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RESUMO 

O uso das Tecnologias Digitais na Educação se apresenta como condição indispensável na era 

atual, já que por meio destas pode-se obter um aprendizado dinâmico, coletivo e participativo. 

O presente trabalho objetivou investigar as plataformas virtuais da Web 2.0 com vistas a 

promover a aprendizagem colaborativa e apresentá-las como lócus de construção coletiva do 

conhecimento. A metodologia da pesquisa é de natureza qualitativa visando descrever e 

apresentar uma análise das plataformas da Família Zoho, Família Google e Sloodle, a fim de 

evidenciar o potencial pedagógico das mesmas e referenciá-las como componente de 

mediação entre teoria e prática para a Educação. Os resultados apontam que as plataformas da 

Web 2.0 predispõem uma abordagem multidisciplinar, envolvendo várias áreas da Educação e 

permitindo aos usuários destes ambientes o desenvolvimento cognitivo, pensamento crítico, 

dinamismo e autonomia, por se tratar de instrumentos inovadores que possibilitam a 

reformulação da proposta educativa e os conceitos de ensino-aprendizagem. Este estudo 

mostra ainda que questões relativas às implicações pedagógicas da utilização das plataformas 

como ferramenta de apoio educacional fica em aberto, podendo ser alvo de futuras 

investigações que tentem comprovar a eficácia destas novas práticas para o ensino 

aprendizagem. 

 

 Palavras-chave: Web 2.0, Zoho, Google, Sloodle, Inteligência Coletiva. 
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ABSTRACT 

Use of Digital Technologies in Education presents itself as an indispensable condition 

nowadays. Because through these one can obtain a dynamic, collective and participatory 

learning. This work provides a scientific research that aims to investigate the potential of 

computing platforms such as Web 2.0 for a collaborative learning environment and thus 

present them as a locus of collective construction of knowledge. For this purpose, we analyze 

the platforms Family Zoho, Google and Platform Family Sloodle. This research was 

conducted qualitatively. The analysis of these environments is meant to characterize the value 

that the platforms attach to individual and collective learning and show how these 

environments can be used as complementary tools in the development of educational work. 

Thus, it is a description of each platform analyzed in order to present their technologic 

resources and how these may be of use in Education in order to provide help in the 

collaborative learning processes and collective construction of knowledge. 

Keywords: Web 2.0, Web 2.0, Zoho, Google, Sloodle, Collective Intelligence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – Aplicativos da Família Zoho   50 

Figura 2 – Página Inicial da Zoho Notebook 57 

Figura 3 – Menu criação de conteúdos WebSite: Documento, Planilha e 

Whiteboarding 

58 

Figura 4 – Menu criação de conteúdo flexíveis: texto, imagem, áudio, vídeo, Html e 

URL 

59 

Figura 5 – Página Inicial da Zoho Show 2.0 62 

Figura 6 – Tela de Integração de bate-papo 63 

Figura 7 – Tela do Ambiente Zoho Writer 68 

Figura 8 – Tela de compartilhar e construir ambiente Zoho Wiki 72 

Figura 9 – Tela Design Zoho Wiki 73 

Figura 10- Criando a Zoho Wiki 73 

Figura 11 – Tela acrescentando conteúdo na Zoho Wiki 74 

Figura 12 – Aplicativos parceiros da Google 87 

Figura 13 – Página Iniciando o Google Earth com barras de ferramentas 94 

Figura 14 – Pagina Inicial da Google Earth com barra de ferramentas lateral 95 

Figura 15 – Área de Navegação 96 

Figura 16 – Botões de Rolagem 96 

Figura 17 – Página Inicial do Google Docs 100 

Figura 18 – Página de Controle de Documentos 101 

Figura 19 - Página de Partilha em tempo real 101 

 



11 

 

 

 

Figura 20 – Página de armazenar e organizar trabalhos 102 

Figura 21 – Página Inicial do Google +Plus 107 

Figura 22- Tela Botão G+1 do Google Plus 108 

Figura 23- Tela dos Botões Círculos  do Google  Plus 108 

Figura 24- Tela do Botão Hangouts do Google  Plus 109 

Figura 25- Tela inicial do Google Groups 113 

Figura 26- Metodologia Blended Learning/Aprendizagem Hibrida 115 

Figura 27- Tela Teletransporte para o Classroom 117 

Figura 28- Tela de ativação do Avatar 117 

Figura 29- Tela da primeira atividade no Sloodle 118 

Figura 30- Tela de Ferramentas Sloodle  
 

118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

ADSL                 Asymetric Digital Subscriber Line 

AJAX                 Asynchronous Java Script and XML 

API                     Application Programming Interface 

ARPA                 Advanced Reseach Projects Agency 

AVA                   Ambiente Virtual de Aprendizagem 

BBS                    Bulletim Board System 

BSD                   Berkeley Software Distribution  

CAC                  Colaboração em Ambientes 

CEO                  Chief Executive Officer 

CEP                   Código Endereçamento Postal 

CER                  Centro de Pesquisas Nucleares 

CPA                  Custo Por Ação 

CPC                  Custo Por Clique 

CPM                 Custo Por Impressão 

CRM                 Customer Relationship Management 

FTP:                 Transfer Protocol File 

GIF                   Graphics Interchange Format 

GIS                   Geographic Information System 

GUI                  Graphical User Interface 

HTC                 High Tech Computer Corporation 

HTML             HyperText Markup Language 

HTTP              Hypertext Transfer Protocol 

ICQ                 I Seek You   

ID                    Identity 

IM                   Instante Messaging 

 



13 

 

 

 

IP                   Internet Protocol 

ISDN             Integrated Digital NetWork 

ISO               Organização Internacional de Normalização 

JPG               Joint Photographic Experts Groups 

KML             Keykole Markup Language 

LMS              Learning Management Systems 

MCU              Multiponto Control Unit 

MOODLE     Modular Object Oriented Dynamic Leraning 

MS                 Microsoft 

MSN               Microsoft Network 

ODT               Open Document Format 

PDF                Package Definition File 

PNG               Portable Network Graphics 

PPS                 Power Point Slide 

PSP                 Paint Shop Pro 

RDSI              Rede de Serviços Digitais Integrados 

RFP                Request For Proposal 

RSS                 Really Simple Syndication 

RTF                Rich Text Format 

SESI                Serviço Social da Indústria 

SLOODLE     Simulation Linked Object Dynamic Environment 

SMS                Safety Management System 

SMTP             Simple Mail Transfer Protocol 

SSL                 Secure Sockets Layer 

TCP                 Transmition Control Protocol 

TIC                  Tecnologia da Informação e Comunicação 

 



14 

 

 

 

TXT                Trusted Execution Tecnology 

UCLA             University of California, Los Angeles 

URL                Uniform Resource Locator 

URL                Universl Resource Locator 

W3C                Word Wide Web Consortium 

WAP                Wireless Aplication Protocol 

WYSIWYG     What You See Is What  You Get 

XML                Extensible Markup Language 

XMPP              Extensible Messaging Present Protocol 

 

 

 



15 

 

 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................... 16 

CAPÍTULO 1 – A Inteligência Coletiva: A Colaboração como tônico da 

aprendizagem................................................................................................................................. 

25 

1.1 – A Inteligência Coletiva................................................................................................... 25 

1.2 – Aprendendo com o outro: O sócio- interacionismo de Vygotsky ................................. 30 

1.3 -- Interligando Levy  e Vygotsky....................................................................................... 33 

CAPITULO 2 – Web 2.0 : Plataformas Computacionais como ambientes de produção de 

informação / conhecimento............................................................................................................ 
  35 

2.1 – Word Wide Web............................................................................................................. 35 

2.1.1 – Da Web 1.0 à Web 2.0................................................................................................. 38 

      2.2- Informação e conhecimento na Web................................................................................. 40 

       2.3- Colaboração Conteúdo e Conectividade.................................................................. 42 

       2.4- Plataformas Colaborativas............................................................................................... 46 

CAPITULO 3 – Análise dos ambientes Zoho, Google, Sloodle à luz de atributos de 

colaboração ............................................................................................................................. 49 

3.1 – Plataformas da Família Zoho.......................................................................................... 49 

3.2 – Plataformas da Família Google....................................................................................... 75 

      3.3 – Plataformas Sloodle ........................................................................................................ 114 

CAPÍTULO 4 –Considerações Finais........................................................................................... 121 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................................... 123 

 



16 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Educação em seu contexto atual passa por momentos de grandes transformações, 

entre as quais, quando nos referenciamos a utilização das redes sociais e das plataformas 

computacionais como objetos de simplificação, modernização e comunicação, para o contexto 

escolar. Segundo Levy (1999) participamos de diversas modificações no decorrer do século 

XXI, e nos confrontamos com tecnologias em toda parte, inclusive na educação o que 

corresponde a um possível conceito cibercultura que designa o conjunto de valores e 

comportamentos de determinados grupos relacionados ao surgimento da Internet que 

exprimem idéias, desejos, saberes, interação e conhecimento.  

Neste sentido, percebe-se que a apropriação desses recursos tecnológicos no processo 

ensino-aprendizagem requer estudos e pesquisas que pontuem e retratem como essas 

inovações podem transformar a realidade escolar. 

O envolvimento profissional com a Educação e com Tecnologias Educacionais vem 

desde 1990. Quando ainda no ensino médio, cursei Processamento de Dados na Escola 

Técnica Treinasse em Santos- SP. Na graduação fiz o curso Ciência da Computação que, por 

motivos pessoais, foi trancado, dando continuidade com o curso de Licenciatura Plena em 

Pedagogia. No curso de Ciência da Computação, trabalhei como estagiária lecionando a 

disciplina de informática educativa, disciplina está em que pude perceber que o uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), podiam ser trabalhadas como ferramentas 

de colaboração e construção do conhecimento.  Com essa experiência profissional e  

conhecimento, pude observar que as escolas, mesmo com a escassez de mão de obra 

especializada para este fim, percebem que a inclusão digital faz parte do mundo do trabalho, 

das experiências escolares e das atividades mais simples do cotidiano. Pesquisar, inventar 

histórias, articular-se em várias redes sociais que existem na Internet possibilita vivenciar 

histórias que poderão ser contadas em tempo real, levando os alunos a refletir um pouco sobre 

as dificuldades que o professor encontrou  e como as superou.  Com esse objetivo esses 

usuários farão parte de uma nova geração que vai usar o computador, os softwares educativos 

e as redes virtuais, assim como se usa os cadernos e os livros diariamente. Ou seja, a 

tecnologia sempre foi um instrumento mediador e complementar para a Educação.  

Desta maneira, o estudo foi aprofundado em pesquisas com Sites Educativos, 

Softwares e montagem de Projetos Educacionais. 
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Ainda como funcionária do SESI/Se executei o projeto de Inclusão Digital, cuja 

proposta era dinamizar e fomentar, nas unidades de ensino do  SESI/Se, a utilização do 

laboratório de informática e a utilização dos recursos tecnológicos como ferramenta 

pedagógica no processo de ensino-aprendizagem, afim de  dar suporte aos projetos 

interdisciplinares e inseri-los no novo contexto da aprendizagem. Como Coordenadora do 

Projeto 3D1, o principal objetivo educacional era melhorar o aproveitamento escolar dos 

alunos, mostrando novos conceitos de aprendizagem e interação com as Tecnologias da 

Informação e Comunicação, promovendo assim novas habilidades e aptidões como: usar a 

Internet para fazer pesquisas úteis, aprender a filtrar a imensa quantidade de informações e 

redes sociais que existem na Web com o intuito de trazê-las e inseri-las no ambiente escolar, 

como instrumento para construção e assimilação do conhecimento. Com essa “lente” de 

pesquisadora pude perceber  que esta nova geração de aplicativos da Web 2.0, assim como as 

tecnologias e conceitos que permitem um maior grau de interatividade e colaboração em sua 

utilização, conhecida como Web 2.0 (O’REILLY, 2005), tem influenciado um número cada 

vez maior de adeptos a utilizarem seus serviços.  

Para Tim O’ Reilly (2005, online) a “Web 2.0 é a mudança para uma Internet como 

plataforma e um entendimento das regras para obter sucesso nesta nova plataforma (...) 

desenvolver aplicativos que  aproveitem os efeitos da rede para se tornarem melhores quanto 

mais são usados pelas  pessoas (...)”. 

As tecnologias educacionais virtuais, neste sentido, provocam uma grande mudança 

paradigmática, já que oferecem escalabilidade2, canalizando a experiência do aluno.  

O saber da comunidade pensante não é mais um saber comum, pois 
doravante é impossível que um só ser humano, ou mesmo um grupo, domine 
todos os conhecimentos, todas as competências; é um saber coletivo por 
essência, impossível de reunir em uma só carne. No entanto, todos os saberes 
do intelectual coletivo exprimem devires singulares, e esses devires 
compõem mundos”. (LEVY,1998, p.181) 

Sendo assim, vemos então que no momento em que estamos imersos, grande parte dos 

usuários da rede deposita na WEB 2.0 e nos sistemas de informação e comunicação mais 

precisamente nas redes sociais a possibilidade de construir um espaço colaborativo propício à 

                                                           
1 Dinamizar e fomentar nas unidades de ensino do Sesi/Se a utilização do laboratório de informática e seus 
recursos tecnológicos como ferramenta pedagógica no processo de ensino-aprendizagem, dando suporte aos 
projetos interdisciplinares direcionados pelos professores de sala de aula.s 
2 É uma característica desejável em todo o sistema, em uma rede ou em um processo, que indica sua habilidade 
de manipular uma porção crescente de trabalho de forma uniforme. 
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produção de conhecimento e aprendizagens simultâneas mediadas por computador. O uso 

pedagógico dessas tecnologias traz para a “Era da Virtualização” novos conceitos e definições 

de aprendizagem e construção colaborativa do conhecimento.  Nesse sentido, a Web 2.0 pode 

contribuir para que aconteça uma educação de qualidade tornando seus atributos componentes 

da produção do conhecimento. O conhecimento mediado por computador, o conhecimento 

coletivo. 

Almeida (2005, p. 41) salienta que tecnologias e conhecimentos integram-se 
para produzir outros novos conhecimentos, que por sua vez facilitam a 
compreensão das problemáticas atuais e favorecem, sobremaneira, o 
desenvolvimento de projetos em busca de alternativas inovadoras para a 
transformação do cotidiano e para a construção da cidadania.   

Uma das primeiras necessidades trazidas pela época contemporânea é o repensar 

acerca do significado do conhecimento e, particularmente, da educação escolar e a qualidade 

que essa educação oferece. A grande discussão que se coloca em relação à 

contemporaneidade, do ponto de vista filosófico, é que ela abrange a Educação e todas as 

Áreas do Conhecimento. Educadores consideram que o conhecimento é construído 

socialmente através de processos educacionais facilitados por cooperação, colaboração e 

interações sociais (Molina and Sales 2008). 

A escola tem que ser encarada como uma comunidade educativa, permitindo mobilizar 

o conjunto dos atores sociais e dos grupos profissionais em torno de um projeto comum. 

(NÓVOA, 1992, p 34). Esta perspectiva tem fundamento no fenômeno que Nóvoa (1992), 

denomina de compreensão "meso", isto é, o entendimento da escola como mediadora que 

faculte ao educando a possibilidade do desenvolvimento de potencialidades para uma ação de 

cidadania crítica, que intervenha e construa uma nova sociedade mais democrática e justa. 

Os pressupostos que sustentam ambas as leituras da Contemporaneidade – a linha 

moderna e a linha pós-moderna – são determinantes para se compreender os projetos 

societários (sócio-político-econômicos), a lógica que os rege, os objetivos a que se destinam e 

os limites conceituais dentro dos quais se circunscrevem. Fridman (2000), buscando 

compreender a subjetividade contemporânea, aborda a ansiedade humana em face das rápidas 

e profundas mudanças que se estão processando no cenário mundial nas últimas décadas; 

propõe que as causas sociais das oscilações e vertigens que nos afetam remetem à cultura, 

trabalho, globalização e à constituição da ordem pós-moderna. No seu discurso com 

diferentes pensadores, aponta que, para o marxista Fredric Jameson, pós-modernismo e 

capitalismo da mídia são sinônimos; na contemporaneidade tudo é transformado em 
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mercadoria a ser consumida. “O que se vê é a ‘estetização da realidade’ que promove a 

colonização do inconsciente e da natureza pelo mercado, traço fundamental do pós-

modernismo” (Fridman, 2000, p.71).  

Como conseqüência, tem–se a globalização fenômeno que é gerado pela necessidade 

da dinâmica do capitalismo de formar uma aldeia global que permita maiores mercados para 

os países centrais (ditos desenvolvidos), cujos mercados internos já estão saturados. O 

processo de Globalização diz respeito à forma como os países interagem e aproximam 

pessoas, ou seja, interliga o mundo, levando em consideração aspectos econômicos, sociais, 

culturais  com o  resultado da   Revolução Tecnológica. 

O dinamismo da Modernidade deriva da separação do tempo e do espaço e 
de sua recombinação em formas que permitem o "zoneamento" tempo-
espacial preciso da vida social; do desencaixe dos sistemas sociais (um 
fenômeno intimamente vinculado aos fatores envolvidos na separação 
tempo-espaço); e da ordenação e reordenação reflexiva das relações sociais à 
luz das contínuas entradas (inputs) de conhecimento afetando as ações de 
indivíduos e grupos. (GIDDENS, 1991. p. 25). 

Nesse sentido, a sociedade em que vivemos afasta-se radicalmente da sociedade 

industrial para se constituir em sociedade da informação ou, mais apropriadamente, a 

sociedade do conhecimento, que traz consigo a velocidade do tempo real e a combinação das 

suas configurações e aplicações voltadas às tecnologias digitais e todas as suas compilações 

no cenário mundial. Este conceito está intimamente ligado a novas experiências de espaço e 

tempo virtual. Assim, as palavras Conhecimento e Educação voltaram a exercer um novo 

sentido dentro do contexto social. Porém, o conhecimento é o principal fator de inovação 

disponível ao ser humano. Não é apenas um recurso renovável, ele cresce exponencialmente 

na medida em que é explorado. O conhecimento não é constituído de verdades estáticas, mas 

de um processo dinâmico que acompanha a vida humana e não se constitui em  mera cópia do 

mundo exterior, sendo um guia para a ação. Ele emerge da interação social e tem como 

característica fundamental, o poder de ser transferido por intermédio da comunicação. Assim, 

a capacidade de aprender, de desenvolver novos padrões de interpretação e de ação, depende 

da diversidade, da natureza e da variação do conhecimento.  

Na Contemporaneidade, vivemos uma época de profundos contrastes, incertezas e 

reordenamentos. O desmoronar de sistemas aparentemente sólidos que conferiam certa 

sensação de estabilidade e segurança à humanidade é substituído por estruturas aparentemente 

mais maleáveis ou menos estáveis e, por conseguinte, mais susceptíveis a oscilações, 
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descompassos e flutuações, gerando assim uma revolução tecnológica nunca vista pela 

humanidade, encabeçada pela microeletrônica e pela biogenética que levaram ao desmonte do 

modo de produção industrial e ao surgimento do modo de produção informacional.  

Uma cultura só sobrevive, ou melhor, só encontra sentido na comunidade, 
enquanto a liberdade só o encontra no individual. Assim, e uma vez que a 
cultura depende da comunicação, esta tem necessidade de recorrer a 
mecanismos de ligação entre o indivíduo e a sociedade enquanto sistema 
cultural, ou seja, “a comunicação depende principalmente da existência de 
protocolos de significado, sendo um desses protocolos a arte que, embora 
possa partir de expressões íntimas, estabelece-se no meio de áreas de 
significado comum e eleva o ser humano para lá das experiências 
particulares, assumindo-se como “um instrumento de reconstrução social” 
(CASTELLS, 2001, p. 241-242). 

Esse processo, interagindo com as políticas de desmonte do welfare state3 e 

ressurgência do Neoliberalismo, acabou por reordenar o mundo capitalista e alterar 

profundamente a lógica de produção e consumo. A informação passou ao status de uma 

comodity4, de todas a mais valiosa. Sendo assim, a Educação também passa por esse turbilhão 

de mudanças e redefinições, na medida do lugar estratégico que ocupa na sociedade e na 

formulação de políticas de desenvolvimento e de dominação. Dentro dessa lógica, inclui-se a 

mercantilização da educação, sua apropriação pela iniciativa privada, sua mudança do status 

de direito ao de bem de consumo. Nesse sentido, a educação escolar não tem o poder de 

modificar toda uma mentalidade, porque há uma concorrência desigual e desleal da parte do 

aparato da mídia eletrônica 5em nível global; seu apelo ao entretenimento, permeado de muita 

pobreza cultural, banaliza a vida cotidiana e define o modelo de comportamento e de conduta 

alienada, próprio da sociedade capitalista. Entretanto, o educador pode contribuir para 

propiciar uma conduta mais crítica diante das visões alienadas e dos preconceitos, cultivando 

os embriões de uma nova geração de indivíduos humanos mais criativos e mais preparados 

para o mundo contemporâneo.  

Não basta, de fato, que cada um acumule no começo da vida uma 
determinada quantidade de conhecimentos de que possa abastecer-se 

                                                           
3Segundo esta concepção, todo o indivíduo teria o direito, desde seu nascimento, a um conjunto de bens e 
serviços que deveriam ser fornecidos diretamente através do Estado ou indiretamente, mediante seu poder de 
regulamentação sobre a sociedade civil.Fonte: 
http://www.tecsi.fea.usp.br/eventos/Contecsi2004/BrasilEmFoco/port/polsoc/saude/welfare/apresent.htm 
4 Commodity é um termo de língua inglesa  que, como o seu plural commodities, significa mercadoria, é 
utilizado nas transações comerciais de produtos de origem primária nas bolsas de mercadorias. 
5  A mídia eletrônica refere-se ao conjunto de meios de comunicação que necessita de recursos eletrônicos ou 
eletromecânicos para que o usuário final (audiência ou público) tenha acesso aos conteúdos - de vídeo ou áudio, 
gravados ou transmitidos em tempo real. 
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indefinidamente. É, antes, necessário estar à altura de aproveitar e explorar, 
do começo ao fim da vida, todas as ocasiões de atualizar, aprofundar antes e 
enriquecer estes primeiros conhecimentos, e de se adaptar a um mundo em 
mudança. (DELORS, 1999, p. 89). 

Portanto, não se trata necessariamente de produzir um novo conhecimento, mas 

conhecer a produção humana no sentido de abrir os horizontes do saber que permitam criar e 

inovar, utilizando-se do conhecimento universalizado e consagrado pela ciência. “A escola 

deve ser vista como um sistema, onde cada componente atua para atingir o objetivo da 

organização: proporcionar a aprendizagem aos alunos, professores e funcionários” 

(SCHNEIDER, 2002, p.53). A partir da mudança do paradigma organizacional e pedagógico, 

ou seja, um modelo de gestão democrática e de uma pedagogia que permita a construção do 

conhecimento. Segundo o autor, há necessidade do trabalho em equipe autogerenciáveis e, 

para isso, faz-se mister preparar as pessoas com antecedência para exercer autonomia e com 

disposição para mudar. Não existe aprendizagem sem mudança, assevera (SCHNEIDER, 

2002).   

Conseqüentemente a apropriação do ciberespaço pela educação nos ajuda a visualizar 

novos moldes de ensino e aprendizagem.  

Um processo educativo centrado no aluno significa não apenas a introdução 
de novas tecnologias na sala de aula, mas principalmente uma reorganização 
de todo o processo de ensino de modo a promover o desenvolvimento das 
capacidades de auto-aprendizagem. Essa verdadeira revolução implica um 
conhecimento seguro da clientela: suas características socioculturais, suas 
necessidades e expectativas com relação àquilo que a educação pode lhe 
oferecer (BELLONI, 1999, p. 102). 

Vemos, então, que nesta “era informacional” freqüentemente utilizada para definir a 

interação entre as sociedades contemporâneas e o espaço virtual em que crescentemente a 

vida material se projeta e se representa, exige-se que a escola apresente um ambiente 

"inovador", especialmente criado para aprendizagem e interação do aluno.  

Lévy (1999) afirma que as Tecnologias Informação Comunicação (TIC) possibilitam e 

ampliam o nível dialógico entre educador e educandos, superando os dispositivos de 

comunicação “um para todos” e “um para um”, permitindo rápida relação entre todos os que 

se encontram em um processo virtual de aprendizagem.  

Isto significa que a prática pedagógica apoiada em tecnologias interativas não pode 

desconsiderar abordagens que se ocupam da relação dialógica.  
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Segundo (Chatti et al. 2006), o aprendizado não é a ligação entre pessoas e conteúdos, 

mas sim a conexão de pessoas com outras pessoas para dar suporte à construção colaborativa 

do conhecimento. No entanto, o desenvolvimento tecnológico que vem ocorrendo 

ultimamente não deve fazer com que a educação veja nas tecnologias apenas mais um suporte 

para ministrar as aulas e para modernizar a prática educativa, mas como um ambiente 

colaborativo que contribui na gênese do aprendizado individualizado e coletivo, que está além 

do encontro virtual numa plataforma “fria”. 

A partir desse relato, nasce então à problemática da pesquisa: As plataformas da WEB 

2.0 apresentam potencial pedagógico para contribuir com o processo ensino aprendizagem?  

Problema que pretendemos responder ao afirmar a seguinte hipótese de pesquisa: A Web 2.0 é 

uma ferramenta de suporte à educação que contribui para transformar os ambientes de 

interação social em aprendizagem colaborativa. 

A presente pesquisa tem como Objetivo Geral: Investigar as plataformas virtuais da 

Web 2.0 com vista a promover a aprendizagem colaborativa. Para a consecução do seu 

objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

� Conhecer os conceitos de virtualidade e construção coletiva do conhecimento. 

� Apresentar as plataformas computacionais da família Zoho, Google e Sloodle e 

analisar o potencial educacional das mesmas. 

� Apontar a convergência entre as plataformas da Web 2.0 analisadas e a aprendizagem 

colaborativa. 

Esta pesquisa é classificada como qualitativa, na forma de abordagem do problema, e 

de caráter exploratório e descritivo, a partir das seguintes categorias: Inteligência Coletiva, 

Aprendizagem Colaborativa e Web2. 0.  

  A pesquisa qualitativa tem por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos 

do mundo social e considerar que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto 

é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode 

ser traduzido em números.  

Segundo Barros & Lehfeld (2000), esta metodologia consiste em estudar e avaliar os 

métodos disponíveis, identificando suas limitações ou não, em nível das implicações de suas 

utilizações. A metodologia em um nível aplicado examina e avalia as técnicas de pesquisa, 

bem como a geração e verificação de novos métodos que conduzem à prospecção e ao 
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processamento de informações com vistas à resolução de problemas de investigação. Ainda 

para Minayo (1993, p.23), vendo por um prisma mais filosófico, a pesquisa é uma “atividade 

básica das ciências na sua indagação e descoberta da realidade. É uma atitude e uma prática 

teórica de constante busca que define um processo intrinsecamente inacabado e permanente. É 

uma atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma 

combinação particular entre teoria e dados.” 

“A pesquisa exploratória desenvolve, esclarece e modifica conceitos e idéias, tendo 

em vista, a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores”. (Gil 1999, p. 43). O caráter exploratório da pesquisa se apresenta através dos 

objetivos gerais e específicos que visam apresentar a discussão e o estado da arte com o 

problema a fim de torná-lo explícito e construir hipóteses que viabilizem o estudo da Web 2.0 

e seu imbricamento direto com uma Educação colaborativa dentro dos ambientes virtuais.  

A pesquisa descritiva neste estudo, descreve as plataformas virtuais afim de 

proporcionar novas visões sobre uma realidade já conhecida. De acordo com Gil (2008), as 

pesquisas descritivas possuem como objetivo a descrição das características de uma 

população, fenômeno ou de uma experiência. 

A coleta de dados será realizada utilizando-se de instrumentos como fontes de 

informação: bibliografias, sites e estudos científicos que tratem da temática relevante para 

construção do conhecimento.  

Nosso universo de pesquisa será a Plataforma da Família Zoho, Família Google e a 

Plataforma Sloodle, sendo utilizado o método dedutivo. O método dedutivo tem o objetivo de 

explicar o conteúdo das premissas. Por intermédio de uma cadeia de raciocínio em ordem 

descendente, de análise do geral para o particular, chegar a uma conclusão.  

