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Resumo: As redes socias são hoje uma realidade inquestionável em todas as atividades humanas. Na 
educação elas têm provocado verdadeiras revoluções na forma como aprendemos, possibilitando o 
desenvolvimento de uma sociedade aprendente que tem seu foco numa comunidade de alunos e não mais 
no indivíduo de forma isolada. Esses espaços podem transcender as instituições escolares e materializar-
se numa nova sociedade, em que a colaboração e a partilha de conhecimento assumem uma importância 
acrescida. No presente artigo apresentamos a rede social livemocha, uma rede vocacionada para a 
aprendizagem de línguas estrangeiras e que se suporta no conceito de aprendizagem colaborativa e 
partilha do saber. Após uma breve contextualização teórica, caracterizamos a rede social livemocha 
destacando o seu modo de funcionamento bem como as modalidades de cursos oferecidos. 
Prosseguiremos apresentando algumas experiências educativas e terminamos com as considerações 
finais. 
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Abstract: Social networks are now an unquestionable reality in all human activities. In education they have 
caused real revolutions in the way we learn, enabling the development of a learning society that focuses on 
a community of students and not on the individual in isolation. These spaces can transcend the schools 
and materialize a new society, where collaboration and knowledge sharing assumes greater significance. In 
this paper we describe the social network Livemocha, a network dedicated to foreign language learning 
which supports the concept of collaborative learning and knowledge sharing. After a brief theoretical 
context, we characterize the social network Livemocha highlighting its mode of operation and the types of 
courses offered. We will continue presenting some educational experiences and end it with closing remarks. 

Keywords: Livemocha, Learning, Languages, Skills, Collective 

 

Introdução  

A Internet e as tecnologias digitais têm contribuído para diminuir as distâncias sociais entre pessoas de 

diferentes culturas que podem unir-se por interesses profissionais, sociais, económicos, entre outros. Contudo, 

um dos grandes problemas que ainda vivenciamos e que, a nosso ver, constitui um entrave é o domínio de 

uma segunda língua que por vezes impede de estabelecer conexões com um número maior de pessoas e 
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também ter acesso a diferentes documentos que seriam uma mais-valia para o nosso desenvolvimento.   

 Essa é uma questão que também vem sendo debatida por alguns órgãos internacionais que tentam 

definir as competências necessárias para o século XXI, como é o exemplo da OECD (2005) que dá a devida 

atenção às competências a nível específico que poderão abranger múltiplos contextos, como por exemplo, a 

cultura, acesso tecnológico, relações sociais, no engajamento político, entre outros. Algumas dessas 

competências são consideradas de fundamental importância no sentido de que todos devem aspirar, 

desenvolver e o mais importante manter bem presente ao longo da vida. Dentre elas, destacamos o pleno 

domínio das ferramentas interativas não no sentido de ter habilidade técnica, mas sim de usá-las sabiamente 

para partilhar informações e construir conhecimento de forma colaborativa. Mas para que isso seja possível 

torna-se necessário termos competências linguísticas, orais, escritas, computacionais, entre outras. Pois 

somente assim seremos capazes de potenciar o trabalho coletivo, aceder à informação, estabelecer 

comunicações e partilhar ideias através de conexões em rede. 

Diante disso percebemos que a aquisição de competências linguísticas assume um valor acrescido, 

sendo de fundamental importância para estarmos inseridos nessa imensa aldeia global. Contudo, sabemos que 

muitas pessoas pelos mais variados motivos não tiveram oportunidades de aprender uma segunda língua 

numa idade inicial, ou seja até aos seis anos de idade. Período, esse, defendido por alguns teóricos, como a 

época ideal, uma vez que os mecanismos de aquisição da linguagem, bem como os alicerces neurobiológicos 

do ser humano ainda estão em processo de formação, possibilitando uma maior facilidade para aprender um 

idioma (Chevrie-Muller & Narbona, 2005). 

