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O USO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS EM COMUNIDADESDE PRÁTICAS 
POR DOCENTES DE UMAREDE PARTICULAR DE ENSINO 

 

RESUMO 

 

A internet tem sido usada nas escolas em larga escala. Atualmente, serve como 
nova forma de comunicação entre os docentes e os responsáveis, no intuito de 
trocarem informações acerca da situação dos educandos. Essa ação é melhor 
percebida nas séries iniciais, especialmente de escolas particulares que acabam por 
oferecer esse serviço como estratégia de marketing, em virtude do tempo cada vez 
mais escasso dos responsáveis. As redes sociais permitem que a relação docente -  
responsável fosse reconfigurada, possibilitando a comunicação em grupos, via 
aplicativo WhatsApp. Esta dissertação tem como objetivo geral investigar se os 
docentes da Educação Infantil de uma rede de ensino privada utilizam as redes 
sociais enquanto recurso de comunicação entre docente e responsáveis, como uma 
proposta de Comunidade de Prática de forma eficiente. A pesquisa é aplica, de 
cunho exploratório com abordagem mista com procedimento de estudo de caso, de 
um grupo de escolas de uma rede particular no âmbito do Sul do Brasil. Procurou-se 
compreender a Gestão do Conhecimento e sua relação com a educação, em 
especial as Comunidades de Práticas, na interatividade do docente na Educação 
Infantil em contato com os responsáveis utlizando a rede social Whatsapp. Para isso 
foram coletados com TCLE, dados em dois grupos: 1. Que permitiu o monitoramento 
das conversas no grupo docente - responsáveis e, 2. Coleta de dados via 
questionário Google Forms. As questões foram depuradas usando análise 
quantitativa (Forms e IRAMUTEQ) e qualitativa pela Análise do discurso.Os 
resultados indicaram que os docentes estão inseridos na sociedade do 
conhecimento, interagindo nas redes sociais no contato com os responsáveis. Essa 
atuação permitiu perceber grande potencial para o uso de Comunidades de Prática 
no contexto educacional.  

 

Palavras-chave: Docente da Educação Infantil. Gestão do Conhecimento. 
Comunidade de Prática. WhatsApp. Redes Sociais.  



 
 

 

THE USE OF TECHNOLOGICAL TOOLS IN COMMUNITIES OF PRACTICES BY 
TEACHERS OF A PARTICULAR NETWORK OF TEACHING 

 

ABSTRACT 

 
The internet has been used in schools on a large scale. Nowadays, it serves as a 
new form of communication between the teachers and those responsible, in order to 
exchange information about the situation of learners. This action is best perceived in 
the initial grades, especially of private schools that end up offering this service as a 
marketing strategy, due to the increasingly scarce time of those responsible. Social 
networks allow the teacher - responsible relationship to be reconfigured, allowing 
group communication through the WhatsApp application. This dissertation has as 
general objective to investigate if the teachers of the Infant Education of a private 
education network use the social networks as a communication resource between 
teacher and responsible, as a proposal of Community of Practice in an efficient way. 
The research is applied, with an exploratory approach with mixed approach with case 
study procedure, of a group of schools of a particular network in the South of Brazil. 
We tried to understand Knowledge Management and its relationship with education, 
especially the Communities of Practice, in the interactivity of the teacher in Early 
Childhood Education in contact with those responsible using the Whatsapp social 
network. For this, data were collected with two groups: 1. That allowed the monitoring 
of the conversations in the teaching group - responsible and, 2. Collection of data via 
the Google Forms questionnaire. The questions were debugged using quantitative 
analysis (Forms and IRAMUTEQ) and qualitative by Discourse Analysis. The results 
indicated that teachers are inserted in the knowledge society, interacting in social 
networks in the contact with those responsible. This action allowed to realize great 
potential for the use of Communities of Practice in the educational context. 
 
 

Keywords: Teaching of Childhood Education. Knowledge management. Community 
of practice. WhatsApp. Social networks.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As mais diversas atividades do cotidiano são realizadas por meio ou com a 

utilização de tecnologias. São as chamadas Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (NTIC) que estão presentes na caracterização do mundo 

contemporâneo, ampliando a forma como os seres humanos se relacionam no 

ambiente em muitas áreas do cotidiano, no sentido de facilitar o acesso a 

comunicação, a produtos e serviços.  

Essa rede digital que envolve as pessoas, reúne boa parte da vida social 

contemporânea criando novas formas de significar as situações ao nosso redor. O 

que antes dependia de presença física, está sendo reconfigurado para ações 

virtuais, com moedas e negociações virtuais (OLIVEIRA, MARIN, PIRES, FRIZZO, 

RAVANELLO, ROSSATO, 2002; SANTOS, SANTOS, 2014). Com o uso da internet 

e suas possibilidades de interação, apresentam-se novos comportamentos, novas 

formas de compreender o que nos cerca e assim, produzem-se ações diversas, com 

efeitos perceptíveis na ação humana (LEMOS, 2013), construindo com isso, uma 

cibercultura (RYAN, 2010) que permite uma sinergia entre as novas tecnologias, a 

produção humana e suas relações cognitivas e sociais. 

No ambiente escolar essa realidade não é diferente. A escola encontra-se 

num momento sui generis, pois precisa reordenar os processos educativos às 

tecnologias, trabalhando de modo interativo com a informação e o conhecimento 

(FAVA, 2014, CAMBRAIA, 2018). Para o docente inserido na pós-modernidade 

(BAUMAN, 2001), a troca de informações torna-se essencial à construção de sua 

prática pedagógica para a sala de aula. Isso ocorre com seus pares, em reuniões ou 

conversas de troca de experiências, ou ainda, com profissionais das áreas em que 

há necessidade de contato para a realização de suas atividades, como 

psicopedagogos, médicos, entre outros, dificultando o processo de gerência (TORI, 

2010). 

Assim, o ambiente escolar se reconfigura, pois as necessidades da vida 

moderna, principalmente, a ausência de tempo dos responsáveis, tornam o papel da 

comunicação fundamental. Uma das áreas que acaba por solicitar maior atenção por 

parte dos responsáveis é a Educação Infantil.  
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O envolvimento dos responsáveis na educação da criança é fundamental ao 

sucesso escolar especialmente por lidarem com uma idade que demanda grande 

cuidado. A educação das crianças prescinde de um atendimento diferenciado, aliado 

à urgência de contato em situações que somente os responsáveis podem lidar. 

Desdobram-se novas possibilidades de uso de alguns recursos tecnológicos, 

especialmente atraentes à criação de uma comunidade entre o docente e os 

responsáveis para a comunicação, desde situações pedagógicas, até o 

compartilhamento de ações do educando. O ambiente virtual é convidativo, o que os 

impele a criar grupos de comunicação, via rede social, para a construção de 

comunidades de interação na troca de informações (VASCONCELOS, HEIDRICH, 

2016; SILVA, ROCHA, 2017).  