Esta dissertação está estruturada em quatro capítulos e uma introdução que abordará a 

temática em questão. O Capítulo 1 denominado A Inteligência Coletiva: A Colaboração como 

Tônico da Aprendizagem, apresenta a Inteligência Coletiva como ponte para a construção do 

conhecimento, ancorado nos conceitos de Levy, Castells, Vygotsky e Gardner.  

O Capítulo 2 denominado Web 2.0: Plataformas Computacionais como ambientes de 

produção de informação/conhecimento, apresenta a Web 1.0 e 2.0 como ferramentas de 

suporte a Educação e as mudanças que as plataformas exibem ao desenvolver aplicativos que 

aproveitem os efeitos da rede para transformá-los em ambientes de interação social e 
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aprendizagem coletiva. Para fundamentar este capítulo será utilizado o aporte teórico de Tim 

O’Reilly, no objetivo de  compreender o desencadear dessa revolução digital. Será 

apresentada, também, a transição para essa modernidade, características, significados, e 

contradições, referenciadas por Zygmunt Bauman. Ainda será feita a revisão da literatura com 

Friedman, Castells, relacionando categorias de colaboração e trabalhos apresentados na 

aprendizagem colaborativa. 

O Capítulo 3 denominado Análise dos ambientes Zoho, Google e Sloodle à luz dos 

atributos de colaboração faz um análise das interfaces citadas, buscando apresentar sua 

potencialidade e suas contribuições para a Educação de forma colaborativa. 

O Capítulo 4 é apresentado às considerações finais. 
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CAPÍTULO 1 – A INTELIGÊNCIA COLETIVA: A COLABORAÇÃO COMO 
TÔNICO DA APRENDIZAGEM 

O objetivo deste capítulo é apresentar a Inteligência Coletiva como componente da 

ação coletiva na contemporaneidade. Embora toda inteligência seja, desde o princípio, 

denominada coletiva. Vemos então que a evolução do tempo- espaço tem ocasionado o 

aumento das nossas capacidades cognitivas, evidenciando que é do equilíbrio dessas 

capacidades cada vez mais complexas que nasce a Inteligência Coletiva. Para cumprir o 

objetivo deste capitulo foram utilizadas como referencias teóricos Levy, Vygostsky, Castells e 

Gardner. Para Pierre Lévy (1999): 

O termo Inteligência Coletiva põe diante de quem o observa a união de duas 
significativas palavras: inteligência e coletiva. Segundo o autor, a palavra 
inteligência, ao ser ouvida pode, sem muito esforço, levar o indivíduo a 
pensar a respeito de tudo o que se encontra armazenado em sua cabeça desde 
o dia de seu nascimento até àquele exato momento; conseqüentemente, 
também o leva a se questionar se é ou não inteligente. 

Neste sentido, a Era da Virtualidade e os espaços “midiáticos6” transcendem o 

fenômeno da vivência tempo- espaço e potencializam o fluxo de informações que emergem de 

todos os lados dentro do espaço cibernético, propondo a sociedade novas regras de 

sociabilidade, aprendizagem e interação, em que a sociedade anônima é uma aliada da 

informação e coadjuvante da Educação e construção do conhecimento.  

1.1 Inteligência coletiva  

Inteligência Coletiva é um conceito surgido a partir dos debates promovidos por Pierre 

Lévy sobre as tecnologias da inteligência, caracterizado por um novo tipo pensamento 

sustentado por conexões sociais que são viáveis através da utilização das redes abertas de 

computação ( Internet).  Tem como característica o uso da interatividade, das comunidades 

virtuais, dos fóruns, dos weblogs e wikis com a finalidade de construir e disseminar os saberes 

globais, baseados no acesso à informação democratizada e sua constante atualização.7 Esse 

conceito vai se consolidando com a velocidade das informações e com o potencial de 

interação de um grupo ou comunidade e seu respectivo conjunto de idéias.  

Como sugere (Lévy, 2004), essas condições poderiam ser dadas pela situação do 

capital social, cultural e tecnológico de uma coletividade. Nesse sentido, o potencial de 

                                                           
6 É um acontecimento espontâneo ou planejado que atrai a atenção dos meios de comunicação, particularmente 
jornais, telejornais e jornais na internet. 
7 http://pt.wikipedia.org/wiki/Intelig%C3%AAncia_coletiva#Conceito 
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interação entre os indivíduos (capital social) constituiria um dos índices de referência para se 

compreender a forma de propagação das idéias (capital cultural) através de uma infraestrutura 

de comunicação (capital tecnológico) no interior de uma comunidade, e seu consequente 

desdobramento ou não em ações coletivas inteligentes.  

  A Inteligência Coletiva é uma inteligência “distribuída por toda parte, 
incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma 
mobilização efetiva das competências”, sendo sua base e objetivo “o 
reconhecimento e o enriquecimento mútuos das pessoas, e não o culto de 
comunidades fetichizadas ou hipostasiadas”. (LÉVY, 1998, p.29)  

Ainda para Lévy, a Inteligência Coletiva pode ser dividida em Inteligência Técnica, 

Conceitual e Emocional. A primeira corresponde à inteligência que lida com o mundo 

concreto e dos objetos, como a engenharia (coisa). A seguinte relaciona-se ao conhecimento 

abstrato e que não incide sobre a materialidade física, como as artes e a matemática (signo). A 

última, por sua vez, representa a relação entre os seres humanos e o grau de paixão, confiança 

e sinceridade que a envolve, e tem a ver com o direito, a ética e a moral (cognição).8 

Neste sentido, podemos associar a inteligência a diferentes práticas e experiências em 

diferentes níveis de desenvolvimento cognitivo e, assim, incluir a essência da aprendizagem, 

visto que a construção contínua do conhecimento não é uma simples transmissão de idéias ou 

práticas, mas a reconstrução particular de conceitos incutidos culturalmente no dia- a dia.  

O intelectual coletivo é uma espécie de sociedade anônima para a qual cada 
acionista traz como capital seus conhecimentos, suas navegações, sua 
capacidade de aprender e ensinar. O coletivo inteligente não submete nem 
limita as inteligências individuais; pelo contrario, exalta-as, fá-las frutificar e 
abre-lhes novas potencias. Esse sujeito transpessoal não se contenta em 
somar as inteligências individuais; ele faz florescer uma forma de 
inteligência qualitativamente diferente, que vem se acrescentar às 
inteligências pessoais, uma espécie de cérebro coletivo ou hipercórtex 
.(LEVY,1998,p.94). 

Vê- se então, que a Inteligência Coletiva é conseqüência das alterações cognitivas 

humanas oriundas do uso da rede e um novo tipo de concepção criada a partir desse novo 

modo de vivenciar as informações e compartilhá-las. 

Baseando-se nessas teorias observa-se, então, que o papel do educador no espaço 

cibernético é ser um engenheiro do conhecimento, ou seja, construir, arquitetar, planejar 

novos métodos e práticas educativas, tendo as redes sociais e todos seus aplicativos como 

aliados ao processo ensino- aprendizagem, tornando-os instrumentos de interação e partilha 

                                                           
8 Entrevista Pierry Levy disponível no site: http://webinsider.uol.com.br/2002/09/09/a-inteligencia-coletiva-
segundo-pierre-levy/ 
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de informação.  De acordo com Castells (2004, p. 151) “A internet parece ter efeito positivo 

na interação social e tende a aumentar o grau de exposições a outras fontes de informação”.  

Percebe-se ainda que a inteligência coletiva neste contexto é aquela arquitetada pela 

coletividade dos grupos da Internet, evidenciando a velocidade da informação e o dinamismo 

de como ela é construída.  

As tecnologias de comunicação de suporte digital (...) conhecem neste fim 
de século XX mutações massivas e radicais (...). Como um dos principais 
efeitos da transformação em curso, aparece um novo dispositivo de 
comunicação de coletividades desterritorializadas muito vastas que 
chamaremos “comunicação todos-todos”. É possível experimentar isso na 
Internet, nos chats (BBS), nas conferências ou fóruns eletrônicos, nos 
sistemas para o trabalho ou aprendizagem cooperativos, nos groupwares, nos 
mundos virtuais e nas árvores de conhecimento. Com efeito, o ciberespaço 
em via de constituição autoriza uma comunicação não mediática em grande 
escala que (...) representa um avanço decisivo rumo a formas novas e mais 
evoluídas de inteligência coletiva (Lévy, 1996, p.112). 

Lévy apressa-se em avisar que as linguagens mencionadas vão muito além daquilo 

que, na informática, está se chamando de web semântica, novas tecnologias que permitirão às 

máquinas entender mais precisamente o sentido dos dados e conectá-los melhor. O que, na 

prática, representará um passo gigantesco na qualidade da navegação e dos serviços 

oferecidos na rede.  

O autor, ainda visualiza um ciberespaço em que será possível simular e representar a 

inteligência coletiva humana tal qual como se desenvolve na sociedade offline. Quando isto 

acontecer, a inteligência coletiva online será o grande motor do desenvolvimento humano. 

Mais do que isto: quando o mundo intelectual humano for transposto para dentro da Web, será 

possível compreender, afinal de contas, como exatamente funciona a difusão de idéias e a 

construção de conhecimento nas sociedades.9 A Inteligência Coletiva apresenta uma grande 

limitação à linguagem e a codificação de idéias que se disseminam na cultura contemporânea 

como novas simbologias.  

O que a Internet tem de maravilhoso é que as pessoas acabam fazendo com ela algo 

diferente daquilo para que foram originalmente criadas. É essa fortuidade que subjaz à 

criatividade na sociedade e a inovação nos negócios. (Castells,2001,p.160.) 

                                                           

9http://silviopersivo.blogspot.com/2009/08/inteligencia-coletiva.html acessado em 03/02/2012.  
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Assim, entende-se que na era da virtualidade, as formas de comunicação, informação e 

aprendizagem não podem atender apenas a um único tipo de usuário. O interessante neste 

pensamento é que podemos perceber um novo tipo de aprendizagem que potencializa a 

criatividade, cooperação e a colaboração em tempo real, que vai do prosaico correio 

eletrônico até as mais recentes plataformas virtuais beneficiando o coletivo em alta 

velocidade. 

Trazemos ainda para essa discussão a Teoria das Inteligências Múltiplas, descrita por 

Howard Gardner, que explica tais competências desenvolvidas hoje pelos usuários digitais. 

Gardner (1985) apresenta o conceito de inteligência como uma capacidade inata, geral e 

única, que permite aos indivíduos um desempenho, maior ou menor, em qualquer área de 

atuação. Para Gardner (1982) cada área ou domínio tem seu sistema simbólico próprio; num 

plano sociológico de estudo, cada domínio se caracteriza pelo desenvolvimento de 

competências valorizadas em culturas específicas. 

Gardner ainda descreve que as habilidades humanas não são organizadas de forma 

horizontal; ele propõe que se pense nessas habilidades como organizadas verticalmente, e que 

ao invés de haver uma faculdade mental, como a memória, talvez existam formas 

independentes de percepção, memória e aprendizado, em cada área ou domínio, com possíveis 

semelhanças entre as áreas, mas não necessariamente uma relação direta. 

Segundo o autor, os seres humanos dispõem de graus variados de inteligências, 

identificando-os como inteligências múltiplas, como inteligência lingüística, lógica-

matemática, espacial, musical, cinestésica, interpessoal e intrapessoal. Ele postula que essas 

competências são relativamente independentes, têm sua origem e limites próprios e substratos 

neuroanatômicos específicos e dispõem de processos cognitivos. 

A premissa da rede social é exatamente facilitar o compartilhamento de pequenas 

informações, a partir da contextualização das redes proveito das habilidades individuais e das 

várias inteligências descritas por Gardner, principalmente a inteligência interpessoal – que 

pode ver vista como grande aliada da interação homem – computador, já que é através dela 

que as relações podem ser concretizadas e estabelecidas.  

Existem hoje mais dois tipos de competência (ou inteligência) que são solicitadas e 

apreciadas no universo profissional da Era atual: é a inteligência social, capacidade que 

proporciona maior colaboração entre indivíduos, desenvolvendo a empatia e a habilidade de 
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trabalhar em grupo e conviver em comunidade, com maior interação, envolvimento e 

comprometimento. O diferencial dos estudos de Inteligência Social advém desse valor que o 

coletivo agrega aos processos de resolução de problemas (problem-solving). Assim, 

comunidades e grupos podem ser mais eficazes para resolver certos tipos de problema do que 

indivíduos isolados. 

Já a inteligência emocional está focada em sentir as emoções em tempo real e 

identificar a mensagem que está por trás dela. (Goleman, 1998) definiu inteligência emocional 

como:"...capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos 

motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos."  

Para ele, a inteligência emocional é a maior responsável pelo sucesso ou insucesso dos 

indivíduos.  Recorda que a maioria das situações de trabalho é envolvida por relacionamentos 

entre as pessoas e, desse modo, pessoas com qualidades de relacionamento humano, como 

afabilidade, compreensão e gentileza têm mais chances de obter o sucesso. 

Segundo ele, a inteligência emocional pode ser categorizada em cinco habilidades: 

1. Auto-Conhecimento Emocional - reconhecer as próprias emoções e 

sentimentos quando ocorrem; 

2. Controle Emocional - lidar com os próprios sentimentos, adequando-os a cada 

situação vivida; 

3. Auto-Motivação - dirigir as emoções a serviço de um objetivo ou realização 

pessoal; 

4. Reconhecimento de emoções em outras pessoas - reconhecer emoções no 

outro e empatia de sentimentos; e 

5. Habilidade em relacionamentos inter-pessoais - interação com outros 

indivíduos utilizando competências sociais. 

As três primeiras são habilidades intra-pessoais e as duas últimas, inter-pessoais. 

Tanto quanto as primeiras são essenciais ao auto-conhecimento, estas últimas são importantes 

em: 

1. Organização de Grupos - habilidade essencial da liderança, que envolve 

iniciativa e coordenação de esforços de um grupo, bem como a habilidade de 

obter do grupo o reconhecimento da liderança e uma cooperação espontânea. 
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2. Negociação de Soluções - característica do mediador, prevenindo e resolvendo 

conflitos.       

3. Empatia - é a capacidade de, ao identificar e compreender os desejos e 

sentimentos dos indivíduos, reagir adequadamente de forma a canalizá-los ao 

interesse comum. 

4. Sensibilidade Social - é a capacidade de detectar e identificar sentimentos e 

motivos das pessoas. 

Estamos vivendo um novo tempo que nos convida a romper a linha de fronteira 

territorial da comunicação humana e a viver “o modelo de uma vida social global, onde 

necessidades e desejos mudam depressa, os conhecimentos surgem rapidamente e somos 

desafiados a interagir em rede” (Gardner 2000, p.261 e 262). 

Neste sentido, encontramos nas redes sociais e no espaço cibernético10 a possibilidade 

de construir um espaço de práticas colaborativas que propiciem à produção de conhecimento 

gerando autonomia individual e grupal na perspectiva de colaborar e promover a 

interatividade como ação continua do desenvolvimento humano.   

1.2- Aprendendo com o outro o sócio-interacionismo de Vygotsky  

“O artista não obedece a um impulso 
individual, mas a uma corrente coletiva que, 
na verdade, não se origina diretamente do 
consciente, mas do inconsciente coletivo da 
psique moderna.” (Jung)  

Lev Semenovitch Vygotsky antes de ser psicólogo, foi pedagogo e professor, 

mantendo sempre a preocupação de relacionar educação e psicologia. Como pensador e 

pesquisador importante em sua área, foi pioneiro na noção de que o desenvolvimento 

intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e condições de vida.  

A concepção histórico-social do desenvolvimento humano permite compreender os 

processos de interação existentes entre pensamento e atividade humana. Vygotsky dedicou- se 

a pesquisar a construção do ser humano nesse processo que é dialético e histórico, e sua 

concepção de sujeito entende que a relação deste com a realidade se dá por meio de 

mediações, as quais permitem que ele seja transformado pela natureza, que, por sua vez, é 

                                                           
10 É a emergência de uma inteligência coletiva. De seu interior emergem hipertextos, multimídias interativas, 
simulações, mundos virtuais, dispositivos de tele-presença. 



31 

 

 

 

transformada por ele. Assim, a mediação se processa pela utilização de instrumentos e signos 

que possibilitam, pela interação social, a transformação do meio e dos sujeitos.  

Vygotsky abordou o desenvolvimento cognitivo por um processo de orientação. Em 

vez de olhar para o final do processo de desenvolvimento, ele debruçou-se sobre o processo 

em si e analisou a participação do sujeito nas atividades sociais.  

Vygotsky (1987) considera que desde os primeiros dias de seu desenvolvimento, as 

atividades da criança adquirem um significado próprio dentro de um sistema social, pela 

mediação exercida por outras pessoas, sendo a chave para a compreensão da ação dessa 

influência a noção de internalização. Através dela se constituem as funções psicológicas 

superiores. 

"A internalização das atividades socialmente enraizadas e historicamente 

desenvolvidas constitui o aspecto característico da psicologia humana; é a base do salto 

qualitativo da psicologia animal para a psicologia humana" (VYGOTSKY, 1984, p. 65) 

Para o autor, o conhecimento tem gênese nas relações, sendo produzido na 

intersubjetividade e marcado por condições culturais, sociais e históricas.  Ele propôs que o 

desenvolvimento não precede a socialização. Ao invés, as estruturas sociais e as relações do 

indivíduo levam ao desenvolvimento das funções mentais.  

Para Vygotsky (1982), o sujeito é ativo, ele age sobre o meio. Para ele, não há a 

"natureza humana", a "essência humana". Somos primeiro sociais e depois nos 

individualizamos.   

Ainda para ele, a relação entre homem e mundo é uma relação mediada, na qual, entre 

o homem e o mundo existem elementos que auxiliam a atividade humana. Estes elementos de 

mediação são os signos e os instrumentos. Os instrumentos são utilizados pelo trabalhador, 

ampliando as possibilidades de transformar a natureza, sendo assim, um objeto social. 

 Os signos, também, auxiliam nas ações concretas e nos processos psicológicos, assim 

como os instrumentos. Signos e palavras são para as crianças um meio de contato social com 

outras pessoas. Para Vygotsky, signos são meios que auxiliam/facilitam uma função 

psicológica superior (atenção voluntária, memória lógica, formação de conceitos, etc.), sendo 

capazes de transformar o funcionamento mental. Desta maneira, as formas de mediação 

permitem ao sujeito realizar operações cada vez mais complexas sobre os objetos.  
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Vygotsky (1984) considera que a atividade de utilização de signos não é nem 

inventada pela criança, nem ensinada pelo adulto, mas surge como algo que não é uma 

operação com signos e se desenvolve através de transformações qualitativas. 

Para ele, ocorrem duas mudanças qualitativas no uso dos signos: o processo de 

internalização e a utilização de sistemas simbólicos. A internalização é relacionada ao recurso 

da repetição onde a criança apropria-se da fala do outro, tornando-a sua. Os sistemas 

simbólicos organizam os signos em estruturas, estas são complexas e articuladas. Essas duas 

mudanças são essenciais e evidenciam o quanto são importantes as relações sociais entre os 

sujeitos na construção de processos psicológicos e no desenvolvimento dos processos mentais 

superiores.  

Os significados e sentidos que são construídos pelas crianças são resultados de uma 

interação de vários elementos. A construção de significados e sentidos tem, portanto, lugar 

num contexto de comunicação interpessoal.  

Vygotsky acreditava que a aprendizagem na criança podia ocorrer através do jogo, da 

brincadeira, da instrução formal ou do trabalho entre um aprendiz e um aprendiz mais 

experiente. Em outras palavras, a interação do sujeito epistêmico com outros é fundamental 

para a sua aprendizagem. 

Segundo Vygotsky (1984, p.97): 

"A brincadeira cria para as crianças uma zona de desenvolvimento proximal 
que não é outra coisa se não a distância entre o nível atual de 
desenvolvimento, determinado pela capacidade de resolver 
independentemente um problema, e o nível atual de desenvolvimento 
potencial, determinado através da resolução de um problema sob a 
orientação de um adulto ou com a colaboração de um companheiro mais 
capaz."  

Assim, Vygotsky define dois níveis de desenvolvimento: o real e o potencial. O nível 

de desenvolvimento real é a capacidade de as pessoas solucionarem problemas, sozinhas, 

sendo "... o nível de desenvolvimento das funções mentais da criança (ou indivíduo) que se 

estabeleceram como resultado de certo ciclo de desenvolvimento já ‘completado’". 

(Vygotsky, 1991, p.111). De outra forma, o nível de desenvolvimento real define as funções 

que já amadureceram e o nível de desenvolvimento potencial define as funções que possuem 

as bases necessárias para serem desenvolvidas. Esse processo define o que Vygotsky chama 

de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), que é a distância entre o nível de 

desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de 
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problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 

problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. 

(Vygotsky, 1991). 

Como a criação da ZDP é dinâmica e ocorre em um meio social com mediação de 

símbolos, uma mesma pessoa pode possuir vários níveis de ZDP.  

Além disso, cada nova criação desses níveis poderá gerar novas conexões, 

alimentando novos desenvolvimentos potenciais e reais, permitindo novos avanços do 

indivíduo em níveis superiores do desenvolvimento.  

Sendo assim, o sócio - interacionismo de Vygotsky surge na abordagem do indivíduo 

como sujeito do processo de aprendizagem, que não pode ser fragmentado, que deve ser 

compreendido em sua totalidade, integrante de um contexto sócio-histórico, em que o homem 

é visto como alguém que transforma e é transformado nas relações que acontecem em uma 

determinada cultura.              

1.3 Interligando o pensamento de Levy e Vygotsky 

O Conhecimento só é perceptível através da existência de três elementos: o sujeito 

cognoscente (que conhece) o objeto (conhecido) e a imagem. O sujeito é quem irá deter o 

conhecimento; o objeto é aquilo que será conhecido, e a imagem é a interpretação do objeto 

pelo sujeito. Neste sentido, o conhecimento teórico apresentado neste capítulo baseado na 

teoria de Vygotsky e Levy aposta que a interação entre os sujeitos potencializa a 

aprendizagem, pois para os autores o conhecimento é adquirido através da linguagem 

simbólica, que se constitui como principal fator no processo de construção do conhecimento 

psicológico, cognitivo e social. Assim, a linguagem e a interação simbólica poderiam ser 

consideradas pontos comuns entre as teorias da Comunicação e Interatividade.  

Fica evidente que a Internet, particularmente a Web 2.0, pode ser considerada a 

revolução da era da virtualização, visto que as pessoas ampliaram o locus  de interação e 

colaboração, pois antes era preciso o encontro face a face em espaços físicos para 

concretização de suas tarefas. Agora, tem-se o ciberespaço, que tem como definição 

o locus de extrema complexidade e heterogeneidade, estabelecendo-se em seu interior as mais 

diversas e variadas formas de interação, como mais um local não físico (virtual, mas real) em 

que as pessoas podem interagir e aprender juntas.  
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A humanidade vem construindo neste novo tempo, novos paradigmas e cada vez mais 

estabelecendo relações mútuas e intensas por outro viés, o da “cultura global”, que está na 

dinâmica social do ciberespaço e em suas inovações. 

Essas inovações colaboram para que desencadeiem modos, comportamento e hábitos 

diferentes do tradicional, sendo a Web 2.0 mensageira da transição desse novo paradigma em 

que a coletividade ganha força suficiente para concorrer com as práticas habituais da geração 

“C” que está centrada no Conteúdo, Colaboração e  Criatividade , ou seja, na Coletividade, no 

conjunto de descobertas que são feitas  e compartilhadas  neste novo espaço. 

Portanto, a interatividade passa a ser compreendida como a possibilidade de o usuário 

participar ativamente, interferindo no processo com ações, reações, intervindo, tornando-se 

receptor e emissor de mensagens que ganham plasticidade, permitindo a transformação 

imediata (LÉVY, 1994), criando novos caminhos, novas trilhas, novas cartografias, valendo-

se do desejo do sujeito.  

Vê-se ainda que essas Tecnologias de Interação e Colaboração encontradas hoje na 

Web 2.0, vêm ressignificar e transformar a comunicação social, já que ela é a ponte 

colaborativa para construção coletiva de conhecimentos. 

Neste contexto nos reportamos mais uma vez a teoria de Vygotskiana que atribui um 

papel fundamental à mediação do signo lingüístico. Como visto aqui, confere-se um grande  

valor  intelectual  à interação  entre  os  pares com vistas à produção (aquisição) de 

conhecimento. 

Conclui-se, então, que essa interação colaborativa entre os indivíduos é viabilizada 

pelo uso da linguagem, ferramenta do processo social que facilita a negociação e a troca de 

informação no ciberespaço, sendo ainda condição fundamental para que os significados sejam 

compartilhados, visto que a prática é um registro do que aprendemos fazendo. 

A Web 2.0 oferece, então, o meio que permite às pessoas interagirem em tempo real 

sem a necessidade de estarem juntas no mesmo espaço físico. Pode-se afiram que a Web 2.0 

amplia o lócus de aprendizagem potencializando-o desde que haja a intenção, o planejamento 

e as ações efetivas para esse fim. 
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CAPÍTULO 2 – WEB 2.0: PLATAFORMAS COMPUTACIONAIS 

ESTABELECENDO AMBIENTES DE PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO / 

CONHECIMENTO. 

“Somos o que fazemos e experimentamos” 

Pierre Levy 

Uma nova era nasce com o século XXI, provocando mudanças e rupturas nas práticas 

sociais, que englobam o contexto da vida cotidiana assim chamada “Era da Conectividade”. 

Segundo Bauman, aquilo que está acontecendo em nível social é uma mudança tão abrangente 

e tão radical que envolve os dados básicos que nortearam a sociedade por muitos séculos. 

São as estruturas “sólidas” que estão se derretendo, aquelas estruturas que, por 
muito tempo, forneceram o pano de fundo cultural, institucional e até 
psicológico para a formação da identidade pessoal. É uma passagem epocal, a 
passagem da fase “sólida” à fase “fluida”: “E os fluidos são assim chamados 
porque não conseguem manter uma forma por muito tempo e, ao menos que 
sejam derramados num  recipiente apertado, continuam mudando de forma 
sob a influência até mesmo das menores forças” (BAUMAN, 2005 p. 57). 

Neste capítulo são apresentados os pressupostos teóricos que embasam a utilização 

dos conceitos de WEB 1.0 e WEB 2.0 e as mudanças que as plataformas promoveram ao  

desenvolver aplicativos que aproveitem os efeitos da rede para transformá-los  em ambientes 

de interação social e aprendizagem coletiva. Para fundamentar este capítulo serão utilizadas 

referências de Tim O’Reilly, com objetivo de  compreender o desencadear dessa revolução 

digital e as fases que a Web apresenta. Ainda com a teoria de Levy, Castells , Anderson e 

Bauman  traremos uma reflexão  sobre as culturas encontradas na era atual e sua importância 

para o contexto social  

2.1 Word Wide Web  

Nos últimos quinhentos anos, diversas descobertas contribuíram para o salto de 

desenvolvimento intelectual que a humanidade se encontra atualmente, desde a tipografia de 

Guttemberg em 1436, passando pela invenção da eletricidade por Tomas Edison em 1879,  a 

invenção do telégrafo e do telefone por Alexandre Gran Bell, o desenvolvimento do rádio por 

Guglielmo Marconi, e mais centenas de outras descobertas e invenções que facilitaram a vida 

de milhares de pessoas no mundo inteiro. Porém, uma das mais importantes invenções do 

século XX é sem dúvida, a evolução da World Wide Web.  
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Em 1980, Tim Berners-Lee foi trabalhar no CERN (Centro Europeu de Pesquisas 

Nucleares), onde ele foi contratado apenas como físico. Berners-Lee ficou impressionado com 

a quantidade de computadores e parafernálias eletrônicas que estavam em operação. Eram 

milhares de cientistas e profissionais que trabalhavam fazendo pesquisas e produzindo 

documentação. Os computadores eram gigantescos mainframes11 que ocupavam salas inteiras; 

para um cientista ter acesso a um computador era uma verdadeira romaria, tinha até fila para 

usar computador e muitas informações acabavam tendo que ficar na memória dos cientistas. 