  Há várias formas de preencher essa lacuna, seja frequentando cursos presenciais em institutos com 

vista a adquirir competências a nível linguístico do idioma pretendido ou sendo um membro ativo em redes 

sociais que oferecem um ensino de cariz informal que, no atual contexto, pode perfeitamente adequar-se às 

necessidade de tempo e disponibilidade do utilizador. Falamos isso porque o membro (aluno) nesses 

ambientes, tem autonomia para gerir a aprendizagem ao seu ritmo e disponibilidade de tempo. Para além 

disso, por ser um espaço onde se estabelecem interações com outras pessoas, poderá ser um estímulo a 

prosseguir os seus estudos.  

 No presente artigo, vamos apresentar a rede social  como um ambiente desenvolvido a nível 

internacional que tem como missão contribuir para que os membros adquiram habilidades e proficiências 

linguísticas em vários idiomas disponibilizados na sua plataforma. Tem como pressupostos epistemológicos a 

aprendizagem colaborativa e o construtivismo comunal, e o seu objetivo é constituir uma comunidade 

aprendente de línguas através do esforço e ajuda mútua dos seus membros. Neste artigo, após uma breve 

contextualização teórica, apresentaremos a rede social  caracterizando o seu modo de 
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funcionamento bem como modalidades de cursos oferecidos. Prosseguiremos apresentando algumas 

experiências educativas, e por fim, teceremos algumas considerações finais.  

 

Redes Sociais e a Aprendizagem Colaborativa  

A concepção de aprendizagem colaborativa, no que diz respeito ao trabalho conjunto não é nova, não 

nasceu com o advento da Internet nem com o aparecimento da WWW, pelo contrário, talvez seja tão antiga 

quanto a concepção de educação informal (Batista, 2006). Segundo Leite et al. (2005), o conceito era já 

utilizado por teóricos e educadores desde o século XVIII, mas foi na década de 80 que o conceito ganha 

importância e significado acrescido. 

No entanto é indiscutível que, com a propagação das TIC e a democratização do acesso à Internet, a 

aprendizagem colaborativa ganha novos contornos e proporções, fruto do aparecimento de software que 

permite a conexão online de pessoas de diferentes contextos sociais, facilitando a divulgação de informações e 

a troca de experiências. Para Pinto (2009), as tecnologias por si não constituem trabalho colaborativo, mas 

abrem um leque de possibilidades para que seja promovido a aprendizagem colaborativa em rede, já que as 

pessoas podem integrar-se num grande grupo e interagir entre si.  

Neste sentido, as várias ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona, como por exemplo as 

redes sociais constituem-se meios alternativos e eficientes para que ocorra a aprendizagem colaborativa 

mediada pelas diversas interações entre o grupo. É dada proeminência à ideia do conhecimento como um 

constructo social, em que, através da interação, colaboração e partilha de saberes, é possível o 

desenvolvimento das estruturas cognitivas superiores, através da incorporação de novos signos, os quais são 

mediatizados pela linguagem, favorecendo a instituição do saber e da própria consciência (Cole et al., 2008). 

Segundo Veen e Vrakking (2009), as TIC promovem mudanças significativas no modo como 

aprendemos, impulsionando-nos em direção à sociedade do conhecimento, alicerçadas na criatividade e na 

inovação. Os mesmos autores enfatizam que, nesta nova sociedade, o conhecimento será partilhado e 

descontínuo em redes técnicas e humanas. Por conseguinte, a construção do conhecimento será uma questão 

de agregação mais do que de memorização. 

Entendemos que a agregação supra citada, será possível através da aprendizagem colaborativa, pois 

segundo Sá e Coura-Sobrinho, (2008, p. 4), na aprendizagem colaborativa, 

Cada membro do grupo é responsável pela sua aprendizagem e pela dos outros elementos, 
promovendo uma rede de interações sociais em que professores e alunos são envolvidos para a 
construção de um objetivo comum, no qual a colaboração ativa e a avaliação de todos são 
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essenciais. Nessa situação, o conhecimento é visto como um constructo social. 

