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ABSTRACT
The modality of online education, as well as the classroom
teaching mode, requires that students are motivated to participate
and interact with the learning environment and resources available
to them. In this context, this paper describe a comparative analysis
of the interactions made by participants in a subject’s groups in
the Online Learning Environment MOODLE forum and Facebook
Groups aiming to identify the environment that provides greater
effectiveness in interactions among users. To measure the
behavior of the interactions, the groups make was considered as
social networks, and were applied metrics of Social Network
Analysis: Density degree and Centrality degree. The results
showed that both presents low density environments, featuring a
low number of interactions between the participants, on the other
hand, there are participants who present superiority in relation to
the number of interactions made or received for they.

RESUMO
A modalidade de educação online, assim como a modalidade
ensino presencial, necessita de que os alunos estejam motivados
para participar e interagir com o ambiente de aprendizagem e
recursos disponibilizados para ele. Neste contexto, este artigo
apresenta uma análise comparativa das interações realizadas por
participantes em grupos de disciplinas formadas no fórum do
Ambiente de Aprendizagem Online MOODLE e no Facebook
Groups com o objetivo de identificar qual o ambiente que
apresenta maior efetividade nas interações entre os usuários. Para
mensurar o comportamento das interações, os grupos formados
foram considerados como Redes Sociais, aos quais foram
aplicadas as métricas de Análise de Redes Sociais: Density degree
e Centrality degree. Os resultados obtidos apontaram que ambos
os ambientes apresentaram baixa densidade, caracterizando um
baixo número de interações entre os participantes, por outro lado,
verificou-se a existência de alguns participantes que se destacaram
em relação ao número de interações realizadas ou recebidas por
eles.
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1. INTRODUÇÃO
O processo educacional ao longo dos tempos passa por alterações
em sua estrutura para adequar-se as mais diversas necessidades.
Tais necessidades podem ser inerentes do próprio processo
educacional ou decorrentes de fatores externos, por exemplo,
influências de uma sociedade da informação e conhecimento e, a
inclusão das Tecnologias da Informação e do Conhecimento (TIC)
[1].
A inclusão das TIC no processo de ensino-aprendizagem
causaram diversos efeitos, proporcionando o desenvolvimento de
diferentes pesquisas e aplicações em diferentes contextos. Na
literatura podem ser encontradas pesquisas que mostram como
esta utilização pode facilitar e melhorar o processo de
planejamento instrucional [2], a produção de material instrucional
[3], a orquestração de atividades instrucionais [4], os sistemas de
gerenciamento de aprendizagem [5], a avaliação de estudantes [6],
dentre outras aplicações.
A TIC aplicada à educação favoreceu também o desenvolvimento
da aprendizagem mediada por computador, caracterizada pela
realização de interações síncronas ou assíncronas entre
professores e alunos por meio de um ambiente conectado à
internet [7]. Estes ambientes, denominados de Ambientes Virtuais
de Aprendizagem (AVA) ou Ambientes de Aprendizagem Online,
são softwares que agregam ferramentas para a criação, tutoria, e
gestão das atividades normalmente apresentadas em forma de
cursos [8]. Porém, mesmo com essas funcionalidades alguns
aspectos devem ser observados para que se obtenha efetividade no
processo educacional, são eles: comunicação, interação e
afetividade entre professores e alunos. Tais aspectos representam
a troca de informações e conhecimento, o comportamento de um
indivíduo para com o outro e a dinâmica das interações realizadas
[9].
Assim, objetivando a melhoria desses aspectos alguns educadores
estão propondo a utilização de Redes Sociais Online (RSO) no
contexto educacional, por exemplo, o Facebook [10], objetivando
facilitar a comunicação, a interação e o dinamismo na troca de
informações entre os envolvidos no processo educacional.
Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo analisar o
comportamento das interações realizadas entre os participantes de
grupos formados para disciplinas de um curso superior e
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identificar, no contexto do estudo de caso, qual o ambiente
apresenta-se mais eficiente. Para isto, foram coletados dados das
interações realizadas pelos participantes através do fórum do AVA
MOODLE e Facebook Groups. Posteriormente os dados
coletados foram submetidos à análises através da aplicação das
métricas de Análise de Redes Social: Density degree e Centrality
degree.

valores. Por meio da internet, principal meio de utilizado para
mediar o contato entre os partícipes, estas redes podem
proporcionar a formação grupos que tenham objetivos em comum
e discutir assuntos relevantes para a comunidade [12].