Por incrível que pareça  muitas vezes as  informações eram passadas de uma pessoa para outra 

nas conversas nas mesas de café estrategicamente dispostas nos corredores. Tim Berners-Lee 

escrevia algumas linhas do programa de navegação intuitiva que ele chamava 

de Enquire. No Enquire, podia-se  digitar em uma página informações sobre uma pessoa, um 

dispositivo ou um programa. Cada página era um ‘nó’ dentro do programa, como se fosse um 

cartão de índice. Os links de um nó para outro eram indicados por uma lista numerada no 

rodapé de cada página. Assim, Berners-Lee foi expandindo o uso do seu programa, e ele o fez 

de tal maneira que só dava para acrescentar uma nova informação se esta fosse ligada a uma 

informação já existente. A cada novo link adicionado ele fazia uma descrição a que era 

relacionado. Ele aprimorou o seu software e criou links dentro das páginas e também de 

dentro das páginas para outros arquivos.     

Após um determinado período, ele saiu do CERN e continuou suas pesquisas, vindo 

posteriormente a desenvolver um protocolo para facilitar a comunicação entre diferentes 

computadores. Nascia o TCP (Transmission Control Protocol), um protocolo que permite um 

computador enviar dados a outro computador, quebrando a informação em pequenos pacotes 

e remontando-o novamente no outro lado. O TCP funciona em conjunto com o IP (Internet 

Protocol); o IP é como se fosse um CEP, endereço eletrônico que cada computador ou 

servidor Web conectado deve apresentar para poder enviar ou receber pacotes pela internet. 

Por exemplo, no exato momento em que conectamos o modem ADSL (Asymmetric Digital 

Subscriber Line) para navegar na internet, o nosso computador manda um sinal para o 

provedor de acesso e este, então, atribui um IP ao nosso computador para que possamos 

continuar a navegação. Paralelamente, Berners-Lee também desenvolveu a linguagem HTML 

(Hyper Text Markup Language), linguagem universal que pode ser lida por qualquer 

                                                           
11 É um computador de grande porte, dedicado normalmente ao processamento de um volume grande de 
informações. Os mainframes são capazes de oferecer serviços de processamento a milhares de usuários através 
de milhares de terminais conectados diretamente ou através de uma rede. 
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computador de qualquer fabricante e de qualquer sistema operacional sem distorções ou perda 

de dados, para isso é usado o protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol). O HTTP é um 

protocolo tão simples que permite a exibição de páginas Web com incrível rapidez. 

Quando a Internet nasceu, no fim dos anos 60 como um projeto militar, as diretorias 

da maioria das empresas não tinham idéia de como a rede mundial de computadores afetaria 

seus modelos de negócio. Mas bastaram duas décadas, período curto em termos históricos, 

para perceberem que a rapidez da circulação da informação e diversos fatores econômicos 

(redução de custos, aumento de produtividade, entre outros) estavam acoplados à rede. Depois 

que a Internet se consolidou, desde anos 90, praticamente todo dia surge uma novidade na 

área de tecnologia digital. 

Nessa primeira fase da web, a troca de informação por e-mail e instant messangers 

online (bate-papo) foi à atração e o benefício principal da rede para os negócios. A rapidez e a 

agilidade de comunicação ajudaram não só funcionários, mas também clientes e fornecedores. 

As empresas aprenderam a usar a Internet para expandir seus negócios. As intranets12 foram 

responsáveis por essa mudança de mentalidade. A troca de informação em redes de 

computadores possibilitou, além da economia de papel, telefone e fax, a tomada de decisões 

mais rápidas e oportunas. Acelerou-se, também, o fluxo de informação dentro da empresa.  

Assim, o HTML pode ser usado para criar uma rede mundial de hipertexto que, 

naturalmente, precisará de uma forma inequívoca de definir links para outros documentos ou 

outros recursos da Internet. Isso é feito usando um Universal Resource Locator ou URL, que é 

composto de três partes. A primeira parte define o método de transferência de dados ou 

protocolo, tais como: 

� ftp: File Transfer Protocol, para transferir programas, textos e imagens. Arquivos 

públicos estão disponíveis, por exemplo, a partir do computador NIC.FUNET.FI, para 

os usuários que se identificam como "anônimo". FTP foi a aplicação da Internet de 

transferência de dados em primeiro lugar. 

� Telnet: TELNET cria conexões terminal remoto a outros computadores. Bancos de 

dados públicos mais utilizados para serem acessados via login do terminal remoto, e a 

maioria deles tinha sua linguagem própria. Hoje em dia muitos deles têm a sua própria 

interface baseada em HTML. 

                                                           
12 É uma rede de computadores privada que assenta se sobre a suíte da Internet. 
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� mailto: na ARPANET, a necessidade da comunicação pessoa-pessoa logo deu lugar 

ao correio eletrônico. Esta foi uma função distinta da transferência de dados e em 

mensagens de correio da Internet que  hoje é transmitido através de SMTP (Simple 

Mail Transfer Protocol) e-mail usado para ser um dos raros serviços que trabalhou em 

quase todos os computadores da rede, usando gateways e endereços complicados, que 

os usuários tinham que copiar à mão.  

� http: Hypertext Transport Protocol é um método rápido, simples conexão 

desenvolvida especificamente para a World Wide Web. 

A segunda parte de uma URL geralmente dá o endereço do computador onde o serviço 

é solicitado e pode também incluir qualificadores, tais como um ID de usuário ou número de 

gateway. Isso torna possível os navegadores trabalharem com o site que eles deveriam criar 

uma conexão TCP / IP. 

A terceira parte é a nova fase de comercialização. Originalmente, esforços comerciais 

compostos, principalmente, de vendedores oferecendo os produtos básicos de rede e 

provedores de serviços que oferecem conectividade e serviços básicos da Internet.  

A Internet tornou-se quase uma "commodity" de serviço sobre a utilização desta infra-

estrutura global de informação para suporte de outros serviços comerciais. Isto tem  acelerado 

a adoção dos browsers e da tecnologia World Wide Web, que permitem aos usuários acesso 

fácil as informações vinculadas em todo o globo. Sendo assim, a Web Service é vista como 

uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. 

Com esta tecnologia é possível que novas aplicações possam interagir com aquelas que já 

existem e que sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis.  

2.1.1 - Web 1.0 e Web 2.0 

A versão 1.0 da Internet pode ser definida como um sistema de escala mundial que 

interliga redes e computadores ou numa perspectiva mais técnica, uma rede que interliga 

diferentes redes e computadores que se comunicam usando os protocolos TCP/IP.  

Um novo sistema de comunicação que fala cada vez mais a língua universal 
digital tanto está promovendo a integração global da produção e distribuição 
de palavras, sons e imagens de nossa cultural como personalizando-os ao 
gosto das identidades e humores dos indivíduos. As redes interativas estão 
crescendo exponencialmente, criando novas formas e canais de 
comunicação, moldando a vida e, ao mesmo tempo, sendo moldadas por ela 
(CASTELLS, 1999). 
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Ainda, segundo, Berners-Lee, esta primeira implementação poderia ser considerada o 

"web read-only", ou seja, a web somente para buscar informações e ler. Havia muito pouco na 

maneira de interação do usuário ou a contribuição de conteúdo. O site tinha como objetivo 

estabelecer uma presença online e ter suas informações disponíveis a qualquer um a qualquer 

momento.  

A seguir apresenta-se uma consolidação das características que Tim O'Reilly considera 

ser parte da filosofia da Web 1.0: 

� Período: 1994-1997 

� Tecnologia associada: HTML, GIF. 

� Características: Suas páginas web eram documentos estáticos que jamais se 

atualizavam. 

� O uso de conjuntos de quadros ou frames. 

� Botão GIF, quase sempre com uma resolução típica de 88x31 pixels. 

� Sites da Web 1.0 são estáticos. Eles contêm informações que podem ser úteis, mas 

não há nenhuma razão para que um visitante voltar ao site mais tarde.  

�  Sites da Web 1.0 não são interativos. Os visitantes só podem visitar esses sites, 

pois eles não podem contribuir para os sites. A maioria das organizações tem 

páginas de perfil que os visitantes podem olhar, mas não alterar, enquanto que 

um wiki permite a qualquer pessoa visitar e fazer alterações. 

� Aplicações Web 1.0 são proprietários. Sob a filosofia Web 1.0, as empresas 

desenvolvem aplicativos de software que os usuários podem baixar, mas eles não 

podem ver como funciona o aplicativo ou alterá-lo.  

Nesta fase da Web não havia contribuição com o conteúdo e tudo o que era 

desenvolvido como os softwares, eram engessados. A Web 1.0 foi um marco por ser o 

primeiro contato de milhões de pessoas com a rede. A segunda fase se constitui com a 

definição de Web 2.0 como interface que permite buscar, criar, compartilhar e interagir on-

line. A seguir traremos a definição Web2.0 e suas funcionalidades.  

A Web 2.0 pode, então, ser entendida como um deslocamento dos aspectos mais 

técnicos – o software que a suporta – para uma experiência de utilização enquanto plataforma 

através da qual são distribuídos serviços orientados para o utilizador, em permanente 
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transformação (uma espécie de beta perpétuo), com características novas que se encontram 

evidenciadas na representação gráfica que se apresenta abaixo e que incluía alguns dos 

elementos que viriam a se tornar verdadeiras pedras angulares neste conceito: maior controle 

por parte do utilizador, maior personalização dos conteúdos e serviços, a participação, a 

inteligência coletiva, a fragmentaridade/atomização/modularidade da informação, ligada de 

modo fluído e recombinável, etc. (O’Reilly, 2005). 

Nessa transição, o fator essencial de sucesso parece ser a capacidade de mobilizar 

aquilo que O’Reilly designa como a inteligência coletiva( Levy,1998)  potenciada pelo poder 

da rede (O’Reilly, op. cit.). Esta se desenvolve de uma forma análoga à do cérebro, 

organicamente, tornando-se mais rica e complexa à medida que novas (hiper) ligações vão 

criando conexões com os novos sites e os novos conteúdos contribuídos por uma multidão de 

utilizadores.13  

A cultura da Internet é uma cultura feita de uma crença tecnocrática no 
progresso dos seres humanos através da tecnologia, levado a cabo por 
comunidades de hackers que prosperam na criatividade tecnológica livre 
e aberta, incrustada em redes virtuais que pretendem reinventar a 
sociedade, e materializada por empresários movidos a dinheiro nas 
engrenagens da nova economia. (CASTELLS, 2003, pág. 53). 

A Web 2.0 é a denominada também de plataforma social e colaborativa, que carrega 

em sua estrutura uma mudança na forma como as pessoas compartilham seus interesses, 

constituindo um espaço horizontal entre os participantes. 

2.2 Informação e conhecimento na Web 

A Informação, enquanto conceito, carrega uma diversidade de significados, do uso 

cotidiano ao técnico. Para se contemplar a estruturação da significação humana, devemos 

entendê-la como dividida por camadas de complexidade semântica. Desde a caracterização de 

dados, passando por informação, depois conhecimento para enfim chegarmos à competência. 

Na era do conhecimento, a busca pela informação, tornou-se um processo contínuo e 

veloz, já que a internet apresenta esse atributo ao usuário, que passa a ser emissor-receptor 

para produtor de informação. Sendo assim, transformando seu papel de colaborador em  

conteúdo e informação, esse sujeito na Web  não têm um papel fixo. Para Levy (2000) quanto 

maior a interconexão de computadores, maior será o potencial de inteligência coletiva a 

disposição em tempo real. Assim, considerando a mudança do paradigma de comunicação e a 
                                                           
13 http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-...[acedido em 15-12-2008]. 
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capacidade de colocar na Internet todos os documentos / informação digitalizada do planeta, 

a World Wide Web, constitui a maior revolução na história da escrita depois da invenção 

imprensa.  

Neste propósito, a Informação cada vez mais, segundo Luckesi (1996) tenta 

aproximar-se do questionamento: o que é o conhecimento? O autor procura responder 

afirmando que o conhecimento é a explicação/ elucidação da realidade e decorre de um 

esforço de investigação para descobrir aquilo que está oculto, que não está compreendido 

ainda. Só depois de compreendido em seu modo de ser é que um objeto pode ser considerado 

conhecido. Adquirir conhecimentos não é compreender a realidade retendo informações, mas 

utilizando-se destas para desvendar o novo e avançar, porque, quanto mais competente for o 

entendimento do mundo, mais satisfatória será a ação do sujeito que a detém.  

Segundo Piaget, o conhecimento não está no sujeito – organismo, tampouco no objeto 

– meio, mas é decorrente das contínuas interações entre os dois. Para ele, a inteligência é 

relacionada com a aquisição de conhecimento à medida que sua função é estruturar as 

interações sujeito objeto. Assim, para o autor, todo pensamento se origina na ação, e para se 

conhecer a gênese das operações intelectuais é imprescindível a observação da experiência do 

sujeito com o objeto. A construção do conhecimento ocorre quando indivíduos acomodam 

estruturas cognitivas que melhor descrevem o contexto. Portanto, indivíduos podem 

desconsiderar ou não perceber informação que contradiz estruturas cognitivas (Khun, 2001), o 

que impede uma colaboração bem sucedida.  

Desta forma, na Web, o conhecimento é construído a partir da interação com o mundo 

virtual, e é organizada e armazenada na mente de cada indivíduo de acordo com seu 

interesse. A educação, neste sentido, é a chave principal para o conhecimento criativo e 

inovador altamente produtivo.  Ressalta-se que a informação e a produção do conhecimento é 

apenas um elo de conexão entre as estruturas que instituem essa nova realidade aos 

navegadores Web, tornando-a tangível a produção do conhecimento.   

A mudança do genérico para o específico não significa o fim da atual 
estrutura de poder ou uma migração em grande escala para uma cultura 
amadora ou portátil. Ao contrário, trata-se apenas do reequilíbrio da 
equação, uma evolução de uma era “ou”, de hits ou nichos (cultura 
dominante subculturas) para uma era “e”. Hoje, nossa cultura é cada vez 
mais uma mistura de cabeça e cauda, hits e nichos, instituições e indivíduos, 
profissionais e amadores. A cultura de massa não deixará de existir, ela 
simplesmente se tornará menos massificada. ANDERSON (2006, p. 180). 
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A seguir traremos o conceito de plataformas colaborativas presentes na Web 2.0 e sua 

relação com a produção da informação e a aprendizagem coletiva, conceituada acima.  

2.3- Colaboração, Conteúdo e Conectividade   

O termo “Geração” quando aplicado à pessoas tem o significado de gerar ou ser 

gerado. Função pela qual os seres organizados se reproduzem. Também especificado pelo 

espaço de tempo que separa cada grau de filiação: cada século compreende cerca de três 

gerações.14
 O Estudo sobre as gerações teve inicio nos EUA na década de 1950, a partir de 

levantamentos demográficos e comportamentais. A cada 20 anos aproximadamente, uma nova 

geração se forma. A Geração “Baby Boomer” de filhos nascidos entre 1945 a 1964 teve essa 

designação por pertencer ao fenômeno de explosão demográfica, cujos pais, na sua maioria, 

foram veteranos da 2ª guerra mundial. Logo a seguir, surge a Geração “X” (1965 a 1984) 

caracterizada por um grupo de jovens, aparentemente sem identidade. Céticos e politicamente 

apáticos eles refletiam as frustrações da geração anterior e assumiram a posição de 

expectadores da cena política. Gostavam da informalidade no trabalho e buscavam o 

equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Sentiam-se a vontade com a tecnologia e eram 

atraídos pelo consumo de equipamentos eletrônicos. 

Em seguida vem a Geração Y (1980 a 2000), também chamada geração do 

milênio ou geração da Internet. A Geração Y são os filhos da Geração X e netos dos Baby 

Boomers. Essa geração utiliza os equipamentos de informação e comunicação digitais de 

forma intensa, assim desenvolveram uma abordagem diferente de cognição.  

Por sua vez, a Geração Z é formada por pessoas nascidas desde a segunda metade 

da década de 90 até os dias de hoje. A grande nuance dessa geração é “zapear15”, tendo várias 

opções, entre canais de televisão, internet, vídeo game, telefone e mp3 players. 

As pessoas da Geração Z são conhecidas por serem nativas digitais, estando muito 

familiarizadas com a  World Wide Web, compartilhamento de arquivos, telefones 

móveis e mp3 players, não apenas acessando a Internet de suas casas, mas também 

pelo celular. Essa geração convive com ferramentas virtuais o que afeta a cognição , pois  ao 

mesmo tempo que estudam, são capazes de ler notícias na Internet, checar a página do 

Facebook e Twitter, escutar música e ainda prestar atenção na conversa ao lado. Para eles, a 

                                                           
14 http://www.dicio.com.br/geracao/ 
15 É o ato de mudar rápido e repetidamente de canal de televisão ou frequência de rádio, de forma a encontrar 
algo interessante para ver ou ouvir, geralmente através de um controle remoto. 
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velocidade é outra. Os resultados precisam ser mais rápidos e os desafios, constantes. Essa 

geração nasceu com a tecnologia, não conheceu o mundo sem Internet, mp3,telefone celular e 

compras on-line. Esse geração não lê jornais, mas acompanha as notícias atuais na rede sobre 

cultura e tecnologia, domina ferramentas de edição de imagem, texto e áudio, produzindo seu 

próprio conteúdo. Em outras palavras, a Geração Z está crescendo num mundo diferente, em 

que a tecnologia está convertendo o mercado de massa em milhões de nichos e onde a 

variedade de escolhas nunca foi tão diversificada. Nessa geração, o poder da informação é 

compartilhado, as ferramentas de produção foram democratizadas e os consumidores passivos 

passaram a atuar como produtores ativos.16 

 A Web 2.0 é uma grande rede colaborativa de pessoas dispostas a produzir 

informação e conhecimento coletivamente. A ascensão das redes sociais mostra que as 

informações quando são organizadas de maneira apropriada passam a ser vistas como 

libertadoras em vez de opressivas.  

O termo rede é bem antigo e vem do latim retis, significando o entrelaçamento de fios 

com aberturas regulares que formam uma espécie de tecido. A partir da noção de 

entrelaçamento, malha e estrutura reticulada, a palavra rede foi ganhando novos significados 

ao longo dos tempos, passando a ser empregada em diferentes situações. 

O conceito de rede transformou-se, nas últimas duas décadas, em uma alternativa 

prática de organização, possibilitando processos capazes de responder às demandas de 

flexibilidade, conectividade e descentralização das esferas contemporâneas de atuação e 

articulação social. A idéia de rede social começou a ser usada há cerca de um século atrás, 

para designar um conjunto complexo de relações entre membros de um sistema social em 

diferentes dimensões, desde a interpessoal à internacional. 

Em 1954, J. A. Barnes começou a usar o termo sistematicamente para mostrar os 

padrões dos laços, incorporando os conceitos tradicionalmente usados quer pela sociedade, 

quer pelos cientistas sociais. Ou seja, grupos bem definidos (ex.: tribos, famílias) ou 

categorias sociais (ex.: gênero, grupo étnico).17 

De acordo com Duarte, Fábio, Frei e Klaus, uma rede social é uma estrutura 

social composta por pessoas ou organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações, 

que partilham valores e objetivos comuns. Uma das características fundamentais na definição 
                                                           
16 http:effect.matrix.com 
17 http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social 
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das redes é a sua abertura e porosidade, possibilitando relacionamentos horizontais e não 

hierárquicos entre os participantes. "Redes não são, portanto, apenas uma outra forma de 

estrutura, mas quase uma não estrutura, no sentido de que parte de sua força está na 

habilidade de se fazer e desfazer rapidamente." (2008, p.156) 

Muito embora um dos princípios da rede seja sua abertura e porosidade, por 
ser uma ligação social, a conexão fundamental entre as pessoas se dá através 
da identidade.  "Os limites das redes não são limites de separação, mas 
limites de identidade. (...) Não é um limite físico, mas um limite de 
expectativas, de confiança e lealdade, o qual é permanentemente mantido e 
renegociado pela rede de comunicações."(CAPRA,2008 p. 21-23) 

As redes sociais podem operar em diferentes níveis, como, por exemplo, redes de 

relacionamentos (facebook, orkut, myspace, twitter,tymr), redes profissionais (LinkedIn), 

redes comunitárias (redes sociais em bairros ou cidades) redes políticas, dentre outras; e 

permitem analisar a forma como as organizações desenvolvem a sua atividade, como os 

indivíduos alcançam os seus objetivos ou medir o capital social – o valor que os indivíduos 

obtêm da rede social. 

Na velha economia, o valor de um produto é determinado por sua raridade e 

dificuldade de obtenção. Na nova economia, o valor de um produto é calculado de acordo 

com o número pessoas que o utilizam. Esse princípio ficou conhecido como Lei de Metcalfe 

(batizada em homenagem ao seu criador, Bob Metcalfe) e pode ser aplicada a qualquer 

produto ou serviço de tecnologia. De acordo com a teoria, o valor de uma rede é igual ao 

número de usuários elevado ao quadrado. Isto é, na nova economia, o valor da rede é maior 

do que a da soma de seus integrantes.18 

Portanto, a intensificação da formação das redes sociais, nesse sentido, reflete um 

processo de fortalecimento da Sociedade Civil, em um contexto de maior participação 

democrática e mobilização social. O acesso à redes sociais cresceu 3,84 pontos percentuais 

quando comparados os meses de dezembro de 2010 e de 2011, totalizando 19,38% de visitas. 

Já os sites de conteúdo adulto tiveram aumento de apenas 0,67 ponto percentual no mesmo 

período e ficaram com 5,28% das visitas.19 

                                                           
18 http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Metcalfe 
19http://www.geekaco.com/brasileiros-preferem-acessar-redes-sociais-a-sites-de-conteudo-adulto-aponta-
pesquisa acessado em 28/02/2012  
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No Brasil, o  Facebook é a maior rede social com 36,1 milhões de visitantes, o que 

representa 192% de aumento nos últimos 12 meses (de dezembro/2010 a dezembro/2011)20. A 

rede social fundada por Mark Zuckerberg ultrapassou o Orkut em dezembro de 2011. O Brasil 

sempre foi um mercado interessante para o setor e possui a quinta maior população nas redes 

sociais.  

Este cenário mudou em 2011 quando o site triplicou em audiência e passou para a 

primeira posição no país. Além do Facebook na liderança e o Orkut logo em seguida, outras  

redes sociais muito usadas pelos brasileiros são o Windows Live e o Twitter, em terceiro e 

quarto lugares, respectivamente.  

A seguir, pode-se ver, para o Brasil, as principais redes sociais e respectivas quantitativas de 

usuários.  

1º-Facebook – 36 milhões 

2º-Orkut – 34 milhões 

3º-Windows Live – 13 milhões 

4º-Twitter – 12 milhões 

5º-Vostu – 4,9 milhões 

6º- Google++ – 4.3 milhões 

7º- Tumblr –4 milhões 

8º- Linkedin – 3,1 milhões 

A premissa da rede social é exatamente facilitar o compartilhamento de pequenas 

informações, a partir da contextualização das redes sociais como interface de colaboração. 

Segundo Pierre Lévy (1996), o ciberespaço é um fenômeno decorrente de demandas sociais 

historicamente datadas na crise de paradigmas da virada do século XX para o XXI.  

Sendo assim, deposita-se nas redes sociais a possibilidade de construir um espaço 

virtual propício à produção de aprendizagens colaborativas e novos conceitos sociais. Nos 

últimos anos, o uso pedagógico e educativo das Tecnologias da Informação e Comunicação 

no sistema de ensino brasileiro vem sendo discutido, principalmente, pela perspectiva de 

inserir novas práticas e caracterizar a aprendizagem colaborativa através das redes sociais. 

 

                                                           
20 A comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) é líder mundial em mensuração do mundo digital e fonte preferencial de 
inteligência digital para marketing e negócios. www.comscore.com/companyinfo.Pesquisa divulgada no dia 17 
de janeiro, 2012. 



46 

 

 

 

 

2.4 – Plataformas computacionais colaborativas 

Os Sistemas de Plataforma Web consistem em sistemas que funcionam através de web 

browser e sistemas de navegação. Nesse formato, os softwares funcionam pela Internet, 

podendo ser integrados a vários programas, formando uma grande plataforma. Sua 

funcionalidade tem como objetivo utilizar um sistema de plataforma Web, desenvolver um 

sistema on line, integrando as informações numa única base de dados. 

A Plataforma Web 2.0, pode ser acessada através de um navegador qualquer. Seus 

principais benefícios são: 

� Mobilidade – aplicativos disponíveis em qualquer lugar; 

� Investimento reduzido – baixo custo de instalação e manutenção de versões; 

� Gerenciamento Centralizado – o gerenciamento da aplicação é um único ponto; 

� Liberdade – aplicações flexíveis, seguras e de alto desempenho. 

Traremos aqui os conceitos de Plataforma Virtual e Plataforma Digital, às quais 

referenciamos neste estudo.  

Definimos como plataforma, um programa desenvolvimento através de algumas 

linguagens de programação, cuja montagem se faz através da plataforma virtual com os 

componentes arquiteturiais que podem ser conectados de diferentes formas, gerando distintas 

configurações estruturais, que resultam na plataforma de aplicação que será utilizada.  

Através dessa plataforma também definida como ambiente Web 2.0 o usuário envia 

informações ao software que poderá ser lida por outros usuários através de links, scraps etc. 

de acordo com o perfil e característica do usuário e seus interesses. Sendo assim, as 

plataformas (estruturas) têm funções compartilhadas a vários programas que estão disponíveis 

na rede social Web2.0  e sua funcionalidade atende as diversas tribos culturais de forma 

coletiva. 

Apresentamos também a definição de Ambiente Virtual, para logo mais concluirmos a 

definição de Plataforma Virtual. 

 
“O ambiente virtual (digital) de aprendizagem é um sistema cognitivo que se 
constrói na interação entre sujeitos-sujeitos e sujeitos-objetos, transformam-
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se na medida em que as interações vão ocorrendo, que os sujeitos entram em 
atividade cognitiva. (…) Não existem fronteiras rígidas do que é meio, 
objeto e sujeito, pois um ambiente virtual de aprendizagem, sob a 
perspectiva construtivista, se constitui sobretudo pelas relações que nele 
ocorrem.“ (MAÇADA 2001, p. 44). 

Na citação acima, define-se a característica principal de um ambiente virtual de 

aprendizagem que é o estabelecimento das relações entre os diversos sujeitos que nele 

“habitam”. Esse processo dinâmico de estabelecimento de relações tem um aspecto estrutural, 

uma forma de organização que permite ao autor, defini-lo como um sistema cognitivo. Nesse 

sistema, cada sujeito recria o próprio ambiente a partir de suas interações com os outros e com 

o próprio ambiente, “nem somente individual, nem coletivo, mas essencialmente construído” 

(Maçada 2001, p. 43). Maçada também problematiza o significado dado à palavra “virtual”. 

Em sua visão, existe uma dicotomia no senso comum que define virtual em oposição ao real, 

ou seja, como não-real. Para tanto, ela trabalha com a relação Atual x Virtual trazida de Lévy 

(1996), em que o atual é entendido como a criação sobre a virtualidade que uma problemática 

oferece.  

Nessa visão, a Plataforma virtual seria então um ambiente em que o usuário modera 

suas páginas colaborativamente e executa suas atividades interagindo com os dispositivos 

disponíveis que a ele se integram. 

Neste sentido, apresentamos aqui um conceito para Plataforma virtual que difere de 

AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), já que este ambiente foi criado com limitações de 

ferramentas simples que auxiliam na montagem de cursos acessíveis pela Internet e sua 

plataforma tem funcionalidades e características cooperativas. 

No espaço do saber, as tecnologias digitais de informação e comunicação 
nos permitiriam criar e percorrer mundos virtuais, colocando sobre novas 
bases os problemas do laço social e abrindo possibilidade não somente para 
pensarmos coletivamente a aventura humana, mas, principalmente, para 
influenciá-la “mediante invenção de formas de pensar e se relacionar que 
contribuam para fazer emergir inteligências coletivas na humanidade”. 
LEVY (p. 33, 1996) 

A Plataforma Digital é um mundo criado dentro do computador (plataforma 

programável), com elementos prontos criados por programadores, por exemplo, o pacote 

Windows, que de forma ampla oferece um pacote de serviços compactados, que facilitam o 

trabalho do usuário sem a consulta a internet.  Neste caso, o programa foi criado com a idéia 

de atender a serviços rotineiros de uma máquina de escrever, com atributos inovadores como 

agenda, calculadora, programas do Office e linguagem acessível. O usuário precisa 
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necessariamente de um teclado, para digitar as informações ou comandos para ter acesso a 

Plataforma Digital. 