Trata-se de uma visão do conhecimento que é fruto de uma construção social. Trata-se de um novo 

modelo de sociedade onde a aprendizagem é uma necessidade constante o que vai ocasionar uma mudança 

de paradigma da aprendizagem centrada no indivíduo para a colaborativa onde, para além das habilidades 

tradicionalmente consideradas como essenciais, também passa a ser necessário o uso e domínio da 

tecnologia, a capacidade de resolver problemas, de trabalhar em colaboração e com criatividade, onde as 

redes socias podem adequar-se perfeitamente.  

A colaboração  é, na nossa perspetiva, um dos princípios que estão subjacentes ao funcionamento 

da rede social  que é o cerne deste artigo. No entanto, na literatura, encontramos outro referencial 

teórico que sustenta a filosofia deste ambiente informal de aprendizagem. Referimo-nos ao construtivismo 

comunal que preconiza que, nos novos ambientes online, os indivíduos não colaboram somente para a 

construção do conhecimento, mas usufruem dos benefícios destes saberes, aprendendo através da interação, 

ao mesmo tempo que, contribuem para a aprendizagem de outras pessoas, com vista ao desenvolvimento da 

coletividade.  

Segundo Ramos et al. (2003), esta teoria está fundamentada na premissa que os alunos não aprendem 

somente mediante o processo de construção do conhecimento em interação com o meio social. Preconiza uma 

aprendizagem mais abrangente em que o conhecimento, visto como um constructo social, pode acontecer 

através das interações sociais em ambientes mediatizados pelas TIC, tendo como protagonista na configuração 

deste conhecimento, o próprio indivíduo. Para Holmes et al. (2001) o lema é aprender com os outros e 

aprender para os outros, rompendo com as questões convencionais da aprendizagem e do currículo tradicional  

Isso porque a aprendizagem ultrapassa a esfera individual e passa a conjugar o desenvolvimento 

coletivo através dos mais variados ambientes virtuais onde todos contribuem para as diferentes formas de 

produção de significados, quer seja através de publicação ou republicação de acordo com os seus interesses, 

ou mesmo através de outros conhecimentos que, somados aos ali existentes, podem contribuir para 

aprendizagem de outras pessoas (comunidades de aprendentes). Por esse motivo Holmes et al. (2001), 

definem esta nova teoria como uma ampliação do conceito de construtivismo social. 

 Portanto, concordamos com Ramos et al. (2003) quando nos diz que as TIC oferecem novas 

oportunidades de desenvolvimento intelectual e social, trazendo-nos a ideia de internacionalização do currículo, 

onde, por meio da colaboração e da partilha de saberes, poderemos aprender sobre nossa cultura, aprender a 

respeitar a diversidade e a saber conviver com as diferenças, elementos consideradas essenciais para 

sobrevivermos numa sociedade que vive a terceira onda de sua geração: os pós  industrial, adequando se 

perfeitamente à filosofia de funcionamento da rede social . 
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Rede Social   Caracterização   

Para descrever a rede social , tivemos como referencial a própria plataforma 

(http://livemocha.com/), onde foi possível colher alguns dados estatísticos e também conhecer o seu modo de 

funcionamento.  

A a é uma rede social que pertence a  Inc. Foi criada em 2007 com a colaboração 

do Centro para Estudos da Linguagem Aplicada da Universidade de Oregon, U.S.A, cuja missão é contribuir 

para que as pessoas desenvolvam proficiência linguística em vários dialetos, ou seja, cerca de 38 idiomas a 

saber: Alemão, Árabe (padrão moderno), Búlgaro, Catalão, Coreano, Croata, Eslovaco, Espanhol (México), 

Esperanto, Estoniano, Finlandês, Francês, Grego, Hebraico, Hindi, Holandês, Húngaro, Indonésio, Inglês 

(Estados Unidos) Islandês, Italiano, Japonês, Letão, Lituano, Mandarim (Chinês) Norueguês, Persa, Polonês, 

Português (Brasil), Português (Portugal), Romeno, Russo, Sérvio, Sueco, Theco, Turco, Ucraniano e Urdu. 

