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Resumo

Este artigo trás resultados de um estudo utilizando a metodologia da pesquisa-ação por permitir a
compreensão (pesquisa) e mudanças (ação) no objeto, envolvendo discentes do curso de Comunicação
Social com habilitação em Publicidade e Propaganda desta instituição. Pretende primeiro identificar como
utilizam os grupos do Facebook como recurso de um currículo não-formal, em seguida, procurar
compreender como esta rede contribui para uma formação paralela que amplia e até mesmo reforça o
processo de aquisição dos conteúdos propostos pelo currículo oficial. Através de uma investigação em um
grupo criado para a disciplina de Práticas Investigativas II do 3º período do curso, em 2012/08,
identificamos quais estratégias são utilizadas para se alcançar os objetivos de uma aprendizagem
cooperativa por meio desta interface.

Palavras-chave: Aprendizagem não-formal e cooperativa. Redes sociais. Facebook.

Abstract

This article back results from a study using the methodology of action research to enable understanding
(research) and change (action) on the object, involving students from the Social Communication in
Advertising. Aims to first identify how they use the Facebook groups feature as a non-formal curriculum,
then try to understand how this network contributes to a parallel formation that extends and strengthens
even the acquisition of the contents proposed by the official curriculum. Through an investigation into a
group created to discipline Investigative Practices II of the 3rd period of the course in 2012/08, we identify
what strategies are used to achieve the goals of cooperative learning through this interface.

Keywords: Non-formal learning and cooperative. Social network. Facebook.
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Diante da evolução das tecnologias de informação e comunicação e de sua inserção no processo de
globalização dos mercados e a consequente transformação do trabalho tem exigido da educação uma
forma diferenciada na formação dos sujeitos para uma sociedade onde a informatização tornou-se
hegemônica.

A historia nos mostra que, como qualquer outra tecnologia que atua no campo do conhecimento e das
relações de poder por ele sustentado, as Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC aqui entendido
como tecnologias digitais, tem provocado uma revolução no campo da aprendizagem e na relação desta
com o mundo do trabalho e do conhecimento. Este impacto, ainda em desenvolvimento, tem provocado na
educação, para além das posturas de rejeição, negociação e aceitação destas tecnologias, incertezas
quanto aos usos no espaço escolar e nos processo de aprendizagem e de seu papel como dispositivos
tecnológicos na mediatização da aprendizagem.

Por outro lado, a ampliação do campo de atuação das TIC, desde a produção às relações socioculturais e
sua dinâmica nas transformações socioeconômicas, alimentadas cada vez mais pela concorrência de um
mercado globalizado e competitivo, tem provocado a necessidade de se pensar estes dispositivos
tecnológicos na educação com uma visão critica sobre/e a partir de seu uso no espaço escolar.

A multiplicidade de oportunidades de aprendizagem proporcionada por software, ambientes virtuais de
aprendizagem, jogos, conteúdos digitais e as redes sociais, direcionados ou não a educação, tem sido
encaradas, como lazer, espaço de (des)educação, reproduzindo uma visão estereotipada já definida pela
escola em relação as mídias. Quando se fala de internet pensa-se logo no entretenimento ou apenas na
comunicação possível com diversas pessoas.

Crescendo em ritmo acelerado, esta informação exige novas abordagens para aproveitar todo este
potencial, o que significa ir para além do simples consumo, desenvolvendo uma capacidade intelectual que
possibilite o aproveitamento efetivo da informação e das necessidades de comunicação pela Internet, a
produção e o uso de conteúdos específicos adequados às necessidades dos sujeitos e/ou grupos sociais
(SORJ, 2003, p. 63).

Nesta “sociedade da aprendizagem” (Pozo, 2002) estão disponíveis várias interfaces que possibilitam
formas diferentes de aprender e de, ao mesmo tempo, se relacionar com o conhecimento em rede. Onde a
aprendizagem pode ocorrer dentro de uma perspectiva da educação formal, quando a escola utiliza destas
interfaces em seu programa educacional ou na educação não-formal, em que os sujeitos podem aprender,
com o uso destas tecnologias, em ambientes informais de aprendizagem.

Neste cenário, os espaços formais ou tradicionais de educação, deveriam ser os primeiros a se apropriar
destas oportunidades, pois na medida em que ela não identifica a importância ou rejeita tais mídias, não
considera o papel do currículo oculto, proposto por Silva (2000, p. 33) como “um conjunto de atitudes,
valores e comportamentos que não fazem parte explicita do currículo, mas que são implicitamente
ensinados através das relações sociais, dos rituais, das praticas e da configuração espacial e temporal da
escola”.