“Quando falamos de mundos virtuais temos em mente vastas redes 
digitais, memórias, informáticas, interfaces multimídias interativas, 
rápidas e nômades das quais os indivíduos poderão se apropriar 
facilmente. Imaginamos, sobretudo, uma relação com o saber diferente da 
que hoje prevalece à instauração de um espaço de comunicação não-
midiático, uma profunda renovação das relações humanas... uma 
reinvenção da democracia.” (LÉVY, 1996, p. 94). 

Maçada (2001), utiliza o termo digital como a perspectiva do virtual ligada à 

tecnologia, ou seja, que define que o ambiente está localizado nos sistemas computacionais, e 

não no mundo físico. 

Neste sentido, concluímos que a Plataforma Digital é o ambiente onde  as informações 

são elaboradas e necessariamente precisa  de uma estrutura física já constituída, como citado 

acima, diferentemente de Plataforma Virtual que requer, além da estrutura física (digital – o 

programa construído), uma conexão com extensões e plugins para que aconteça o acesso a 

Virtualização através do acesso em tempo real. 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DOS AMBIENTES ZOHO, SLOODLE E GOOGLE À LUZ 

DE ATRIBUTOS DE COLABORAÇÃO. 

Não duvidemos, ao longo do  tempo,somente os 

                                                                                 vetores mudam. (VIRILIO, 1996). 

 
Neste capítulo serão analisadas e discutidas as Plataformas Virtuais presentes na 

contemporaneidade à luz dos atributos de colaboração para a Educação. O Objetivo deste 

estudo é apresentar essas plataformas colaborativas, como mais um material didático de apoio 

educativo que possa atribuir valor ao processo ensino-aprendizagem.  

As plataformas Virtuais aqui apresentadas são ambientes disponíveis na rede Internet 

que podem ser acessadas por usuários com perfis variados. Estas plataformas foram 

selecionadas por apresentarem recursos de colaboração alvo desta investigação. 

Assim, esses ambientes interativos, sob um olhar pedagógico, podem trazer para a 

Educação uma nova forma de ensinar e aprender, já que o momento que estamos imersos 

dispõe de inovações tecnológicas contagiantes para  os aprendizes. Neste sentido, o foco desse 

estudo é apresentar essas plataformas e o seu grau de importância, quando apropriados pela 

Educação.   

Nosso universo de pesquisa será a Plataforma da Família Zoho, Família Google e a 

Plataforma Sloodle. Como foi dito, será utilizado o método descritivo exploratório voltado 

para o estudo de caso dessas plataformas e suas contribuições para a Educação. 

3.1- Plataformas Família Zoho 

Fundada em 1996, a Zoho é uma divisão da Zoho Corporation, anteriormente 

chamado de ADVENTNET Inc., sediada em Pleasanton, CA com escritórios na 

América do Norte, Europa e Ásia. Segundo Sridhar Vembu, fundador e CEO (Chefe 

Executivo da Zoho) “Ser inovador significa perturbar o status”. E exatamente isso, que 

Vembu, fez com a Zoho ao produzir, segundo a última contagem no 1º semestre do ano de 

2011, nada menos do que 22 aplicativos de negócios cloud21.  

                                                           
21 Serviços ou aplicações que utilizam computação em nuvem que refere-se à utilização da memória e das 
capacidades de armazenamento e cálculo de computadores e servidores compartilhados, interligados por meio 
da Internet, seguindo o princípio da computação em grade. 



50 

 

 

 

 É essa estratégia que está permitindo que canais coloquem na nuvem seus clientes de 

todos os tamanhos. O Zoho oferece plug-ins online para soluções como Microsoft Office e 

Microsoft SharePoint. As aplicações Zoho dividiram-se em três categorias: Produtividade, 

Colaboração e Negócios. 22A Zoho também suporta widgets23 de terceiros no site que 

permitem aos usuários compartilhar artigos e outras informações em diferentes plataformas. A 

plataforma obriga o usuário a registrar-se para acessar os serviços da Zoho, fornecendo 

informações pessoais. A Zoho oferece uma opção de login para acessar e ver a de 

demonstração de alguns dos seus serviços Zoho, todos os serviço Zoho estão disponíveis na 

versão demo (demonstração).  São mais de 5(cinco) milhões de usuários que trabalham com a 

linha Zoho.  

Abaixo segue a figura que apresenta os aplicativos da Plataforma Zoho. 

              Figura 1- Aplicativos da Família Zoho 

 

Fonte: adsinimages.com 

                                                           
22 http://www.zoho.com/acessado 21/09/2011 
23 é um componente de uma interface gráfica do usuário (GUI), o que inclui janelas,botões, menus, ícones, barras 
de rolagem, etc. 
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A idéia inicial é apresentar o histórico da Plataforma Zoho, suas aplicações, e o que 

cada aplicativo apresenta em sua arquitetura. A seguir analisar-se-á quatro (4), desses 

aplicativos e sua contribuição para a Educação. 

Aplicativos da família Zoho: 

� Zoho Mail - Valoriza a sua privacidade, sua interface é acessível como qualquer 

outro e-mail. O Zoho Mail disponibiliza um amplo espaço de armazenamento, com 

endereço eletrônico personalizado para empresas e com o domínio @zoho.com. 

� Zoho Write - Processador de palavra on-line, sua barra de ferramentas tem 

tabulador com itens agrupados baseados no contexto. Permite ao usuário partilhar 

documentos on-line com amigos em base individual ou em grupo, permitindo 

ainda a colaboração em tempo real. Sua linha de suporte offline dá acesso e edita 

os documentos existentes sem uma conexão de internet. O documento em offline 

será sincronizado quando estiver online. Através do zoho write pode-se partilhar 

documentos com a característica do editor WYSIWYG24 do escritos Zoho para 

publicar os seus documentos no blog. Ainda nesta plataforma o usuário pode 

escrever documentos em um ambiente com se fosse um papel real. 

� Zoho Sheet - Permite criar planilhas on-line, sua plataforma cloud permite acessar 

sua planilha de qualquer lugar, pois não é necessária a sua instalação. Sua edição 

colaborativa permite que múltiplos usuários trabalhem em uma só planilha 

simultaneamente. Tem capacidade de Importar ou Exportar planilha do Excel. 

� Zoho Show 2.0 – É uma ferramenta on-line, elaborada para fazer apresentações 

acadêmicas, profissionais e recreativas. Tem a facilidade de ser acessado em 

qualquer lugar, a qualquer hora. Essa é umas das plataformas Zoho que tem sua 

interface gratuita.  

� Zoho Docs - É um repositório central de documentos para todos os tipos de 

documentos. Armazena e compartilha arquivos com segurança e pode ser acessado 

que qualquer lugar. Através desta plataforma você pode anexar documentos 

diretamente e enviar um email para individual ou grupos da Zoho Docs. Esta 
                                                           
24 É o acrônimo da expressão em inglês "What You See Is What YouGet", cuja tradução remete a algo como "O 
que você vê é o que você obtém" (OQVVEOQVO). Significa a capacidade de um programa de computador de 
permitir que um documento, enquanto manipulado na tela, tenha a mesma aparência de sua utilização, 
usualmente sendo considerada final a forma impressa. O uso inicial do termo foi relacionado a editores de texto, 
agora porém é aplicado a qualquer tipo de programa. 
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plataforma também apresenta um recurso integrado de bate-papo, que permite ao 

usuário compartilhar suas idéias e documentos. Este aplicativo tem uma pasta 

"Shared Docs" que distingue entre os arquivos compartilhados e outros usuários.  

� Zoho Notebook - Criar diferentes tipos de conteúdo como, texto, imagem, áudio, 

vídeo etc. Suas informações ficam acessíveis em um só lugar. Pode agregar e 

incorporar o conteúdo de qualquer tipo e múltiplas aplicações. Disponibiliza 

compartilhar  um livro inteiro, página ou apenas um objeto de uma página através 

da concessão de leitura / gravação. Tem um dispositivo de controle de versão que 

mantém o controle de mudanças não apenas no nível livro ou página, mas também 

no nível do objeto. 

� Zoho Wiki - A Plataforma Zoho Wiki, é composta por portais online para 

colaboração em grupo, conhecimento e partilha de informação. Este ambiente 

permite controle de acesso, e apresenta informações sob diferentes 

classificações.  Um RFP (Request for Proposal), solicitação de proposta que pode 

ser visto por todos, mas somente o proprietário pode editá-lo. Com Zoho Wiki, é 

possível criar espaços de trabalho personalizados para departamentos diferentes, 

cada um com seu próprio administrador e permissões especiais. Ao usar o gabinete 

Zoho Wiki do arquivo, você pode fazer upload de documentos importantes da 

empresa, escolas, manuais de projeto, etc. Esses arquivos podem ser seguramente 

compartilhados entre os diferentes departamentos institucionais de diferentes 

países.  Por ter seus documentos "cloud” significa que através da partilha de seus 

documentos online, as barreiras geográficas são quebradas.   

� Zoho Share - É um repositório centralizado e público que permite aos usuários 

fazer upload, publicar e compartilhar documentos, apresentações em PDF e 

planilhas.  

� Zoho Planer - Plataforma que organiza, compartilha e colabora on-line. Apresenta 

um dispositivo com várias listas de tarefas com data. Adiciona lembretes de e-mail 

para lembrá-lo sobre suas atividades. Bloco de anotações e upload de imagens de 

qualquer lugar. 

� Zoho Chat - No Zoho Chat 2.0, agora você tem a capacidade de se conectar com 

outras pessoas - os usuários do Zoho ou  não. A aplicação de chat em si pode ser 
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lançada de dentro de quase todos os aplicativos da família  Zoho com inscrição on-

line, esta interação agora integra todas as principais redes de mensagens 

instantâneas. O Zoho Chat 2.0 é integrado dentro da maioria das aplicações da 

empresa para permitir a colaboração em tempo real com os colegas.  

� Zoho CRM - Zoho CRM oferece um portfólio completo de software de gestão de 

relacionamento com clientes do ciclo de vida de vendas gestão, Marketing, 

atendimento ao cliente, e as atividades de inventário em um único sistema. É 

simples de usar, mas recheada de funcionalidades para automação, personalização, 

integração e colaboração que permitem crescer o seu negócio e ter uma visão de 

360 graus de interações com seu cliente. 

� Zoho Discussions – Zoho Discussões é uma Plataforma que ajuda você a 

configurar o seu próprio suporte a comunidades de clientes e comunidades 

privadas, onde os problemas são resolvidos, os temas são discutidos e as idéias são 

trocadas. Zoho Discussões traz todos sob o mesmo teto. Gerenciar comentários, 

idéias, questões e problemas em um único portal. 

� Zoho Meeting - Permite reuniões on-line, suporte remoto e conferências Web,com 

sessões de host reunião, desktop compartilhado, colaborar com os outros e alcançar 

mais pessoas instantaneamente.  

� Zoho Creator - É a maneira mais fácil e rápida para criar aplicações 

personalizadas em seu próprio país on-line. Interface Drag and Drop (arrastar e 

largar), automatizar processos de negócios com fluxo de trabalho personalizado, 

coletar dados, analisar e gerar relatórios, definir notificações de e-mail, agendar 

tarefas e colaborar com os membros de sua equipe e clientes. 

� Zoho Invoice - Zoho Invoice é um programa de faturamento online fácil de usar 

que auxilia a enviar faturas dos seus projetos e despesas do cliente, receber 

pagamentos e rastrear a instabilidade financeira de sua empresa de maneira rápida 

e eficiente. Ele torna o faturamento e o acompanhamento muito fáceis, reduzindo 

seu tempo para gerenciar a papelada e receber pagamentos, de modo que você 

possa se concentrar nos seus clientes e negócios. 

� Zoho Projects – É um projeto de gerenciamento on-line que permite o 

Planejamento e Acompanhamento do  projeto dentro do cronograma. O recurso de 
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colaboração ajuda a melhorar a comunicação dentro da equipe. O Bug Tracking 

permite-lhe controlar os erros que os projetos de software leram  e corrigir todos 

os erros a tempo. 

� Zoho Reports - É um relatório on-line e serviço de Business Intelligence que ajuda 

você a analisar facilmente os dados de negócio e criar relatórios e 

dashboards(painel de instrumentos) perspicaz para tomada de decisão 

informada. Permitindo ainda que você facilmente crie  e compartilhe relatórios em 

questão de minutos sem TI ajuda.  

� Zoho Recruits - É uma plataforma de Sistema Acompanhamento de 

candidatos  e software de recrutamento  de pessoal que ajuda as agências e 

departamentos  a selecionar  currículos e candidatos de forma rápida e eficiente.   

� Zoho People - É um sistema de gerenciamento de recursos humanos e 

recrutamento de pessoal. Sempre atualizando o organograma de sua empresa, 

gerando transparência para seus colaboradores. Cria seqüências de tarefas para 

processos evitando erros nas atividades de seus colaboradores.  

� Zoho Business - Tem uma série de grandes aplicações para o seu negócio e uso 

pessoal. Oferece Mensageiro instantâneo, e-mail e Contatos, Gerente de Tarefas e 

Calendário, Processador de Texto, Planilha e Apresentação, Notas de Aplicação, 

Links e Armazenamento de Documentos. 

� Zoho Marketplace - Um gerenciador de tarefas simples e eficiente para uso 

pessoal, sem fins lucrativos ou de uso comercial. Ele permite a atribuição de 

tarefas/ unassignment e mudança de atribuição para ser facilmente alcançado a 

partir das tabelas com os membros da equipe e tarefas usando ações 

personalizadas. 

Como vimos, a plataforma Zoho, oferece diversos dispositivos de colaboração que 

podem ser associados à Educação direcionada à aprendizagem significativa. O mundo depara-

se com imensa quantidade de informações com extrema velocidade de transmissão destas 

informações “(...) a grande rede eletrônica não suprime a velha escrita; ao contrário, ela 

remete aos milhões de textos, artigos, publicações, revistas especializadas, jornais que 

acumulam a cada dia mais bibliotecas e centros de documentação” (LÉVY, 1999, p. 33). 
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Portanto nesse sentido tais ambientes como a Internet, transforma todo contexto social e ao 

mesmo tempo o modo de pensar e agir de seus usuários. 

Esses espaços on-line Web 2.0 podem ser vistos como atributos de criação e 

colaboração em que os usuários aprendem e constroem conhecimento de forma coletiva, 

sendo que cada um traz consigo conhecimentos prévios já elaborados e através desta 

plataforma poderão se construídos novos conceitos e significados para novas formas de 

aprender. 

A cibercultura é, portanto, nos dias de hoje, uma realidade insofismável. O nosso 

cotidiano é marcado por traços que deixam exposta esta realidade. A cada vez maior 

percepção dos traços da cibercultura deve-se à crescente expansão do ciberespaço. Para 

Lemos e Lévy (2010, p. 45): 

  ...As novas tecnologias de informação e comunicação alteram os processos 
de comunicação, de produção, de criação e de circulação de bens e serviços 
neste início de século XXI, trazendo uma nova configuração social, cultural, 
comunicacional e, conseqüentemente, política. Essa nova configuração 
emerge com os três princípios básicos da cibercultura: liberação da emissão, 
conexão generalizada e reconfiguração social, cultural, econômica e política. 
Estes princípios vão nortear os processos de “evolução cultural” 
contemporâneos. Sob o prisma de uma fenomenologia do social, esse tripé 
(emissão, conexão, reconfiguração) tem como corolário a mudança social na 
vivência do espaço e do tempo.   

Como já referenciado acima, analisar-se-á a plataforma da família Zoho disponível na 

Web 2.0, cujo estudo apresentará uma investigação acerca deste espaço como recurso 

pedagógico colaborativo na construção do conhecimento direcionado. Seguindo a linha de 

pensamento de Lévy (1999), percebe-se que a gama de possibilidades educacionais que as 

novas tecnologias nos oferecem são inúmeras, porém, ainda não exploradas em todas as suas 

potencialidades. 

A) Zoho Notebook  

Ferramenta capaz que criar diferentes tipos de conteúdo através texto, imagem, áudio, 

vídeo. No espaço escolar essa plataforma pode ser utilizada para criar aulas demo 

(demonstração) como um tutorial para aulas posteriores, conteúdos selecionados por 

professores. Como se trata de um ambiente de colaboração, o usuário desta plataforma passa a 

ter acesso classe wiki25, podendo trabalhar com temas individualizados, de acordo com a 

                                                           
25  É uma estrutura que abstrai um conjunto de objetos com características similares através de atributos.  
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disciplina e professor. Neste ambiente o aluno, além de aprender a lidar com vários ambientes 

e simuladores em sala de aula, passa a compartilhar, com outros alunos, vários materiais 

didáticos confeccionado por eles mesmos como; um livro inteiro, postar texto, criar vídeo e 

áudio.  

Cita-se abaixo, alguns elementos relevantes que apontam resultados significativos se 

direcionados a Educação.  

� Permite o trabalho colaborativo em grupo, possibilitando os alunos ao 

resultado de um trabalho construído com a ajuda de todos; 

� Cria apresentações de vídeo e áudio, disponibilizando o material em hiperlink 

para  página da Web; 

� Permite a montagem de um livro, com imagem e áudio; 

� Colabora com um conjunto básico de ferramentas em tempo real 

whiteboarding26, que permite ao usuário marcar e anotar o conteúdo de suas páginas e 

direcionar seus alunos ao que fazer como tarefa; 

� Promove a criatividade e a interação com os seus botões que permitem criar 

estórias em quadrinhos, montagem de jornais, portfólio, cartazes, através de balões de 

fala e notas de texto. As páginas e os objetos discretos dentro da sua interface 

facilitam a usabilidade do usuário.  

� Apresenta elementos de demonstração a partir de situações reais, assim torna a 

aprendizagem significativa; 

� Contribui com a construção da aprendizagem a partir de conceitos já pré-

estabelecidos.  

A vantagem desta plataforma se destaca por possuir uma interface parecida com um 

editor de texto avançado, com dispositivos incluindo site, RSS feeds, fotos vídeos e recortes 

da web, além de ser capaz de importar página HTML, e como tal trazer widgets da Web de 

cada descrição. 

Estas ferramentas apresentam resultados significativos para a aprendizagem 

colaborativa. Concluindo, nota-se que esta plataforma de colaboração on-line ao ser 

investigada apresenta características de cooperação e colaboração na construção do 

conhecimento, ressaltando que a aprendizagem mediada por computador, proporciona 

                                                           
26  É a colocação de arquivos compartilhados em um notebook na tela compartilhada ou quadro branco.  
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resultados variáveis como; desenvolvimento de habilidades cognitivas, aprendizagem 

simbólica e significativa, contribuição a aprendizagem construcionista enfatizando as 

conexões do novo com o que já se sabe, já se experimentou. 

Percebe-se assim, a convergência da teoria com a ferramenta tecnológica, pois ainda 

para Ausubel, Novak & Hanesian (1980) a interação entre novas informações e 

conhecimentos prévios pressupõe que os conceitos subsunçores constituam-se enquanto tais e 

potencializem a aprendizagem, apresentando como características a capacidade de 

discriminalidade, abrangência, disponibilidade, estabilidade e clareza, e efetiva-se no 

ambiente escolar, sobretudo, por meio da aprendizagem de conceitos e de proposições 

(NOVAK, 1981).  

A seguir, apresenta-se a tela inicial da Plataforma Zoho Notebook, citada nesta 

pesquisa:  

     Figura 2 – Página Inicial da Zoho Notebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: http://notebook.zoho.com 

 A Figura 2 apresenta a tela em que o usuário pode criar diferentes tipos de arquivos 

do tipo Texto, Imagem, Vídeo, Áudio, HTML etc., além de poder inserir informações e 

compartilhar um livro inteiro, página ou apenas um objeto em uma página através da 

concessão de leitura / gravação. 



58 

 

 

 

              Figura 3 – Menu criação de conteúdo Website : documento, planilha e Whiteboarding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: http://notebook.zoho.com 

Na tela da figura 3 o usuário pode criar planilhas como no Excel, criar documentos, 

compartilhar arquivos através de videoconferência e conferência de dados. O usuário pode 

ainda fazer anotações e compartilhar documentos. 

Como ferramenta de apoio educacional o professor pode direcionar a plataforma para 

construir planilhas de matemática ou estatística e compartilhá-las ao grupo de forma coletiva 

aprimorando conceitos e formatando conteúdos. A aplicabilidade dos outros recursos 

encontrados no Zoho Notebook permite que os usuários possam trocar arquivos em vários 

formatos facilitando a estratégia de comunicação e habilidades cognitivas de maneira que os 

alunos interajam e construam novos conhecimentos. 

Ainda para o ambiente escolar esse tipo de material didático tecnológico (plataforma 

virtual) otimiza o aprendizado, além de oferecer aos alunos um diferencial na execução de 

suas tarefas.  
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            Figura 4 – Menu criação de conteúdo flexíveis texto, imagem, áudio, vídeo ,HTML e URL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fonte: http://notebook.zoho.com 

Na tela da figura 4 o usuário pode adicionar textos, imagens, vídeos, páginas da Web, 

criar livros e exportar HTML, com a opção de exportar uma página individual ou um livro 

inteiro.   

B) Zoho Show 2.0 

A segunda plataforma a ser apresentada e analisada é a Zoho Show 2.0, de propriedade 

da AdventNet, uma empresa que também produz softwares de gerenciamento de rede. Eles 

oferecem muitos aplicativos de escritório, incluindo uma aplicação de CRM-Customer 

Relationship Management (CRM),  Gestão de Relacionamento com o Cliente que se defini 

como uma classe de ferramentas que automatizam as funções de contato com o cliente.  

A plataforma Zoho Show foi lançada em junho de 2006 e em dezembro de 2007, e  foi 

introduzida com novos atributos de compartilhamento on-line. Suas interfaces oferecem 

muitos recursos de edição úteis, tornando-a mais atraente com seu formato baseado na 

web. Os usuários podem carregar e criar uma apresentação personalizada e compartilhá-la 

com os outros usuários na rede.  Enquanto o usuário tem acesso à internet e um navegador, 

eles podem criar,  editar e visualizar apresentações e apresentá-las na plataforma  Zoho Show. 
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O aplicativo apresenta um logotipo da família Zoho. Suas aplicações são uma 

reminiscência de Microsoft Power Point, com uma variedade de ícones para serem 

escolhidos.   Para usar essa plataforma os usuários devem criar uma conta Zoho para acessar 

todas as aplicações da empresa. No ambiente Zoho Show 2.0 não é necessário fazer assinatura, 

o usuários pode acessá-lo gratuitamente. Cada usuário tem acesso a todas as características 

atuais como, a capacidade de transferir / assistir a apresentações em tempo real; salvar as 

apresentações que você criar online e compartilhá-las, editá-las apenas com um navegador 

Web. Por se tratar de uma plataforma com interface intuitiva e simbólica, este espaço de 

construção colaborativa possibilita ao aluno estabelecer novos conceitos por estar utilizando 

um novo método de aprendizagem, que sai de textos decorativos e formatados, para uma 

plataforma que requer que o aluno ao menos tenha traçado uma estratégia para o que vai ser a 

apresentado e elaborado, a fim de apresentar resultados significativos na aprendizagem 

mediada por computador. 

Para Vygotsky( 1987), a aquisição de conhecimentos se opera pela interação do sujeito 

com o meio, ou seja, o sujeito não é apenas ativo, mas interativo. 

Dessa forma, o educador deve ter o papel de facilitador criativo na construção 

conhecimento, oferecendo um ambiente adequado que propicie conexões individuais e 

coletivas, capaz de criar condições para mudanças significativas no aprendizado. 

A colaboração diferencia da cooperação por não ser apenas um auxílio ao 
colega na realização de alguma tarefa ou indicação de formas para acessar 
determinada informação. Ela pressupõe a realização de atividades de forma 
coletiva, ou seja, a tarefa de um complementa o trabalho de outros. Todos 
dependem de todos para a realização das atividades, e essa interdependência 
exige aprendizados complexos de interação permanente, respeito ao 
pensamento alheio, superação das diferenças e busca de resultados que 
possam beneficiar a todos. (KENSKI, 2003, p.112). 

 
Portanto, como citado acima, estes ambientes de interação e colaboração tornam-se 

uma opção interessante para educadores e estudantes quando utilizados adequadamente.  

Abaixo se encontram alguns atributos de colaboração observados na Zoho Show 2.0: 

� O compartilhamento da aprendizagem em grupo nesta plataforma acontece quando 

os usuários trocam informações, resolvem atividades juntos e sanam suas dúvidas.  

� Aprendizagem coletiva mediada por computador obtém-se a partir da utilização 

dos recursos multimídia como áudio, texto, vídeo e animações e/ou 
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funcionalidades voltadas à otimização da gestão das atividades, direcionadas pelo 

professor aos trabalhos em grupo. 

� Apresenta novas alternativas para construção de trabalhos, pois por se tratar de 

uma plataforma parecida com o Power Point, oferece aos usuários uma variedade 

de botões que facilitam a construção de slides que podem ser compartilhados e 

alterados em tempo real.   

� Proporciona a sistematização e a consciência do que foi elaborado em equipe já 

que o aluno promove um espaço de organização de pensamento, reflexão sobre sua 

aprendizagem e consciência do novo saber, que será elaborado através dos 

conteúdos trabalhados no decorrer do período de estudo com prática e teoria. 

� Organiza idéias pré- construídas através do aplicativo, pois o aluno pode construir 

seus conceitos com ajuda do professor, podendo alterar ou modificar seus 

conceitos formados a partir da elaboração do estudo direcionado.  

� Possibilita o trabalho com temas transversais e a multidisciplinaridade, porque a 

plataforma favorece aos usuários trabalharem com todas as disciplinas curriculares 

e todos os conteúdos dos temas transversais de forma multidisciplinar. Dessa 

forma, várias áreas do conhecimento podem ser exploradas de maneira coletiva.  

� Estímulo a aprendizagem e autonomia dos alunos. Por se tratar de um ambiente de 

interação e construção colaborativa, o aluno se sente estimulado e 

consequentemente se sente autônomo por construir novos saberes. 

� Avaliação contínua por meio da criticidade, interatividade e participação nas 

atividades propostas, já que cada vez que o professor ou o aluno colabora neste 

ambiente eles podem se auto- avaliar. 

� Articulação do professor através do conteúdo e conceitos trabalhados em sala de 

aula. Com o Zoho Show o professor transfere suas atividades para a plataforma, 

diversificando e articulando novas práticas educacionais no cotidiano escolar, 

como montagem de slides, construção de vídeos entre outros. 

� Remodelagem da aprendizagem; aqui o aluno pode transformar o que aprendeu em 

uma atividade lúdica e pode compartilhá-la em grupos. 
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Identifica-se, assim, que a Plataforma Zoho Show 2.0 possibilita aos usuários escolares 

conhecer mais um ambiente virtual de interação presentes hoje na Web, cujo foco é a 

aprendizagem coletiva e construção do conhecimento mediada por computador através de 

intervenção pedagógica.  Ressalta-se, ainda, que tais métodos e práticas educacionais como 

citado acima, demandam profissionais dispostos ao estudo teórico e prático desses ambientes 

virtuais por se tratar de um recurso pedagógico/ didático que demanda conhecimentos prévios 

de internet e domínio da plataforma escolhida para associá-la a seus conteúdos escolares.  

Assim, nesta rede de trocas sociais a partir da tela do microcomputador e dos 

dispositivos móveis conectados à Internet surgem novas formas de interação dos coletivos que 

irão desembocar nos diferentes fenômenos caracterizados como cibercultura e inteligência 

coletiva (LÉVY, 1999).  A seguir, o layout da Plataforma Zoho Show 2.0, citada nesta 

pesquisa:  

               Figura 5– Página Inicial  da Zoho Show 2.0 

 

Fonte: https//show.zoho.com 

Na tela da figura 5 o usuário pode criar suas apresentações usando alguns temas pré-

construídos como títulos iguais ao Microsoft PowerPoint. Nela o usuário pode inserir 

símbolos e figuras. A tela abaixo oferece ainda alguns botões cuja funcionalidade tem 

redimensionamento para desenhos e o usuário pode personalizar e formatar o design da sua 

galeria. Nestes slides o usuário pode personalizar sua apresentação com as seguintes opções: 

� Adicionar Número do Slide Rodapé e Data 
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� Customizar  o posicionamento, largura, altura de seus espaços reservados 

� Aplicar propriedades de texto para todos os seus espaços  

            Figura 6 – Tela  integração de bate-papo 

 

                 

 

 

 

 

 
 

 

 

            Fonte: https//show.zoho.com 

Na tela da figura 6 o usuário terá acesso ao Remoto / Live apresentações que foram 

integradas com Zoho Chat. Aqui o usuário e os participantes / colaboradores podem ter uma 

participação reforçada com chat ao vivo. A seguir algumas informações sobre esta tela. 

