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RESUMO 

Este artigo relata a observação de comunidades de prática em uma 
instituição de educação profissional de âmbito nacional que utiliza 
tecnologias digitais web para desenvolver a gestão do conhecimento dos 
educadores. Este relato parte do levantamento bibliográfico para 
apresentar os termos e conceitos utilizados como base para a discussão. 
Foram observadas duas situações da mesma instituição: as comunidades 
de prática do Ceará, criadas em 2009, e uma outra, nacional, formada por 
educadores de vários estados. O acompanhamento permitiu enumerar os 
pontos comuns e divergentes, as estratégias de dinamização utilizadas, as 
ferramentas e tecnologias escolhidas, as fragilidades e potencialidades 
apresentadas. Na discussão pretende-se estabelecer uma relação das 
tecnologias e das estratégias de dinamização que permitam agregar valor 
a inteligência coletiva dos grupos envolvidos. Os resultados da observação 
poderão contribuir para a criação, gestão e dinamização de outras 
comunidades, assim como geração de conhecimento sobre o assunto nos 
campos da educação, da tecnologia e da aprendizagem organizacional. 
  

Palavras-chave: comunidades de prática; tecnologias digitais; 

tecnologia educacional; gestão do conhecimento;  
 

mailto:laneprimo@uol.com.br


 
 

2  

1- Introdução 

 As comunidades virtuais ganharam força a partir dos anos 80 graças à 

evolução das tecnologias de comunicação que permitiram a interligação de um 

número crescente de usuários em um espaço comum de troca de mensagens. 

Nas tecnologias recentes são utilizados fóruns de discussão, blogs e wikis [1].  

De acordo com o relatório comScore [2], mais de 43 milhões de pessoas 

participam de redes sociais no Brasil, demonstrando que agrupamento de 

pessoas em um ambiente tecnológico abre inúmeras possibilidades a serem 

exploradas. 

No espaço organizacional e no educacional as comunidades 

demonstraram grande potencial para a gestão do conhecimento nestes 

ambientes. No contexto deste estudo, para uma instituição de educação 

profissional que precisa acompanhar as mudanças sociais e tecnológicas a fim de 

desenvolver pessoas para o mundo do trabalho as comunidades se apresentam 

como alternativa viável para compartilhar experiências e conhecimento. 

O estudo é realizado a partir da observação de duas realidades: uma 

regional e outra nacional. Para a regional, como desafio havia a necessidade de 

um espaço para troca de informações, experiências e conteúdos pelos 

educadores que desenvolvem ações e projetos educacionais o que levou a busca 

de soluções que pudessem contribuir para este fim. A capilaridade, as diferentes 

realidades regionais, o número elevado de envolvidos, considerando os que 

também concebem produtos educacionais são elementos que desafiam o 

alinhamento e o compartilhamento das ações na busca de uma educação de 

qualidade. Dentre as alternativas, a comunidade de prática foi a que apresentou 

possibilidades de solução tendo em vista que os colaboradores envolvidos já 

estavam habituados ao uso da internet e de redes sociais, o ambiente tecnológico 

também favorecia pelo fato de todos terem acesso a equipamentos e internet em 

suas estações de trabalho. Por outro lado, a nacional teve como motivação o 

curso de especialização, porém boa parte das necessidades é comum. 

Neste artigo o foco da discussão trata dos aspectos tecnológicos que 

interferem no processo de construção da inteligência coletiva observados nestas 

duas comunidades a serem desenvolvidos nos tópicos seguintes.  
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2- Conceitos Utilizados 

 A gestão do conhecimento, os tipos de comunidade, as estratégias de 

dinamização formam as bases conceituais que norteiam este trabalho e fornecem 

as observações extraídas da prática para as discussões. 

Para Figueiredo [3] o conhecimento de uma organização é “fruto de um 

ambiente de aprendizagem, cultura organizacional favorável, ambiente de 

trabalho colaborativo e da gestão positiva” que estimula a produção contínua de 

conhecimento e de valor a ser agregado aos negócios ou ao produto. As 

iniciativas para a gestão do conhecimento incluem processos de transferência 

entre duas ou mais pessoas, fóruns específicos na intranet para discussão em 

grupo, criação de um centro de aprendizagem como fonte de pesquisa e 

aprendizado, identificação e implantação de melhores práticas, mapeamento de 

peritos da instituição que visa identificar quem sabe o quê. Na visão desta 

pesquisadora, trabalhar em uma instituição de educação profissional significa 

lidar com conhecimento como matéria prima e como produto. Muitas informações 

circulam e nem sempre os colaboradores reconhecem a devida importância para 

um determinado contexto, tornando o papel do perito primordial dentro do 

processo de gestão do conhecimento. 