Se as transformações e conflitos socioculturais que vivenciamos se reflete nos processos e relações
comunicacionais de ensinar e aprender que ocorre no espaço escolar, afetando a prática pedagógica que
dela resulta e se o currículo pode ser entendido como uma rede tecida a partir das múltiplas identidades,
discursos, espaços de conflitos onde se entrecruzam lógicas diferentes de aprendizagem e poder, qual o
papel das TIC na construção do currículo oculto na formação profissional de comunicação social

Este texto aborda algumas reflexões que orientaram um estudo desenvolvido na Universidade Tiradentes
no segundo semestre 2012, com alunos do curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e
Propaganda, que relaciona o papel das TIC, em especial das redes sociais, entendida aqui como uma
ancoragem social dos conteúdos, na aprendizagem dos alunos e por consequência na construção de um
currículo oculto.
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Neste estudo foi utilizada a metodologia da pesquisa-ação, sem que houvesse a intervenção do
pesquisador em nenhum momento da pesquisa para acompanhar os grupos criados pelos discentes para
realização de trabalhos das disciplinas em que estavam cursando. A amostra utilizada foi um grupo criado
para a disciplina Práticas Investigativas II do 3º período do curso, em 2012/08, que foi analisado no
decorrer deste texto.

Uma trajetória sobre a aprendizagem não-formal e cooperativa

Mesmo nas sociedades culturalmente tidas como avançadas as formas de aprender necessitam ir além dos
saberes das salas de aula. Considerando esta realidade, a UNESCO classifica em seus documentos três
tipos de educação, que são: a educação formal, não formal e informal. Segundo esta instituição, a
educação formal acontece no sistema educacional tradicional, dentro de instituições de ensino. Já a
educação não formal são “[...] atividades de aprendizagem tipicamente organizadas fora do sistema
educacional formal” (UNESCO, 2006, p. 443). Realizada em diferentes contextos, “[...] a educação
não-formal cobre atividades educacionais que visam alfabetização de adultos, educação básica para
crianças e jovens que não frequentam a escola, habilidades para a vida, habilidades de trabalho e cultura
geral” (UNESCO, 2006, p. 443). É importante verificar que tais atividades “[...] têm objetivos de
aprendizagem claros, porém variam em duração, na atribuição de certificados pela aquisição da
aprendizagem e na estrutura organizacional” (UNESCO, 2008, p. 59).

Na educação informal, a aprendizagem ocorre na vida cotidiana do indivíduo sem objetivos claramente
definidos, é

[...] um processo permanente em que cada pessoa adquire atitudes, valores,
competências e conhecimentos a partir de sua experiência diária e das influências
e recursos educativos de seu entorno, a família, os vizinhos, o trabalho, as
atividades recreativas, o mercado, a biblioteca, os meios informativos, etc.
(UNESCO, 2007, p. 370).

No documento apresentado pela Comissão de Educação, presidida por Delors (1998) a UNESCO aconselha
que sejam aproveitadas todas as possibilidades através das tecnologias da informação, lembrando que
esta sociedade da informação possui um ritmo muito rápido de modificação pela concorrência das
empresas do ramo e dos inúmeros avanços tecnológicos. E que estas possibilidades devem estar a serviço
da educação, seja ela em qualquer um de seus tipos: formal, não-formal e informal.

As tecnologias da informação e da comunicação poderão constituir, de imediato, para todos, um
verdadeiro meio de abertura aos campos da educação não formal, tornando-se um dos vetores
privilegiados de uma sociedade educativa, na qual os diferentes tempos de aprendizagem sejam
repensados radicalmente. (DELORS, 1998, p. 66)

Ainda neste relatório Delors (1998, p. 107) sugere unir “[...] o conhecimento não-formal ao conhecimento
formal, o desenvolvimento de aptidões inatas à aquisição de novas competências.” Desta forma a
constituição de grupos que se complementem durante o processo de aprendizagem passa a ganhar uma
importância muito maior e através das Tecnologias da Informação estes grupos podem proporcionar este
ganho educacional.