Como resultado, verificou-se através da métrica Density degree
um baixo número de interações entre usuários em ambos os
ambientes, caracterizando uma baixa densidade da rede. Por outro
lado, a aplicação da métrica Centrality degree apresentou em
ambos os ambientes a existência de usuários que tiveram maiores
quantidades de interações realizadas e/ou recebidas,
caracterizando-os como usuários representativos nos grupos
observados.
Este artigo está organizado em 7 (sete) seções, incluindo esta
introdução e as referências utilizadas. As demais seções estão
organizadas em: na seção 2 é apresentada uma breve
fundamentação teórica sobre os temas abordados no artigo. Na
seção 3 é apresentado o estudo de caso realizado. Na seção 4 são
apresentados os resultados obtidos com a aplicação das métricas
de ARS. Na seção 5, são discutidos os resultados obtidos através
do estudo de caso. Por fim, na seção 6, são apresentadas as
considerações sobre o estudo realizado.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Nesta seção é apresentada uma breve fundamentação teórica sobre
os temas abordados e necessários para o entendimento deste
artigo.

2.1 LMS MOODLE
O MOODLE, acrônimo de "Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment", é um Sistema de Gerenciamento de
Aprendizagem (do inglês, Learning Management System)
desenvolvido na linguagem PHP (Hypertext Preprocessor)
bastante utilizado devido suas funcionalidades e distribuição na
forma de Software Livre sob licença GNU [5].
Este LMS ou AVA tem como objetivo permitir que o processo de
ensino-aprendizagem
ocorra
através
da
interatividade,
privilegiando a construção ou reconstrução do conhecimento
individualmente ou por colaboração e, a autoria e a aprendizagem
significativa do aluno. Para tanto, são disponibilizados a
professores e alunos recursos e atividades para que seja possível o
alcance dos objetivos propostos [8].

Figura 1. Exemplos de Redes Sociais Online [13]
O uso da OSN aplicada à educação cada vez mais está se
consolidando. Tal consolidação pode ser verificada através do
desenvolvimento de pesquisas que relacionam aspectos do
contexto educacional com o ambiente proporcionado pelas OSN
[11, 14, 15, 16]. Grandes empresas, por exemplo, Google e
Facebook já apresentam produtos voltados para a educação, por
exemplo, o Google for Education [17] e Facebook for Education
[18].

2.3 Análise de Redes Sociais
A Análise das Redes Sociais (ARS ou SNA, do termo inglês
Social Network Analysis) é uma técnica utilizada para estudar
padrões de relacionamento através de mapeamentos com base no
fluxo das informações e das relações existentes entre as partes
envolvidas.
Composta por seis elementos (Tabela 1) esta técnica apresenta-se
como sendo um importante instrumento para estudo dos
relacionamentos que fomentam o compartilhamento de
informações e conhecimentos, dado que é possível a identificação
de indicadores de padrões de relacionamento, contribuindo, assim,
para a gestão organizacional através da indicação de atores mais
influentes na rede.
Tabela 1. Elementos da Análise de Redes Sociais [20]
Elemento
Ator
Laço
Relacional

De forma geral, os recursos disponibilizados correspondem ao que
pode ser utilizados por professores para proporcionar suporte para
a aprendizagem, já as atividades correspondem algumas
funcionalidades as quais professores e alunos terão que interagir
[5].

Díade
Tríade

2.2 Redes Sociais Online
Redes Sociais Online (RSO ou OSN, do inglês Online Social
Network) é a representação virtual das interações entre pessoas e
corresponde a uma representação virtual do que acontece no
mundo real [11]. Este tipo de rede ganhou evidencia após a
popularização e sucesso dos sites de redes sociais. Atualmente há
diversos sites de OSN (Figura 1), direcionado a um público
específico ou não.
Estas redes podem compreendidas como estruturas de agregação
de indivíduos que se relacionam entre si proporcionando um
espaço propicio para o compartilhamento de ideias, informações e

Subgrupo

Representação
Indivíduo distinto na rede
Estabelece a ligação entre um par de atores
Um par de atores e o relacionamento entre eles
Um grupo de três atores e os relacionamentos
entre eles
Subconjunto de atores de uma rede e os
relacionamentos entre eles

