaliação, que 

podem ser usadas pelo professor a qualquer momento. São elas: alertas (ver 

figura 11), tarefa (ver figura 12), questionário (ver figura 13) e enquete (ver 

figura 14). 

 

Figura 11: Alerta 

Fonte: https://www.edmodo.com/home#/group?id=10990935 

 

 O alerta serve como uma informação que o professor quer passar para os 

demais alunos.  

 

Figura 12: Ferramentas de Avaliação (Tarefa) 

Fonte: https://www.edmodo.com/home#/group?id=10990935 

 

 A tarefa é defina pelo professor através do titulo e é estipulada uma data 

de entrega. 

 

Figura 13: Ferramentas de Avaliação (Questionário) 

Fonte: https://www.edmodo.com/home#/group?id=10990935 

 

 Nessa opção, o professor cria um questionário com as respectivas 

perguntas e respostas, determina um tempo estimulado para resposta e logo 
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após avalia as respostas dadas pelos alunos. As respostas podem ser tanto 

escritas como também de múltipla escolha. 

 

Figura 14: Ferramentas de Avaliação (Enquete) 

Fonte: https://www.edmodo.com/home#/group?id=10990935 

 

Nessa atividade, o professor define as perguntas e respostas da enquete, 

com o intuito de levantar resultados parciais de tudo que se passa no curso, 

como também o progresso de cada aluno cadastrado no grupo de estudo. 

Abaixo, temos um exemplo da função Edmodo Planner, ou literalmente 

traduzindo “Planejamento”, onde o professor e o aluno podem visualizar 

atividades que estejam a ser realizadas. (ver figura 15 e 16) dos assuntos 

tratados no grupo de estudo bem como a avaliar a própria ferramenta Edmodo. 

Algumas outras funções tornam o Edmodo uma plataforma bastante 

completa, no sentido de fornecer ao professor e aos alunos um gerenciamento  
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Figura 15: Planejamento semanal 

Fonte: https://www.edmodo.com/home#/planner 

 

No planejamento semanal, o professor acompanha as atividades da 

semana, podendo assim ter um gerenciamento de atividades por dia da semana. 

 

Figura 16: Planejamento mensal 

Fonte: https://www.edmodo.com/home#/planner 

 

O planejamento mensal permite o professor gerenciar as atividades do 

grupo no formato de mês, facilitando assim a programação de atividades em 

semanas diferentes. 

 Outrora, foi citado que o Edmodo possui ferramentas de avaliação que 

servem como fóruns entre os alunos sobre o determinado assunto escolhido 
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pelo professor. Essas atividades realizadas pelos alunos como as tarefas, 

enquetes e questionários, refletem na avaliação que a ferramenta faz com 

relação a participação dos alunos nessas atividades. Para isso existe a avaliação 

do progresso de cada aluno, conforme a sua participação em cada atividade. (ver 

figura 17) 

 

 

Figura 17: Progresso de cada aluno por atividade 

Fonte: 
https://www.edmodo.com/home#/gradebook/group?group_id=10990935&uid=26427770 

 

 Outra funcionalidade fornecida pelo Edmodo é a Biblioteca, recurso que 

permite o professor disponibilizar materiais de apoio que possam facilitar o 

aprendizado dos alunos. (ver figura 18) 
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Figura 18: Biblioteca 

Fonte: https://www.edmodo.com/home#/library/ 

 

 Os itens que compõem a biblioteca são: 

 Pastas: Nas pastas são disponibilizadas ao grupo, documentos, 
vídeos, fotos e links; 

 Posts anexados: Estão localizadas lá, todas as postagens do 
professor; 

 Google Drive: Essa ferramenta permite aos alunos e professores 
fazerem uma conexão com a conta do Google Docs, permitindo 
assim que eles criem e editem documentos. 

 

Durante o decorrer do curso o professor pode identificar que os alunos 

apresentam maior facilidade em realizar tarefas sempre com as mesmas pessoas 

ou em pequenos grupos, que para o tal torne mais fácil trabalhar em uma 

pequena equipe. Pode também ocorrer que o professor determine a realização 

de tal atividade em mini grupos, para que se alcance um resultado final. O que é 

relevante nisso é o processo de aprendizagem colaborativo que é obtido nesses 

casos, onde os mini grupos de estudo possam trabalhar para conquistar algo 

maior, o que podemos assim dizer, dividir para conquistar. 

O Edmodo permite essa função de mini grupos, que são formados pelo 

professor, no intuito de realmente fazer que ocorra o trabalho em equipe e 

posteriormente a aprendizagem colaborativa. Cabe ao professor criar os mini 

grupos e integrar os alunos nele e gerencia-lo, definindo os desafios e as 

atividades que esse grupo irá realizar. (ver figuras 19 e 20) 
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Figura 19: Membros do Grupo “A” 

Fonte: https://www.edmodo.com/home#/group?id=11422131 

 

Nesta opção o professor gerencia os alunos do grupo, podendo assim 

remover e também acompanhar o progresso individual de cada aluno.  