Hunter [1] define uma comunidade virtual como agrupamento de pessoas 

que interagem entre si, aprendem com o trabalho de outras e proporcionam 

recursos de conhecimento e informação ao grupo sobre temas de interesse 

mútuo. Nessa linha pode-se considerar que as trocas de mensagens por e-mail 

dentro da organização apresentam muitas situações que possuem tais 

características: interação entre os pares, aprendizagem pela observação das 

práticas compartilhadas nas mensagens e discussão dos temas que visam 

solucionar questões internas. No entanto com qual tecnologia e em qual medida 

um mediador pode dispor para fazer as conexões destas mensagens a fim de 

contribuir para o aprofundamento e a geração de novos conhecimentos?  

De acordo com Wenger apud Gouvea, Paranhos e Mota [4], 

comunidades de prática são definidas como grupo de pessoas que interagem 

com regularidade para compartilhar as práticas, interesses e objetivos de 

trabalho. O termo deriva do inglês “community of practice” e é reconhecido pela 

abreviação CoP. Terra [5] afirma que as comunidades de prática podem existir de 
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maneira informal, sem uma estrutura reconhecida ou assumirem 

responsabilidades específicas de acordo com as demandas estratégicas das 

empresas. No papel de pesquisadora, ao observar as comunidades deste estudo, 

foi possível identificar espaços “desestruturados” o que convida a refletir sobre o 

papel do mediador e do uso das ferramentas dos aparatos tecnológicos 

existentes para criar as ligações e as estruturas que levem à geração de 

conhecimento.   

Gestor, moderador, dinamizador, coordenador, mediador, facilitador são 

papéis com atribuições que podem ser diferentes dependendo da forma como a 

comunidade é desenhada. Este artigo não entrará no mérito de diferenciar as 

atribuições de cada papel. No entanto, esta autora adotará a identificação de 

“dinamizador”, segundo Ramal [6], para definir o papel daqueles que “gerenciam 

os processos de construção cooperativa do saber”. De acordo com Leal [7], o 

dinamizador tem a função de organizar e facilitar o fluxo de informação na 

comunidade de prática. Neste sentido, este trabalho procura identificar de que 

forma as tecnologias podem ajudar nesta dinamização. 

 

3- A Metodologia 

 Esta pesquisa é do tipo exploratório-descritivo [8] que utilizou, como 

método, uma abordagem indutiva [9]. A forma científica teve, como base, a 

observação e a análise documental. Foram coletados dados quantitativos e 

qualitativos a partir das observações, dos relatórios e informações disponíveis nas 

plataformas para este estudo. Diante do fato de que as comunidades estão ativas 

no momento da elaboração deste artigo, as informações ainda vigentes estão 

expressas neste trabalho no tempo presente. 

Para esta investigação foram executados os seguintes passos: 

1. Levantamento dos dados sobre as comunidades; 2. Análise das interações dos 

recursos do ambiente; 3. Levantamento bibliográfico para a fundamentação 

teórica; 4. Análise do material coletado. 5. Elaboração das considerações. 

Nos tópicos seguintes, serão descritas a caracterização da população 

estudada, a tecnologia utilizada e os objetivos das comunidades para melhor 

entendimento da discussão. 
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 3.1- Perfil das Comunidades Observadas 

 As duas comunidades do Ceará foram criadas em 2009. Os participantes 

de todo o Estado são técnicos em educação profissional que trabalham na 

instituição. Uma delas é voltada para os técnicos que exercem o papel de 

gestores, de educadores e de desenvolvedores de produtos educacionais, 

composta por 33 participantes. A outra comunidade é dos técnicos que exercem 

o papel de supervisores pedagógicos, formada por 60 colaboradores. Alguns dos 

participantes fazem parte das duas comunidades. A plataforma utilizada é o 

ambiente virtual de aprendizagem Moodle. A escolha desta tecnologia se deve 

pelo fato da mesma ser gratuita, ser amigável e também ser utilizada nos cursos 

a distância. 