No processo de construção do conhecimento que ocorre na educação não-formal se estabelece numa
relação natural de troca construída entre aquele que detém um conhecimento e aquele que quer adquirir
este conhecimento, mesmo que de forma inconsciente. Segundo Vygotsky (1987), o conhecimento é
transferido daqueles que o detêm para aqueles que querem adquiri-lo, estabelecendo uma relação entre a
educação formal (conceitos científicos) e a informal (conceitos espontâneos). Sendo estes conceitos
científicos todos os conhecimentos adquiridos em uma disciplina formal, este autor acredita na facilidade
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da construção de novos conceitos para aqueles que têm um pré-conceito formulado acerca do tema,
mesmo que seja fragmentado ou mal formulado.

Neste contexto, a cooperação torna-se um elemento importante no processo de aprendizagem. Através
das pesquisas dos irmãos David e Roger Johnson, psicólogos e professores na Universidade de Minnesota,
com estudos sobre "Learning Together", na década de 70 e "Learning Together and Alone" em 1983,
temos os primeiros estudos a respeito das características da aprendizagem cooperativa. Estes estudos
procuraram mudar o foco de investigação adotado até então pela maioria dos pesquisadores, saindo da
interação do professor com os alunos e centrando na interação aluno-aluno, pois entendiam que
estudando esta interação eles poderiam compreender melhor como os alunos aprendem e como se
comportam no ambiente em que estão aprendendo (JOHNSON; JOHNSON, 1998).

Em seus estudos eles identificaram três formas de interação entre os alunos e como eles aprendem. A
competição seria a primeira das formas encontradas, em que eles competem entre si para saber quem
realmente é o “melhor” dentre eles. Na segunda, eles identificam que os alunos passam a trabalhar
individualmente para atingir seus objetivos não tendo uma preocupação com os demais colegas e na
terceira, em que eles trabalham cooperativamente, existindo um objetivo comum e em saber se o outro
está aprendendo.

Dentre os três modelos de interação pesquisadas por Johnson e Johnson (1998), a competição sempre foi
o modelo mais adotado pela educação por ser o modelo da sociedade vigente. Porém, na Sociedade em
Rede, defendida por Castells (1999) em que a cibercultura (Lévy, 2010), modifica esta sociedade em
relação aos conceitos de cooperação e colaboração, pois, a evolução do ciberespaço Lévy (2010) e Castells
(1999) passa necessariamente pela colaboração de vários agentes para desenvolvimento das tecnologias
da informação.

Para determinados autores a cooperação tem uma concepção mais estruturada existindo a hierarquia de
forma distinta no processo de cooperação, ajuda, em que cada um deve exercer um papel dentro deste
processo para que a cooperação realmente aconteça. Já na colaboração a hierarquia pode ou não
acontecer de forma natural, não sendo ela uma condição para poder alcançar os objetivos do grupo.

Em Crook (1998) entre a aprendizagem cooperativa e colaborativa existe uma tênue linha em suas
diferenças sendo muitas das vezes difícil de identificar. Se um grupo de discentes se reúne para realizar
um trabalho de determinada disciplina, temos neste caso uma representação de aprendizagem
cooperativa, pois existem as normas do referido trabalho que foi determinado pelo professor e dentro do
grupo, mesmo de forma inconsciente, começa a divisão de tarefas, demonstrando a existência de
hierarquia neste processo, mesmo que eles estejam utilizando a opção de grupo do Facebook.

No entanto, se um grupo de discentes resolve utilizar a internet para criar um grupo no Facebook com a
intenção de trocar informações e indicações sobre determinada disciplina, percebe-se que mesmo de
forma inicial possa parecer que existe uma hierarquia por parte do discente que criou o grupo, em que ele
seria o responsável e iria ditar as regras, mas a falta de hierarquia será identificada no momento em que
os discentes iniciarem a troca de informações, sem que exista uma hierarquia para tal e cada um poderá
postar o que quiser e de forma independente. Perceba que os dois grupos tem objetivos comuns, a troca
de informações.

