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EDMODO E SCHOOLOGY: BREVE ESTUDO SOBRE AMBIENTES VIRTUAIS E 
SUA RELEVÂNCIA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM ENTRE OS 

ALUNOS DO 8º E 9º ANOS    

RESUMO 
 O presente trabalho trata-se de uma pesquisa que está sendo realizada com         

alunos do ensino fundamental II - sendo 8º e 9ª anos - no que tange o uso de AVAs 

(Ambientes Virtuais de Aprendizagem), de forma mais específica com duas 

plataformas, sendo a EDMODO e SCHOOLOGY. Os alunos são levados a 

assistirem um video com a explanação do conteúdo (que foi previamente 

trabalhando em sala de aula), e posteriormente responderem duas questões 

inerentes a explanação já assistida. O método exposto busca compreender se o 

sistema de EAD, através do AVA e com a utilização das TICs (Tecnologias de 

Informação e Comunicação) auxilia no processo de ensino e aprendizado dos 

discentes. 
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INTRODUÇÃO 
 Desde meados de 1980 as tecnologias em informática (chamadas de TI) têm         

dado a sua contribuição para o processo de ensino-aprendizado. Ela, segundo 

Borba, Silva e Gadanidis (2014) passou por quatro fases. Cada uma deu a sua 

contribuição ao processo. Entretanto, percebe-se desde uma relutância em sua 

utilização, passando pelo despreparo dos docentes na manipulação da mesma, até 

a perda de objetividade em sua aplicação (haja vista a quantidade de recursos que 

temos hoje). Assim, o uso de TI, ao mesmo tempo que é uma ferramenta de muita 

utilidade, pode ser a vilã da história, trazendo malefícios para o processo. 

 Softwares e aplicativos que trabalham o conteúdo curricular de forma lúdica e         

experiencial têm obtido bons resultados, isso é o que mostra Soffa e Alcântara 

(2015, p. 4929) ao destacar em sua pesquisa que, "segundo os professores 

pesquisados, o ambiente e o uso dos software têm ocasionado melhoras quanto à 

qualidade pedagógica ou quanto à relação ensino-aprendizagem no trabalho 

docente”. 

          



OBJETIVOS 
 Identificar os benefícios que os ambientes virtuais Edmodo e Schoology trazem         

para o processo de ensino-aprendizado de matemática dos alunos do 8º e 9º anos. 

METODOLOGIA 
 Estão sendo utilizadas as plataformas Edmodo e Schoology em duas escolas         

do Ensino Fundamental II na zona sul da cidade de São Paulo. Os alunos são 

previamente cadastrados no ambiente, e nele, semanalmente, assistem um vídeo 

criado pelo professor (video esse com cerca de 6 minutos contendo as informações 

necessárias sobre o conteúdo que está sendo trabalhado em sala de aula). Após 

assistirem o vídeo eles são levados a responderem duas questões referentes ao 

assunto no ambiente virtual. 

          

DESENVOLVIMENTO 
 Papert afirmou, em uma entrevista com o educador Paulo Freire que “o         

principal passo da tecnologia e da educação é confrontar o segundo 

estágio” (estágio esse que ele afirma ser o processo tradicional de ensino). Ele ainda 

menciona, no mesmo encontro, que “o processo de ensino escolar é traumatizante, 

perigoso e precário”. 

 É nesse momento que a tecnologia aparece como alternativa no auxílio do         

processo de ensino-aprendizado. As TICs (Tecnologias da Informação e 

Comunicação) - que segundo Mercado (2002, p. 131) “pode contribuir para auxiliar 

professores na sua tarefa de transmitir o conhecimento e adquirir uma nova maneira 

de ensinar cada vez mais criativa, dinâmica, auxiliando novas descobertas”. Ele 

ainda afirma (id.) que as TICs "podem contribuir para motivar a sua aprendizagem e 

aprender, passando assim, a ser mais um instrumento de apoio no processo ensino-

aprendizagem”.  

           

RESULTADOS PRELIMINARES 
 Os resultados têm se mostrado interessantes. Podemos elencá-los como: 1)         

despertamento e envolvimento substancial dos alunos. Pudemos perceber que 

alunos que não realizavam atividades extra classe começaram a realizá-las (até 



porque elas se tornaram digitais, e por serem assim podem ser realizadas em 

qualquer lugar, quer seja em casa, dentro de um ônibus, etc.); 2) assimilação do 

assunto. Ao retomar o assunto em sala percebemos que os alunos estão inteirados 

do mesmo. Sabem o que está havendo e debatem o porquê das teorias; 3) 

ferramenta relevante. Os alunos têm dado uma devolutiva favorável ao método. Eles 

mencionam que o fato de poder se relacionar com o assunto quantas vezes 

quiserem os ajuda muito (isso por conta do vídeo). Tira dúvidas que, muitas vezes 

não são possíveis serem sanadas em sala; 4) desinibição. A timidez é marca de 

muitos alunos. Como o relacionamento é virtual, os alunos não se intimidam em 

perguntar e tirarem dúvidas, quer seja com o professor, quer seja no grupo de 

discussão. 

 Assim, ao menos preliminarmente, o método tem se mostrado útil e eficaz ao         

ser aplicado no objetivo proposto. 
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