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1. Resumo 

Comunidades virtuais ou redes sociais, como são popularmente conhecidas, são 

um meio de conectar pessoas ou organizações que compartilham do mesmo 

interesse ou possuem algum tipo de valor em comum. Tendo em vista esse 

conceito, o objetivo deste trabalho é propor a criação de uma plataforma online 

que possibilite a criação de conteúdos virtuais para elaboração de aulas, 

dispostas através do tema escolhido pelo usuário, seguindo um modelo proposto 

pelas redes sociais online, que têm como motivação principal proporcionar um 

ambiente para o compartilhamento de informações entre os usuários. A 

plataforma funcionará como um provedor de interação, dando a possibilidade do 

usuário de criar, compartilhar e usufruir de aulas em um ambiente virtual. A 

elaboração desse conteúdo, utilizando as ferramentas dispostas dentro do 

ambiente online, fica por conta do usuário e todo o material produzido será 

colocado à disposição para que os outros possam ter acesso. Os usuários 

possuirão um perfil único ao se registrarem na plataforma e ele terá a finalidade 

de demonstrar os interesses, progressos nas aulas já iniciadas e conteúdo 

produzido pelos mesmos. Sendo assim, os demais usuários da plataforma 

através dessa página de perfil poderão reconhecer as pessoas que buscam e 

compartilham dos mesmos interesses.  

 

2. Introdução 

As redes sociais, segundo Marteleto (2001, p.72), representam “[...] um conjunto 

de participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e 

interesses compartilhados”. Seguindo esse conceito de rede social a ideia aqui 

proposta é a criação de um ambiente que possibilite o compartilhamento do 

conhecimento entre os usuários no modelo de aulas online. 

A busca pelo conhecimento agregada ao conceito de comunidade visa 

proporcionar um ambiente adequado à interação entre as pessoas com 

interesses em comum, pois como Ramalho (2010) descreve em seu livro “[...] as 

mídias sociais modernas nada mais são do que a forma de se praticar uma das 

principais necessidades do ser humano: a socialização”. O C.E.V.A Online 

funcionará como um centralizador dessa sociedade, dando a possibilidade dos 

usuários de gerenciar o que querem ver ou compartilhar, de forma que tenham 

contato direto com outras pessoas que possuam os mesmos interesses e, por 



meio dele espera-se produzir uma comunidade online ativa que cria e 

compartilha o conhecimento. 

 

3. Objetivos 

O objetivo proposto é o de criar um ambiente virtual com cadastro de usuários e 

proporcionar o acesso a uma plataforma de difusão de conhecimento. O usuário 

irá criar a sua própria aula online do tema que desejar e compartilhará com a sua 

rede de interesse, onde os outros usuários que buscam conteúdo do mesmo 

assunto poderão ver esse conteúdo. Para tanto, um perfil pessoal contendo o 

andamento das aulas iniciadas servirá de apoio para o acompanhamento e 

evolução dos usuários da plataforma C.E.V.A Online. 

 

4. Metodologia  

O fundamento principal para criação da plataforma está sendo através de 

pesquisas bibliográficas que veem fortalecer a correlação entre o tema redes 

sociais e o compartilhamento do conhecimento. 

No que tange o desenvolvimento logico, a programação será voltada para web, 

utilizando HTML 5.0, CSS, PHP, JavaScript, banco de dados relacional a ser 

definido e um servidor para armazenamento das informações dos usuários e do 

conteúdo compartilhado, assim como outros recursos que compõem a estrutura 

da grande maioria das redes sociais presentes no mercado hoje. 

 

5. Desenvolvimento 

Sobre o desenvolvimento chegou-se à conclusão que a utilização do HTML5 vem 

de encontro a nossa necessidade de produzir um ambiente harmonioso e bem 

proporcionado aos usuários, uma vez que segundo Botelho (2014), “[..] o HTML5 

será o novo padrão para a estruturação e apresentação de conteúdo na Word 

Wide Web trazendo melhorias significativas com novas funcionalidades de 

semântica e acessibilidade, além de melhorar o suporte aos mais recentes 

conteúdos multimídias.” 

O tratamento visual do ambiente fica por conta da utilização do CSS como 

ferramenta de polimento gráfico da plataforma online. 

A utilização das linguagens PHP e JavaScript, para elaboração do cadastro dos 

usuários e montagem do ambiente para produção das aulas, será de vital 



importância no processo de desenvolvimento do C.E.V.A Online, e necessitaram 

de novas pesquisas a fim de aprofundar o conhecimento nessas áreas para 

execução das ações aqui propostas. 

Um banco de dados relacional será utilizado para armazenamento das 

informações dos usuários cadastrados, e do conteúdo compartilhado por eles. 

Esse banco de dados deverá ser mantido em um servidor armazenado na nuvem 

e com alta capacidade de escalabilidade de processamento e armazenamento, 

visando atender com folga a demanda produzida pelos usuários. 

O conceito de incorporação de multimídia que buscará auxiliar os usuários a 

criarem conteúdo, também estará presente na plataforma, sendo assim, vídeos 

hospedados nos sites como: YouTube, Dailymotion, MySpace e Metacafe, 

através da incorporação poderão ser exibidos nas aulas produzidas pelos 

usuários. 

 

6. Resultados Preliminares 

As pesquisas realizadas até o momento demonstraram ser viável a elaboração 

do projeto de desenvolvimento da plataforma C.E.V.A Online. 

Um levantamento prévio realizado na internet demonstrou uma defasagem no 

que diz respeito a plataformas que possibilitem o compartilhamento de 

conhecimento entre usuários. Com isso, espera-se, através desse projeto, 

proporcionar um ambiente de fácil acesso a comunidade online que esteja 

disposta a produzir, gerenciar e compartilhar conteúdo inteligente na internet, 

buscando métodos que proporcionem a interação entre os usuários e garantam 

uma experiência satisfatória seguindo a ideia do modelo aqui proposto. 
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