Um dos recursos, que está sendo amplamente utilizado no que concerne à 

comunicação em contexto educacional e que demonstra as importantes mudanças 

sociais na atualidade, é o aplicativo WhatsApp. Essa ferramenta configura-se como 

uma das mais significativas formas de contato virtual, por isso, costuma exigir uma 

nova postura ao lidar com as informações. 

São as pessoas que podem transformar a informação em conhecimento, elas 

são o foco da Gestão do Conhecimento (GC) como estratégia para o 

desenvolvimento das organizações, possuindo técnicas e ferramentas capazes de 

ampliar e otimizar a forma como essas comunidades de diálogo atuam (ANGELONI, 

2008; EMYDIO, ROCHA, 2012). Esses grupos que se formam com a intenção de 

promover a interação, troca de experiências e o compartilhamento de informações 

podem ser compreendidos e assimilados como Comunidades de Práticas (CoPs) 

(DALKIR, 2011) dentro da GC. Estas situações projetam inquietações, dúvidas e 

desencadeiam o desejo de conhecer e compreender como se dá essa comunicação, 

pois o que antes demandava tempo e encontros físicos para troca de diagnósticos, 

ocorre agora online, integrando as mais diversas áreas, algo que precisa de maiores 

estudos, pois mesmo entre profissionais não é fácil compartilhar (MOREIRA, 

SIMÕES, 2017).  

Constitui-se essa uma nova realidade das ações docentes, que merecem 

estudo e propostas que otimizem essa situação, pois os docentes da Educação 

Infantil acabam, por uma ligação quase que familiar, ampliar o contato com os 

responsáveis, exatamente por lidarem com uma fase da vida do ser humano, onde 
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tudo fica registrado e visível para os responsáveis (OLIVEIRA, 2002). Nesse ínterim, 

produzem conteúdo que disseminam na comunidade de Whatsapp, podendo ser 

analisado como sendo uma CoP e colhem feedback dessas atividades, 

disseminando e trocando informação.Assim caracteriza-se o foco da pesquisa, pois 

prescinde analisar os grupos de Whatsapp dos docentes, bem como sua forma de 

compreender como a tecnologiaaltera sua concepção de tempo. Essas ações, o 

monitoramento dos grupos e a resposta ao questionário permitem analisar a 

gerência do tempo e das ações num ambiente que se caracteriza como uma CoP, 

dentro da GC e suas propostas de colaboração para otimizar o ambiente de contato 

com os responsáveis.  

Esta interação produzida pelo docente pretende repercutir positivamente nas 

famílias envolvidas apresentando ações/resultados/informações relativos à sala de 

aula, o que lhe dá visibilidade e permite interagir mais rapidamente com as 

considerações dos responsáveis. Nesse ambiente um dos requisitos essenciais à 

prática é a interatividade, visto os responsáveis terem se aproximado do ambiente 

escolar de maneira digital e não presencial(FAVA, 2014; SCHUMAHMACHER, et al., 

2016). 

Nesta pesquisa evidencia-se a especificidade dos docentes pertencentes à 

Educação Infantil, no sentido de que estes profissionais da educação utilizam 

ferramentas tecnológicas como um canal de comunicação acessível aos 

responsáveis, explicitando informações gerais e individuais sobre os educandos,  

Constitui-se essa uma nova realidade das ações humanas, que merece estudo e 

propostas para essa situação. 

Neste sentido, essa investigação discute sobre as contribuições da Gestão do 

Conhecimento (GC) e das Comunidades de Práticas (CoPs), para o contexto 

educacional, frente ao processo de comunicação entre o docente e os responsáveis, 

através de aplicativo de rede social, o WhatsApp. Com essa ação busca-se 

investigar a forma como os docentes da Educação Infantil utilizam as redes sociais 

enquanto recurso de comunicação como ferramenta para a promoção das 

Comunidade de Prática.Existe assim uma discussão sobre o uso das redes sociais 

pelos docentes da Educação Infantil em relação à gestão do tempo gasto e das 

interações nos grupos de diálogo, adquirindo informações que possam compreendê-

la como uma CoP.  
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Para tanto, buscou-se uma abordagem mista com procedimento de estudo de 

caso, de um grupo de escolas de uma rede particular no âmbito do Sul do Brasil. 

Procurou-se compreender a GC e sua relação com a educação, em especial as 

CoPs, na interatividade do docente da Educação Infantil em contato com os 

responsáveis. Para isso foram coletados dados, com TCLE, de duas formas: 1. Que 

permitiu o monitoramento das conversas no grupo docente - responsáveis e, 2. 

Coleta de dados via questionário Google Forms. As questões foram depuradas 

usando análise quantitativa (Forms e IRAMUTEQ) e qualitativa pela Análise do 

discurso. 

Assim constitui uma problemática compreender como os docentes utilizam as 

redes sociais, em especial o aplicativo Whatsapp, enquanto recurso de comunicação 

social com os responsáveis, como uma ferramenta para a promoção das 

Comunidades de Práticas no ambiente escolar. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

No ambiente escolar, os responsáveis dos educandos na Educação Infantil, 

desejosos de acompanhar a vida acadêmica e social nesse ambiente (MARCOLAN, 

FRIGHETTO, SANTOS 2013), estabelecem contato com o docente, estreitando as 

relações. O docente, nesse ínterim, forma grupos com os responsáveis, de 

compartilhamento de informações on-line, seja para atividades escolares, 

comunicados, troca de informações, etc., para que essa comunicação seja efetivada.  

O docente, de modo geral, acaba por administrar essa comunidade sozinho, 

muitas vezes tendo de lidar com variáveis em situações das mais diversas, na 

mesma medida que tem de gerenciar suas atividades profissionais e pessoais.  

A tomada de consciência pelos docentes, da importância e possibilidades que 

as ferramentas tecnológicas proporcionam, como um aparato didático pedagógico e 

um meio de comunicação eficiente no contato escola - responsáveis já é pertinente. 

A tomada de consciência pelos docentes, da importância e possibilidades que 

as ferramentas tecnológicas proporcionam, como um aparato didático pedagógico e 

um meio de comunicação, facilitando a troca de informações que são essenciais à 

sua prática e, considerando o número significativo de profissionais que fazem uso 

dessas ferramentas, constituíram-se em razões, levando a seleção desse assunto 
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para o desenvolvimento dessa pesquisa, suscitando uma reflexão sobre a 

problemática que nos leva à seguinte pergunta de pesquisa: “Os docentes utilizam 

as redes sociais enquanto recurso de comunicação social com os responsáveis, 

como uma ferramenta para a promoção das Comunidades de Práticas?". 