Destas, destacam-se o Inglês, o Português (Brasil) o Espanhol, o Mandarim (Chinês) e o Árabe com as cinco 

línguas mais faladas na l . Em contrapartida, as mais aprendidas são o Inglês, o Espanhol o Francês, 

o Alemão e o Italiano (http://livemocha.com/pages/learn-languages/) 

 Ela é considerada a nível mundial, como a maior rede social/comunidade de aprendizagem de idioma 

online que se destaca por apresentar uma abordagem envolvente e colaborativa. Hoje conta com mais de 16 

milhões de membros distribuídos em mais de 195 países. Dentre esses destacam-se 10 que estão no topo de 

países com maior número de membros que são: Brasil, Estados Unidos, Colômbia, Índia, México, Rússia, 

Turquia, senegal e Arábia Saudita (http://livemocha.com/pages/about-us/). 

Ela é composta por entusiásticos linguísticos: professores, especialistas em idiomas, estudantes de 

pequeno formulário especificando a nacionalidade e a língua que pretende aprender (ver figura 1). 
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Figura 1 Página da livemocha 

 

Tem como visão, contribuir para que as dificuldades linguísticas não sejam empecilho para que as 

pessoas se comuniquem com um universo de pessoas e dessa forma fiquem impossibilitadas de participar 

ativamente da imensa aldeia global que a Internet e as tecnologias têm propiciado. Sua metodologia está 

organizada no modelo  (todo-parte-todo), a qual possibilita aos alunos observar, aprender e 

praticar conceitos de uma nova linguagem, sendo composta por três fases: demonstração, desconstrução e 

prática (http://livemocha.com/pages/methodology/ 

a) Demonstração  nesta fase, os alunos assistem e escutam falantes nativos em uma 

conversação, a qual é produzida de forma similar a uma contexto experiencial de vida, 

com vista a possibilitar-lhes desenvolver um modelo mental e perspetivar a aplicação dos 

conceitos e ensinamento adquiridos em contextos de suas vidas 

(http://livemocha.com/pages/methodology/ 

b) Desconstrução  A situação acima é dividida em duas partes, ou seja, vocabulário e 

gramática. Essa é uma estratégia que possibilita aos alunos uma melhor compreensão dos 

componentes linguísticos da nova língua estudada. 

(http://livemocha.com/pages/methodology/ 

c) Práticas  Nesta fase, os conteúdos são novamente agrupados para que o aluno pratique 

uma série de atividades interativas, como por exemplo produção de um texto escrito, 

oralidade (leitura de um texto apresentado ao membro). Essas atividades são revistas por 

falantes nativos da língua que, depois emitem feedback em forma de texto escrito e/ou 

áudio (http://livemocha.com/pages/methodology/) 

Sem dúvida, essa estratégia só é possível porque a rede conta com materiais desenvolvidos para esse 
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fim, que são compostos por um conjunto de atividades que funcionam de fome similar a um bloco de 

construção, onde os membros vão realizando as atividades proposta numa sequência lógica de tarefas 

específicas para cada nível. 

 

Como funciona 

A  é uma rede social gratuita. Você pode se cadastrar e aceder aos recursos ali 

disponibilizados de forma gratuita. Caso você estiver interessado por serviços adicionais terá que pagar, mas 

antes você será notificado do valor das taxas a partir do momento que você tentar acedê-los. Depois de criada 

uma conta na , a página inicial do utilizador é apresentada, conforme figura 2 que segue: 

 

 

Figura 2 Página principal do utilizador da livemocha 

 

Relativamente aos cursos, eles estão divididos em dois tipos que são: a) Cursos Básicos e b) Cursos 

Ativos.  

a)  Cursos Básicos 

Os cursos básicos (ver figura 3) são gratuitos e contém em sua estrutura lições denominadas: 

forma de vídeo, onde o utilizador pode ouvir o áudio associando o som á imagem e à frase escrita. Conta 

estudante aprendiz. 
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Figura 3 Página de um curso básico na livemocha. 

 

r ao aluno testar seus conhecimentos visto nas 

lições aprender, bem como desenvolver habilidades de leitura, escrita e compreensão oral.  

pequeno texto relacionado á temática estudada e depois enviar a um falante nativo membro da comunidade. 

para que a comunidade possa lhe dá dicas e instruções de como melhorar as suas habilidades de expressão 

oral. Quando enviamos essas duas últimas atividades, automaticamente recebemos atividades de outros 

membros da rede que estão aprendendo a nossa língua nativa. A cada correção (feedback enviado) somos 

premiados com um bónus equivalente a 20 fichas.   