Grupo

Um conjunto finito de atores

Relação

Coleção de laços de um tipo específico de atores

2.3.1 Métricas de Análise de Redes Sociais
As métricas de ARS são indicadores utilizados para mensurar os
relacionamentos existentes entre atores da rede social. A
utilização dessas métricas varia de acordo com o objetivo da
observação, podendo de ser aplicadas de forma individual ou
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coletiva. No contexto dessa pesquisa foram
for
selecionadas as
métricas: Density degree e Centrality degree.
ada com o objetivo de
A métrica de Density degree foi selecionad
verificar o grau de densidade das redes forma
madas, ou seja, calcular
a proporção das ligações realizadas pelo
los atores (NR) com
quantidade total de ligações possíveis (NR
RP). Como o cálculo
dessa métrica é apresentado em porcentaggem, logo o valor da
onforme equação 1:
proporção deve ser multiplicado por 100, con
Density_degree = [(NR/NRP)*10
100]

(1)

No contexto educacional o índice de densidad
ade pode mostrar se há
ou não uma participação efetiva dos atoress nnos grupos formados,
dado que o percentual de densidade e quuantidade de ligações
nte relacionado.
realizadas pelos participantes está diretament
A métrica Centrality degree, neste artigo, foi
fo selecionada com a
finalidade de verificar a centralidade dee cada ator, ou seja,
identificar a posição que o ator se encontra eem relação às ligações
ormas: in-degree e outda rede. Esta identificação é realizada nas for
degree, que respectivamente representam
am o somatório das
quantidades de laços relacionais realizadoss ppor outros atores para
ços realizados pelo ator
com o ator investigado (Figura 2) e, os laços
ta forma, busca-se no
para com outros atores (Figura 3). Desta
contexto educacional, identificar quais os aatores mais influentes
nas redes formadas.

Figura 4. Modelo
lo da Solução Proposta.

4. RESULTADOS
Para uma melhor visualização
o da interação entre os participantes,
foram criados grafos direcionnados que apresentam as ligações
5 6, 7 e 8).
entre os participantes (Figurass 5,

Figura 2. Exemplo de laços relacionais in-degree
in
realizadas
com o ator central
Figura 5. Grafo das inter
terações na disciplina I – AVA
MO
OODLE

Figura 3. Exemplo de laços relacionais ou
ut-degree realizadas
pelo ator central

3. METODOLOGIA
No presente trabalho foi realizado um estudoo de caso utilizando-se
de dados coletados de disciplinas de um curso
cu
superior de uma
IES brasileira e aplicando as métricas de ARS identificadas
anteriormente, conforme modelo apresentado
do (Figura 4).
No MOODLE optou-se por coletar dadoss oriundos do uso da
funcionalidade fórum, um ambiente de ttroca de mensagens
assíncronas entre os participantes. Já na OSN
O
Facebook, foram
coletados os dados oriundos do uso da funcio
ionalidade grupos.

Figura 6. Grafo das inter
erações da disciplina II – AVA
MO
OODLE

Os dados compreendem as interações realizadas entre os
es foram coletados em
participantes em ambos os ambientes. Estes
um período de aproximadamente três meses
m
e apresentam
registros referentes à origem das interaç
ações, como também
aqueles que participaram.
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A apresentação dos resultadoss ddessa métrica será realizada através
da quantização por in-degree e out-degree. Com o objetivo de
simplificar o resultado das inteerações, foram omitidos das tabelas
os participantes que não realiza
zaram interações. Assim, as Tabelas
3, 4, 5 e 6, representam respeectivamente as redes formadas nas
Disciplinas I e II do AVA,, como também os grupos I e II
formados através do Facebookk G
Groups.
Tabela 3. Quantização por Centrality
C
Degree (Disc I – AVA)

Figura 7. Grafo das interações da discip
iplina I – Facebook
Groups

Participante

In-d
degree

Out-degree

6

1

0

11

1

2

12

1

1

C
Degree (Disc II - AVA).
Tabela 4. Quantização por Centrality

Figura 8. Grafo das interações da discip
iplina II – Facebook
Groups

Participante

In-d
degree

Out-degree

3

0

1

4

0

1

7

7

0

8

0

1

9

0

1

10

0

1

11

0

1

12

0

1

13

1

1

Tabela 5. Quantização por
or Centrality Degree (Grupo I –
Faceboo
ook Groups).
Participante

In-d
degree

Out-degree

4.1.1 Quantização por Density Degr
gree

2

3

2

A Tabela 2 apresenta os resultados de to
todas as redes após a
quantização por Density Degree.