 

1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste projeto de pesquisa é investigar se os docentes da 

Educação Infantil de uma rede de ensino privada utilizam as redes sociais enquanto 

recurso de comunicação entre docente e responsáveis como ferramenta para a 

promoção das Comunidade de Prática, de forma eficaz e eficiente. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

Para a busca dos elementos que caracterizam a temática, os seguintes 

objetivos específicos devem ser satisfeitos: 

1. Apresentar as contribuições da Gestão do Conhecimento e  das 

Comunidades de Práticas para o contexto educacional. 

2. Contextualizar o processo de comunicação do docente inserido no contexto 

da cibercultura. 

3. Contextualizar o uso dos aplicativos sociais na comunicação docente - 

responsável e sua aplicabilidade em educação. 

4.  Analisar os grupos de envio, troca e publicização de informações realizadas 

por meio do WhatsApp, utilizadas no contato entre os docentes e os 

responsáveis como uma Comunidade de Prática. 

5. Compreender como os docentes realizam a gestão do tempo e das atividades 

em relação aos grupos de envio, troca e publicização de informações. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Na vida moderna, o tempo é um bem valioso, utilizar ferramentas tecnológicas 

expande o potencial comunicativo e proporciona, de diferentes formas, a troca de 

comunicação. A escola carece de meios e métodos que a tornem mais eficiente e 

atuante, numa parceria com as modificações que ocorrem na sociedade moderna. 

Há também uma mudança no modo de promover as relações dos docentes com os 

responsáveis, refere-se a uma dinâmica estruturada para a promoção de troca e 

compartilhamento que pode causar aproximações, aprendizagem e conhecimento de 

assuntos como a sala de aula, a organização metodológica, as atividades 

pedagógicas, as estratégias pedagógicas e os recados. 

Nesse contexto a Gestão do Conhecimento (GC) pode auxiliar no 

reordenamento das atividades docentes e na forma de como pode ser efetuada a 

correta gestão das informações disponíveis, entre docentes e responsáveis. 

Auxiliada pelo uso correto dos aparatos tecnológicos, a denominada Comunidade de 

Prática (CoP), constitui-se uma ferramenta de integração e colaboração entre os 

integrantes do grupo. Essas contribuições precisam ser exploradas e adaptadas ao 

contexto escolar, produzindo a otimização da comunicação entre os docentes e 

responsáveis. Destaca-se, assim, que a pesquisa investiga como ocorre essa 

aproximação de docentes e responsáveis por meio de redes sociais e se tal 

aproximação repercute na formação de uma CoP, evidenciando-se que poucos 

estudos buscaram, até o atual período, pesquisar como os docentes da Educação 

Infantil utilizam as redes sociais como ferramenta para a promoção das CoPs. 

Assim, a presente pesquisa justificativa-se por contribuir com uma análise 

sobre as ações dos docentes de Educação Infantil quanto ao modo de promover 

uma nova forma de atividade, fora do ambiente escolar, repercutindo no atendimento 

por meio do ambiente virtual e das demandas decorrentes desse meio.  

Além disto, esse estudo acompanha o uso e procura detectar a compreensão 

de alguns docentes da Educação Infantil quanto à sua atuação e às suas 

percepções para a produção e gestão de grupos desenvolvidos com responsáveis.  

O resultado dessa pesquisa é uma reflexão quanto ao uso e a publicização de 

informações decorrentes das práticas pedagógicas nas redes sociais, como os 
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grupos de WhatsApp, constituindo-se como um suporte pedagógico inovador ou 

mais um desafio a que esse profissional estará submetido. 

Conclui-se então que, com a perspectiva de contribuir com as ações de 

comunicação entre docentes e responsáveis, esse estudo pesquisa o 

reconhecimento quanto àmaneira queos docentes agem em relação à gestão do 

tempo, às suas atuações e aos tipos de intervenções que ocorrem nos grupos por 

meio do WhatsApp. Isso possibilita que os profissionais da educação sejam 

assistidos como utilizadores das redes sociais enquanto estratégia de comunicação 

e de formação de CoP com os responsáveis dos seus alunos.  

 

1.3.1 Aderência do tema ao Programa de Pós-graduação em Gestão do 

Conhecimento nas Organizações (PPGGCO) 

O Programa de Pós-graduação em Gestão do Conhecimento nas 

organizações (PPGGCO) está estruturado com base em duas linhas de pesquisa, 

Organizações e Educação.  

O Programa de Mestrado em Gestão do Conhecimento, tem como um dos 

objetivos específicos o de qualificar profissionais, com uma abordagem 

interdisciplinar, para o exercício do magistério superior. A proposta desse programa, 

em sua linha de pesquisa em educação, é envolver a escola na área de 

concentração da GC. Essa pesquisa pode ser inserida nesse âmbito, por apresentar 

informações sobre o meio educacional, que pode ser configurada como uma 

organização e sobre ações que se referem ao docente, como um gestor dessas 

informações dentro do seu contexto.  

Nessa dissertação aborda-se como a GC pode contribuir, através das CoPs, 

com o docente da Educação Infantil, que utiliza a internet, via redes sociais, com os 

responsáveis dos educandos. Esses responsáveis, cada vez mais, carecem de 

tempo presencial para estar na escola, por seus afazeres e profissões. 

Talcaracterística torna os grupos de sala atraentes, pois reúne as benesses da 

comodidade de conciliar tempo e espaço num ambiente só. O conhecimento pode 

ser otimizado, modificando as relações escola - docente - responsáveis num 

momento de fidelização dos alunos e ganho para a unidade escolar. Desse modo, 
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essa dissertação apresenta aderência ao programa de Pós-Graduação no Mestrado 

em Gestão do Conhecimento nas Organizações. 

 

1.4 ESTRUTURA 

 

A presente pesquisa foi estruturada em quatro seções. Na Seção 1, foram 

construídas as prerrogativas dos objetivos e do problema de pesquisa, apresentando 

o tema proposto, tendo em conta informações relevantes para a sua discussão, 

abordando-se a introdução da pesquisa. 

Na seção 2, apresentou-se o enquadramento teórico da problemática em 

estudo, que envolve a GC e sua relação com a educação, bem como as CoPs, a 

interatividade e o docente, na discussão sobre a sociedade do conhecimento e as 

relações que se estabelecem entre as novas tecnologias e a interatividade no 

ambiente virtual. Foram expostos estudos que antecedem à pesquisa, realizados por 

meio de uma revisão sistemática em busca de trabalhos indexados nas plataformas 

de consulta, a respeito da temática abordada, ligadas à ação do docente da 

Educação Infantil no contato, via redes sociais, com os responsáveis. Essa busca 

confirmou a necessidade de se fomentar maiores pesquisas pela temática, visto não 

haver trabalhos mais relacionados sobre os assuntos abordados nessa pesquisa. 

A seção 3 relatou o percurso desenvolvido ao longo do processo de 

investigação, descrevendo as opções metodológicas selecionadas, de modo 

quantitativo e qualitativo, bem como a forma como os dados foram coletados através 

de questionário on-line e inserção nos grupos de diálogo de sala de aula, alémdos 

parâmetros construídos para a síntese do estudo de caso.  