Os estudos sobre a aprendizagem cooperativa contribuem para definir uma estrutura de motivação e de
organização para um programa global de trabalho em grupo, enquanto que os estudos sobre a
aprendizagem colaborativa incidem nas vantagens cognitivas derivadas dos intercâmbios mais íntimos que
se realizam ao trabalhar juntos. (CROOK, 1998, p. 168)

Para Panitz (1997) a colaboração é uma filosofia de interação e um estilo de vida social, no qual cada um é
responsável pelas suas ações, inclusive pela sua aprendizagem. Não sendo a aprendizagem colaborativa
apenas uma técnica utilizada dentro da sala de aula como geralmente é o caso da aprendizagem
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cooperativa. As aprendizagens colaborativas e cooperativas estão fundamentadas na teoria construtivista
de Piaget, em que o conhecimento é descoberto pelos discentes e podem transformá-los dentro de um
relacionamento que tem com estes conhecimentos e outros discentes. O aprendizado se dá por meio de
diálogo entre os envolvidos, em um ambiente social. Os discentes aprendem a compreender e apreciar
diferentes perspectivas através de um diálogo com os membros do grupo. (PANITZ, 1997)

Dentro desta perspectiva, o uso da educação não-formal através da Web 2.0 – especificamente das redes
digitais de socialização, pode contribuir para ampliar as possibilidades de aprendizado por se tratar de uma
interface constituída por uma rede de pessoas que detêm um conhecimento sobre determinado assunto,
de indivíduos que precisam e querem aprender e trocar estes conhecimentos.

No entanto, também devemos considerar que o excesso de informações produzido e divulgado pelas
tecnologias digitais pode prejudicar a educação não-formal na medida em que a dispersão de informações
induz a conclusões mal fundamentadas. A quantidade de informação gera grandes desafios na capacidade
de se concentrar, na seleção dos estímulos e informações que realmente interessam. Ao tentar apreender
uma grande quantidade de informações ao mesmo tempo o indivíduo prejudica a sua capacidade de
fixação mnemônica destas informações, podendo comprometer a consolidação deste aprendizado.

O ideal é que após a leitura de uma informação exista um período para uma reflexão sobre o material lido,
onde deve fazer uma análise, contextualização, associação e uma síntese para proporcionar uma fixação
do conteúdo. Este conteúdo, nem sempre é aquele proposto pela educação formal, estabelecido pelo
currículo oficial da escola, mas circula o processo sociocultural construído no cotidiano pela experiência. Há
aqui outro currículo, oculto no fazer diário e no consumo e entrelaçamento das diferentes experiências de
vida, identidade e, desejos e praticas de comunicação e de convivência. Espaço de poder e de conflitos
que completam a visão de mundo e de sociedade dos sujeitos.

Na perspectiva de Moreira (2000) é neste espaço de poder, de conflitos, de identidades, denominado de
ancoragem social dos conteúdos, que procuramos entender como historicamente, determinados discursos
e práticas passam a fazer parte do currículo formal. As redes digitais reproduzem no universo virtual os
conflitos e relações de poder, as múltiplas identidades e diferenças que caracterizam a sociedade real.
Neste sentido através dos conflitos e das dinâmicas reproduzidas na rede, podemos ver no campo do
currículo, o modo como a sociedade se reproduz e perpetua as condições de seleção e transmissão do
capital cultural e o modo como o conhecimento curricular revela as mensagens da normatividade e do
consenso cognitivo (PEDRA, 1993) e como espaços não formais, construídos nas redes digitais como o
Facebook, contribuem de maneira fundamental com a aprendizagem e a formação dos sujeitos.

O Facebook é uma interface da Web 2.0, termo este definido por Tim O’Reilly em 2004 durante uma
sessão de brainstorming no MediaLive International, no qual coloca que:

A Web 2.0 é a mudança para uma internet como plataforma, e um entendimento das regras para obter
sucesso nesta nova plataforma. Entre outras, a regra mais importante é desenvolver aplicativos que
aproveitem os efeitos de rede para se tornarem melhores quanto mais são usados pelas pessoas,
aproveitando a inteligência coletiva. (O’REILLY, 2005, s/p)

Ao definir a Web 2.0, O’Reilly coloca a importância de saber melhor utilizá-la como rede que unirá
pessoas, formando o que Alexander (2006) chama de web social, por se preocupar com a participação das
pessoas que a acessam, fazendo com que seja uma participação colaborativa e cooperativa onde o
conhecimento é compartilhado por todos, coletivamente, longe de agentes autoritários e reguladores, onde
é possível a sua total utilização, a reedição dos materiais e uma co-criação colaborativa. Tendo como fator
motivador a inteligência coletiva.