 

 

Figura 20: Exemplo de atividade atribuída somente aos membros do grupo “A” 

Fonte: https://www.edmodo.com/home#/group?id=11422131 

 

 

Dessa forma, o Edmodo possibilita o professor a dividir a sua sala por 

grupos menores, dando lhes uma autonomia de trabalho, dividindo 
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responsabilidades entre os mini grupos pra que se alcance um conhecimento 

maior em conjunto. 

 

 4.1 - Conclusões a respeito do Edmodo 

 

Diante de tais funcionalidades apresentadas, conclui-se que o Edmodo é 

uma ferramenta de importante potencial para formação continua da 

aprendizagem colaborativa. É um ambiente que tem uma gama de funções 

voltadas para o gerenciamento de atividades, grupos e avaliação dos mesmos.  

 Alguns fatores devem portanto ser levados em consideração a respeito do 

Edmodo. O primeiro deles é a facilidade de utilização tanto do professor como 

do aluno. A interface do Edmodo se assemelha bastante com o Facebook, por 

exemplo, onde professores e alunos desenvolvem um estilo de colaboração de 

conteúdos e informações que os julguem relevantes e necessárias para o grupo. 

Assim como no Facebook, as pessoas interagem com as demais através de 

interações, conexões e laços sociais de amizade e de pertencimento de grupos, 

por exemplo, no Edmodo, ocorre da mesma forma, os professores e alunos 

participam de grupos onde os mesmos respondem aos seus interesses, e 

colaboram com os demais, mais uma vez no estilo colaborativo. 

 Um segundo fator bastante relevante é a capacidade de aprendizagem na 

ferramenta. No Edmodo, os alunos participam de grupos de aprendizagem 

colaborativa, onde os mesmos respondem questionários, enquetes, realizam 

atividades, compartilham arquivos de interesse em comum e etc. Dessa forma 

estão seguindo padrões de aprendizagem formal, não formal e informal. 

 A aprendizagem formal ocorre quando um professor ou instituição de 

ensino define um percurso de como ocorrerá tal atividade, seja presencial ou em 

ambientes virtuais como o Edmodo. É de responsabilidade do professor ou 

instituição definir o percurso da atividade e também materiais de subsidio que 

permita os auxiliar a desenvolver o que a atividade pede. De forma abrangente, 

esse estilo de aprendizagem segue um roteiro, onde os alunos terão que seguir 

passo a passo. Podemos perceber abaixo um exemplo de como se apresenta uma 

aprendizagem formal no Edmodo. (ver figura 21) 
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Figura 21: Exemplo de atividade seguindo o modelo de aprendizagem formal. 

Fonte: https://www.edmodo.com/home#/group?id=11422131 

 

 

 O segundo modelo de aprendizagem não formal, ocorre quando parte dos 

alunos o interesse em formar mini grupos de estudos que podem no caso ser 

grupos no próprio Edmodo, ou também em outras plataformas sociais, como 

Facebook, Blogs e etc. No Edmodo, o conceito de mini grupos serve justamente 

para esse motivo, que é o de agrupar alunos em grupos menores para facilita-los 

a desenvolver uma determinada tarefa.  Percebemos na figura abaixo que a 

atividade está atribuída apenas ao mini grupo, no caso abaixo “Grupo A”. (ver 

figura 22) 

 

Figura 22: Exemplo de atividade seguindo o modelo de aprendizagem não formal. 

Fonte: https://www.edmodo.com/home#/group?id=11422131 
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 O terceiro modelo de aprendizagem é o informal, que ocorre quando o 

aluno participante de um determinado grupo ou mini grupo está no Edmodo ou 

em outra qualquer plataforma, como Facebook, sites e etc. e está seguindo uma 

orientação própria, ou seja, está navegando em algum site e encontra algo que 

lhe interesse e o chame a atenção. Desta forma ele está desenvolvendo uma 

habilidade de aprendizagem informal, ou seja, não é intencional. No Edmodo 

este estilo de aprendizagem ocorre quando o aluno está visualizando a linha do 

tempo do curso e encontra alguma postagem de outro aluno, que lhe desperta o 

interesse. Essa postagem pode ser um vídeo, um texto, ou até mesmo um link. 

(ver figura 23) 

 

Figura 23: Exemplo de atividade seguindo o modelo de aprendizagem informal. 

Fonte: https://www.edmodo.com/home#/group?id=11422131 

 

 

 Percebemos, portanto, que o Edmodo apresenta e dispõe de ferramentas 

e opções que possibilitam os alunos e professores interagirem 

democraticamente em um espaço propriamente dito pra a aprendizagem 

colaborativa, além de dar uma nova realidade ao aprendizado, não se limitando 

apenas em aulas presenciais com espaço e tempo previamente definido. Desta 

forma, os professores constroem laços e interações com os alunos, laços esses 

que formam o ambiente virtual, caracterizado por:  

[...] local em que se partilham fluxos e mensagens para a difusão 
dos saberes, o ambiente virtual de aprendizagem se constrói 
com bases no estímulo à realização de atividades colaborativas, 
em que o aluno não se sinta só, isolado, dialogando apenas com 
a máquina ou com um instrutor, também virtual. Ao contrário, 
construindo novas formas de comunicação, o espaço da escola 
virtual se apresenta pela estruturação de comunidades on-line 
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em que alunos e professores dialogam permanentemente, 

mediados pelos conhecimentos [...]. (KENSKI, 2003, p. 55). 