A comunidade nacional foi criada em 2010. Os participantes, num total de 

2.100 até março de 2012, são docentes e supervisores, colaboradores dos 

Departamentos Regionais dos diversos Estados. O acesso a esta comunidade 

está restrito a alunos do curso de especialização em Docência em Educação 

Profissional. É utilizada a plataforma YouKnow concebida para a gestão de 

comunidades e redes sociais [10].  

 

 3.2- Características da Tecnologia das Comunidades Observadas 

 Nas comunidades do Ceará, foram utilizadas as seguintes ferramentas do 

ambiente virtual de aprendizagem Moodle: Bate-Papo e Mensagem para 

comunicação, Glossário para os repositórios de conteúdo que inclui Documentos 

técnicos, Resoluções, Pesquisas, Artigos, Trabalhos acadêmicos, Relatórios de 

gestão entre outros, Fóruns de discussão para os debates, Wiki, Bloco de 

anotações, Enquete entre outras. 

Na comunidade nacional as ferramentas do YouKnow disponíveis são: 

Mural, Vídeos, Podcast, Blog, Fóruns de Discussão e espaços para repositório de 

conteúdo, nomeado de Base de Conhecimento que inclui materiais, planos de 

aula, Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), arquivos das melhores práticas. 

Na configuração das ferramentas além do upload para diversos tipos de arquivos 

é possível direcionar e criar referências para facilitar as buscas. 
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 3.3- Natureza das Comunidades 

 As comunidades do Ceará foram criadas com o objetivo de serem 

utilizadas como um espaço colaborativo para alinhamento, disseminação e 

organização de informações que pudessem ser úteis para o desenvolvimento de 

projetos, assim como um repositório de conteúdos utilizados pelo grupo. A 

participação é livre e os integrantes tomam ciência das atualizações por meio do 

resumo das mensagens postadas que foi configurado para ser enviado 

diariamente pelo ambiente virtual para os endereços eletrônicos dos 

participantes. A dinamização é partilhada entre os gestores dos projetos e a 

técnica responsável pela criação dos espaços. 

A comunidade nacional foi desenvolvida para ser em essência uma 

comunidade de prática na qual os educadores possam discutir estratégias, casos 

de sucesso assim como os desafios, trocar experiências, conteúdos didáticos e 

aprender uns com os outros. Há coordenadores responsáveis por agrupamentos 

distribuídos em eixos tecnológicos. Os integrantes podem participar de vários 

eixos basta solicitar o ingresso para o coordenador. A participação é obrigatória 

por se tratar de parte integrante do programa do curso. Ao término do curso de 

especialização pretende-se que os participantes continuem com a comunidade 

enquanto mantiverem o vínculo com a instituição. 

 

4- Resultado das Observações e Discussão 

     Considerando o período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011, os 

relatórios compilados dos ambientes revelam as seguintes informações: as 

comunidades regionais do Ceará somam 3.491 trocas de mensagens (2.143 do 

grupo gestor e 1.078 do grupo de supervisores) enquanto a comunidade nacional 

realizou 1.818 interações. A média de mensagens por integrante é de 37,5 nas 

comunidades do Ceará e 0,86 na comunidade nacional.  

Com relação aos fóruns, as comunidades do Ceará somam 44 (19 do 

grupo gestor e 25 do grupo de supervisores) enquanto que a comunidade 

nacional soma 316 dos diversos eixos tecnológicos.  

O acervo digital das comunidades do Ceará é bem menor e sofre as 

limitações do ambiente, pois não é possível fazer uploads de arquivos com mais 

de 2 MB. Esse ponto prejudica de forma parcial a dinâmica do grupo tendo em 

vista que faz parte do processo de elaboração dos projetos reunir documentos e 
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arquivos digitais que servem de subsídios. Para compensar utiliza-se outro tipo de 

armazenamento, por exemplo, Google Docs ou o Youtube e um link é 

disponibilizado para permitir o acesso. Ao passo que na comunidade nacional há 

uma liberdade maior para a inserção de conteúdos digitais. 

Ao observar as postagens em ambos os fóruns, constata-se que apesar 

do número maior de discussões abertas na comunidade nacional, boa parte não 

recebeu contribuições do grupo mesmo aquelas que possuíam relevância e 

poderiam desencadear geração de conhecimento. Fica para o usuário que iniciou 

a discussão um sentimento de frustração, de rejeição e até de descrédito que, na 

maioria das vezes, é atribuído à tecnologia. Na situação regional há pelo menos 1 

(uma) participação nos fóruns menos visitados.  