Na seção 4, estruturou-se a análise e discussão dos resultados, utilizando os 

parâmetros construídos, com reflexões sustentadas pela investigação. 

Finalizando o processo de análise e depuramento do objeto de pesquisa, 

apresentam-se as considerações finais, as referências e o apêndice.   
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2. A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO 
 

A forma como a sociedade moderna produz e discute suas relações sociais 

está em franca mudança. A internet e mais precisamente as redes sociais têm 

proporcionado o compartilhamento e a discussão de variados temas, levando a 

novas formas de ver e entender o ambiente. Parte-se de um meio onde a tecnologia 

promoveu um fator de ampliação das aproximações para um momento diferenciado, 

onde as trocas, as demandas, agora podem ser discutidas e analisadas pelos 

indivíduos, em qualquer lugar e em qualquer tempo (DZIEKANIAK, ROVER, 2011).  

Essas ações ocorrem porque cada vez mais as transformações acontecem, 

não por ação de um agente corporativo no topo decisório, mas sim, por indivíduos 

que agora propõem e fazem parte do processo, dominando a tecnologia e 

constituindo, de suas experiências, conhecimento que inova e transforma a 

sociedade. Essa nova forma de compreender as ações do ambiente corporativo 

configuram a sociedade do conhecimento, onde a forma como o indivíduo entende 

seu cotidiano pode e deve ser analisada, nos grupos de trabalho, ampliando a ação 

e depurando a informação em conhecimento, pois 

 
Nesse novo contexto, a necessidade de aprendizagem se configura em 
todos os níveis das organizações, exigindo um redesenho da gestão até 
então conhecida, de forma a priorizar as estratégias de tratamento do 
conhecimento organizacional. Uma nova perspectiva se instala: adquirir 
conhecimento se tornou uma exigência social crescente. Cada vez mais 
pessoas e organizações buscam o conhecimento e investem na 
aprendizagem, o que se transforma em uma mola propulsora para novos 
conhecimentos que, quando colocados em uso, vão gerando novos 
conhecimentos e assim sucessivamente. (MARTINS, 2015, p.19). 

 

A sociedade do conhecimento cria, desenvolve e interage, utilizando 

tecnologia, em muitas situações à distância, depurando informações e constituindo, 

nas comunidades que se formam, o conhecimento. Essas ações ocorrem em 

ambiente tecnológico, na maioria dos casos, criando locais de reunião não mais 

presos ao ambiente físico, e em muitas ocorrências, não mais preso ao computador 

e sim aos dispositivos móveis, que acabam por liberar-se do ambiente corporativo, 

do tempo e do espaço, propiciando novas formas de interação (MARTINS, 2015). 

Assim, nas atividades cotidianas, percebe-se a tendência, cada vez maior, da troca 

de um modelo onde o computador pessoal era o principal recurso,quase que 
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absoluto, para plataformas mais portáteis, típicas dos dispositivos móveis, provendo 

uma diversidade de serviços e acessos a inúmeras pessoas, relacionadas cada vez 

mais de maneira virtual, criando, sugerindo e aproximando as relações que o ser 

humano é capaz de estabelecer (MORAN, 2013). 

Essa nova forma computacional é chamada de ubíqua, e ampliou a interação 

entre os dispositivos, melhorando seu processamento com objetos e atividades em 

rede, estabelecendo uma nova forma de cotidiano entre as pessoas (AMARAL, 

2011). Nessa nova sociedade, as relações pessoais são alteradas pois sua base 

reside no conhecimento que o indivíduo possui, em especial o trabalhador de 

qualquer empresa. Esse conhecimento pode ser trocado, depurado e otimizado no 

sentido de produzir novas e mais eficientes formas de produção e gerência das 

atividades.  

Caracterizada dessa forma, a sociedade do conhecimento é muito mais que 

apenas lidar com a informação pois, conforme Nonaka e Takeuchi “a informação é 

um fluxo de mensagens, enquanto o conhecimento é criado por esse próprio fluxo de 

informação, ancorado nas crenças e compromissos de seu detentor” (1997, p.72). A 

informação está em todos os objetos, mas o conhecimento para compreender e 

processar só está presente nos seres humanos. Assim, as sociedades buscam 

novas formas de lidarem com suas problemáticas, mais do que as empresas são 

capazes de lidar e por esse fato, procuram novas formas de significar as situações, 

necessitando de novos conhecimentos. Essa forma de lidar com a informação, é 

maturada pela necessidade de melhor qualificação, na busca por soluções, que, na 

maioria dos casos, só podem ser conseguidas em esforço conjunto. 

Nesse sentido, a tecnologia parece moldar a sociedade, emaranhando-se nos 

afazeres humanos, ampliando a forma como transita no meio social, e assumindo 

boa parte das relações humanas. Entretantoas demandas cotidianas solicitam maior 

gama de ações, pois os problemas e situações se ampliam, necessitando de 

maiores aplicações seja em bens, serviços e ações sociais (ANTOUN, MALINI, 

2010; FAVA, 2014). Para que essas demandas possam ser problematizadas são 

constituídos grupos de ação, em alguns casos fora do ambiente corporativo,  através 

de parcerias que coletam um volume considerável de informação, necessitando de 

depuração, ampliando a formação da sociedade do conhecimento e constituindo 

dificuldades das mais diversas. 
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Os conjuntos de informação são agora objeto de análise e produção de novas 

formas de interpretar o ambiente, partindo das experiências humanas, que as 

transformam em conhecimento que circula e é usado, reconstruído e devolvido à 

comunidade, perpassando os mais variados círculos, sendo com isso enriquecido 

(MARTINS, 2015). Essa socialização constitui os mecanismos que permitem que os 

conhecimentos angariados possam ser avaliados e assim, depurados, 

transformando o humano e a sociedade que poderá aplicar esses resultados ou 

recebê-los para seu benefício. Essas ações fogem ao controle dos grandes centros 

corporativos, permitindo que o indivíduo possa agora participar do processo 

decisório, modificando as relações de trabalho e com isso, modificando relações 

corporativas (ANGELONI, FERNANDES, 2000). 

Uma sociedade baseada no conhecimento repercute no sentido de que as 

relações corporativas mudam em ritmo ampliado, especialmente se as demandas 

solicitarem maior expertise, dos indivíduos relacionados a ela (ABREU, 2012; 

BARROS, CARVALHO, 2011). As demandas criam situações onde a inclusão de 

diversos novos profissionais se fazem necessária, bem como parcerias com centros 

universitários e de pesquisa, identificados a compreender que cada organização 

possui suas práticas, procedimentos e corolários próprios ao seu ambiente e sua 

situação (MARTINS, 2015). 