3

0

2

4

0

1

6

1

2

7

1

3

9

12
1

4

4.1 Aplicação das Métricas de ARS
A

Tabela 2. Quantização por Denssity Degree
Relacionamentos
Existentes

Relacionam
amentos
Possíve
íveis

Densidade
da Rede

3

306

0,98%

8

156

5,13%

10

0

1

23

380

6,05%

11

0

1

15

306

5,88%

13

0

2

15

1

1

4.1.2 Quantização por Centrality Degree
De

16

0

1

Para preservar a identidade dos participante
tes foram omitidos os
numeração em ordem
nomes dos mesmos e atribuído uma nu
omento das análises os
crescente aos mesmos. Desta forma, no mom
participantes serão referenciados pela sua num
umeração.

17

0

1

19

1

1

20

4

1

Rede
Disc. I
(AVA)
Disc. II
(AVA)
Grupo I
(FG)
Grupo II
(FG)
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Tabela 6. Quantização por Centrality Degree (Grupo II –
Facebook Groups).
Participante

In-degree

Out-degree

1

0

1

2

0

2

5

1

1

6

9

3

7

1

0

9

0

1

11

0

1

12

0

1

14

0

1

15

1

2

16

1

4

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Ao analisar os resultados após a quantização por Density Degree
(Tabela 2), verifica-se que todas as redes apresentam uma baixa
densidade, o que representa um baixo número de interações
realizadas quando comparado às quantidades de relações
possíveis. Porém, mesmo com o baixo número apresentado, as
interações no Facebook Groups apresentam-se em vantagem
quando comparada com as interações realizadas no AVA.
A mensuração por Centrality Degree, na forma in/out-degree,
apresentou resultados que apontam a existência de participantes
significativos em todas as redes formadas. Por exemplo, a rede
formada pelos participantes da Disciplina I do AVA (Tabela 3)
apresenta o mesmo grau de in-degree para todos os participantes
que foram interagidos, porém, há um destaque para o participante
de número 11 que realizou duas interações (out-degree) com
outros participantes, neste caso, este participante pode ser
considerado como influente para esta rede. Realidade semelhante
pode ser verificada na Disciplina II do AVA (Tabela 4), neste
grupo o participante de número 7 apresenta-se como relevante
este recebeu sete interações (in-degre) de outros participantes. Já
quando observado as relações do tipo out-degree, observa-se que
todos os participantes que interagiram com outro, realizaram
apenas uma interação. Quando observado os grupos formados
com os dados do Facebook Groups verifica-se que nestes também
há casos de participantes significantes, por exemplo, no caso do
Grupo I (Tabela 5) observa-se que participante de número nove
apresentou maior significância na quantização por in/out-degree,
apresentando respectivamente doze e quatro interações. Já o grupo
II (Tabela 6), diferentemente do resultado apresentado pelo grupo
I, apresentou diferentes participantes influentes para as
modalidades in/out-degree, neste caso, os participantes mais
influentes nas modalidades foram respectivamente o de número
seis e dezesseis.

6. CONCLUSÕES
Os resultados apresentados neste trabalho apontam, de acordo
com os cenários apresentados, que há uma pequena vantagem a
favor da utilização da ferramenta Facebook Groups para a
realização das interações, devido aos números apresentados após

mensuração utilizando de métricas de ARS já apresentadas na
seção 4.
Diversos fatores podem estar relacionados aos resultados
apresentados e analisados. Fatores como a falta de familiaridade
com o AVA MOODLE, receio de participação no fórum e, até
mesmo, a má utilização da funcionalidade fórum pode ter
impactado negativamente nos resultados oriundos da utilização do
AVA. Por outro lado, observa-se que as interações realizadas no
Facebook Groups apresentam-se em maiores números, o que
mostra que, nos casos apresentados, esse ambiente foi apresentou
maior eficiência na transmissão de informações.
Como sugestão para estudos futuros está a análise dos textos
utilizados nas interações, por meio do uso de Técnicas de
Linguagem Natural, com o objetivo de verificar a natureza das
interações realizadas pelos participantes em ambos os ambientes e
se verificar se o assunto discutido nas interações estão em
conformidade com o tema que está sendo abordado nas
respectivas disciplinas.
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