 

 Partindo desse principio, o Edmodo apresenta as características 

apontadas pela autora, no sentido de possibilitar a interatividade e conexão dos 

alunos e professores no Edmodo. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabendo da existência de ferramentas que possibilitem a interação entre 

aluno e professor especificamente no âmbito educacional, buscou-se realizar 

esse trabalho como objetivo de mensurar a contribuição de redes sociais 

educacionais como o Edmodo, no processo de interação aluno/professor para 

formação da aprendizagem colaborativa no ensino virtual.  

Vimos que as novas tecnologias da informação e comunicação 

possibilitaram que ocorresse uma maior forma de transpor barreiras geográficas 

para propagar o conhecimento. Tecnologias desse cunho estão cada vez mais 

presentes nas nossas vidas, e são importantes meios de comunicação ágil, para o 

aprendizado e entretenimento. Diante disso se faz necessário partir dos 

professores o interesse em buscar aliar a sua prática pedagógica a tecnologias 

atrativas e mais presente no cotidiano dos alunos, como por exemplo, redes 

sociais educacionais ou ambientes virtuais de aprendizagem. 

Vale ressaltar que as novas tecnologias voltadas para educação estão 

crescendo cada vez mais com a perspectiva de auxiliar o papel do professor e 

não o substitui-lo. Vimos que outrora a figura do professor era imposta como o 

único detentor do conhecimento e dessa forma empregava um papel autoritário 

diante dos alunos, que não tinham o direito de expressar suas opiniões e 

questionar o professor sobre um determinado assunto, tudo que ele falava era 

tido como verdades absolutas. Nesta dimensão a aprendizagem ocorria de forma 

linear, de cima pra baixo e de forma que os alunos não participavam ativamente 

da formação do conhecimento, sendo assim meros telespectadores 

influenciados a não questionar o que o professor diz. 
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 Diante disso a aprendizagem empregada anteriormente no método 

tecnicista não respeitava o que se diz respeito às teorias da aprendizagem 

defendidas por Vygotsky (1998) quando ele defende que a aprendizagem ocorre 

no meio coletivo, ou seja, com a interação do sujeito e de outros, sendo 

necessário para o tal a interação entre as pessoas. 

 Seguindo essa linha de pensamento, o método de ensino construtivista é 

que mais faz jus a colaboração entre alunos, visto que neste método permite 

uma abordagem de reciprocidade entre os alunos, tornando-os capazes de 

dialogar, duvidar, discutir, refletir, experimentar, questionar e compartilhar 

saberes (Rego, 2001). 

Portanto, encontram-se, nas redes sociais educacionais e em ambientes 

virtuais de aprendizagem, novos espaços para que possa ocorrer a aprendizagem 

além do espaço físico de uma sala de aula. São novos métodos que podem vir a 

garantir que ocorra em espaços fora do ambiente escolar, uma aprendizagem 

em colaboração e desenvolver a “construção coletiva do saber” (Faria, 2001). 

Sendo assim, a utilização desses meios garantem a autonomia dos alunos 

e professores, em gerir o seu conhecimento, fazendo o uso de funcionalidades 

como atividades, anotações, questionários e enquetes que venham garantir o 

aprendizado individual ou em equipe, com a formação de mini-grupos. Todas 

essas funcionalidades implicam numa maior democratização do conhecimento 

entre alunos e professores, e podem refletir num maior índice de 

aproveitamento dos alunos em aulas presenciais ou extraclasse. 

Dessa forma, pode-se considerar que a rede social educacional Edmodo é 

eficaz no sentido de possibilitar que haja a interação de alunos e professores e 

alunos com alunos, para democratizar o conhecimento e dar a escolha ao aluno 

determinar o que é relevante ou não para seu conhecimento, além de 

possibilitar o trabalho em equipe e a colaboração. 

Diante dessas colocações concluo que as tecnologias de informação e 

comunicação estão em pleno crescimento e cada vez mais se fazem presentes em 

nossas vidas, seja em casa no trabalho, na escola e até mesmo no celular. Cabe 

portanto aos professores buscar fomentar nos alunos o desejo de utilizar novos 

métodos de ensino que estejam mais próximos dos alunos e que para eles sejam 

mais atrativos. Para que ocorra isso, deve ser necessário partir próprio do 
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educador buscar a inovação e capacitação em ferramentas que o mesmo não 

domina adequar situações que outrora não eram bem aproveitadas e passar a 

utilizar mais das tecnologias para alcançar o possível sucesso. Feito isso o 

educador dará mais campo a novas possibilidades, e buscará incorporar a suas 

praticas pedagógicas ações que utilizem as redes sociais como um artefato de 

subsidio para o mesmo realizar seus deveres docentes, e integrar o aluno a esse 

meio fazendo assim que o mesmo se sinta parte fundamental do processo de 

propagação da informação para a posterior formação de conhecimento. 
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