A inteligência coletiva tem como fundamento a base social, quando as ideias, as línguas e as tecnologias
cognitivas são abstraídas de uma comunidade. (LÉVY, 2000) Nestas construções coletivas os groupwares
tem um papel muito importante, não é mais “cada um na sua” ou “um depois do outro”. Agora é uma
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criação coletiva, onde todos criam simultaneamente. Como cada palavra pode trazer diversos significados
para cada indivíduo, para que exista uma construção cooperativa, é preciso que os groupwares possam
estar reunidos por redes de associações, anotações e comentários, dando o mesmo sentido a cada palavra
ou texto apresentado ao grupo. (LÉVY, 1993)

Desta forma, o indivíduo é dependente do grupo para obter a sua aprendizagem, sozinho não é
inteligente, no “grupo” que é inteligente, pois nossa inteligência depende das tecnologias intelectuais, que
fora de uma coletividade e sem as tecnologias intelectuais o ‘eu’ não pensaria. (LÉVY, 1993)

No caso das redes sociais na internet como chama Recuero (2009), as tecnologias intelectuais ampliam
estas redes. Antes se tinha somente algumas redes: família (contato restrito ao núcleo familiar – pais e
irmãos que moram juntos), colegas da turma e da universidade, amigos da rua e amigos do trabalho.
“uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos;
os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais)” (RECUERO, 2009, p. 24).

Com as tecnologias, ampliam-se estas redes sociais em tipos e em quantidades, hoje a rede família volta a
incluir os primos que moram em outras cidades ou países (que antes só se tinha interações em algumas
datas); colegas da turma e da universidade (é ampliado para uma interação não somente no momento em
que se está na universidade, mas em todos os momentos do dia); amigos da rua (este se amplia, pois
quantos não se mudaram da rua ou de cidade); além das novas redes (daqueles que falam sobre
publicidade; dos que gostam de rock etc). Como afirma Marteleto (2001, p. 72), a rede social representa
“um conjunto de participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses
compartilhados.”

A aprendizagem cooperativa nos
grupos no Facebook
O estudo foi desenvolvido com 04 discentes da Universidade Tiradentes do curso de Comunicação Social
com habilitação em Publicidade e Propaganda, que relaciona o papel das TIC, em especial das redes
socais, na aprendizagem dos discentes. Neste estudo foi utilizada a metodologia da pesquisa-ação, sem
que houvesse a intervenção do pesquisador em nenhum momento da pesquisa para acompanhar os
grupos criados pelos discentes para a realização de trabalhos das disciplinas em que estavam cursando.

A amostra utilizada foi um grupo da disciplina Práticas Investigativas II do 3º período, com 04 integrantes,
acompanhado de 17 de agosto a 23 de novembro de 2012. Os discentes foram identificados pelas siglas
D01, D02, D03 e D04 para proteger a identidade dos mesmos.

Para a realização desta pesquisa foi adotada a metodologia da pesquisa-ação por permitir a compreensão
(pesquisa) e mudanças (ação) no objeto pesquisado. Segundo Barbier (2004, p. 54) “O pesquisador não o
provoca, mas constata-o, e seu papel consiste em ajudar a coletividade a determinar todos os detalhes
mais cruciais ligados ao problema, por uma tomada de consciência dos atores do problema numa ação
coletiva”.

Desta forma identificamos junto com os discentes os processos da aprendizagem cooperativa, procurando
conhecer a realidade dos alunos acerca de suas interações educativas nos grupos do facebook. Para
Barbier (2004, p. 70-71) “nada se pode conhecer do que nos interessa (o mundo afetivo) sem que
sejamos parte integrante ‘actantes’ na pesquisa, [...]”, mesmo que estejamos envolvidos tanto de forma
emocional, racional e sensorial. Uma vez envolvidos nos processos os alunos estão abertos a expor suas
visões de interação, pois estão construindo coletivamente, juntamente com o pesquisador. Mas nesta
pesquisa não houve nenhuma influência do pesquisador durante o tempo em que o grupo serviu como
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espaços de construção de conhecimento.

Os grupos do Facebook, espaço utilizado neste estudo se caracteriza como uma área disponível na
interface em que um usuário (discente) poderá criar no momento que achar necessário. Dentre as
características de um grupo no facebook o mesmo poderá ser do tipo: Image: clip_image002.gifAberto, tanto o grupo, os
participantes, como as publicações deste grupo, estão visíveis e o mesmo poderá ser achado na busca do
Facebook; Image: clip_image004.gifFechado, o grupo e os participantes estão visíveis, mas quem não faz parte do grupo não
pode visualizar as publicações. Qualquer um pode solicitar participação neste grupo, mas tem que ser
autorizado pelo administrador do grupo e o Image: clip_image006.gifSecreto, somente quem está participando sabe da
existência do grupo e das postagens do mesmo, neste tipo somente o administrador pode incluir um novo
participante, que não pode recusar a inclusão, mas pode sair do grupo quando desejar. Ele não é
encontrado na pesquisa do Facebook.