A forma como o conhecimento é gerado, circula e é depurado nos grupos 

requer uma gestão eficiente. Se o conhecimento não for disposto de maneira 

eficiente, pode ser perdido e esforços e benesses podem ser deixadas (ARAÚJO, 

2012; ABDIAN, et al. 2016). Essa movimentação do conhecimento prescinde de um 

modelo de gestão eficiente caracterizando a Gestão do Conhecimento, como 

disciplina capaz de arregimentar essas realidades e estudá-las, no movimento que 

fazem, buscando formas eficientes de compartilhamento e aplicação para as mais 

variadas demandas. 

Essa busca por arregimentar e processar formas de melhor atender as 

demandas, via conhecimento que os indivíduos produzem, proporcionando 

ambientes e técnicas para a melhora dos serviços é fundamental a otimização das 

ações, sejam elas corporativas ou  educacionais. Assim, GCconfigura-se como 

disciplina que pretende colaborar com a análise da forma como o conhecimento é 

adquirido, construído e disperso, especialmente no ambiente organizacional, 

reconhecendo ser o conhecimento o ativo mais valioso, seja numa empresa ou em 
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uma unidade escolar que procura aprender com as pessoas que as configuram, por 

exemplo (ANGELONI, 2002). O conhecimento ocorre das pessoas, pelas pessoas e 

através das pessoas, num fluxo contínuo que precisa ser compreendido e otimizado 

(TAPSCOTT, 2010; PIACENTINI, 2017). 

Para que essa ação seja levada a efeito, é preciso construir ambientes em 

que o grupo de pessoas possa se reunir e discutir suas demandas. As redes sociais 

ampliadas pela internet potencializam esses encontros, permitindo romper barreiras 

como tempo e espaço, reunindo profissionais que agora podem discutir suas 

demandas e propor alternativas à resolução da problemática (SALVADOR, 2013). 

Assim, a chamada sociedade do conhecimento perpassa uma combinação de 

configurações e aplicações das múltiplas formas de tecnologia, com a aplicação da 

informação, oriundas ou não dos serviços da internet, de modo a produzir ações que 

transformam o cotidiano, de modo a valorizar não mais o objeto e sim a distribuição 

da informação e do conhecimento (DZIEKANIAK, ROVER, 2011; HITZSCHKY, et al., 

2018). Todaviaa ação de lidar com esse produto não é simples, pois “o 

conhecimento é, portanto, um fenômeno multidimensional, de maneira inseparável, 

simultaneamente físico, biológico, cerebral, mental, psicológico, cultural, social” 

(MORIN, 1999, p.18). 

É nesse contexto que a GC torna-se um recurso imprescindível ao auxílio de 

instituições e indivíduos, pois constitui-se como aliadaao modelo administrativo. 

Busca compreender como gerir o conhecimento, criando e implementando 

processos que visem gerenciar, armazenar e disseminar o conhecimento, em 

especial na transição do modelo de sociedade industrial para a sociedade do 

conhecimento (GIRARDI, 2009). É a GC que atua ampliando a noção de 

empresa/organização para a compreensão de que essas instituições são 

organismos vivos, dependentes dos seres que a compõe, interagindo e procurando 

novas formas de compreender, no preservar e usar seus ativos (pessoas - 

informação - conhecimento) na ampliação dos processos organizacionais 

(WENGER, et al. 2002; ANGELONI, 2008, GIRARDI, 2009, PINHEIRO, 2018), 

especialmente num momento de transição entre o modelo de uma sociedade 

industrial em contraste com a sociedade do conhecimento (Quadro1). 
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Quadro 1 - Transição entre o modelo da Sociedade Industrial e da Sociedade do 
Conhecimento 

Características Sociedade Industrial Sociedade do Conhecimento 

Processos Produzir e operar 
resultados tangíveis 

Compreender para criar 
resultados intangíveis 

Força Motriz Produção de massa Tecnologia, inovação 

Gestão Baseada em hierarquia, 
chefe 

Baseada em conhecimento, 
líder 

Empregos Estáveis, carreira em um 
lugar 

Dinâmicos, pouco tempo em 
uma empresa 

Organização Departamental, centralizada Por projeto, ideia 

Mercados Estáveis Fluídos 

Trabalhadores Baixa Instrução Instruídos e especializados 

Tecnologia Mecânica Eletrônica 

Ênfase Previsibilidade Inovação e criatividade 

Informações Instrumento de controle 
Ferramenta para 
comunicação, aprendizado e 
conhecimento  

Oportunidades Limitadas, fixas Fluídas, móveis 

Valores Capital e tecnologia Conhecimento, experiência e 
sabedoria 

Símbolo Fábrica/chaminé Computador (nuvem) 

Tarefas Simples e manuais Intelectuais e participativas 

Conhecimento Apenas um recurso, no 
meio de tantos outros 

Ativo principal, foco no 
conhecimento 

Fonte: Retirado de SBGC, Pinheiro, 2018; apud, adaptado de GIRARDI, 2009. 

 

O quadro 1 apresenta a transição entre os modelos onde o conhecimento 

possui valor contábil, classificando-o no grupo dos bens e serviços, nos ativos 

intangíveis. Esses são patrimônios da empresa que não se encontram no mundo 

físico, pois nascem, crescem e se expandem nos ambientes corporativos e virtuais, 

reconfigurando a vida social, oferecendo bens e serviços, cujas características vão 

do físico ao virtual, mesclando os ambientes corporativos e educacionais. 
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Nessa mesma esteira, o ambiente corporativo dependente de uma atitude de 

trabalho em grupo, de colaboração de expertises, de um educar em prol da pesquisa 

e da geração de conhecimento e assim, encontra na escola seu principal aliado. São 

atitudes que precisam ser aprimoradas no ambiente escolar, desenvolvendo 

pessoas, ampliando o processo de ensino e aprendizagem para uma atitude de 

transformação da informação em conhecimento (SAVIANI, 2000). A escola já se 

utiliza de recursos da internet e informatiza as aulas e os conteúdos aproveitando o 

potencial das redes, trabalhando com duas dimensões: a acadêmica e a  

comunicacional.  

Na utilização das benesses da internet, que pode ser considerada a mais 

complexa e abrangente ferramenta para o desenvolvimento do aprendizado, 

especialmente na localização da informação em diferentes áreas do conhecimento, a 

escola precisa desenvolver competências no trabalho e resolução em grupo, 

desenvolvendo habilidades nos educandos, capazes de aliar estudo, pesquisa e 

conhecimento, especialmente aliando novas formas de aprendizagem (MARIO, 

VASQUES, 2018).  

Nas novas atribuições da escola e dos docentes, especialmente na dimensão 

acadêmica, os alunos, por exemplo, estão conectados e podem agora executar suas 

tarefas de casa com colegas em outras cidades e ainda ter o docente como alguém 

inserido no grupo, auxiliando nas demandas que vão surgindo (SANTANA, 

FONSECA, 2016; HITZSCHKY, et al., 2018; MARIO, VASQUES, 2018).  