� Não existe limite de participantes para assistir a uma apresentação remota; 

� Zoho Chat permite a integração de conversar com o participante como e quando 

necessário durante o curso da apresentação; 

� Área de trabalho acessa com único clique; 

� Permite compartilhar dekstop do apresentador com os participantes. 

Como vimos este ambiente é um aplicativo que pode ser utilizado por todas as 

disciplinas educacionais, visto que a plataforma on-line disponibiliza vários dispositivos que 

contribuem para a aprendizagem significativa a fim de relacionar novos conhecimentos à 

aprendizagem anterior e trabalhar habilidades cognitivas. Observa-se, ainda, que por se tratar 

de um ambiente intuito e inovador, tem-se o professor como mediador do processo que pode 

explorar cada uma de suas funções e enriquecer seus conteúdos, com o objetivo de ensinar aos 

alunos a não criarem apresentações lineares, já que o ambiente disponibiliza ao usuário criar 
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apresentações com ramificações usando hiperlinks e links para outros sites, trabalhando assim 

a inclusão digital e a partilha de informações mediada por computador. Outro atributo de 

colaboração encontrado no Zoho Show é que ela é uma plataforma em que os participantes 

junto com outros usuários podem editar brainstorm27 em uma apresentação e colaborar em 

tempo real com múltiplos usuários, resultando em uma inteligência coletiva. Vemos então que 

esse tipo de tecnologia se for direcionada para o ensino aprendizagem, pode trazer em seu 

bojo inovação e dinamismo, porém tal prática só trará resultados relevantes se acompanhados 

de planejamento e conhecimento para alcançar objetivos comuns. 

C) Zoho Writer 2.0 

A terceira plataforma é a Zoho Writer que oferece um amplo conjunto de recursos de 

edição on-line. Zoho Writer é um processador de texto online que permite criar e compartilhar 

documentos online.  

O maior benefício deste software é que o usuário não precisa instalar nenhum software 

em sua máquina, pois tudo que se precisa é um navegador Web (Internet Explorer 5.5 +,  

Firefox 1.5+, Mozilla1.4+ ou Netscape 7.0+) e uma conexão de Internet. Independentemente 

do tipo de navegador, deve–se habilitar o JavaScript para o Zoho Writer funcionar 

corretamente. As interfaces são similares às do MS-Word . 

 Zoho Writer é carregado com um rico conjunto de funcionalidades, através das quais   

o usuário  pode criar e formatar documentos on-line com um editor WYSIWYG , assim como 

acessar, editar e compartilhar (por e-mail) documentos on-line de qualquer lugar com quem 

quiser. 

A plataforma disponibiliza para os usuários  importar e exportar documentos em todos 

os formatos mais populares (Word,  ODT, RTF, JPG, GIF, PNG, HTML e TXT), bem como 

postar  seus documentos em  blogs (Blogger, LiveJournal, Typepad, WordPress etc ) de 

dentro Zoho Writer. Ele oferece ainda duas outras características: a capacidade de visualizar o 

histórico de seus documentos podendo reverter para qualquer versão de sua escolha, bem 

como bloquear os seus documentos enquanto estiver trabalhando no modo compartilhado.  O 

Zoho Writer tem características similares a do Word do pacote Office,embora existam muitas 

mudanças nas interfaces com abas, listagem de documentos no editor.  

                                                           
27  Técnica de criatividade do grupo pelo qual tentam encontrar uma solução para um problema especifica, 
reunindo uma lista de idéias espontâneas. 
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A maior diferença entre Zoho Writer e um processador de texto 'offline', tais como MS 

Word ou Word Perfect, é que esse usa o conceito de tags como pastas para organizar seus 

documentos. Tags são palavras-chave, termos ou categorias que lhe permite organizar vários 

documentos de projeto por nomes, data, os indivíduos, empresas ou qualquer outra coisa que 

você pode imaginar. Além disso, você pode rotular um único documento com várias marcas 

que ajuda no cruzamento de documentos. O Zoho Writer oferece um conjunto de botões 

multicoloridos com uma ampla gama de opções. 

A Zoho Writer tem característica de uma plataforma colaborativa cuja funcionalidade 

traz para o ambiente educativo métodos e estratégias de um aplicativo inovador com atributos 

de entretenimento que podem apresentar resultados relevantes e significativos ao aprendizado. 

Por se tratar de um modelo híbrido on-line, com capacidade de trabalhar com 

atividades síncronas e assíncronas, os alunos têm a opção de montarem atividades 

colaborativas e compartilharem representações individuais e coletivas. Assim, também, 

integrar recursos interativos que podem ajudar no aprendizado e no gerenciamento de 

trabalhos em grupos adquirindo maior autonomia no trabalho coletivo. Conforme afirma 

Moran (2003, p.1): 

Ensinar e aprender, hoje, não se limita ao trabalho dentro da sala de aula. 
Esse processo sugere uma transformação do que fazemos dentro e fora dela, 
no presencial e no virtual, além de um planejamento das ações de pesquisa  
de comunicação que possibilitem continuar aprendendo em ambientes 
virtuais, acessando páginas na Internet,  pesquisando textos, recebendo e 
enviando novas mensagens, problematizando questões em fóruns ou em 
salas de aula virtuais, divulgando pesquisas e projetos. 

 
Ao analisar a plataforma Zoho Writer, constatou-se que este ambiente colaborativo 

possibilita o aperfeiçoamento da aprendizagem, já que o campo de exploração oferece várias 

aplicações aos usuários por se tratar de um processador de texto que cria documentos on-line 

em formatos compatíveis com o Word, possibilitando aos usuários criar seus trabalhos 

acadêmicos off-line e logo mais sincronizá-los assim que estiver online, apoiando a 

aprendizagem coletiva e colaborativa.  

Por se tratar de um estudo direcionado à Educação percebeu-se a Zoho Write com 

potencial educativo por apresentar benefícios à aprendizagem e proporcionar uma interface 

intuitiva e consistente, permitindo aos usuários trabalhar com vários botões, abas, ícones em 

diferentes contextos inclusive de compartilhamentos de informações, capaz de transformar o 
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método tradicional escolar, por apresentar componentes que permitem ao usuário a escrita 

compartilhada de forma on-line e ao mesmo tempo em que os componentes do grupo 

colaboram em um mesmo documento, eles identificam que a plataforma incentiva a 

aprendizagem e construção coletiva do conhecimento. 

As interações sociais, a diversidade, a criatividade do meio interativo, os sistemas 

simbólicos e sua estrutura, fazem parte de uma proposta educativa que visa promover a 

cooperação e a autonomia.  Assim, ao mesmo tempo em que o homem transforma o seu meio, 

ele transforma a si mesmo. Esse desenvolvimento humano se constitui de trocas mútuas entre 

o indivíduo e o meio, influindo um sobre o outro, ininterruptamente.  Oliveira (1997, p. 10): 

Afirma que este desenvolvimento constitui-se um processo de 
transformação, pois “primeiramente o indivíduo realiza ações externas que 
serão interpretadas pelas pessoas ao seu redor, de acordo com os significados 
culturalmente estabelecidos à suas próprias ações e assim desenvolve os seus 
processos psicológicos internos”. 

 
A teoria Vygotskyana considera que para compreender o desenvolvimento é 

necessário partir daquilo que a criança consegue realizar sozinha o Nível de Desenvolvimento 

Real (NDR), e o do aprendizado que já possui Nível de Desenvolvimento Potencial (NDP). 

Por isso, a mediação como processo de intervenção de um elemento intermediário em uma 

relação constitui um elemento fundamental para o processo de desenvolvimento.  

Conclui-se que a Plataforma apresentada pode dar continuidade às atividades escolares 

e acadêmicas dependendo do ponto de vista do usuário. 

Abaixo alguns atributos de colaboração observados na Zoho Writer: 

� Partilhamento de informação e colaboração individual ou em grupo. Por se tratar 

de uma plataforma processador de texto o usuário pode construir seus textos de 

forma individual ou coletiva tendo como aporte a orientação do professor. 

�  Possibilitar a criatividade por meio do ambiente interativo, pois o aluno pode 

tornar suas atividades diferenciadas usando seus documentos em vários formatos 

de modo compartilhado  

�  Apresenta recursos de customização como ordenação e adaptação; através desta 

plataforma o aluno cria métodos ágeis que enfatizam a comunicação em tempo 

real podendo, assim, adaptar seus estudos de acordo com seu tempo, criando 
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métodos de estudo que enfatizam a aprendizagem em tempo real, face a face ou 

entre documentos prontos.  

� Dispõe de ferramentas que possibilitam atividades complementares para o 

professor. Neste caso, ele pode transformar suas atividades em jornais, revistas, 

panfletos, portfólio e automaticamente compartilha-lhas em grupo.  

� Conduz à Aprendizagem significativa visto que, a cada vez que o aluno 

compartilha um conteúdo novo dentro desta plataforma, ele assimila o 

conhecimento, ou seja, ele aprende de fato, por se tratar de um ambiente inovador 

que atende as propostas pedagógicas que interatuem com sua estrutura cognitiva. 

� Avaliação contínua do que está sendo desenvolvido por todos. Vê-se então que 

todos os usuários podem se auto avaliar por se tratar de um ambiente de trocas 

constante de informação, possibilitando que, ao término de cada atividade, todos 

possam fazer suas pontuações e avaliar o trabalho desenvolvido. 

� Permite a criação de trabalhos experimentais e simulação. Por exemplo, o 

professor pode designar que os alunos façam uma atividades sobre Tragédias no 

Século XXI, então alunos irão montar sua atividade através do TYpepad28, 

podendo enfatizar cada acontecimento de forma inovadora e  criativa . 

Concluí-se que a plataforma Zoho Writer, embora seja uma tecnologia que sofre 

adaptações constantes, seu principal objetivo está associado ao pressuposto de que como 

ambiente de interação da rede, apresenta resultados significativos em consolidação com 

distintas linhas de pesquisas do âmbito educativo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 É um  serviço de blogs do premier, em que o usuário  cria um blog em minutos  com desenhos deslumbrantes, 
hospedagem segura, tempo real, apoio técnico e muito mais. 
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      Figura 7 – Tela do Ambiente Zoho Writer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: https://whiter.zoho.com 

Na tela da figura 7 o usuário manuseará uma página parecida com a do MS-Word com 

o diferencial de que alguns recursos e funcionalidades estão organizados em abas no topo da 

tela. Nesta tela o usuário poderá editar um documento off-line e depois sincronizá-lo com 

quando estiver online. 

Este aplicativo pode ser utilizado como ferramenta pedagógica nas áreas afins da 

Educação por professores da área de humanas, por se tratar de um ambiente que dispõe de um 

conjunto de recursos midiáticos que possibilitam a construção e edição de textos. Ainda como 

ferramenta de apoio o professor pode, de forma assíncrona, elaborar um documento em 

conjunto sem a necessidade de estar no mesmo local e logo após compartilhar com seus 

integrantes. Esse tipo de dinâmica faz com que o aluno se envolva de forma indireta e 

contribua com as atividades direcionadas em sala de aula, mesmo fora do ambiente escolar.  

Outra característica observada é que a plataforma apresenta facilidade para edição 

colaborativa de documentos tanto para os professores como para os alunos promovendo assim 

a construção do conhecimento de forma simultânea e objetiva.  

Outra vantagem é que os documentos criados podem ser guardados em servidores da 

Zoho. Observa-se ainda que o mecanismo de comunicação entre grupos de utilizadores  

apresentado nesta plataforma, apresenta vantagens significativos para o aprendizado e para a 

construção do conhecimento.  
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D) Zoho Wiki 

Wiki é um website em que o usuário pode criar/editar páginas HTML on-line 

utilizando os navegadores. Site Wiki é útil para colaborar com os outros, também conhecida 

como Web site editável. 

 O Zoho Wiki é uma ferramenta online gratuita para criar portais colaborativos, sem 

download, sem instalação, sem infra-estrutura de Tecnologia da Informação especiais. Por se 

tratar de um ambiente de colaboração online essa plataforma e o que melhor representa um 

ambiente de colaboração,  a vantagem desse serviço é oferecer um editor visual para páginas 

da Wiki, permitindo ao usuário editar  um conteúdo  de maneira fácil, além de dispor de todas 

as facilidades de uma Wiki como compartilhamento de conteúdo e controle de alterações.  

O processo de utilização é acessível, basta visitar a Zoho Wiki e se cadastrar para criar 

suas próprias Wikis. No Zoho Wiki o usuário pode categorizar o seu conteúdo em 

independentes espaços de trabalho, cada trabalho funcionando como um portal independente; 

professores podem criar espaço de trabalho diferenciado por classes e séries, cada área de 

trabalho tem o seu próprio controle de acesso garantindo sua segurança. 

� As opções para criar a Wiki são as seguintes: 

� Wiki name: Escolhe o nome da Wiki, que conseqüentemente será usado para gerar o 

endereço de acesso para a Wiki. 

� Wiki Title: Será o título da Wiki, ele será exibido para todos os participantes dessa 

Wiki. 

� Make this wiki: Opção muito importante, pois se escolhe como será o acesso a essa 

Wiki. Pode escolher entre três opções: 

� Public: Caso essa opção seja escolhida, qualquer pessoa pode acessar a Wiki. 

Deve-se ter o cuidado para não adicionar dados sigilosos a Wikis públicas. 

� Private: O acesso a essa Wiki ficará restrito apenas ao usuário. 

� Group: Para realizar efetivamente colaboração online, usa-se essa opção. Com 

a opção Group selecionada, pode-se adicionar o endereço de e-mail das 

pessoas que podem editar e colaborar com a Wiki. 

� Select Skin: Escolhe-se como será a aparência da Wiki e um esquema de cores que 

seja agradável para às necessidades  do usuário. 
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Assim que uma nova Wiki é criada no Zoho Wiki, as Wikis podem ser acessadas com o 

endereçohttp://nomewiki.wiki.zoho.com.  

A Zoho Wiki ao ser analisada com foco educativo apresenta atributos de categorização 

em espaço de trabalho independente e plenamente personalizável que funciona como portal 

independente em que o professor pode criar espaços de conhecimento compartilhado e 

coletivo em diferentes momentos, garantindo controle de acesso e segurança aos seus alunos. 

A vantagem desta plataforma é que ela tem capacidade para manter os usuários informados 

sobre os diálogos dentro do espaço-interativo ajudando os professores a criar salas de aula 

virtuais para os seus alunos ficarem conectados, além da sala de aula presencial e aproveitar o 

poder de uma sala de aula estendida. Segundo Harasim et al (1996, p.226): 

  Um dos benefícios potenciais das redes de aprendizagem é o de que de cada 
aluno pode participar igualmente dos debates e das atividades de aula. Nem 
todo estudante,contudo, produz o mesmo volume e a mesma qualidade do 
material. As diferenças oriundas do interesse pessoal do aluno, de sua 
capacidade, de sua disponibilidade e de outros fatores têm um impacto tanto 
nos mais altos quanto nos mais baixos níveis de participação, alguns alunos 
podem dominar o grupo e outros podem recusar-se a participar. 

Outra vantagem do Zoho Wiki é que as Wikis permitem que as instituições 

educacionais promovam o conhecimento e criem repositório central de informações, sendo 

assim um espaço de interação e pré-requisitos que caracterizam um ambiente colaborativo e 

cooperativo, baseado nas variáveis e indicadores de aprendizagem significativa, onde o 

conhecimento se incorpora através da teoria e da prática associada ao mundo virtual.Segundo  

Alves e Schneider (2010):  

 “A utilização dessa plataforma Wiki não deve ser aplicada de maneira a 
deixar o aprendiz em estado de passividade e em exposição direta ao 
estímulo; ao contrário, o que se propõe é que haja uma intensa atuação do 
professor, a partir da prévia identificação das formas de melhorar o domínio 
cognitivo do aluno, e contribuir com um modelo de escolas que interaja com 
a sociedade e que seja atual”. 

Abaixo alguns atributos de colaboração observados na plataforma Zoho Wiki: 

� Incentiva a participação dos pais nas atividades da sala de aula a fim de mantê-los 

atualizados sobre o desempenho de seus filhos. A plataforma oferece aos pais um 

acompanhamento contínuo através da web site que relata as atividades 

desenvolvidas no dia a dia escolar e  os acontecimentos da sala de aula em seu site. 
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� Possibilita o debate sobre um tema específico e a publicação de suas idéias na 

própria página da Wiki, expondo suas opiniões e dúvidas e, ao mesmo tempo, 

promove a participação de todos os envolvidos no grupo de forma coletiva.   

� Constrói comunidades virtuais, criando um repositório coletivo de informação para 

estruturar soluções que resultem em uma área de assunto específico. Ainda na 

plataforma Zoho Wiki o usuário pode criar suas comunidades com temas variados, 

podendo compartilhar e interligar informações já construídas anteriormente e que 

ficarão  a disposição de  outros  alunos, objetivando estruturar  novos debates a 

partir do que  já está disponível no repositório.       

� Organiza e compartilha artigos, vídeos, links úteis, blogs e materiais da aula para 

grupos de estudos através de chats e grupo de discussão. O aluno tem o privilégio 

de trocar material em qualquer formato além de ter o dinamismo da informação 

através da plataforma.  

� Criação e gestão de projetos escolares com monitoramento coletivo. O professor 

pode criar um projeto e executá-lo de forma interdisciplinar, com a vantagem de 

poder acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, a participação dos grupos e o 

envolvimento individual dos participantes, evidenciando que a plataforma 

apresenta controle de acesso e segurança no desenvolvimento das tarefas, através 

de um editor visual. 

� Construção de sites de intranet, pois o professor pode, com seus alunos, criar uma 

página Wiki, criar espaços de atividades personalizadas para diferentes grupos, 

cada um com seu próprio administrador e permissões especiais e acompanhar o 

desenvolvimento das páginas colaborativamente. 

�  Gerenciar e acompanhar o processo de estudo, permitindo ao professor gerenciar 

projetos e atividades a partir da página Wiki. 

� Propicia atendimento individualizado. O professor pode acompanhar o 

desenvolvimento dos alunos e suas limitações, por se tratar de uma página 

direcionável  com edição de texto e controle de acesso. 

� Possibilita o desenvolvimento de trabalhos cooperativos, pois já que todos os 

membros do grupo podem colaborar e cooperar na construção dos trabalhos, o 

professor direciona uma pesquisa e o grupo divide como será feito esse trabalho. 
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� Utiliza apresentações de conteúdos interativos. O professor e o aluno podem 

inserir conteúdos com vídeos, apresentações, relatórios e gráficos para que as 

atividades desenvolvidas fiquem mais interessantes. 

� Utiliza processos síncrono e/ou assíncrono. No processo síncrono o professor e 

aluno estão em aula ao mesmo tempo. Como exemplo a Web-conferência. Através 

dessa atividade o professor ministrará a aula e os alunos, via Web, irão ouvir sua 

palestra e ver suas transparências, permitindo perguntas e discussões.  No processo 

assíncrono, o professor e os alunos não estão em aula ao mesmo tempo, podendo 

usar como recurso o e-mail e os fóruns que podem ser usados também para trocar 

informações. 

Na tela abaixo o usuário completa as informações principais da sua Wiki: 

 

 

Figura 8 – Tela Compartilhar e Construir Ambiente Zoho Wiki 

 
    Fonte: https//:wiki.zoho.com 

� Sua URL de Site da Web: Escolhe-se o endereço de acesso para a Wiki, após 

escolhido ele não pode mais ser alterado. 

� Título de site da Web: Este título aparecerá no topo esquerdo de todas as páginas da 

sua Wiki.  
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Figura 9 – Tela Design Zoho Wiki                

  

               Fonte: https//:wiki.zoho.com 

Nesta tela da figura 9 usuário poderá escolher o template da sua Wiki. As opções estão 

divididas por categoria, como mostra o Menu à esquerda. Para visualizar como o template 

ficará na página antes de confirmar a escolha, basta clicar em Pré- estréia. Para salvar todas as 

informações, e continuar com as atividades no Wiki, clica-se em Salvar e Continuar. 

                 Figura 10 – Criando a  Zoho Wiki 

 

               Fonte: https//:wiki.zoho.com 

Na tela da figura 10 o usuário poderá criar sua Wiki escolhendo o nome, tipo de página 

e se preferir uma subpágina.  

Figura 11 – Tela acrescentando conteúdo na Zoho Wiki 
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Fonte: https//:wiki.zoho.com 

Nesta tela da figura 11 o usuário poderá editar seu texto utilizando a barra de 

ferramentas da plataforma. 

Concluí-se que a plataforma virtual Zoho Wiki, ao ser analisada apresenta 

características e funcionalidades relevantes à aprendizagem, por se tratar de uma ferramenta 

de apoio direcionável. Nota-se ainda que sua interface atende as necessidades  educativas, 

assim como apresenta em sua aplicabilidade um contexto inovador para ensino aprendizagem.  

Por se tratar de um aplicativo de interface colaborativa, está plataforma trás um 

conjunto de dispositivos que viabilizam a interação do professor/aluno objetivando o 

desenvolvimento cognitivo, emocional e coletivo de um grupo de usuários que trabalham e 

desenvolvem atividades específicas de sala de aula ou como direcionar. 

Esta plataforma pode ser adaptada ao ambiente escolar como extensão da aula na 

internet, já que oferece um conjunto de ícones fáceis de utilizar, além de poder ser direcionada 

para uso acadêmico e didático dos conteúdos trabalhados em sala de aula já que se trata de um 

Web Site em que o professor pode atribuir atividades e compartilhar o desenvolvimento de 

trabalhos coletivos entre os alunos. 

Para se apropriar desse tipo de tecnologia o professor deve esquecer o método 

tradicional de ensino, evidenciando que esse tipo de prática requer coerência, para que a 

inovação na aprendizagem possa apresentar resultados significativos e reforçar a idéia de que 

um trabalho cooperativo dentro dessa plataforma contribui para construção colaborativa do 

conhecimento.  
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3.2 Plataformas da Família Google 

O Google é uma empresa multinacional de serviços online e software dos Estados 

Unidos que hospeda e desenvolve uma série de serviços e produtos baseados na Internet, 

vendendo publicidade pelo AdWords29 .A empresa foi fundada por Larry Page e Sergey Brin, 

muitas vezes apelidados de "Google Guys",enquanto os dois estavam frequentando 

a Universidade Stanford como estudantes de doutoramento. Foi fundada como uma empresa 

privada em 4 de setembro de 1998 e sua oferta pública inicial foi realizada em 19 de 

agosto de 2004. A missão declarada da empresa desde o início foi "organizar a informação 

mundial e torná-la universalmente acessível e útil" e o slogan da empresa foi inventado pelo 

engenheiro Paul Buchheit: “Don't be evil” - “Não seja mau” em português. Em 2006, a 

empresa mudou-se para sua atual sede, em Mountain View, Condado de Santa 

Clara no estado da Califórnia. Page e Brin originalmente apelidaram a sua nova ferramenta de 

busca de "BackRub", porque o sistema checava backlinks30 para estimar a importância de um 

site.  

Depois, eles mudaram o nome para o Google, proveniente de um erro ortográfico da 

palavra "googol” (lê-se gugol) que é o número 10100, ou seja, o dígito 1 seguido de cem zeros, 

que foi criado para indicar a quantidade de informação que o motor de busca podia 

processar. Originalmente, o Google funcionou sob o site da Universidade Stanford, com 

o domínio google.stanford.edu, com os direitos autorais mencionados à universidade, no final 

de sua página.  

O Google é executado através de mais de um milhão de servidores em data centers ao 

redor do mundo e processa mais de um bilhão de solicitações de pesquisa e vinte 

petabytes31 de dados gerados por usuários todos os dias. O rápido crescimento do Google 

desde sua incorporação culminou em uma cadeia de outros produtos, aquisições e parcerias 

que vão além do núcleo inicial como motor de buscas. A empresa oferece softwares de 

                                                           

29  É um serviço da Google que consiste em anúncios em forma  de links encontrados, principalmente, 
nos sites de busca relacionados às palavras-chave que o internauta está procurando. 
30 São links que estão em outros sites apontando para o seu site. O Google usa esse numero de backlinks para 
medir a popularidade de seu site na web 
31

 Petabytes são usados apenas para medir o espaço de armazenamento de vários discos rígidos ou outras 
coleções de dados. Um petabyte é de 1024 terabytes e precede o exabyte unidade de medida. 
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produtividade online, como o software de e-mail Gmail, e ferramentas de redes sociais, 

incluindo vários serviços que se estendem alem da área de trabalho.32
  

O Google oferece vários produtos a seus usuários atendendo a demanda do mercado 

profissional, acadêmico e social com este objetivo tem alcançado o ápice da inovação em 

ternos de tecnologias virtuais.  

O Google sabe que seu valor real não está em limitar o que as pessoas podem fazer, 

mas em ajudá-las a fazer o que somente elas podem imaginar. Essa é a essência da visão de 

mundo da Google. (JARVIS, 2010 p. 115). 

A nova Web  – que permite que você não apenas cace informação, mas 
também contribua – oferece uma tecnologia que nos ajuda a agrupar 
habilidades, capacidade de invenção e inteligência humana mais eficaz e 
efetiva do que qualquer coisa que já havíamos presenciado antes. Ao 
mobilizar o conhecimento coletivo, a capacidade e os recursos encarnados 
em vastas redes participativas, organizações inteligentes podem realizar 
grandes feitos. (TAPSCOTT, 2009, p.157)  

A seguir apresentar -se- á todos os serviços disponíveis na plataforma da família 

Google e suas funcionalidades, para logo após analisar 4(quatro) desses aplicativos e sua 

contribuição para o ambiente educacional. 

Google+ Plus- É uma rede social  lançada em 28 de junho de 2011, construída para 

agregar serviços sociais do Google, como Google Profiles, Google Buzz ePicasa Web, 

também introduz muitas características novas, incluindo Círculos (grupos de amigos), Sparks 

(sugestões de conteúdo), Hangouts (chat por vídeo) e Huddles (chat em grupo). 

Tem como recursos alguns dispositivos que enriquecem a plataforma aprimorando a 

interação do usuário:  

� Circles - permite aos usuários organizar contatos em grupos de partilha, em vários de 

seus produtos e serviços. O recurso de arrastar e soltar permite que os usuários 

escolham seus grupos. Através de "Streams", os usuários podem ver as atualizações 

daqueles em seus círculos, semelhante ao "Feed de notícias" do Facebook. A página 

inicial permite que os usuários postem atualizações, fotos e vídeos e compartilhem 

sites. 

� Hangouts - são lugares usados para facilitar grupo de bate-papo de vídeo (com um 

máximo de 10 pessoas participando de um Hangout único em qualquer ponto do 

                                                           
32 http://pt.wikipedia.org/wiki/Google 
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tempo). No entanto, qualquer pessoa na web pode potencialmente se juntar 

ao "Hangout" se possuir a URL original 

� Sparks - é um front-end para o Google Search, permitindo que usuário possa 

identificar tópicos que podem estar interessados em compartilhar com os outros 

� Instant Upload - é específico para dispositivos móveis Android, que armazena fotos 

ou vídeos em um álbum privado para compartilhar mais tarde 

� Huddle - é um recurso disponível para Android, iPhone e dispositivos SMS para se 

comunicar com círculos 

� Jogos - reune jogos em HTML5 e Adobe Flash, que podem ser jogados gratuitamente. 

As notificações dos jogos ficam restritas a uma área, não se misturando as "Streams". 

Alguns jogos disponíveis: Angry Birds, Zynga Poker, Bejeweled Blitz, Crime 

City e Dragon Age Legends.33 

Google Music – Serviço de upload de músicas nas nuvens. 

Google Trends - É uma ferramenta do Google Labs (site criado pelo  Google para 

apresentação de novas tecnologias ou serviços que estavam sendo desenvolvidos pela 

empresa) que mostra os mais populares termos buscados por período na internet. 

A ferramenta apresenta gráficos com a freqüência em que um termo particular é 

procurado em várias regiões do mundo e em vários idiomas. O eixo horizontal do gráfico 

representa tempo (a partir de algum tempo em 2004), e o vertical é com que freqüência é 

procurado um termo, globalmente. Também permite ao usuário comparar o volume de 

procuras entre duas ou mais condições. Notícias relacionadas aos termos buscados são 

mostradas ao lado e relacionadas com o gráfico, apresentando possíveis motivos para um 

aumento ou diminuição do volume de buscas. 