Depois do grupo criado o mesmo possibilita algumas áreas para utilização, como a área Sobre, onde se
coloca uma descrição do grupo; a área Eventos permite criar um evento dentro do grupo, que serve para
reunir os integrantes em um determinado lugar de forma presencial; a área de Fotos possibilita a inclusão
de imagens no grupo; a área de Arquivos, um espaço em que poderá criar um documento onde é possível
a construção cooperativa de um texto, ou realizar upload de arquivos complementares e importantes para
o grupo e, por último, a área Fazer uma pergunta, onde é possível criar enquetes com as opções de
votação no grupo.

No grupo para a disciplina os participantes produziram 28 postagens, 72 comentários e 11 curtidas. Ao
observar o grupo percebe-se que a quantidade de postagens e comentários reflete a prática adotada por
estes discentes na utilização do grupo para discutir e construir um trabalho de determinada disciplina e
conforme relato dos participantes, além de utilizar as mensagens no grupo também faziam uso do
bate-papo para conversas mais rápidas, resolver questões e dúvidas que não necessariamente tinham a
necessidade de ficarem registradas no grupo.

A representação em forma de grafo, a seguir, do grupo representa a interação entre os discentes e a
quantidade de mensagem de cada um (número ao lado da identificação do discente ´D01-00´), e as
interações com suas representações em forma de arestas “linhas” (A1, A2, ..., An), quanto mais grossa for
a linha significa que maior foi a quantidade de interações entre estes discentes, e a cor representa de que
discente partiu a interação. Para o desenvolvimento deste grafo foi utilizado o software Netvizz v0.72,
para a extração dos dados dos grupos do Facebook e o Gephi 0.8.2 software para criação de grafos para a
análise de redes sociais na internet. O grapho gerado pelas interações do grupo pesquisado pode ser
visualizado em: www.amchagas.com.br/artigo/imagem/graphopi.jpg.

O grupo gerou algumas mensagens: 01 na forma de links (sem comentários e 01 curtida); 02 na forma de
fotos (com 01 comentário e 01 curtida); nenhuma na forma de vídeos e 25 na forma de textos (com 71
comentários e 09 curtidas).

No questionamento realizado pelo bate-papo do Facebook aos discentes do grupo em relação a vantagem
de se utilizar o grupo no Facebook, todos foram incisivos em afirmar que ao utilizar o grupo facilita a
organização do trabalho e não precisa ficar se encontrando pessoalmente, pois eles fazem isso através do
grupo que tem uma característica de comunicação assíncrona, conforme nos exemplos a seguir,

Postagem de D01

Acabei esquecendo de transferir para cá tudo que devemos fazer para a próxima
aula.

Segue:

- Entregar artigo completo com as considerações finais. (D02, pode focar nisso)
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- Apresentação do banner. Segue o link para baixar o modelo que devemos
seguir: (link)

Fechado

Postagem de D02

Gente, fui fazer o banner agora e como o nosso artigo está extenso, não vai dar
para fazer o ctrl+v e ctrl+c que o professor falou, porque a letra vai ficar
minúscula e ilegível. Então vamos ter que fazer um resumo de cada parte e para
isso eu peço a colaboração de vocês D03 e D04.

Por favor, D03 me entregue o resumo do desenvolvimento amanhã e D04 me
entregue o resumo da introdução, também até a amanhã pois precisamos
finalizar esse banner.

Obrigada.

O fato de ser assíncrono ajuda quando um dos integrantes some por um tempo e poderá rever o que está
acontecendo e quanto o trabalho evoluiu, como podemos observar no exemplo a seguir, “Eu Voltei, Agora
pra ficar! O Grupo tava La embaixo na minha time ! muitos grupos e atualizações” - D01, este fato
despertou a atenção foi a quantidade de grupos que os integrantes possuem e que isso poderá prejudicar
a visualização das mensagens destes grupos.

Uma das formas de interação é o início de uma discussão através de texto no grupo, em que um
integrante inicia colocando a situação e o que acha sobre o tema, logo em seguida os outros participantes
iniciam suas ponderações sobre a temática levantada, podendo concordar ou discordar, ou até mesmo
sugerindo soluções para encontrar um novo caminho para a problemática. Esta prática contribui para as
construções coletivas em grupo como coloca (LÉVY, 1993). Observe na postagem a seguir um exemplo
desta construção.