Nesse sentido, o docente passa a ser visto como um mediador entre o 

conhecimento e a depuração que ocorrerá no grupo de estudo. Esse espaço onde 

os documentos são em versão eletrônica podem ocorrer não mais barrados pelo 

contato físico, pelo tempo ou pelo espaço, permitindo perceber que o conhecimento 

está em constante construção, de forma permanente, livre, aberta e por isso, em 

contínua mudança e transformação (CAMBRAIA, 2018).  

Nesse processo comunicacional, com a interação constante dos 

responsáveis, de forma virtual, temos a ação do docente da Educação Infantil, área 

que precisa comunicar situações cotidianas e foco deste estudo. Isto porque a 

condição da criança assim impõe como nova fronteira de estudos. Esses 

profissionais precisam comunicar e o ambiente virtual é convidativo, o que os impele 

a criar grupos de comunicação, via rede social, como o WhatsApp, para o contato 

docente – responsáveis.  
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Esses grupos de comunicação se espalham pelo contexto escolar, 

fortalecendo essa relação híbrida, cíbrida, onde o relacionamento real/virtual ocorre 

permanentemente, realizando suas ações sociais em todos os níveis (FAVA, 2014). 

Os responsáveis compreenderam as benesses dessa relação cíbrida, pois entendem 

que agora a escola está tão próxima e os diálogos com o docente de seu filho 

podem ocorrer on-line, em qualquer tempo (BENTO, et al. 2013). Esse cibridismo, já 

ocorre com o docente, envolvido que está pelas atividades administrativas em rede, 

com os comunicados da escola, em rede, e acaba por estender em sua prática, seja 

com os alunos, seja com seu próprio aprendizado, em rede (BALLONE, 2003; 

BAUMAN, 2005). 

Fava (2014), argumenta que a escola passa por períodos representativos de 

suas relações, no sentido de que a escola 1.0 refere-se ao período da Idade Média, 

onde a “educação estava em estreita simbiose com a igreja” (p.2). Já o período 

conhecido como escola 2.0, refere-se ao momento em que a educação está ligada à 

revolução industrial. O autor reconhece que houve mudanças estruturais na 

educação pós revolução industrial, caracterizando um modelo de transformação 

cultural, num mundo tecnológico que invade e envolve o sistema educacional, 

modificando as ações de ensino e aprendizagem, onde o mundo digital, digital em 

redes, transforma as relações educacionais, cunhando a referência a uma escola 

3.0. Dessa discussão nomea-se o docente em seus períodos. O docente 1.0 refere-

se a um modelo catedrático, típico da forma de ensino medieval e religiosa. O 

docente 2.0, caracteriza-se por um ensino técnico, em conformidade com a 

produção industrial e preparado para o mercado de trabalho, pois esse é altamente 

especializado, com conteúdos especializados onde o discente não consegue fazer a 

relação entre uma especialidade e outra, sendo o docente o único que pode ensinar. 

A globalização é marca do mundo 3.0, onde existem modificações profundas nos 

indivíduos e em sua relações com o mundo. A escola deixa de primar pela disciplina 

ou unidade de aprendizagem e se pauta na produção e aplicação do conhecimento 

produzido num meio híbrido e flexível de educação. Já o docente 3.0 é aquele que 

se orienta pelo compartilhamento, discussão e produção do conhecimento mediado 

por tecnologia, pois os meios tecnológicos aproximaram a pesquisa e o pesquisador, 

nessa sociedade digital.  

 Essa relação acaba por construir comunidades de contato, em sua maior 

parte virtuais, usando redes de comunicação, as redes sociais, explicitando o 
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dinamismo e a recorrência às redes, típicas do docente 3.0, em uma escola 3.0 

(FAVA, 2014). As redes sociais são marcas que registram as relações pessoais, em 

alguns casos, ultrapassando o conceito de cibercultura, caracterizando o corpo 

biológico agora integrado às plataformas digitais (FAVA, 2014). Assim, é comum se 

verificado dois planos simultâneos (real e virtual), onde o real está integrado ao 

virtual, criando um cotidiano híbrido, no qual as relações pessoais migram ora do 

real para o virtual, ora do virtual para o real, localizando o indivíduo entre redes. 

As redes sociais acabam por aproximar e reconfigurar o atendimento escolar, 

especialmente no caso dos docentes. Essas relações cíbridas, perpassam o 

ambiente e o horário de trabalho, pois fazem parte do cotidiano das ações, agora 

reconfiguradas na sociedade do conhecimento. O contexto escolar carece de 

práticas e formas de conduzir essas atividades onde o conhecimento é a marca, 

para a otimização das relações, como Fava (2014, p. 85) explana, 

 
Saliento que rede social não é uma ferramenta ou instrumento de 
gestão, e sim pessoas interagindo. Para que isso ocorra com a maior 
intensidade possível, é necessária a existência de um ambiente que 
proporcione o estabelecimento de laços de confiança e 
reciprocidade. Os gestores e educadores que perceberem essas 
conjunções e agirem para otimizar seus efeitos produzirão resultados 
diferenciados, como o aumento de receita, redução de gastos, 
melhoria  da eficiência operacional e, no lado acadêmico, processos 
de ensino - aprendizagem eficazes. 

 

Esse cibridismo acaba por reunir-se no emaranhado das múltiplas tecnologias 

culminando na cibercultura, que reunirá tecnologia, sociedade e interatividade. A 

escola se apropriou desses elementos e o docente utiliza-as para o contato e 

comunicação das ações pedagógicas e, em alguns aspectos, na troca de 

informações nesse ambiente, configurando um novo ítem na formação profissional 

(SANTANA, FONSECA, 2016). 

Essa reconfiguração das atividades do docente, no ambiente de uma escola 

tecnológica, com apelo ao atendimento digital ocorre porqueos responsáveis com 

menos tempo disponível para o diálogo físico estabelecem o pano de fundo, a 

cibrididade das relações que ocorrem na escola moderna. Essas ações fazem com 

que o docente amplie sua carga de trabalho, reconfigurando sua prática e suas 

ações pedagógicas. O comunicar, necessário às atividades cotidianas do ambiente 

escolar, aliado à ausência física dos responsáveis, constituiu demanda no sentido de 
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construir pontes e a tecnologia supriu essa demanda, aproximando os responsáveis 

do corpo docente escolar (FAVA, 2014; UNESCO, 2014). 

Assim, torna-se possível reconhecer que o uso das redes sociais ocorrem por 

decorrência de demandas específicas, objetivando resultados na comunicação da 

informação, configurando a sociedade do conhecimento. Essa forma de interação 

exige a depuração e intervenção a partir da informação, estabelecendo diálogos e 

interações, objetivando um conhecimento comum a todos no grupo (SANTOS, 

SANTOS, 2014). Com isso, configuram-se de modo geral nos indivíduos, um anseio 

para o uso e principalmente para o entendimento das novas tecnologias e seu papel 

na sociedade contemporânea. 