Google AdSense É o serviço de publicidade oferecido pelo Google em que os 

proprietários de  websites podem se inscrever no programa para exibir anúncios em texto, 

imagem e, mais recentemente, vídeo. A exibição dos anúncios é administrada pelo Google e 

gera lucro baseado ou na quantidade de cliques ou de visualizações. Um método baseado nas 

ações realizadas pelo usuário está em fase de testes. 

                                                           
33 http://pt.wikipedia.org/wiki/Google%2B#cite_note-techcrunch-4 
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Os anúncios são escolhidos de acordo com o conteúdo do site, a localização geográfica 

do usuário entre outros fatores, e acaba gerando um anúncio menos intrusivo que a maioria 

dos banners e de acordo com o conteúdo da página, o que o tornou um método popular para 

oferecer anúncios. Os anunciantes se cadastram por meio do serviço AdWords. 

AdWords É um serviço da Google que consiste em anúncios em forma 

de links encontrados, principalmente, nos sites de busca relacionados às palavras-chave que o 

internauta está procurando no motor de busca da página. Sendo um modo de adquirir 

publicidade altamente segmentada, baseada no sistema de Custo por Clique (CPC), custo por 

impressões (CPM) ou de custo por ação (CPA) independentemente de qual seja o seu 

orçamento. Os anúncios do AdWords são exibidos juntamente com os resultados de pesquisa 

no Google, assim como em sites de pesquisa e de conteúdo da crescente rede de anúncios do 

Google, que inclui AOL, EarthLink, HowStuffWorks e Blogger. 

Google Alerts É um serviço do Google que retorna resultados de uma pesquisa à caixa 

de emails do usuário, sempre que for encontrada nova citação de um termo pré-determinado. 

Google Analytics É um serviço gratuito e é oferecido pela Google no qual, ao ativar-

se o serviço por intermédio de uma conta do Google e ao cadastrar-se num site, recebe-se um 

código para ser inserido na página cadastrada e a cada exibição, estatísticas de visitação são 

enviadas ao sistema e apresentadas ao dono do site. Foi criado principalmente como um 

auxilio aos webmasters para otimizar seus sites para campanhas de marketing e para o Google 

AdSense.  O Analytics é ainda capaz de identificar além da tradicional taxa de exibição 

e hit de uma página, localização geográfica do visitante, forma com a qual chegou na página 

(através de links de outros sites, buscador, AdSense ou diretamente pelo endereço), sistema 

operacional, navegador, navegador e sistema operacional combinados e suas 

versões, resolução de tela, Java (linguagem de programação), reprodutor de flash instalado, 

entre outros, em períodos diários, semanais, mensais e anuais. 

 Google Base É um lugar onde você pode facilmente submeter todos os tipos de 

conteúdo, online ou offline que o Google o hospedará e fará pesquisável. Você pode descrever 

qualquer item que colocar com "atributos", que vão ajudar as pessoas a achá-lo quando 

pesquisarem no Google Base.  
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 Blog Search É um serviço do Google especializado para buscas em blogs. Os bots do 

Blog Search parecem ser mais rápidos do que o Googlebot34 padrão, pois atualizações feitas 

em blogs, muitas vezes se tornam disponíveis em poucas horas ao contrário das semanas 

levadas pelo Googlebot padrão. 

As buscas no Blog Search são feitas de maneira idêntica ao Google Search, digitando 

os termos procurados no campo de busca e vendo os resultados mais relevantes relacionados 

ao tema. O Blog Search vigia diversos serviços de blogs no mundo como Blogger, Live 

Journal,Weblog etc. 

Google Browser Sync É um plugin  para o navegador Mozilla e Firefox lançado 

pelo Google em 2006 que continuamente sincroniza as configurações de seu navegador, 

incluindo favoritos, histórico, cookies, senhas salvas, estado das abas, através de todos os 

computadores que estiverem com o plugin  instalado. Também permite que se restaure abas e 

janelas abertas através de diferentes máquinas e sessões de navegadores. 

Google Books É um serviço que procura textos completos de livros que a Google 

escaneia, converte-o utilizando o reconhecimento ótico de caracteres e o armazena em seu 

banco de dados digital. O serviço foi anteriormente conhecido como Google Print quando 

fora introduzido na Feira do Livro de Frankfurt em outubro de 2004. Quando é introduzida 

uma palavra-chave no sistema de busca, até três resultados do índice do Google Books são 

disponibilizados sobre os resultados da pesquisa no serviço Google Web Search 

(google.com). Clicando em um resultado, o Google Books abre uma interface na qual o 

usuário pode visualizar páginas do livro bem como conteúdos relacionados a anúncios e 

ligações para o website da editora e do livreiro. Através de uma série de limitações de acesso 

e medidas de segurança, algumas baseadas na localização do usuário, a Google limita o 

número de páginas visualizáveis, na tentativa de prevenir-se da cópia indevida de texto e de 

materiais sob direitos autorais.  

Blogger É uma palavra criada pela Pyra Labs, constituindo-se um serviço do Google, 

que oferece ferramentas para edição e gerenciamento de blogs, semelhantemente 

ao WordPress. O Blogger permite a hospedagem de um número ilimitado de blogs nos 

servidores do Google, que adotam o endereço: blogspot.com. Anteriormente, era possível 

hospedar os blogs em um servidor próprio do usuário, mas atualmente, o Blogger deixou de 

                                                           
34 É o robô de busca software utilizado pela Google que recolhe documentos da web para construir um índice 
pesquisável para a busca  do Google motor.   
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suportar publicação via FTP (File Transfer Protocol - Protocolo de Transferência de 

Arquivos). Os blogs hospedados no Blogspot incluem uma barra de navegação do Blogger, 

que não pode ser removida, através de alguma opção da interface do Blogger.  

Google Agenda É um serviço de agenda e calendário on-line oferecido gratuitamente 

pela empresa Google. Disponível em uma interface web, é possível adicionar, controlar 

eventos, compromissos, compartilhar a programação com outras pessoas, agregar à sua 

agenda diversas agendas públicas, entre outras funcionalidades. 

Google Catalogs (Google Catálogos) É um serviço de busca oferecido 

pelo Google que permite pesquisar produtos dentro de catálogos de diversas lojas. Foi lançado 

em 19 de dezembro de 2001. Por enquanto a busca limita-se apenas à língua inglesa. 

Google Checkout É um serviço de processamento de compras da Google, semelhante 

ao  PayPal35 onde tanto os compradores como os vendedores podem registrar-se. 

Google Code É um site da companhia Google para interesse de programadores em 

desenvolvimento de softwares. O site contém código-fonte aberto e uma lista de serviços que 

suportam a API pública do Google. 

Google Desktop É um aplicativo de busca no desktop e barra de gadgets (semelhante 

a Windows Sidebar) que permite encontrar textos em mensagens de e-mails, arquivos do seu 

próprio computador, bate-papo e páginas webs visitadas. 

O Google Desktop 2 Beta foi lançado em 22 de Agosto de 2005, sendo a versão 

Google Desktop 2.0 Final lançada em 3 de Novembro de 2005. Entre as novidades inclui-se 

um plugin para o Google Maps e muitos outros plugins desenvolvidos para suportá-lo. 

O aplicativo cria um índice de todo o conteúdo que pode buscar e o armazena em seu 

computador para que encontre sua informação com a mesma facilidade com que realizaria 

uma busca na Internet pelo Google. A diferença do software com a busca tradicional é que se 

atualiza uma vez ao dia, este aplicativo atualiza continuamente a maior parte dos arquivos. 

Deste modo, por exemplo, pode-se buscar uma nova mensagem no Outlook em poucos 

segundos depois de recebida. 

                                                           
35  É uma empresa que permite a transferência de dinheiro entre indivíduos ou negociantes usando um endereço 
de e-mail, assim, evitando métodos tradicionais como cheques e boleto bancário. 
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Google Directory  É um serviço de busca do Google que permite fazer pesquisas 

separadas por temas. A relevância das páginas dentro de cada tema é determinada 

pelo PageRank - número de links que apontam para determinada página - da mesma.  

Google Insights Usado para comparar padrões de volume de pesquisa em regiões, 

categorias, períodos e propriedades específicos.  

 Google Docs É um pacote de aplicativos do Google baseado em AJAX. Funciona 

totalmente on-line diretamente no browser. Os aplicativos são compatíveis com o Open 

Office.org/BrOffice.org, KOffice e Microsoft Office e, atualmente, compõe-se de um 

processador de texto, um editor de apresentações, um editor de planilhas e um editor de 

formulários. Originalmente, o processador de texto foi desenvolvido à parte, sob o nome 

Writely e comprado pelo Google meses depois. Um dos recursos mais peculiares é a 

portabilidade de documentos, que permite a edição do mesmo documento por mais de um 

usuário e o recurso de publicação direta em blog. Os aplicativos permitem a compilação em 

PDF. 

Google Earth  Sua função é apresentar um modelo tridimensional do globo terrestre, 

construído a partir de mosaico de imagens de satélite obtidas de fontes diversas, imagens 

aéreas (fotografadas de aeronaves) e GIS (Geographic Information System) 3D. Desta forma, 

o programa pode ser usado simplesmente como um gerador de mapas bidimensionais e 

imagens de satélite ou como um simulador das diversas paisagens presentes no Planeta Terra. 

Com isso, é possível identificar lugares, construções, cidades, paisagens, entre outros 

elementos. O programa é similar ao serviço, embora mais complexo,  também oferecido pelo 

Google conhecido como Google Maps. 

Anteriormente conhecido como Earth Viewer, o Google Earth foi desenvolvido 

pela Keyhole, Inc, uma companhia adquirida pelo Google em 2004. O produto, renomeado de 

Google Earth em 2005, está disponível para uso em computadores 

pessoais rodando Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7, Mac OS X 10.3.9 e superiores, 

e Linux (lançado em 12 de Junho de 2006) e FreeBSD. 

Google Finance Em 21 de Março de 2006 a Google lançou o novo Google Financeiro. 

O serviço apresenta a informações sobre empresas incluindo suas últimas decisões e também 

suas ações com um código em JavaScript que permite a visualização das ações no momento. 
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 Gmail (também Google Mail) É um serviço gratuito de e-mail criado pelo Google 

em 2004. Atualmente novos cadastros são abertos ao público e podem ser feitos diretamente 

no site. Foi anunciado no dia 1 de Abril de 2004 e revolucionou a oferta desse serviço. O 

Gmail oferecia, em seu início, 1GB de espaço de armazenamento. O Yahoo! Mail e MSN 

Hotmail, que ofereciam 6MB e 2MB, respectivamente, tiveram de rever a questão de espaço 

disponível para continuarem tendo condições de concorrerem comercialmente. O mesmo 

ocorreu com provedores pagos e gratuitos por todo o mundo. 

Exatamente por esse motivo e para manter o recurso de oferecer mais espaço que a 

maioria dos provedores, no dia primeiro de Abril de 2005 o sistema lançou seu programa 

"infinito + 1" e começou a aumentar o espaço de armazenamento. A novidade mais recente 

foi a incorporação do Google Buzz no Gmail e a abertura de novos cadastros para todo o 

público (e não somente pelo sistema de convites, como era anteriormente). Ocorreu de forma 

semelhante com o Orkut. 

Atualmente, o código que faz o Gmail funcionar é composto de 443.000 linhas 

de Java Script(com 978.000 linhas se os comentários forem incluídos). A maior parte foi 

escrita a mão. 

Google  Groups  É um serviço gratuito para comunidades on-line e grupos de 

discussão, incluindo postagens da Usenet (mais de 1 bilhão de mensagens). Recentemente, 

foram acrescentados vários recursos que tornam os Grupos do Google uma maneira mais 

eficiente de se comunicar com grupos de pessoas on-line. 

Google Imagens Search É um serviço de busca prestado pela empresa Google. O 

serviço consiste em fazer busca de imagens dos mais diversos tipos. Pode ocorrer de algum 

resultado sair do foco principal da pesquisa, já que os robôs de indexação, ou Spyders, tem 

apenas o nome do arquivo como referência. 

O usuário que desejar copiar alguma imagem retomada da pesquisa para 

seu computador deve ter cautela, porque não são raros os casos de imagens que possuem 

direitos autorais que são mostradas livremente pelo site. 

Google Knol É uma enciclopédia na Internet, projeto da Google, cujo conteúdo é 

gerado pelos utilizadores e com tópicos que variam de conceitos científicos a informação 

médica, de informação geográfica e histórica a entretenimento, de informação sobre produtos 

a instruções genéricas. Foi anunciado publicamente em 13 de Dezembro de 2007 e ganhou 
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sua versão pública no dia 23 de Julho do ano seguinte, ainda em versão beta. As páginas do 

Knol pretendem "ser a primeira coisa que alguém que procure pelo tópico pela primeira vez 

vai querer ler", de acordo com Udi Manber, vice-presidente da área de engenharia na 

Google. O termo knol, cunhado pela Google para significar "unidade de conhecimento 

(knowledge)"  refere-se a ambos o projeto e um artigo no projeto. O sítio tem sido visto como 

uma tentativa do Google para competir com a Wikipédia.36 

Uma das suas características principais é que cada um dos artigos ou knols seja criado 

e escrito completamente pela mesma pessoa. Uma vez que o nome do autor está destacado no 

artigo, algo que em outras enciclopédias online como a Wikipédia não ocorre, a Google 

acredita que tal política irá incentivar a redação de knols por parte de especialistas nos temas, 

o que se leva a crer que estes alcancem uma qualidade aceitável com poucas edições. 

Adicionalmente, permite múltiplos artigos ou knols para um mesmo tópico, o que estimula o 

desenvolvimento dos mesmos em termos de competência, para ter uma melhor qualidade. 

 Google Labs Foi o site do Google para apresentação de novas tecnologias ou serviços 

que estavam sendo desenvolvidos pela empresa. Era uma boa área a ser visitada por quem 

estava procurando por novidades.  

 Google Toolbar É uma ferramenta adicional disponível para os 

principais browsers do mercado. Ela permite um acesso rápido às principais funções e sites 

do Google. 

Dentre as funções encontradas, há a busca com um registro local das palavras 

buscadas, além de permitir a seleção de tipo de dados a serem procurados, assim como na 

página principal do Google. Acesso ao Page Rank da página e opção para votar ou não em um 

site, além de muitas outras opções disponíveis. 

Uma das funcionalidades mais inovadoras do Google Toolbar é a capacidade do 

usuário salvar seus favoritos em sua conta e acessá-los em qualquer navegador que possua o 

Google Toolbar em qualquer computador do mundo. O que ocorre é que os favoritos ficam 

salvos em uma espécie de 'nuvem'. 

 Google Translate É um serviço virtual gratuito da empresa Google  de tradução 

instantânea de textos e websites. A Google introduziu o seu próprio software de tradução 

                                                           
36 http://pt.wikipedia.org/wiki/Knol 
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em 2007, antes a Google utilizava o tradutor SYSTRAN, que é utilizado por outros serviços 

de tradução como o Babel Fish (do Altavista), o tradutor do AOL, do Yahoo e do MSN. 

Recentemente, o Google Translate tem implantado cada vez mais aperfeiçoamentos ao 

seu mecanismo, tornando-o assim um dos serviços líderes em tradução idiomática. 

Google Maps É um serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de 

satélite da Terra gratuito disponível na web fornecido e desenvolvido pela empresa  Google. 

Atualmente, o serviço disponibiliza mapas e rotas para qualquer ponto nos Estados 

Unidos,Canadá, na União Européia, Austrália e Brasil, entre outros. Disponibiliza também 

imagens de satélite do mundo todo, com possibilidade de um zoom nas grandes cidades, 

como Nova Iorque, Paris, São Paulo, Rio de Janeiro, entre outras. 

Juntamente com o lançamento da versão brasileira do Google Maps, a empresa 

introduziu o Local Business Center, ferramenta que permite com que qualquer empresa faça 

seu cadastro e seja então encontrada no Google Maps por qualquer usuário. No cadastro as 

empresas podem preencher seus dados cadastrais, horário de atendimento, formas de 

pagamento, logotipo e fotos, sendo necessária confirmação do cadastro através de uma 

ligação telefônica, SMS ou carta. 

Com uma conta Google, já é possível destacar as suas próprias rotas, pontos e áreas, 

gerar comentários e compartilhar os respectivos links de acesso ao mapa criado. Também é 

possível gerar um arquivo KML (Keyhole Markup Language) que é uma linguagem baseada 

em  Extensible Markup Language (XML) e uma recomendação da W3C para gerar linguagens 

de marcação para necessidades especiais, servindo também, para expressar anotações 

geográficas e visualização de conteúdos existentes nessa linguagem como mapas em 2D e 

navegadores terrestres em 3D para integração com o Google Earth. 

 Google Mars É um serviço semelhante ao Google Maps, o que muda é apenas o fato 

das fotos serem da superfície de Marte. O serviço é oferecido pela empresa Google. É 

possível visualizar tanto como se estivesse visualizando o planeta por um telescópio como por 

duas outras formas renderizadas.  

Google Mini É ferramenta gratuita de busca interna para blogs e sites. 

 Google Mobile É um serviço que disponibiliza o acesso a alguns dos diversos 

recursos do Google através de um dispositivo móvel. Entre eles estão o Gmail, busca de sites 
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e imagens e Google Maps. Basicamente pode ser acessado através de um celular, porém o 

Google Mobile pode ser visualizado a partir de qualquer dispositivo que tenha uma ligação 

com a Internet e um browser WAP (Wireless Application Protocol- Protocolo para 

Aplicações sem Fio). 

Google Moon É o serviço online que simula uma viagem à Lua por meio do 

computador, requerendo apenas um navegador e uma conexão com a Internet para que possa 

conhecer as crateras da Lua com oito níveis de zoom diferentes. O serviço propõe uma 

viagem de volta ao satélite natural da Terra, após mais três décadas que o homem pisou na 

Lua. Dessa forma, pode-se aproveitar um sistema que une mapas e cartas captados pelo centro 

de pesquisas da NASA, dispondo, ainda, de toda a qualidade dos serviços Google para reunir 

esses mapas e criar um ambiente interativo de visualização.  

Google News  É um serviço que permite a visualização e a busca de notícias 

na Internet. O grande diferencial do Google News é que as notícias apresentadas em sua 

página não são escolhidas e organizadas por editores humanos, mas sim através de 

um algoritmo, que leva em conta, dentre outros fatores, o número de vezes em que 

determinada notícia aparece e em quais sites ela aparece. As notícias são atualizadas 

periodicamente.  

A primeira versão do Google News foi em inglês, voltada primariamente para o 

público dos Estados Unidos, entretanto já existem versões do Google News para outros países. 
Em novembro de 2005 foram lançadas as versões em português tanto para o Brasil como 

para Portugal. 

Google Notebook  É um serviço oferecido e desenvolvido que permite que o usuário 

armazene links, imagens e textos com apenas um clique do mouse, guardando-os na web, 

deixando-os acessíveis para serem lidos a partir de qualquer computador conectado à internet. 

O usuário pode escrever suas anotações por meio de um software - uma extensão 

para Firefox ou um programa para Internet Explorer.  

O serviço permite criar vários "blocos" de notas que funcionam paralelamente, sendo 

possível até torná-los públicos, para que qualquer usuário visualize. Deixou de ser beta em 

março de 2007, passando então a ser oferecido também em português. 
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Desde 18 de janeiro de 2009, foi cancelado o desenvolvimento do mesmo. Usuários 

que já possuíam contas no Google Notebook, entretanto, continuam a usufruir do serviço. O 

serviço foi substituído pelo Google Docs e também o Google Bookmarks. 

 Orkut é uma rede social filiada ao Google, criada em 24 de Janeiro de 2004 com o 

objetivo de ajudar seus membros a conhecer pessoas e manter relacionamentos. Seu nome é 

originado do projetista chefe, Orkut Büyükkökten, engenheiro turco do Google.  

O alvo inicial do orkut era os Estados Unidos, mas a maioria dos usuários são 

do Brasil e da Índia. No Brasil foi a rede social com maior participação de brasileiros, com 

mais de 23 milhões de usuários em janeiro de 2008. Até ser ultrapassado pelo líder mundial, o 

Facebook.  Na Índia é o segundo mais visitado. 

A sede do Orkut era na Califórnia até agosto de 2008, quando o Google anunciou que 

o Orkut será operado no Brasil pelo Google Brasil devido à grande quantidade de usuários 

brasileiros e ao crescimento dos assuntos legais. Apesar de Orkut ser um nome próprio, na 

programação visual do site (títulos e logos) a palavra está em minúscula (orkut). 

Em 17 de Maio de 2011 o Orkut ganhou um novo logotipo após 7 anos de existência. 

O site também recebeu uma leve mudança no visual. Em publicação no blog oficial do Orkut, 

a equipe do Google disse que está "melhorando o site para nossos usuários e uma das idéias 

foi criar um novo logotipo que refletisse a atual cara do Orkut. O novo logotipo é mais 

encorpado, ousado e maduro" 

Google Pack Foi introduzido em 2005 para tornar mais fácil baixar e instalar um 

pacote do Google e aplicativos de terceiros que ajudariam os usuários a tirar o máximo 

proveito de seus computadores.  

Google Pack foi responsável por abastecer 100 milhões de downloads de 

software. Com o Google Pack, o usuário poderá acessar rapidamente os softwares dos 

parceiros do Google através dos links dos aplicativos abaixo. 
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           Figura 12 – Aplicativos parceiros da Google 

     Fonte: http://pack.google.com 

iGoogle  É uma página web inicial personalizável do Google criada com base na 

tecnologia AJAX. O Google lançou o serviço em maio de 2005. Suas características incluem 

a capacidade de adicionar web feeds e gadgets (similares aos disponíveis no Google Desktop). 

Também é possível a escolha de temas visuais Os gadgets do iGoogle permitem a 

customização pelo usuário, utilizando para tal o Google Gadgets API. 

Alguns gadgets desenvolvidos para o Google Desktop puderam ser utilizados juntamente com 

iGoogle. O Google Gadgets API têm código aberto e permitem que qualquer pessoa 

desenvolva um gadget. 

Google Custom Search Engine Aplicativo da Google para criar uma experiência de 

pesquisa personalizada para o seu site. Incluindo um ou mais sites ou páginas específicas, 

com hospedagem da caixa de pesquisa e os resultados no seu próprio site, possibilita 

personalizar a aparência dos resultados para que eles combinem com o site. Fornece 

resultados de pesquisa rápidos e relevantes, gera receita com o AdSense para 

pesquisas,convida  amigos e sua comunidade para contribuir, pesquisa automaticamente em 

links, favoritos ou blogrolls37 com a pesquisa personalizada imediata. 

                                                           
37 É uma lista de blogs e websites que o autor se referência frequentemente e ajuda os blogueiros a 
construir uma comunidade ao redor do seu blog 
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Picasa Web É um serviço gratuito do Google para o armazenamento e 

compartilhamento de fotos na Internet. Tem total integração com o programa de 

computador de mesmo nome, Picasa, em sua opção álbuns da Web, sincroniza os álbuns de 

fotos locais com os online. 

Atualmente o Google disponibiliza 1 gigabyte gratuito para o armazenamento das 

fotos, mas também tem planos pagos para armazenamento extra (neste caso o espaço extra é 

compartilhado com os serviços Gmail e Google Docs). 

O serviço tem atualmente o recurso de reconhecimento facial, geolocalização 

integrado com o serviço Google Maps e o programa de computador Google Earth e 

compartilhamento de fotos. 

Picasa É um programa de computador que inclui a edição digital de fotografias e cuja 

função principal é organizar a coleção de fotos digitais presentes no computador, de forma a 

facilitar a procura por fotografias específicas por parte do usuário do software. Foi criado pela 

empresa Picasa, Inc., adquirida em julho de 2004 pelo Google. A partir de então, a empresa 

norte-americana passou a oferecer o programa gratuitamente em sua página na Internet. Em 

janeiro de 2009, quase cinco anos após seu lançamento inicial, Google finalmente anunciou 

na MacWorld daquele ano o lançamento do Picasa para Mac.  O programa tem total 

integração com o serviço gratuito Picasa Web, de armazenamento e compartilhamento de 

fotos online, também do Google. 

Panorâmico É um serviço do Google em que é possível armazenar fotografias e 

mostrar para o mundo inteiro as suas fotos, inclusive com mapas e localizações dos lugares de 

onde você tirou. As fotos passam por uma avaliação e em seguida são integradas ao Google 

Earth, sendo que fotos de pessoas (mesmo quando integradas à paisagem) e fotos comerciais 

não são relacionadas. O objetivo do Panorâmico é permitir aos usuários deste programa 

aprender mais sobre uma parte específica de um mapa, observando as fotografias tiradas por 

outros usuários naquele local. 

Google Reader  É uma aplicação web oferecida pela empresa Google que tem uma 

função de leitor de feeds (RSS). O serviço caracteriza-se por ter uma interface - GUI - limpa e 

objetiva, fato encontrado também em outros serviços da empresa. Foi lançado oficialmente no 

dia 7 de outubro de 2005 e graduado em 17 de setembro de 2007. 
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A maior atualização no Google Reader foi realizada em 28 de setembro de 2006. Em 

uma entrevista com Robert Scoble, Nick Baum gerente do produto, diz que a idéia é tornar o 

mundo das notícias em algo fácil e divertido de se desfrutar com eficiência. 

Histórico da Web É a biblioteca de atividades que o usuário desenvolveu. 

Google Scholar (Google Acadêmico ) É uma ferramenta de pesquisa do Google que 

permite pesquisar em trabalhos acadêmicos, literatura escolar, jornais de universidades e 

artigos variados. Lançado em Novembro de 2004 passou a oferecer buscas em língua 

Portuguesa em 10 de janeiro de 2006. 

Google Site É um produto beta grátis da Google liberado no Google Labs no dia 23 de 

fevereiro de 2006 com o nome de Google Page Creator. Permite qualquer usuário (com uma 

conta do Gmail), especialmente novatos em webdesign, criar web sites simples. Como é um 

editor WYSIWYG os usuários podem criar páginas sem conhecimento de HTML ou qualquer 

outra linguagem de marcação, semelhante a dos seus concorrentes como Sandvox, Drag Drop 

Site Creator e iWeb. Cada usuário recebe 100 MB grátis de espaço para armazenamento e 

aparentemente nenhum limite de largura da banda. Uma vez que o site é publicado estará 

disponível no http://seuusuariodogmail.googlepages.com para o mundo ver. 

KetchUp É um software proprietário para a criação de modelos em 3D no 

computador. Foi originalmente desenvolvido pela At Last Software(@last software), uma 

empresa estadunidense com sede em Boulder, Colorado, a qual foi adquirida pela Google, 

como anunciado a 14 de Março de 2006. A versão atual em português é a 8.0 e o programa 

está disponível para Windows e Macintosh. O SketchUp está disponível em duas versões: a 

versão profissional, PRO, e a versão gratuita, free, (para uso privado, não comercial). 

Google Store É a loja on-line de produtos Google 

Google Talk É um serviço de mensagens instantâneas e de VoIP desenvolvido pela 

empresa Google, baseado no protocolo aberto Jabber (também conhecido por XMPP). 

A versão beta do Google Talk foi lançada no dia 24 de Agosto de 2005. 

Com uma interface simples, o Google Talk traz o básico dos recursos de mensagens 

instantâneas de texto e papo por voz. Tornando-se conhecido por sua versão de lançamento 

pesar menos de 1 MB. O programa também funciona como notificador de novos e-mails em 

contas do GMail. Para utilizar o Google Talk é preciso ter uma Conta Google. 
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Google Transit ( por Google Maps), trata-se de um guia que mostra a melhor forma 

de utilização dos tranportes públicos de várias cidades do mundo (disponível nos EUA, 

Canadá, Japão, Taiwan, Áustria, França, Itália, Polônia, Portugal, Rússia, Suíça, Reino Unido 

e, no Brasil ,existe para  São Paulo e Belo Horizonte). 

Google Video É uma página web de vídeos que permite encontrar quaisquer vídeos 

alojados, não somente no Google Vídeo, mas também no YouTube e outros websites de 

vídeos, até de concorrentes, como o Yahoo! Vídeos. Na fase inicial permitia fazer o download 

dos vídeos alojados no Google Vídeo para o computador nos formatos *.avi e mp4 (para a 

PSP).  

Google Voice É um serviço de telecomunicação lançado pela Google em 11 de 

março de2009. O serviço providencia um número de telefone para o usuário, que o usa (e 

paga) tal como um telefone comum, porém, pela Internet. 