Para além disso, a rede ainda oferece alguns exercícios construtores de habilidades como forma de fixar 

melhor o conteúdo abordado. Eles não são obrigatórios e o aluno tem a total liberdade de fazê-los ou não, um 

ve

vocabulário já estudado com seus respetivos significados e sons. Quando o aluno ler uma palavra ou frase terá 

que associar a uma imagem. Se o contorno da imagem ficar verde é sinal que acertou, mas caso fique 

vermelho, significa erro. Contudo pode tentar novamente (ver figura 4). 
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Figura 4 Exercício de construtores de habilidades (ler e ouvir). 

 

está sendo aprendido, tendo como partida frases ou expressão falada no seu idioma nativo. E por fim, temos o 

questionário que é apresentado sob forma de múltipla escolha, em que o aprendiz deverá marcar a opção da 

tradução correta. As questões são apresentadas no idioma o qual está prendendo e as respostas são 

apresentadas no seu idioma nativo, conforme pode ser observado na figura 5 que segue: 

 

 

Figura 5 Exercício de construtores de habilidades (questionário). 

 

b) Cursos Ativos  

São compostos por 12 cursos distribuídos em Iniciante, Intermediário, Intermediário Superior e 

Avançado. Esses cursos foram desenvolvidos obedecendo os critérios estabelecidos por órgãos a nível 
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internacional de referência, servindo de referência para as mais importantes avaliações em línguas, como por 

exemplo o  - TOEFL e o   

TOEIC (http://www.livemocha.com/content/view_all/673). 

Esses cursos são mais elaborados e contam com tutores oficiais do livemocha que terão a incumbência 

de corrigir os textos escritos e as gravações em áudio. E como foi dito anteriormente eles não são gratuitos, 

necessitando de um total de 135 (cento e trinta e cinco) fichas para cada lição (ver figura 6) 

 

 

Figura 6 Exercício de construtores de habilidades (questionário). 

 

Essas fichas podem ser compradas diretamente no  ou então adquiridas por meio da realização e 

correções dos exercícios (texto escrito e áudio) de membros que estão aprendendo a língua nativa do utilizador 

já referido anteriormente. 

 O interessante é que para adquirir essas fichas não basta querer, o utilizador tem que participar dos 

cursos básicos, pois ele só recebe exercícios pra correção quando realiza suas atividades e as envia para 

correção. Então quanto mais interagir na rede e avançar no curso básico terá mais chances de corrigir 

exercícios e acumular fichas para poder participar dos cursos ativos e assim ganhar uma maior proficiência na 

língua estudada. 

Após a caracterização da  pudemos constatar tendo como base o estudo de Harasim (2012) 

que, de fato, esta rede atende a um conjunto de princípios básicos, que devem reger um verdadeiro ambiente 

de aprendizagem, a saber: i) funciona de forma similar a uma sala de aula, um campus, onde os membros 

têm acesso a diferentes tipos de conteúdos e também podem dialogar constantemente; ii) é um ambiente 
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vivenciado pelos seus membros participantes, os quais se movimentam, circulam, descobres e vivenciam seus 

recursos existentes; iii) é mais do que um canal de informação. Configura-se como espaços onde além dos 

membros buscarem as informações, podem também negociar significados, testar hipóteses, aprofundar 

conhecimentos ou através da interação construir novos saberes e iv) é um ambiente gratuito e desprovido de 

hierarquia, contribuindo para que seus membros sintam-se mais à vontade para participarem.  

 

Experiências Educativas com a utilização da  

No  oficial da , são descritos  de boas práticas de experiências realizadas. Das 

quatro experiências ai reportadas, selecionámos dois exemplos que resumiremos nos parágrafos seguintes. A 

escolha destes dois casos justifica-se pelo facto de se reportarem ambos a utilizações da rede social  

em contexto de sala de aula, como complemento ao ensino presencial, um no ensino básico e outro no ensino 

superior, ou seja áreas que podem interessar mais ao público do .  