 

2.0.1 As novas tecnologias e a sociedade 

A tecnologia tem sido relacionada a uma característica híbrida, estabelecendo 

uma inter-relação entre os domínios físicos e virtuais de maneira simultânea. Com 

isso nascem as descritas Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC), 

que procuram ligar as tecnologias em suas mais diversas formas com as demandas 

e ações cotidianas do humano, pois relacionam e combinam bens e serviços de uso 

rotineirocomo novos objetos de mediação. Assim, relógios, pulseiras, tablets, 

brinquedos, utensílios domésticos, smartphones, carros, estão sendo hibridizados 

para atender a busca por informação, cada vez maior, de manter-se conectado 

(ABREU, 2012; FAVA, 2014). Essas ações e oferecimentos tecnológicos possibilitam 

uma (re)organização social, onde o humano está inserido e utilizando tecnologia. 

AsNTICs vem sendo atualizadas pois são mutantes quanto às utilizações e 

interações no dia a dia, onde o componente humano amplia suas ações com o uso 

da máquina, permitindo alterações profundas no ambiente ou sua percepção dele. 

Torna-se notória a inserção dos produtos tecnológicos, em especial nos últimos 10 

anos, onde o número de recursos e aplicativos, com ações distintas, têm proliferado 

de forma sem precedentes (RÜDIGER, 2014). O termo tecnologia então reúne esses 

elementos como sendo “[...] o conjunto formado por habilidades humanas, máquinas 

operatórias e estruturas materiais” (RÜDIGER, 2014, p.442). Quando essa etapa é 

conquistada, surge o saber lidar com a tecnologia; outro fator que demanda tempo e 

incessante aprendizado. 
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Muitas foram as tecnologias que transformaram a forma como vivemos e 

utilizamos os recursos naturais. Todas essas ações acarretam mudanças na 

economia, que por sua vez geram necessidades por bens de consumo cada vez 

mais sofisticados. Essa forma de interagir no ambiente, permeia então, alteraçõesno 

comportamento dos indivíduos que agora possuem a chance de, virtualmente, 

estarem em qualquer lugar do mundo, sem sair de casa. Nessa situação, se 

desvelam, expõem-se, e interagem de forma a valorizar sempre uma comunicação 

mais efetiva (BALONE, 2003; ARAÚJO, 2012). 

Novamente a forma como o humano age e pensa, é realocado para o que a 

tecnologia lhe permite ser e aprender, rearranjando a forma como lida com as 

informações disponíveis (RÜDIGER, 2014; SANTANA, FONSECA, 2016; 

CAMBRAIA, 2018). Outra etapa seria a de como usa os recursos de voz e vídeo, por 

exemplo, expondo-se e permitindo que outrem julgue suas ações, produzindo nova 

forma de reelaborar seu cotidiano. 

Assim, surge uma nova interação que altera a percepção da realidade, 

(re)construindo a sensibilidade contemporânea. As mais diversas tecnologias móveis 

transferem o ambiente dito físico, para qualquer parte onde o indivíduo se encontra, 

mantendo-o sempre presente, tornando seus serviços e sua atenção, sempre 

disputáveis com a realidade presente, independente de sua localização (SANTOS 

NETO, et al., 2013). 

Essa ação acaba por tornar-se mais complexa na medida que a máquina 

toma lugar de destaque nas ações cotidianas, coletando todo tipo de informação. É a 

chamada computação pervasiva, que com seus sensores, coleta todo tipo de 

informação pré-determinada, invisível ou até mesmo ignorada pelo indivíduo 

(ANGELONI, 2008).  

As informações coletadas podem ser desde caráter climático, por exemplo, ao 

condicionar o ambiente em que os indivíduos estão, até a coleta de expressões 

quando determinado produto é exibido, ou ainda, quais as redes que o usuário está 

acessando. Esses sensores e sua coleta, quase invisível, alteram a ideia de 

individualidade, transformando-a numa grande sala virtual de preferências 

(BAUMAN, 2001; BARROS, CARVALHO, 2012). As grandes corporações coletam 

essas informações e produzem bens e serviços aos indivíduos, oferecendo métodos 

de bem-estar e com isso, estabelecendo novos desejos, novas aspirações.  
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Assim, temos uma sociedade do conhecimento que está imersa numa grande 

quantidade de tecnologia e precisa lidar com os acessos e excessos da atividade 

comunicacional, permitindo acesso a uma nova forma de cultura e de ação/reação 

no uso que faz do ambiente virtual (MCLUHAN, 1969; LÉVY, 2000; NASSIF, et al. 

2007; LEMOS, LÉVY, 2010; LEMOS, 2013). Esse novo cotidiano das relações 

pessoais, produzido a partir de uma interatividade voluntária, modifica em algum 

momento a forma como essa sociedade se ressignifica. 

 

2.0.2 A interatividade na internet e a cibercultura 

De modo mais amplo, a tecnologia acaba por permear as ações e situações 

do cotidiano de nossa sociedade, solicitando uma interação com a informação, pois 

quando se argumenta sobre, pretende-se, de alguma forma, participar ou mesmo, 

sentir e agir com a informação. Segundo o dicionário on-line de português, a 

interatividade é uma característica ou estado interativo, no contexto da informática 

e da comunicação, que pode ser promovida por um equipamento ou um sistema, e 

mais especificamente é a capacidade de troca entre o usuário de um sistema e o 

computador, sendo preciso uma tela de visualização (INTERATIVIDADE, 2019). 

A terminologia se reconfigura para atender a sociedade do conhecimento, que 

reconstrói as relações humanas, pois insere uma nova forma de comunicação, a 

interativa (MARQUES, CARDOSO, 2011, CAMBRAIA, 2018). De modo geral, prega-

se que exista uma interação em muitos setores, levando a um conceito errôneo da 

palavra, pois existem conceitos implícitos em cada ação, onde interação envolve 

vários sujeitos; enquanto que interatividade seja aplicada a um meio que permita a 

interação (MARQUES, CARDOSO, 2011).  

Então, a interatividade se caracteriza pela ação dialógica em que os usuários 

interagem. Assim, a interatividade, é vista como um fenômeno em que um ou mais 

indivíduos interagem com o conteúdo comunicacional (BARROS, CARVALHO, 

2011). As NTICs que permitem a interatividade, promovem uma nova forma 

comunicacional, especialmente no ambiente educacional, pois une indivíduos sob a 

tutela do docente, no ambiente virtual, possibilitando a troca e a discussão da 

demanda no grupo e fora dele. 