D01 cria um documento

Fichamento Jenkins

Principais conceitos utilizados pelo autor:

- “Pode-se visualizar a Web 2.0 como um conjunto de princípios e práticas que
interligam um verdadeiro sistema solar de sites que demonstram alguns ou todos
esses princípios e que estão a distâncias variadas do centro.” (p.2);

Comentários:

D01 - D03 não consegui separar (nem ler) o que é relevante para nós, mas aí
tem bastante coisa, acredito, que podemos usar. Manda ver!

D03 - vou começar a ler agora. - D01 curtiu.

Outra característica interessante na utilização dos grupos no Facebook, é que, por já estarem conectados
facilita a pesquisa das temáticas e amplia a possibilidade de sugerir materiais de pesquisa para a
realização do trabalho, ampliando a troca de conhecimentos entre os integrantes do grupo. Este processo
reforça a necessidade de estar em grupo para ampliar a sua educação não-formal como cita (LÉVY, 1993).
Neste caso os materiais que se encontram disponíveis na internet são os mais utilizados, podendo em
alguns casos serem citados livros ou textos que não estão digitalizados e nem na internet.
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Já a utilização de imagens para gerar discussões e/ou ter a aprovação do grupo, como por exemplo, ao
preparar as apresentações dos trabalhos, insere as imagens e solicita que o grupo faça sugestões e
correções sobre a imagem postada, podendo ser também em forma de arquivo de apresentação em
datashow. Esta prática minimiza os erros no decorrer do trabalho.

Postagem de D02 - carregou um arquivo.

Já substitui o link.

Modelo_de_banner-Mostra2.ppt

Comentários:

D01 - Legal! D04, leve esse aqui, por favor.

D03 - Ok, já é pra próxima sexta né

D01 - Isso mesmo.

Estas foram as principais práticas apresentadas pelo grupo, porém foram identificadas 17,86% das
mensagens que não tiveram nem comentários, nem curtidas, que provavelmente serviu para visualização
da informação e registro no grupo de que o integrante teria executado o acordado, um tipo de prestação
de contas.

Considerações Finais
Por mais que não seja uma prática da aprendizagem cooperativa, a organização dos grupos ficou a cargo
de cada um membro, D01 na maior parte em que o grupo estava interagindo. Foi possível perceber que
sempre existia um discente que assumia a organização do grupo, mesmo que de forma voluntária, sem
que fosse escolhido por uma votação ou determinação do professor, demonstrando a necessidade do
grupo de dividir as tarefas dentro de uma organização para atingir os objetivos. Outro fato que merece
destaque é como os discentes utilizaram as possibilidades que um grupo no Facebook permite, fazendo
uso de quase todas as formas disponíveis dentro da necessidade em cada momento.

No entanto, uma situação deve ser considera em relação a quantidade de grupos que uma pessoa hoje
possui no Facebook, pois, como podemos verificar na postagem do D01, isso prejudica a visualização das
mensagens, deixando o discente sem lembrar de ver o que ocorre no grupo. Para resolver este problema o
Facebook disponibiliza a opção de colocar o grupo como Favorito, desta forma ele ficará destacado dos
demais grupos e facilitará a visualização de quando existir novas mensagens. Mas esta prática deve ser
realizada por cada um do grupo.

Por fim, ao compreender o currículo como um processo aberto, para além dos conteúdos e estratégias
formais e oficiais, estaremos atentos as novas formas e espaços de transformações socioculturais que
vivenciamos e que se reflete no exercício cotidiano do aprender mediado pelos aparatos tecnológicos e por
novas relações comunicacionais, que caracterizam o cotidiano sociotécnico. Este currículo oculto adentra
indiretamente o universo de educação formal e de formação, afetando a prática pedagógica que dela
resulta.

Entendido como uma rede tecida a partir das múltiplas identidades, discursos e relações de poder onde se
entrecruzam lógicas diferentes de aprendizagem o currículo deve considerar as redes socais como um
importante espaço na formação profissional continua, no aprender a aprender, para além dos conteúdos e
formas prescritas. Além disso, compreender as possibilidades cooperativas e colaborativas que as redes
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trazem ao processo de aprendizagem, formal ou informal.

__________
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