A primeira experiência que vamos relatar envolveu 140 alunos do ensino médio (9 -12 ano) da 

, na Lithonia, Georgia que estavam aprendendo Espanhol. Depois dos alunos terem 

experimentado a ferramenta, ficaram mais entusiasmados a aprender a nova língua numa rede social, mas 

num ambiente similar ao contexto vivencial no seu dia-a-dia o que tornou a aprendizagem mais atrativa. Isso é 

patente em alguns discursos dos alunos (tradução nossa. Consultar em: http://livemocha.com/pages/using-

livemocha-active-spanish-in-a-high-school-classroom/) 

 

Eu gosto o fato de você poder realmente fazer amigos 

 

Em termos de habilidade e proficiência na língua foi notável o avanço que tiveram tanto na pronúncia 

quanto na velocidade da fala, segundo informações da professora, que inicialmente manifestou alguma 

resistência inicial à iniciativa tomada pela direção da escola. Contudo, com a evolução verificada nos 

estudantes viu que a  era um ambiente seguro e produtivo. 

Outra questão a considerar nessa experiência foi o intercâmbio cultural que aconteceu entre os alunos e 

outros membros da comunidade, onde foi possível além de conhecer outras culturas também puderam 

compartilhar informações do seu país o que para nós constitui uma aprendizagem que transcende o currículo 

formal, e prepara os alunos a inserirem-se num mundo globalizado onde o conhecimento é base de tudo 

(Siemens 2005) 
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 A outra experiência de aplicação da  foi no programa de inglês Intensivo da Universidade de 

Wilkes, E.U.A que tem como objetivo desenvolver nos alunos estrangeiros competências e habilidades da língua 

inglesa a nível académico. Segundo o Diretor Adjunto do programa, a  preencheu uma lacuna muito 

comum nos cursos intensivos que é o poder do aluno exercitar a sua autonomia para gerir o seu próprio 

aprendizado. Os resultados foram bem significativos porque, como na , cada aluno aprende 

respeitando o seu próprio ritmo, com a possibilidade de ir testando as suas habilidades de escrita, de fala e de 

audição sem ter o constrangimento de se expor diante dos colegas em sala de aula convencional. Para além 

disso o estudante pode rever o material a quantidade de vezes que quiser para tirar eventuais dúvidas ou 

mesmo como forma de solidificar mais o conhecimento, seja enviando um novo material para ser corrigido 

após receber o feedback de um falante nativo. Em suma, garantir uma aprendizagem independente sem 

limitações de tempo e espaço foi uma das potencialidades evidenciadas pela  neste estudo em 

particular. 

 

Consideração Finais  

De acordo com o que foi exposto é patente a importância que as redes socias têm na aprendizagem das 

pessoas demonstrando que esses ambientes possuem potencialidades educativas. Contudo, tal como 

advertem Lisbôa e Coutinho (2011a, 2011b, 2012) o potencial dos ambientes informais de aprendizagem vai 

depender da forma como cada pessoa o utiliza bem como da predisposição que tem para aprender de forma 

colaborativa. 

 A  é uma rede social que poderá desenvolver o gosto para estudar uma língua em idade 

adulta de uma forma interativa, lúdica, respeitando o ritmo de cada um e tirando partido da aprendizagem 

colaborativa. Para além disso, livra os alunos de alguns constrangimentos que muitas vezes passam em cursos 

regulares de línguas onde o medo de errar os impede de se expressarem e interagirem com colegas e o próprio 

professor. 

  De acordo com os exemplos evidenciados pudemos comprovar a sua eficácia como complemento ao 

ensino presencial, uma vez que motivou e permitiu aos alunos o desenvolvimento da proficiência na língua 

estudada de forma mais rápida. Falta contudo desenvolver investigação que permita averiguar se o aluno 

independente, que frequenta um curso na , consegue realmente aprender uma nova língua a partir 

do zero. 

Esse é o desafio que deixamos para quem o quiser agarrar! 
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