O Google Wave Foi um projeto anunciado pelo Google durante a 

conferência "Google I/O", realizada no dia 28 de maio de 2009. Tratava-se de 

uma plataforma para web cuja intenção era unir as características de serviços como e-

mail, instant messaging, wiki e social networking em um ambiente único, funcionando a partir 

de qualquer browser, em qualquer sistema operacional. Algumas de suas características mais 

interessantes eram os avançados sistemas de correção ortográfica e tradução 

instantânea durante bate-papos virtuais. O Google Wave foi lançado com a promessa de 

"matar" o e-mail. 

Google Search É um serviço da empresa Google onde é possível fazer pesquisas na 

Internet sobre qualquer tipo de assunto ou conteúdo. É atualmente o serviço de busca mais 

usado e também o primeiro serviço lançado pela Google Inc. É o site mais acessado do mundo 

atualmente. 

YouTube É um site que permite que seus usuários carreguem e compartilhem 

vídeos em formato digital. Foi fundado em fevereiro de 2005 por três pioneiros do PayPal, um 

famoso site da Internet ligado a gerenciamento de transferência de fundos. 

O YouTube utiliza o formato Adobe Flash para disponibilizar o conteúdo. É o mais 

popular site do tipo (com mais de 50% do mercado em 2006) devido à possibilidade de 

hospedar quaisquer vídeos (exceto materiais protegidos por copyright, apesar deste material 

ser encontrado em abundância no sistema). Hospeda uma grande variedade 
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de filmes,videoclipes e materiais caseiros. O material encontrado no YouTube pode ser 

disponibilizado em blogs e sites pessoais através de mecanismos (APIs) desenvolvidos pelo 

site. 

 Google Latitude É um serviço que permite localizar amigos e visualizar suas 

localizações através do Google Maps. Para que o serviço funcione, é necessário que o usuário 

e seu amigo usem o Google Latitude, e que ambos permitam o compartilhamento das 

informações. O Google Latitude está disponível no site  e também em Android, Blackberry, 

Symbian S60, Windows Mobile e em breve estará disponível para iPhone. 

Picnik É um serviço online para edição de imagens. As ferramentas estão disponíveis 

gratuitamente. Entretanto, ferramentas mais avançadas estão disponíveis apenas numa 

assinatura do produto. Picnik, foi fundado em 2005, foi adquirido por Google em março 

de 2010. 

Encrypted Google É um serviço que permite ao usuário fazer pesquisas em uma 

página encriptada no Google.   

Google Instant É um novo aperfeiçoamento de pesquisa que mostra os resultados 

enquanto você digita. Este serviço avança os limites da tecnologia para ajudar a obter 

resultados de pesquisa melhores e mais rápidos. A principal observação técnica foi de que as 

pessoas digitam lentamente, mas lêem com rapidez. Leva-se em média 300 milissegundos 

entre cada tecla pressionada, mas apenas 30 milissegundos, um décimo do tempo, para passar 

os olhos por outra área da página. Isso significa que o usuário pode ver uma página de 

resultados enquanto digita. 

A mudança mais clara é que o usuário acessa o conteúdo desejado mais rapidamente 

do que antes, já que não precisa terminar de digitar o termo de pesquisa e nem mesmo 

pressionar "Pesquisar". Outra alteração é que ao ver os resultados enquanto digita, o usuário 

consegue formular um termo de pesquisa mais adequado, fornecendo feedback instantâneo. 

Pode-se adaptar pesquisa com facilidade, até que os resultados sejam exatamente aqueles que 

se deseja.  

Android - É um sistema operacional móvel que roda sobre o núcleo Linux, embora 

por enquanto seja ainda desenvolvido numa estrutura externa ao núcleo Linux Foi 

inicialmente desenvolvido pelo Google e posteriormente pela Open Handset Alliance, mas a 

Google é a responsável pela gerência do produto e engenharia de processos. O Android 
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permite aos desenvolvedores escreverem software na linguagem de programação Java 

controlando o dispositivo via bibliotecas desenvolvidas pela Google.  Existem atualmente 

mais de 250 mil aplicações disponíveis para Android. O sistema operacional Android consiste 

em 12 milhões de linhas de código, incluindo 3 milhões em XML, 2.8 milhões de linhas de C, 

2.1 milhões de linhas de código Java e 1.75 milhões de linhas de código em C++. O primeiro 

telefone comercialmente disponível a rodar no sistema Android foi o HTC Dream, lançado 

a 22 de outubro de 2008. Em 27 de maio de 2010 Matias Duarte, antigo diretor 

da interface do WebOS, junta-se à equipe do Android após a compra da Palm pela HP. O 

primeiro tablet comercialmente disponível a rodar o sistema operacional Android 3.0 foi 

oMotorola Xoom, lançado a 24 de fevereiro de 2011 nos Estados Unidos. 

 Google Chrome É um navegador desenvolvido pelo Google e compilado com base 

em componentes de código aberto como o motor de renderização de WebKit e sua estrutura de 

desenvolvimento de aplicações (Framework). Em menos de dois anos de uso, o Google 

Chrome já é o terceiro browser mais usado do mundo, atrás apenas do Internet Explorer e 

Mozilla Firefox. Em outubro de 2010, cerca de 8,50% dos usuários de Internet do mundo 

mantiveram o Google Chrome como seu browser principal.  Está 

disponível gratuitamente sob condições de serviço específicas. O nome do navegador deriva 

do termo usado para o marco da interface gráfica do usuário ("chrome"). 

Além de desenvolver o Google Chrome, ainda patrocina o Mozilla Firefox, um 

navegador que é desenvolvido pela Fundação Mozilla com popularidade ainda maior que a do 

Google Chrome.  

Como se viu, a plataforma da família Google apresenta vários tipos de aplicativos que 

podem ser usados no ambiente escolar, contribuindo para o aprendizado significativo, 

tornando mais dinâmica e eficaz a construção compartilhada do conhecimento.  

A seguir será analisado 4(quatro aplicativos) da família Google presentes na Web 2.0, 

destacando sua potencialidade para a Educação: 

A) Google Earth 

A primeira plataforma a ser analisada é a Google Earth. Ao analisá-la percebe-se que 

ela não é apenas um aplicativo comum de mapeamento simples. Esta plataforma oferece 

várias funções como de busca, posicionamento, capacidade de zoom, rotação, movimento e 

inclinação de imagens muito específicas ao usuário.  



93 

 

 

 

Pode-se observar que a vantagem desta plataforma é oferecer ao aluno um conjunto de 

funcionalidades que proporcionam aos professores um estudo colaborativo, focado em temas 

de interesse e estudo, permitindo assim, aos usuários analisar e fazer suas observações de 

forma interativa e sistêmica, ampliando a capacidade de gerenciamento e conhecimento dos 

recursos utilizados. 

De acordo com Vygotsky (1984), o aprendizado é capaz de gerar zonas de 

desenvolvimento proximal. Ao interagir com as pessoas em seu ambiente e/ou quando atuam 

em cooperação com seus pares, os processos internos de desenvolvimento são capazes de 

operar, uma vez que foram deflagrados pela aprendizagem.  

Dessa forma, considera-se que a ação do professor deve ser de um mediador, 

preocupando-se em cotidianamente produzir conflitos cognitivos em seus estudantes, 

incentivando a capacidade de pensar, de analisar quaisquer conteúdos, através do raciocínio 

lógico, da análise, da comparação (Gomes, 2002). 

Ao analisar os atributos que dispõe o Google Earth, nota-se que a plataforma converge 

com o processo de aprendizagem colaborativa e construção do conhecimento.  

Abaixo seguem alguns atributos observados na Google Earth que podem colaborar 

com a aprendizagem colaborativa:  

� Interação e desenvolvimento cognitivo. O professor pode usar a plataforma para 

trabalhar seus conteúdos de maneira diferenciada entre o sujeito conhecedor e o 

objeto a conhecer, possibilitando envolver vários mecanismos que trabalham a 

construção do conhecimento a vivência social e coletiva e o equilíbrio do grupo.  

� Letramento Digital e Visual. O professor, com esse recurso, tem a oportunidade de 

apresentar as tecnologias digitais em sala de aula e ao mesmo tempo, explorar seu 

potencial, de maneira significativa, estendendo seu uso através dos recursos 

disponíveis em nosso cotidiano escolar e social, ao tempo que promove o 

letramento visual através de atividades que trabalharia a compreensão da sintaxe 

visual subjacente à comunicação feita por meio de imagens em suas atividades.  

� Pluritextualidade. O professor pode viabilizar a absorção de diferentes aportes 

sígnicos numa mesma superfície de leitura tais como palavras, ícones animados, 

efeitos sonoros, diagramas e tabelas tridimensionais, provocando um grande 

impacto na percepção e processamento da leitura dos envolvidos no processo.  
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� Simulação direcionada através do ambiente virtual. O professor pode direcionar o 

aluno a uma visita virtual a um  Museu com simulação no ambiente de forma real. 

�   Estímulo à Aprendizagem coletiva e colaborativa, já que se encontra na dinâmica 

da plataforma que oferece um conjunto de atributos que favorecem a troca de 

informação e a construção do conhecimento. 

� Ambiente interativo para troca de conhecimento, pois tanto o aluno como o 

professor pode contribuir com troca de informações. 

O mundo digital trouxe para o ensino a necessidade de aprimorar, em verdade, “os 

espaços de comunicação, de interação, de construção coletiva, de aprendizagem, constituindo-

se em verdadeiros espaços de convivência, a fim de provocar desenvolvimento humano-

cognitivo, afetivo e social”. (SCHLEMMER, 2006, apud BARROS, 2006, s. p.) 

A seguir tem-se a tela inicial do Google Earth que apresenta o menu do programa  e 

dá  acesso às funcionalidades essenciais da plataforma.  

Figura13- Página inicial do Google Earth, com barras de ferramentas 

 
Fonte: http://earth.google.com 

Na figura 13 encontram-se os botões de acesso e vários outros ícones com pastas e 

sub-pastas como: Arquivo, Editar, Visualizar, Ferramentas e Ajuda.  
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              Figura 14- Página inicial do Google Earth, com barras de ferramentas lateral               

 
          Fonte: http://earth.google.com 

Na tela 14 encontram-se os recursos Pesquisar e Lugares, que permitem a localização 

dos lugares que o usuário deseja ver imagens. Se o usuário quer localizar uma cidade, pode 

fazê-lo digitando seu nome na caixa Pesquisar.  

No caixa Camadas, estão organizados os recursos que incrementam e adicionam 

informação às imagens que o usuário quer visualizar no programa. Nesta opção, todos os 

recursos complementares estão organizados em categorias. Para vê-las, basta marcá-las. 
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              Figura 15- Área de Navegação 

 
            Fonte: http://earth.google.com 

Na tela 15 do Google Earth, chamada de área de navegação é onde, de fato, o usuário 

vê as imagens dos lugares. Com esse dispositivo o usuário pode aproximar os distanciar as 

imagens usando os botões de rolagem. 

Ainda existe à direita, na área de imagens, um conjunto de botões, que podem ser 

utilizados. Na mesma tela, o usuário pode aproximar ou distanciar as imagens usando os 

botões de rolagem.  

             Figura 16- Botões de Rolagem 

 
           Fonte: http://earth.google.com 
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Na figura 16, os botões que podem ser utilizados pelos usuários: 

1: recurso de zoom que permite mudar a inclinação da visão, isto é, faz com 

que o modo de exibição se aproxime ou se distancie do ângulo de visão que se 

tem em terra firme. Quanto mais próximo da superfície, maior a inclinação; 

2: esse botão permite mudar a área de visualização. Se preferir, clique no 

espaço existente entre duas setas para fazer com que o programa exiba imagens 

da diagonal correspondente; 

3: por padrão, o Google Earth exibe as imagens de forma orientada ao Norte, 

mas você pode mudar esse ângulo clicando e girando qualquer ponto desse 

círculo. Também é possível fazer isso usando as setas que estão na parte de 

dentro do botão. 

Observa-se que a plataforma Google Earth apresenta um campo de exploração amplo  

de imersão e interação para os estudantes. É com esta possibilidade que encontramos aspectos 

relevantes para a aprendizagem significativa, já que a plataforma não requer que o usuário 

tenha conhecimento de programação, pois a mesma é disponibilizada com um layout acessível 

para que a instrução da pesquisa seja prática.  

No espaço do saber, as tecnologias digitais de informação e comunicação 
nos permitiriam criar e percorrer mundos virtuais, colocando sobre novas 
bases os problemas do laço social e abrindo possibilidade não somente para 
pensarmos coletivamente a aventura humana, mas, principalmente, para 
influenciá-la “mediante invenção de formas de pensar e se relacionar que 
contribuam para fazer emergir inteligências coletivas na humanidade” 
(LEVY, 2000 p. 33). 

A plataforma apresentada pode ainda ser apropriada pelas aulas Geografia, História, 

Literatura, Matemática e Ciências propiciando aos alunos compreender e articular a teoria 

com a prática.  

Nesta plataforma os alunos podem explorar e criar passeios virtuais de todo globo 

terrestre, criar marcadores e anotações ao mesmo tempo em que o usuário explora cada 

ambiente, definir o cenário de acordo com cada disciplina. Desta forma, vemos que a 

plataforma possibilita ao aluno a partilha de informação e assimilação do conhecimento.  

Enfatizando que ao se apropriar desse tipo de tecnologia percebe-se que o aprendizado 

se torna mais intenso, visto que a teoria é praticada em um ambiente virtual. 
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Conclui-se que o potencial educacional apresentado na plataforma Google Earth 

propicia ao professor/aluno práticas e habilidades educativas diferentes da prática tradicional, 

promovendo inovação, dinamismo, construção coletiva de conhecimento de forma 

diferenciada.   

B)Google Docs  

É um  software que reúne uma  suíte de escritório, com as quais  o usuário pode criar 

 documentos, planilhas e apresentações através da interface web, ou enviado via email. Os 

documentos podem ser salvos em um computador local do usuário em uma variedade de 

formatos( ODF , HTML , PDF , RTF , texto , Microsoft Office ). Os documentos são salvos 

automaticamente para os servidores do Google para evitar perda de dados, com  um histórico 

de revisão automática.Os documentos podem ser etiquetados e arquivados para fins de 

organização. O serviço é oficialmente suportado em versões recentes do Firefox , Internet 

Explorer , Safari e Chrome,  navegadores em execução no Microsoft Windows, Apple OS X, 

e sistemas operacionais Linux.  O usuário é recebido em um gerenciador de arquivos, com os 

documentos criados ou compatíveis com os três aplicativos disponíveis: Docs, para edição de 

texto, Planilha (com função semelhante ao Excel) e Apresentação (tipo PowerPoint). Nesse 

menu é feita toda a navegação entre os arquivos on-line. Para enviar um arquivo armazenado 

no disco rígido do computador nesse menu inicial, deve-se clicar em fazer upload.  

O Google Docs serve como uma ferramenta colaborativa para edição em tempo 

real. Os documentos podem ser compartilhados, abertos e editados por vários usuários ao 

mesmo tempo. Os usuários não podem ser notificados de alterações, mas a aplicação pode 

notificar os usuários quando um comentário ou discussão é feito ou respondidos, facilitando a 

colaboração. Não há nenhuma maneira para realçar alterações feitas por um editor especial, 

em tempo real durante uma sessão de escrita, nem uma forma de saltar para as alterações 

feitas. Além disso, o histórico de revisão incluído no serviço permite aos usuários ver as 

alterações feitas em um documento, que se distingue pelo editor, usando sua cor específica. A 

aplicação suporta dois  formatos de documentos padrão: OpenDocument (tanto para abrir e 

exportar) e Office Open XML (para abrir apenas). Ele também inclui suporte para formatos 

proprietários como doc e xls.  
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O Google Docs é uma das muitas cloud computing  que partilha documentos e 

serviços de forma gratuita. O paradigma atual é manter os documentos no seu desktop e 

procurar maneiras de compartilhar-los online, a fim de sincronizá-los offline. 

“Quando falamos de mundos virtuais temos em mente vastas redes 
digitais,memórias, informáticas, interfaces multimodais interativas, rápidas e 
nômadesdas quais os indivíduos poderão se apropriar facilmente. 
Imaginamos, sobretudo,uma relação com o saber diferente da que hoje 
prevalece, a instauração deum espaço de comunicação não-midiático, uma 
profunda renovação dasrelações humanas ... uma reinvenção da 
democracia.” (LÉVY, 2000 p. 94) 

 Nesse sentido percebe-se que o Google Docs, por se tratar de uma plataforma 

acessível e dinâmica oferece, para os ambientes educacionais, vantagens que favorecem a 

aprendizagem colaborativa por produzirem resultados que consolidam a inteligência coletiva.  

Abaixo estão alguns atributos que potencializam a colaboração através da plataforma 

Google Docs: 

� Compartilhar edição de texto colaborativamente de forma on-line. O usuário pode 

de forma assíncrona editar documentos coletivamente, sendo que apenas um 

usuário por vez detém o acesso para modificação no documento. 

� Participação simultânea através de Chats. O professor e os alunos podem participar 

de conversas simultâneas trocando informações. 

� Colaboração em tempo real. O professor pode pedir para realizar uma atividade de 

pesquisa direcionada com o grupo em tempo real e todos os componentes podem 

participar e interagir de forma coletiva, contribuindo com sugestões e dicas. 

� Carregar e partilhar documentos. A plataforma pode ser usada, também, para 

partilhar documentos. Por exemplo, importar slides e planilhas.  

� Editar documentos diretamente. O usuário pode ter acesso aos arquivos para saber 

como está o andamento do trabalho, podendo fazer isso de qualquer lugar e a 

qualquer momento de forma simples e prática. 

� Transferir arquivos. .ZIP e .RAR no visualizador do Google Docs e na sua lista de 

documentos. Os usuários podem transferir arquivos compactados e 

automaticamente compartilhá-los ao grupo cadastrado. 

� Documentos criados ficam armazenados na web (cloud computing), permitindo ao 

usuário entrar na sua conta Google e ter acesso aos seus documentos. 
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� Partilha de planilhas online para cronogramas ou controle de projetos com 

colaboração. O usuário pode colaborar em tempo real criando planilha semelhante 

ao MS Excel com tabelas e fórmulas; este recurso pode ser usado nas aulas de 

Matemática e Estatística, por exemplo. 

� Multi-compatibilidade. Utiliza-se um conjunto de protocolos e serviços em 

comum. O professor pode usar a plataforma para digitação e edição de textos 

diversos, como apostilas, provas, jornais, questionários etc. 

A seguir serão apresentadas algumas imagens da plataforma Google Docs: 

Figura 17- Página Inicial Google Docs 

 

Fonte: https://docs.google.com 

Na figura 17 do Google Docs, o usuário terá acesso a Barra de Menu com algumas 

opções de botões acesso, podendo armazenar arquivos, criar enquetes, formulários de 

contatos, e documentos de texto.                                                                                                                            
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    Figura 18 - Página de controle de documentos 

 

   Fonte: https://docs.google.com 

Na figura 18, os usuários criam e publicam seus trabalhos como página da web. Os 

documentos criados podem ser vistos como páginas normais. Ainda nesta tela ele pode 

controlar seus documentos e visitas, além de poder  publicar textos ou planilhas no seu blog.  

      Figura 19- Página de partilha em tempo real 

         Fonte: https://docs.google.com 

Já na figura 19, os usuários escolhem quem pode acessar seus documentos. Aqui, o 

compartilhamento é instantâneo, ou seja, qualquer pessoa convidada pode editar ou visualizar 

um documento, uma planilha ou apresentação. O usuário pode acessar logo após efetuar login.   

O usuário e seus convidados editam e apresentam sua produção em tempo real e várias 

pessoas podem visualizar e fazer alterações simultaneamente.  
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           Figura 20- Página de Armazenar e organizar trabalhos 

 
            Fonte: https://docs.google.com 

Por fim, na figura 20, o usuário edita e acessa de qualquer lugar seus arquivos. Por se 

tratar de uma plataforma clould, o usuário acessa seus documentos, planilhas e apresentações 

de qualquer computador com apenas conexão à Internet e um navegador padrão. 

A plataforma Google Docs reserva, em sua interface, o armazenamento on-line e 

salvamento automático dos documentos, além dos arquivos poderem ser salvos nos formatos 

DOC, XLS, ODS, ODT, PDF, RTF e HTML. 

Como evidenciamos, a plataforma Google Docs apresenta um conjunto de vantagens 

significativas para a Educação, por se tratar de um ambiente de serviços diversificados em que 

ícones e signos que substituem a aprendizagem tradicional pela  aprendizagem coletiva. Ao 

analisar este ambiente, percebe-se que a mediação do conhecimento aperfeiçoa a 

comunicação entre os indivíduos aumentando o potencial de assimilação e compromisso dos 

envolvidos no grupo.  

O professor torna-se um animador da inteligência coletiva dos grupos que 
estão ao seu encargo. Sua atividade será centrada no acompanhamento e na 
gestão das aprendizagens: o incitamento à trocados saberes, a mediação 
relacional e simbólica, a pilotagem personalizada dos percursos de 
aprendizagem, etc. (LÉVY, 1999 p.171). 

O abordagem sócio-interacionista, nesse sentido, apresenta a teoria da aprendizagem, 

concebendo a aprendizagem como um fenômeno que se realiza na interação com o outro. As 

proposições do sócio - interacionismo podem ser consideradas absolutamente compatíveis 
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com as exigências das novas formas de relação com o conhecimento, em função do caráter 

relacional dessa proposta. O conhecimento deixa de ser consumido, assimilado passivamente 

e passa a ser produto de processos de elaboração e construção.  

A plataforma Google Docs, no exercício pedagógico, pode valorizar o trabalho 

colaborativo, além de provocar situações de desafio para os envolvidos no processo escolar.  A 

plataforma pode ser direcionada para todas as disciplinas escolares, podendo ser adaptada aos seus 

aplicativos de interação que permitem aos usuários um trabalho direcionado para colaboração, 

cooperação e aprendizagem coletiva. 

 Evidencia-se ainda que, por intermédio deste ambiente de aprendizagem, o aluno tem 

capacidade de construir novos conceitos e novas habilidades cognitivas, visto que o espaço 

estimula o aluno a ser um pesquisador, além de  inovar seu método de aprendizagem, gerando   

entre os participantes,  respeito mútuo e solidariedade interna. 

Constata-se ainda que, o ambiente é propicio a desenvolver habilidades 

metacognitivas, sendo ele um conjunto de tarefas da aprendizagem ativa: o pensamento 

crítico, o juízo reflexivo, a resolução de problemas e tomada de decisões, sendo estes aspectos 

predominantes para o método de aprendizagem compartilhada por computador.  

C) Google Plus +1  

É a nova rede social lançada pelo Google. Esta rede social está atrelada ao 

Botão Google +1 ou Google Plus One que tem como destaque em sua interface algumas 

funcionalidades como: Google Circles, Sparks e um recurso chamado de Hangout entre 

outros que serão citados a seguir:  

� +Circles 

Um dos pontos principais do Google+ é o sistema +Circles. Isso não é nada mais do 

que um agrupamento de amigos, mas realizado de uma maneira muito mais visual do que 

qualquer outra rede social já conseguiu fazer. Esse recurso abusa das funcionalidades do 

HTML5, ou seja, permite o “arrastar e soltar” para facilitar a utilização. 

Com o Google +Circles o usuário vai poder levar os seus diferentes círculos de amizade para 

a Internet, compartilhando certos itens da sua vida apenas com outros usuários com confiança. 

O mecanismo também permite que links de interesse sejam levados para um grupo restrito de 

pessoas. 
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� +Sparks 

O sistema da Google irá realizar buscas em até 40 idiomas para fazer com que o 

usuário sempre tenha assuntos para conversar com seus amigos. 

Com total sincronização com o +Circles, é possível adicionar interesses em comum a 

determinados grupos de amigos para que todos possam ter acesso às mesmas informações 

automaticamente. A Google quer facilitar o compartilhamento de novos itens, eliminando a 

necessidade de buscas incessantes por motivos para se começar uma conversa. 

� +Hangouts  

Videoconferências em grupo, ou melhor, em +Circles. O +Hangouts vai permitir que 

amigos consigam conversar entre si para passar um tempo livre se divertindo e lembrando 

histórias interessantes sobre suas vidas. Por mensagens de texto ou por webcam, o que 

importa é ter o que contar e querer ouvir o que os outros têm a dizer. 

� +Mobile 

A Google não podia deixar os portáteis de fora, por isso o Google+ também estará 

disponível para smartphones e tablets. E o +Mobile não será apenas uma versão móvel do 

sistema, mas sim uma extensão do Google+ para que outras funcionalidades possam ser 

utilizadas. 

� +Instant Upload 

Esse recurso modificará os esquecimentos relacionados ao envio de fotografias para 

seus amigos. Com o +Instant Upload, todas as fotografias tiradas por telefone serão enviadas 

automaticamente para um álbum privado nas “nuvens”. Assim que chegar a um computador, 

o sistema lembrará e poderá compartilhá-las com  outros usuários. 

� +Location 

Ativa as localizações do Google+ Plus. Os usuários podem escolher se desejam ou não 

compartilhar esse tipo de informação (e também com quem deseja fazer isso). 

� +Huddle 

O +Huddle cria chats em grupo e permite que reuniões ou passeios sejam combinados 

rapidamente. 
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Lançado no dia 28 de junho de 2011 o Google + Plus é uma rede social que tem como 

diferencial dispositivos e funcionalidades que permitem ao usuário integrar-se a todos os 

serviços da plataforma Google. 

Seu sistema permite que o usuário personalize seu perfil de forma interativa e social 

através de e-mail, documentos, agenda, calendário, buscador, tradutor, canais de conexão em 

que o usuário pode compartilhar com seus amigos, colegas de trabalho e  família, tornando-se 

colaborador  dessa extensa cadeia e até  da rede social. 

A primeira das grandes alterações é fundamentalmente para quem utiliza o Chrome 

como browser da Internet, o que faz sentido dada a política de aprofundamento da interação 

entre os vários produtos disponibilizados pela Google. A empresa criou duas extensões para 

Chrome que facilitam muito a vida dos usuários. Mas a grande novidade é que é também 

possível fazer a instalação das duas funcionalidades no Internet Explorer. A primeira é a 

instalação do botão +1 no próprio navegador. Com ele é possível aos usuários marcar com +1  

qualquer página que estejam a visitar, independentemente do proprietário ter colocado um 

botão. E extensão Google +1 Button cria um botão no canto direito do navegador, permitindo-

lhe adicionar +1 a qualquer página e fazer a partilha na rede social. Essa extensão pode ser 

encontrada na Chrome Web Store.  

Ainda com extensões, outra novidade apresentada pela Google é a colocação de um 

contador de notificações no browser.  

O Google +Plus é mais uma plataforma colaborativa encontrada na Web 2.0 que vem 

agregar valores ao processo ensino aprendizagem, visto que, o conjunto de atributos 

disponíveis em sua interface permite ao usuário construir coletivamente conhecimentos. 

Para Vygotsky(1987), a interação social exerce um papel fundamental no 

desenvolvimento cognitivo. Para o autor, cabe ao educador associar aquilo que o aprendiz 

sabe a uma linguagem culta ou científica para ampliar seus conhecimentos.  

As plataformas virtuais, nesse sentido, podem ser vistas como componentes 

associativos ao conhecimento, capaz de estimular tipos de aprendizagem em que a partilha de 

informação, a autonomia, a criatividade e a interação podem ser vistos como atributos 

colaborativos na construção do conhecimento, oferecendo ao processo ensino-aprendizagem o 

diferencial de ensinar com inovação. De acordo com Braga(2000): 
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A participação ativa dos aprendizes na construção compartilhada do  
conhecimento  é extremamente  favorecida  na  situação  de ensino/ 
aprendizagem da sala da aula virtual. Ao mesmo tempo em que há a 
separação física entre professores e alunos, que tipifica a  situação  de ensino  
a  distância,  há  também  a possibilidade de uma maior simultaneidade nas 
trocas interativas.   

Nesse sentido, percebe-se que a plataforma Google+ Plus por se tratar de um ambiente  

dinâmico e intuitivo oferece para os ambientes educacionais componentes de interação e 

moderação que favorecem a aprendizagem colaborativa e a construção de novas habilidades 

cognitivas.  

Abaixo alguns atributos de colaboração observados na Google+Plus: 

� Aprendizagem em grupo. Ao interagir e trocar informações através da plataforma 

o aluno constrói conhecimento coletivamente 

� Colaboração em tempo real. Vê- se aqui que o usuário tem a possibilidade de fazer 

discussões on-line. 