A explicação para as diferenças pode estar nos seguintes fatores: as 

comunidades regionais utilizam mais ferramentas de comunicação, o resumo das 

mensagens que os participantes recebem nos emails corporativos, o papel do 

dinamizador - ora realizado pelos gestores do projeto, ora pela técnica 

responsável pela criação dos espaços provocam o participante a acessar a 

comunidade. Do ponto de vista qualitativo, a significância do assunto por estar 

relacionado às atividades profissionais também deve ser considerado como 

elemento motivador do acesso e participação. Ao analisar a comunidade 

nacional, observa-se que os mesmos mecanismos de comunicação não estão 

disponíveis. As mensagens enviadas para os participantes só podem ser de um 

para um - no período da observação - e só será recebida se o integrante entrar na 

plataforma para visualizar o seu conteúdo. Não existia no momento da 

observação um mecanismo disponível para enviar resumos das atividades.  

O participante só consegue verificar as novas inclusões se acessar a plataforma. 

O processo comunicacional é prejudicado e, por conseguinte, o desenvolvimento 

da inteligência coletiva é obstruído pela falta deste mecanismo. O papel da 

dinamização não é claro se pertence ao coordenador do eixo ou a outro ator do 

processo. Esta fragilidade foi percebida e os responsáveis estão em processo de 

capacitação de dinamizadores para assumirem este papel dentro da comunidade. 

Por fim, é possível que a baixa participação também esteja relacionada à 

obrigatoriedade do acesso por fazer parte de um curso e a não criação de 

significados para o participante. Apesar de se tratar de espaços relacionados com 
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a sua prática o que se percebe é uma desconexão do que é postado e da 

intenção primeira da comunidade o que pode melhorar no futuro com a entrada 

de um dinamizador. 

  

5- À Guisa de Conclusão 

 A observação dessas comunidades traz à tona alguns elementos para 

serem analisados, aprofundados e desenvolvidos tanto no campo da educação 

quanto no da tecnologia.  

Apesar da comunidade do Ceará ter sido criada para ser um espaço 

colaborativo num primeiro momento, ela revelou características de comunidade 

de prática muito mais efetivas. Apresentou resultados para a inteligência coletiva 

e gestão do conhecimento da instituição que contribuiu para a inovação e 

desenvolvimento de projetos de Educação Profissional. Ficou evidenciado 

também que o papel de um dinamizador e as ferramentas de comunicação do 

ambiente virtual contribuíram para a qualidade dos resultados da comunidade.  

No aspecto tecnológico, melhorias e aprimoramentos precisam ser realizados nos 

ambientes virtuais, entre eles: ampliar a capacidade que permita agregar 

conteúdo digital de maior volume e tamanho ao acervo, mecanismos de 

indexação e buscas facilitadores da pesquisa que possibilite a varredura nos 

repositórios, fóruns e wikis. No aspecto educacional e corporativo, há a 

necessidade de sensibilização para a cultura do compartilhamento, pois os 

participantes nem sempre reconhecem que a sua informação tem relevância e 

pode contribuir para o crescimento da inteligência do grupo ao qual pertence.  

Quanto a outra plataforma utilizada na comunidade nacional, 

desenvolvida para realizar a gestão de comunidades, no aspecto tecnológico, 

melhorias das ferramentas de comunicação é fator crítico para o sucesso, tendo 

em vista que pode potencializar o trabalho dos dinamizadores e seus integrantes. 

No aspecto educacional e social é importante capacitar os dinamizadores para 

que possam melhor desempenhar o seu papel de articulação do processo. De 

igual maneira os participantes precisam passar por sensibilização e um processo 

também de capacitação para que eles entendam tanto das ferramentas utilizadas 

quanto a importância do papel de cada um deles na comunidade. 
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A autora deste artigo tem a humildade de reconhecer suas limitações.  

A pretensão aqui foi relatar a observação das comunidades de uma instituição de 

educação profissional com vistas a contribuir para o levantamento de subsídios 

com o fito de promover a melhoria da educação e também para que os 

profissionais de tecnologia que desenvolvem plataformas voltadas à gestão do 

conhecimento tenham elementos que ajudem a aprimorar seus projetos. 
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