� Incentivo a pesquisa de modo independente. O professor pode, usando a 

plataforma, aprofundar seus conteúdos, através de trabalhos escolares, projetos e 

pesquisa, incentivando o aluno a estudar de forma independente. 

� Espaço pedagógico interativo. Os alunos e professor podem construir relações de 

cooperação, por se tratar de um ambiente lúdico e inovador. 

� Dinamismo de comunicação entre os usuários. A troca de dados e informações 

acontece de forma instantânea, pois todos podem colaborar e compartilhar ao 

mesmo tempo. 

� Controle de exibição de vídeos, imagens e documentos. O professor tem 

possibilidade de controlar os arquivos e postagens de todos os alunos e também 

carregar e partilhar documentos de forma automática. 

� Editar documento diretamente. Aluno e professor podem editar seus trabalhos na 

própria plataforma. 

� Atualização instantânea. Todos os documentos que são recebidos ou inseridos na 

plataforma são atualizados automaticamente. 

� Colaboração Coletiva. Todos os usuários constroem informações e colaboram 

através da plataforma, em grupos de discussão ou estudos. Essa colaboração 
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permite ainda que os participantes das conversas on-line possam assistir vídeos no 

You Tube, simultaneamente, com todos os participantes do Chat. Com essa técnica 

de estudo nota-se que a plataforma propicia a interação coletiva do grupo e o 

desenvolvimento de novas habilidades na aprendizagem colaborativa.  

� Ferramenta de reuniões. O professor pode usar a plataforma para fazer reuniões ou 

encontros virtuais com o auxílio das ferramentas como a Videoconferência do 

Google + Plus.  

� Integração de serviços. A plataforma oferece um grupo de serviços que facilitam a 

comunicação entre os usuários. Por exemplo: Rede social que interliga outras 

ações que favorecem a aprendizagem e a autonomia em grupo. 

A seguir imagens da plataforma Google + Plus da tela iniciar: 

          Figura 21- Página Inicial do Google + Plus 

 

                          Fonte: http://plus.google.com 

Na tela da figura 21, o usuário cria o Login e digita o endereço de e-mail da sua conta 

Google , criando assim a tela de cadastro de dados do usuário.  
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                  Figura 22-Tela do  Botão G+1  do Google  Plus 

 

                          Fonte: http://plus.google.com 

Na tela da figura 22 está disponível o Botão G + com quatro círculos padrão: 

Acquaintance ( conhecidas) Family ( família) Following ( seguidores e Friends ( amigos ). O 

quinto círculo ( o primeiro na imagem ) e o local, em que, o usuário  poderá criar um novo 

círculo .  

    Figura 23-Tela dos Botões  Círculos  do Google  Plus 

 

                          Fonte: http://plus.google.com 

A figura 23 apresenta os botões círculos que são uma forma de garantir que só poderão 

visualizar suas atualizações as pessoas que realmente estão inseridas ao grupo. Com os 

círculos do Google Plus é possível dividir todos os contatos em diversos grupos como família, 

amigos,colegas de trabalho ou qualquer outro que desejar criar, tudo isso de forma privada, ou 

seja, o usuário  poderá saber que você a adicionou a um círculo mas não poderá saber a qual. 
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Figura 24-Tela do Botão   Hangouts do Google  Plus 

 

              Fonte: http://plus.google.com 

Na tela da Figura 24, chamada de Hangouts – ou Videoconferência do Plus, este 

recurso permitirá que os usuários realizem encontros online com seus círculos por meio de 

videoconferência. O Google+ já foi programado com um aplicativo para smartfones com 

Android que permite envio de fotos, geolocalização e chat. 

Como se evidenciou, a plataforma Google + Plus é  um ambiente com formato de rede 

social colaborativa. Apresenta um extenso conjunto de práticas que possibilitam a construção 

coletiva do conhecimento, tendo em vista que a utilização desse tipo de ambiente possibilita 

ao professor criar agentes capazes de articularem suas competências de modo inovador, além 

de apresentar vantagens que favorecem a aprendizagem colaborativa em ambientes virtuais.                        

(...) o que deve ser aprendido não pode mais ser planejado, nem 
precisamente definido de maneira antecipada. Os percursos e os perfis de 
competência são todos eles, singulares e está cada vez menos possível 
canalizar-se em programas ou currículos que sejam válidos para todo mundo. 
Devemos construir novos modelos do espaço dos conhecimentos. (LEVY, 
1998, p.1). 

 
A plataforma pode ser usada por todas as disciplinas curriculares da Educação, 

principalmente em atividades direcionadas a pesquisa e elaboração de atividades em grupo, 

pois sua estrutura possibilita diversos caminhos para a comunicação em vários formatos, 
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vídeo, áudio imagem e documentos flexibilizando e ampliando o conhecimento entre os 

grupos e assim aproximando o aluno da realidade de uma sala de aula. 

Os projetos montados para a utilização do Google Plus têm condição de proporcionar 

situações de estudos ativo crítico e participativo acerca dos conteúdos a serem vivenciados em 

sala de aula, estimulando os alunos a desenvolver um cronograma e uma prática de trabalho 

que envolvam decisões e criações coletivas e que beneficiem toda comunidade escolar. 

Afirma-se, ainda, que esse ambiente promove o trabalho interdisciplinar entre as 

disciplinas escolares, redirecionando a utilização dos meios de comunicação (em especial a 

Internet Web 2.0) para o espaço escolar como fonte ou instrumento de percepção enquanto 

agente deste processo de transformação colaborativa do conhecimento. 

Portanto, para Vygotsky (1991), a aquisição de conhecimentos se opera pela interação 

do sujeito com o meio, ou seja, o sujeito não é apenas ativo, mas interativo. Considerando 

ainda que o aluno não é somente um sujeito de aprendizagem, mas é aquele que aprende junto 

ao outro o que o seu grupo social produz: valores, linguagem e o próprio conhecimento. 

Conclui-se que a plataforma da Web 2.0 Google Plus, oferece para a Educação e seus 

profissionais a condição de inovar suas práticas educativas, de modo que o ambiente escolar e 

o método de ensino sejam favorecidos por agregar em sua interface atributos de colaboração 

que estimulam a uma variedade de estratégias de aprendizagem.  

D) Google Groups  

Grupos Google é um serviço da Google Inc. que suporta grupos de discussão, 

incluindo Usenet (rede mundial distribuída na Internet com sistema de discussão newsgroups, 

baseada em interesses comuns. O serviço foi iniciado em 1995, como Notícias Deja (Serviço 

de Pesquisa e Notícias) e foi transferida para o Google Groups, após Fevereiro de 2001. 

A composição dos Grupos da Google é gratuita e muitos grupos são anônimos. Os 

usuários podem encontrar grupos de discussão relacionados aos seus interesses e participar de 

conversas threading38·, através de uma interface web ou por e-mail. Eles também podem 

iniciar novos grupos. O Grupo da Google também inclui um arquivo de publicações Usenet 

                                                           
38 È um recurso usado por muitos clientes de e-mail e boletins e grupos de discussão ou fóruns na Internet em 
que o software auxilia o usuário visualmente agrupar mensagens. 
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newsgroup que suporta a leitura e postagem em grupos. Os usuários também podem criar 

arquivos de lista de discussão por e-listas de email que estão hospedados em outros lugares. 39  

Há grupos em diversas áreas: jogos online, profissionais da mesma área, ensino, filmes 

etc. Através do grupo o usuário pode compartilhar e aprender sobre o que mais lhe interessar.  

Para participar, basta visitar o Grupo Google e fazer uma busca nas suas áreas de 

interesse. Visitando essa página o usuário verá a caixa de busca. Basta inserir uma palavra que 

esteja relacionada aos seus interesses (viagem, escola, comunicações, cinema, etc.) Se a busca 

não retornar resultados, tente outra palavra relacionada. A partir dos resultados, basta ir 

refinando sua busca de acordo com seus interesses: se quer um grupo com muitos ou poucos 

membros, idioma português, sediado no Brasil, etc. 

A maioria dos grupos faz a comunicação entre os membros através de emails. 

Portanto, ao registrar-se escolha a “entrega de emails” que mais lhe convém. Para auxiliá-lo a 

Google sempre dá uma “pista” de quantas mensagens diárias irá receber em cada uma das 

opções. No caso de um grupo com milhares de membros (esse número também está 

disponível na página inicial) escolha um “resumo de postagens”, assim o usuário poderá 

filtrar seus e-mails. Alguns grupos já têm um tipo de recebimento padrão, então preste 

atenção a isso quando se registrar, ou poderá não ser aceito, ou ser excluído. 

Sempre é melhor participar de um grupo Google com email do Gmail (que também é 

do Google). Com outros emails o usuário ficará limitado, pois apenas receberá os emails em 

sua caixa de entrada, em grupos “fechados” não conseguirá acessar as páginas do grupo (onde 

ficam armazenados os arquivos e as mensagens trocadas pelo grupo (na maioria deles) desde 

o início. 

O Google Groups é mais uma plataforma que apresenta característica de colaboração 

para o processo ensino aprendizagem, cuja finalidade está em compartilhar e aprender 

coletivamente. O grupo pode ser usado por vários membros ativos, membros inativos são 

descartados. O grupo estimula ao usuário participar ativamente, ler e responder mensagens, se 

não tiver participação ativa ele é excluído.  Nos grupos destinados à educação são feitas  

trocas de idéias, com auxílio coletivo e troca de informações.  É esta rede de informações e 

conexões que torna o ensino não-linear e colabora com a organização da inteligência coletiva 

distribuída no espaço e no tempo, como nos ensina Lévy (1999), Castells(2001). 

                                                           
39 http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Groups acessado em 10/02/2012 
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As plataformas virtuais, nesse sentido, podem ser vistas como componente que 

auxiliam a construção do conhecimento, pois, são capazes de estimular tipos de aprendizagem 

em que a partilha de informação, a autonomia, a criatividade e a interação podem ser vistos 

como atributos positivos para formação do indivíduo. Nessa perspectiva, deposita-se a 

confiança no educador que será articulador de todo processo de construção do conhecimento, 

com o uso dessas tecnologias e plataformas virtuais, favorecendo a interação e a autonomia 

num clima de cooperação e colaboração, para auxiliar na construção de novos conceitos que 

promovem a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), sustentando a idéia de que a 

aprendizagem acontece através da interação com o outro.  

A Zona de Desenvolvimento Proximal é definida “ a distância entre o nível 
de desenvolvimento real , que se costuma determinar através da solução 
independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 
determinado através da solução de  problemas sob a orientação de um adulto 
ou em colaboração  com companheiros mais capazes”( VYGOTSKY, 1991, 
p.97).  

A plataforma Google Groups apresenta características interação e de colaboração que 

podem ajudar na realização de atividades colaborativas e projetos em grupo de forma coletiva 

e contínua. 

Abaixo alguns atributos observados na Google Groups: 

� Aprendizagem colaborativa. O professor e aluno colaboram juntos, construindo 

atividades, resolvendo tarefas e interagindo em grupo. 

� Disponibilizar material extra para os alunos. O professor tem como disponibilizar 

material das aulas anteriores e atividades que irá realizar posteriormente. 

� Espaço de trocas de conhecimento e informação, aqui os alunos trocam 

informações e atualizam suas agendas virtualmente. 

� Trabalhar como pesquisador. A plataforma apresenta uma estrutura que favorece 

ao aluno ou professor trabalhar com pesquisas e armazenamento de arquivos para 

estudos futuros.  

� Administrar atividades e avaliações. Alunos e professores podem atualizar suas 

informações, assim como resolver suas atividades e acompanhar a resolução de 

exercícios, assim como revisões de provas.  
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� Recursos de construção colaborativa permitem ao professor e ao aluno construir 

em documentos que ficarão disponíveis para si, como para seus colaboradores, e 

ao mesmo tempo, podem publicá-los de forma intuitiva e dinâmica. 

A seguir imagens da plataforma Google Groups tela inicial: 

Figura 25 -Tela inicial do Google Groups 

 

Fonte: https://groups.google.com 

E na figura 25, o usuário pode criar páginas e personalizá-las em um grupo. Na página 

inicial apresenta-se uma síntese das atividades e discussões mais recentes dos grupos no qual 

o usuário pertence. A barra lateral traz atalhos para os grupos relacionados e o perfil do 

usuário que está logado. O aplicativo é muito intuitivo e seus textos explicativos bastante 

diretos expandem a usabilidade do serviço. 

Conclui-se que esta plataforma pode ser utilizada por todas as disciplinas escolares por 

se tratar de uma página Wiki, em que o professor pode passar atividade extraclasse e sugerir  

que os alunos organizem-se em grupos e criem um grupo, no ciberespaço a fim de 

compartilhar projetos e pesquisas direcionados em sala de aula.  

Segundo Lévy (1996), essas formas de comunicação formam uma árvore de 
conhecimentos de que cada participante da coletividade pode extrair a sua 
visão do que está sendo desenvolvido e, da mesma forma, explicitar as suas 
idéias e/ou conhecimentos acerca do assunto. Ressalta, ainda, que o nosso 
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pensar é coletivo, pois nos encontramos inseridos em comunidades vivas e 
jamais pensamos de forma descontextualizada.  

Neste sentido, incentivando o aprendiz a construção coletiva do conhecimento e 

consequentemente tornando a relação-aluno mais interativa. 

3.3 Plataforma Sloodle 

Um mundo virtual é uma comunidade online que toma a forma de um ambiente 

 através do qual os usuários podem interagir uns com os outros e usar e criar objetos. 40 O 

termo tornou-se grande parte sinônimo de ambientes interativos em 3D virtuais, onde os 

usuários assumem a forma de avatares visíveis para os outros.  Estes avatares aparecem 

normalmente como textuais, bidimensional, ou tridimensional, embora outras formas sejam 

possíveis (auditivas e sensações de toque, por exemplo). 41 

Em Abril de 1999, Numedeon Incorporated lançou Whyville 42como o primeiro mundo 

virtual explicitamente concebido para envolver os jovens estudantes em uma ampla gama de 

atividades educativas.  As universidades como a Open University e outras instituições de 

ensino existentes estão explorando as plataformas de uso geral no mundo virtual como um 

meio de ampliar e melhorar suas ofertas para os estudantes. Normalmente, os educadores 

criam uma ambiente online, onde os alunos podem interagir, utilizando os seus avatares para 

aprender sobre novas atribuições ou criar projetos que são visíveis dentro do mundo virtual.   

Quase todos os projetos educacionais do mundo virtual prevêem uma abordagem 

 Blended Learning 43 a qual pode combinar o uso de mundos virtuais com outras ferramentas 

on-line e off-line, tais como trabalhar com 2(dois) ambientes virtuais de aprendizagem como: 

(o MOODLE ) ou salas de aula físicas. (SLOODLE).  

A figura 26, logo abaixo, apresenta a combinação de múltiplas abordagens na 

aprendizagem. A Formação Mista pode ser implementada através da utilização de ambientes 

mistos em que conjuga o ambiente virtual e o presencial.  

 

                                                           
40 Bispo, J. (2009). Melhorar a compreensão de gêneros de web baseados em comunidades: O papel do quadro de cognição 
ecológica.Internacional Journal of Web-Based comunidades,5(1), 4-17.  
41 http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_world acessado em 10/02/2012. 
42 É um site de Internet educativa voltada para crianças de idades 8-15. Seu objetivo é engajar seus usuários em 
aprender sobre uma ampla gama de tópicos, da ciência e negócios, arte e geografia. 
43 Na pesquisa, educacional refere-se a uma mistura de diferentes de ambientes de aprendizagem . Ele combina 
com estudos tradicionais face to face em sala de aula com métodos mais modernos de ensino mediado por 
computador.  
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26-Metodologia Blended Learning/Aprendizagem Hibrída 

 

Fonte: https://wikepedia.com/blended_learning 

O Sloode  ( Simulation Linked Object Oriented Dynamic Learning Environment )é um 

projeto open-source que integra os ambientes multiusuário virtuais de Second Life e o Moodle 

(sistema de gerenciamento de aprendizagem).  O Second Life é excelente para reuniões 

síncronas, discussões, simulações e aprendizagem onde as pessoas podem se encontrar 

virtualmente.   

No Sloodle os usuários podem fazer login no Moodle e em seguida será levado para o 

ambiente do Second Life  que quiser. Alternativamente, o usuário pode entrar no Second Life e 

interagir com qualquer objeto no ambiente 3D que, em seguida, será  colocado 

no Moodle através de uma URL especial. Os usuários precisam entrar tanto Moodle como no 

Second Life para concluir o processo de suas atividades.  

Esse tipo de interação apresenta características relevantes para a aprendizagem como: 

� Immersive: Permite experiências imersivas.  

� Social: Quase todos os espaços 3D virtuais são inerentemente ambientes 

sociais onde os aprendizes podem conhecer outras pessoas, seja informalmente 

ou a partir de ambientes  mais formais.  

� Criativo: Uma abordagem em que o usuário pode construir objetos como parte 

de uma atividade de aprendizagem.  

A plataforma Sloodle apresenta uma gama de vantagens em relação à sala de aula 

tradicional tendo em vista que através do ambiente virtual o estudo se torna mais agradável e 

significativo, permitindo ao usuário maior nível de envolvimento e de criatividade. 
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Para Vygostsky (1991), é através da interação, garantida essencialmente pelas trocas 

sociais, que se dá a constituição das funções complexas do pensamento e, nessa interação, a 

linguagem tem peso maior, pois privilegia a comunicação entre os sujeitos. 

Abaixo são apresentados alguns atributos de colaboração observados na plataforma 

Sloodle : 

� Participação síncrona e assíncrona, Por exemplo, o usuário pode participar com 

atividade síncrona no Chat e assíncrona no Fórum. 

� Explorar locais um mundo virtual e comunidade. O usuário pode explorar vários 

ambientes e comunidades a partir da plataforma Second Life e gerenciar seus 

interesses.  

� Armazenamento de arquivos com segurança em um banco de dados do Moodle. O 

usuário pode guardar seus arquivos e armazená-los em pastas que ficarão guardadas 

na plataforma.  

� Gerenciamento de identidades para o Second Life e Moodle. O usuário pode gerenciar 

seu perfil. Por exemplo, o seu Login  no Moodle e  seu Avatar no Sloodle 

� Conjunto de testes ou tarefas de modelagem 3D em um ambiente envolvente 3D 

� Ferramenta de múltipla escolha. O professor pode criar provas, simulados e pesquisas 

de opinião com as ferramentas de múltipla escolha disponível na plataforma  

Moodle. 

� Lista os nomes de usuário do Moodle e dos Avatares através da plataforma facilitando  

assim o acompanhamento do uso e participação do grupo.  

� Trabalhar em conjunto nas tarefas colaborativas. O professor pode trabalhar com 

diferentes atividades. Exemplo: Pesquisa, Simulação, Debate e Videos. 

� Realidade Virtual por Imersão. O usuário tem a sensação real de estar dentro de um 

mundo virtual, capaz de manusear os objetos ali presentes.  

� Representar atividades dentro de um mundo virtual para o mundo exterior, através de 

blogs, podcasts, apresentações e vídeos mediados pelo professor. 

� Linguagem Interacional que permite aos usuários recriar a sensação de realidade em 

um ambiente artificialmente construído. 
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A aprendizagem é agora entendida como um processo in continuum que não se cinge 

apenas a espaços formais, mas também ocorre em espaços informais, onde os conhecimentos 

circulam no seio de comunidades de prática e de redes digitais de conhecimento (Siemens, 

2004). 

A seguir os ambientes da Plataforma Sloodle: 

Figura 27- Tela Teletransporte para o Classroom 

 

Fonte: http://www.sloodle.org/moodle 

Nesta tela representada pela figura 27, o usuário terá que se teletransportar para uma 

classroom, clicando no link teleport no final deste tópico. Uma vez que você se torna  parte, o 

seu avatar deve receber automaticamente um notecard com o "Sloodle Pacote de Boas 

Vindas".  

       Figura 28- Tela de ativação do Avatar 

 

Fonte: http://www.sloodle.org/moodle 
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A tela da figura 28 levará o usuário para ativar seu avatar com a sua conta no 

Moodle. Isso é chamado de “avatar autenticação" ou "registro avatar". Existem diferentes 

maneiras de fazer isso.  

 A primeira atividade é um questionário de escolha múltipla que irá completar "in-

world", isto é, do SecondLife. Este teste irá mostrar o quanto o usuário já sabe sobre 

Sloodle. Note-se que as respostas corretas para as suas respostas incorretas não são exibidas. 

No entanto, será solicitado que o usuário preencha um questionário novamente no final do 

curso.  

              Figura 29- Tela da primeira atividade no Sloodle  

 
       Fonte: http://www.sloodle.org/moodle 

A tela da figura 29 mostra o avatar respondendo o questionário, 1ª atividade do 

Sloodle. 

              Figura 30- Tela de Ferramentas  Sloodle  

 
       Fonte: http://www.sloodle.org/moodle 
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Na tela da figura 30, o usuário usará a barra de ferramentas Sloodle um “objeto 

HUD "(Heads-Up Display), o comando para exibir irá mostrar uma interface com os botões 

que o usuário pode interagir, obtendo uma Barra de Ferramentas Sloodle do "Vending 

Machine". A Barra de Ferramentas Sloodle permite: 

� Escrever entradas de blogs para o seu curso Moodle. 

� Animar o seu avatar com gestos salas de aula ". 

� Analisar o seu pacote Second Life para avatares e solicitar os nomes de seus Moodle 

(esta última apenas a partir da versão 1,3). 

A barra de ferramentas Sloodle é ligeiramente diferente dos objetos Sloodle, pois 

requer ser configurada por cada usuário.  

Por se tratar de uma plataforma que apresenta um vasto campo para investigação foi 

analisado apenas a interação do aluno neste ambiente e a quantidade de atributos 

colaborativos que o Sloodle apresenta. Como ambiente de interação, a plataforma apresenta 

uma linguagem que promove a aprendizagem dinâmica e interativa que incentiva os alunos a 

fazerem suas atividades da vida real em um ambiente virtual. O trabalho em grupo promove a 

aprendizagem coletiva, partilha de idéias, participação em atividades, a colaboração e o 

desenvolvimento das relações sociais. Neste ambiente, observa-se ainda diferentes tipos de 

interação que podem ser descritos de diversas formas.  As diferentes formas de interagir neste 

ambiente apresentam inovação à pratica educativa. Nesta interface de colaboração a troca de 

informação acontece através da socialização de dados (conteúdo) e Pessoas (aluno/professor). 

As interações geradas entre alunos e entre alunos e professores também são diferentes. 

O papel habitual do professor que comunica com o aluno numa direção “up/down” fica 

diluído pelas possibilidades de socialização inerentes ao sistema (MARTINEZ, 2007, p.67).  

O Sloode pode ser utilizado nas escolas por todas as disciplinas através de projetos 

interdisciplinares como ambiente simulador de conhecimento permitindo ao usuário encontros 

“face a face” entre os avatares, que, por sua vez, viabilizam a comunicação em tempo real, 

interação e colaboração. Outros recursos como apresentações gráficas, áudio e vídeo também 

podem enriquecer a experiência. 

Moore e Kearsley (2007, p.247), de modo semelhante, afirmam que pesquisas feitas 

com a intenção de examinar a construção social do conhecimento indicam que o apreço, a 
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inclusão e o senso de solidariedade do grupo, a facilidade de expressão e a síntese de vários 

pontos de vista são características importantes para tal construção. 

Outra característica relevante trata-se da visualidade do processo de ensino, enquanto 

os LMS( Learning Management Systems), tais como o Moodle, são acessados via navegador 

Internet (web-browser), apresentando visão bidimensional das páginas, com o Sloodle os 

mesmos sistemas de seu mundo virtual podem ser representadas de uma forma imersiva, ou 

seja, envolve os usuários com objetos tri-dimensionais que podem ser vistos e manipulados 

em tempo real. 

O mais interessante é que o sistema pode ser acessado em ambos meios 

simultaneamente, permitindo de fato que eles estejam conectados juntos. Assim, os usuários 

no mundo virtual poderão interagir com outros no website. 

Para utilização dessa plataforma sugere-se ainda que os professores de forma conjunta  

analisem os diversos fatores que contribuem para o aprendizado diferenciado do modo 

tradicional, renovando suas práticas. 
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CAPITULO 4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho analisou o potencial colaborativo da Internet no seu novo estágio Web 

2.0. Pôde-se perceber que as plataformas computacionais analisadas apresentam 

características que apóiam a construção coletiva do conhecimento, o desenvolvimento 

cognitivo individual ou em grupo, aprendizagem colaborativa, autonomia, pensamento crítico 

e inovação. 

Como se observou, esta pesquisa teve como objetivo “Investigar as plataformas 

virtuais da Web 2.0 com vista a promover a aprendizagem colaborativa”, o que foi alcançado 

quando se desenvolveu o aporte teórico necessário para entender os conceitos de virtualidade, 

interacionismo e inteligência coletiva; quando se descreveu as plataformas computacionais 

escolhidas e se analisou o potencial educacional das mesmas; quando se apontou a sinergia 

entre a tecnologia e a teoria demonstrando a convergência das plataformas Web 2.0 analisadas 

e a aprendizagem colaborativa. 

Ao analisar as plataformas aqui apresentadas foi perceptível notar as vantagens que as 

mesmas oferecem à Educação, visto que neste ambiente a colaboração é um componente 

primordial para que a troca de conhecimento aconteça e para que o resultado desejável se 

construa no processo  ensino - aprendizagem. Vimos ainda que a apropriação das Tecnologias 

Virtuais em sala de aula requer muita disponibilidade por parte dos professores, assim como 

aptidão à pesquisa e capacitação continuada para que as plataformas sejam utilizadas de forma 

adequada de acordo com a necessidade de cada conteúdo educativo.   

Cada uma das plataformas aqui investigadas apresentam-se como instrumento de 

mediação no processo de aprendizagem colaborativa e construção do conhecimento, pois 

trazem, em seu conjunto, características peculiares que as definem como componente de 

mediação entre teoria e prática na Educação.  

A contribuição principal deste trabalho é destacar como cada plataforma estudada e 

analisada apresentam abordagens multidisciplinares e consequentemente contribuem de forma 

impactante dentro do ambiente escolar. Porém faz-se mister políticas educacionais 

direcionadas à inclusão digital de qualidade. 

Foram observadas algumas limitações nas plataformas escolhidas, mas detectou-se 

inúmeros componentes propícios à aprendizagem coletiva e colaborativa, demonstrando o 

potencial dessas plataformas nas atividades de compartilhar, cooperar, discutir, apresentar 

argumentar e  interagir de forma autônoma ou coletiva.   
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Apresentou-se, também, cenários educacionais factíveis, os quais demonstram a 

veracidade que estas Tecnologias de Informação e Comunicação promovem e potencializam o 

aspecto colaborativo que se espera encontrar no processo de ensino-aprendizagem na 

atualidade. 

Portanto, esta pesquisa mostrou-se importante e, por isso necessária, pois joga luz 

neste tema atual e carente de investigação cientifica. 

Pode-se, ainda eliminar as limitações apresentadas nesta pesquisa, com um estudo 

aprofundado através da pesquisa quantitativa, ou seja estudando as plataformas através de 

simulações e entrevistas que quantifiquem e pontuem outros aspectos que não foram  

apresentados neste estudo, como por exemplo: 

� em quais disciplinas especificamente as plataformas contribuem para a assimilação do 

conhecimento;  

� avaliar o aproveitamento e o desenvolvimento cognitivo dos alunos ao utilizar tais 

ambientes; 

�  se as plataformas oferecem aprendizagem direta ou indireta; 

� como utilizá-las para colaboração, visto que elas podem contribuir para a integração 

individual e coletiva dos aprendizes e podem serem vistas como componente  para a 

evolução social.  

Convém dizer que este trabalho não esgotou as possibilidades de uso da Web 2.0 na 

Educação, mas se apresenta como um esforço positivo para promover uma Educação de 

qualidade e que esteja sintonizada com o comportamento dos aprendizes e professores na era 

da cibercultura. 

Conclui-se, assim, que a revolução no uso da Web 2.0 está em estabelecer atividades 

em que o aluno em conjunto com o professor e outros participantes, estabeleçam buscas, 

conhecimentos, interpretações e trocas ativas de informações a fim de aprender com o outro e 

ajudar a aprendizagem do outro.  
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