O ambiente de internet permite a construção de vários meios de troca e 

compartilhamento de informações. As redes sociais são um exemplo dessa 



32 
 

 

interação, entre as pessoas de um dado segmento. Elas vêm sendo utilizadas, 

dentro da sociedade do conhecimento, para trocar experiências e compartilhar 

informações, permitindo interações que geram interatividade. Mas essa situação não 

é tão simples e vários autores a questionam (TAPSCOTT, 2010; ZANELLA, 2017; 

SILVA, ROCHA, 2017). As relações estabelecidas entre os usuários, acaba por 

(re)configurar as relações entre os indivíduos na sociedade do conhecimento, 

criando/construindo uma interatividade no uso da máquina, que pode ocultar 

respostas prontas, com caminhos mapeados, onde a dúvida já foi pensada e 

atribuída, ligada a uma resposta, não espontânea (MARQUES, CARDOSO, 2011, 

CAMBRAIA, 2018).  

O ideal, é que a interatividade crie um ambiente onde haja espaços para a 

espontaneidade, onde o real possa ser simulado, articulando interações entre o 

conjunto de indivíduos, gerando a discussão, o compartilhamento e a resolução das 

demandas do grupo. O importante nessa relação estabelecida virtualmente, é a 

informação, conferindo valor à discussão e angariando a participação das 

experiências coletivas (TORI, 2010; TORRES, et al. 2016). 

Quando inicia-se ainteratividade, seja por uma atividade recreativa, técnica ou 

comercial, mudam-se as relações sociais, que agora não dependem somente das 

interações pessoais, mas das relações estabelecidas on-line, relações digitais 

(MARQUES, CARDOSO, 2011, CAMBRAIA, 2018; HITZSCHKY et al., 2018)). 

Constrói-se então, uma nova forma de se apoderar desse conteúdo, e as relações 

humanas com esse conhecimento, estão sendo transformadas (IBOPE, 2015), 

gerando indivíduos que se reconstroem na medida que experimentam, questionam e 

por isso, são indagadosquanto à forma e ao conteúdo que produzem. 

Essas ações que mesclam a relação do indivíduo com a máquina, são 

reconhecidas como cibercultura. Ela constitui uma configuração de alternância de 

processos de contato e interação entre os usuários, utilizando a internet, 

reconfigurando os meios de produção e de difusão da informação, bem como a inter-

relação entre seus partícipes (LEMOS, LÉVY, 2010; LEMOS, 2013). Esse 

ciberespaço, permite emergir diferentes tipos de comunidades, com diferentes tipos 

de demandas e diferentes tipos de reações e julgamentos ao conteúdo 

compartilhado.  
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O ciberespaço é utilizado, então para novas formas de relacionamento, 

(re)construindo a forma como a sociedade do conhecimento lida com a informação, 

desterritorializando aspectos físicos, econômicos, sociais e culturais, por exemplo, 

destruindo hierarquizações, permitindo novas reterritorializações e novas formas de 

hierarquizar, com maior flexibilidade social, em territórios intercambiáveis. 

Há uma nova reconfiguração social, cultural e política envolvida e intrincada 

na cibercultura (LEMOS, LÉVY, 2010), pois essa trouxe novas formas de 

socialização e comunicação, transformando o indivíduo, que agora se constrói on-

line, constituindo uma inteligência coletiva (LÉVY, 1998). É na rede social que muito 

do indivíduo perde-se, altera-se, muta-se, transformando a ideia de social, de 

comunidade real e imediata, podendo gerar um fim da percepção de realidade, pois 

o tempo não existe, tornando o mundo sem territórios definidos, pois o espaço físico 

foi rompido, reconfigurando e reconstruindo o indivíduo (TAPSCOTT, 2010; FAVA, 

2014). Além dessa interação provocar mudanças, existem os excluídos digitais, 

aqueles que não conseguem absorver todo o seu conteúdo, e com isso, não 

conseguem se inteirar de tudo ao seu redor, gerando tensão cultural (FERES, 2003) 

entre o fazer e o saber fazer. Esse conjunto de situações, nessa que se configura 

uma nova forma de lidar com o conhecimento e sua interação, perpassam o 

indivíduo e as organizações, refletindo no ambiente escolar. Neste sentido, passa-se 

a analisar e dissertar sobre as possibilidades e estudos quanto ao contexto 

tecnológico e a docência. 

 

2.1 A GESTÃO DO CONHECIMENTO E A EDUCAÇÃO 
 

As mudanças na sociedade, especialmente nas escolas, e as diferentes 

formas de  uso dos aparatos tecnológicos, a partir da segunda metade do século 

passado, tornou perceptível o aumento na busca por informação e conhecimento. 

Essa busca ocorre em todos os níveis, profissional, educacional e pessoal, 

buscando aprimorar e otimizar as relações entre as necessidades humanas e sua 

consequente produção e procura intelectual (BAUMAN, 2005; ABREU, 2012; 

BARROS, CARVALHO, 2011). O meio educacional sempre foi objeto de análise 

profunda quanto à forma, estrutura e demanda para a sociedade brasileira. Esse 

mesmo sistema educacional é um ambiente dinâmico e, muitas vezes, carente de 
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experiências e discussões mais abrangentes, para que haja a ampliação dos níveis 

educacionais no Brasil (SAVIANI, 2000). A escola atualiza-se na forma como 

gerencia a informação e administra a comunicação, seja com os responsáveis, seja 

com o corpo docente. Isso ocorre especialmente pela introdução das Novas 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (NTIC) em seu ambiente. 

Essas relações vão se transformando, especialmente as que as envolvem: o 

humano, o conhecimento e a tecnologia. Essas ações atuam diretamente no meio 

escolar e muito contribuem para que haja um movimento dialético em sua estrutura e 

em suas relações, procurando otimizar o ensino e a aprendizagem, fazendo a escola 

ser compreendida como um ambiente organizacional.  

Nesse sentido, pensa-se o docente, na forma como se relaciona com a 

comunicação,  na necessidade de interação, especialmente nas atividades em rede, 

nas possíveis transformações na identidade individual, construindo uma massa 

coletiva nem sempre cônscia disso (CARDOSO, 2006). Analisar o conhecimento 

humano, inserido em uma organização educacional, possibilita o desenvolvimento 

de elementos capazes de gerar uma nova estrutura organizacional, que age com 

autonomia nas suas transformações, advindas de responsáveis, docentes, discentes 

e corpo administrativo escolar. Esse evento é possível, pois cada indivíduo possui 

uma visão a respeito do todo organizacional, uma forma única de compreender as 

ações que a organização desempenha. No ambiente escolar, essas relações são 

mais amplas, pois possibilitam interagir no tripé escola - docente - responsáveis, e 

na forma como lida com o conhecimento. 

O conhecimento então é essencial a uma nova forma de gerir e efetuar 

funções, especialmente no ambiente escolar. Para chegarmos aos conceitos que 

permeiam o termo conhecimento é necessária uma abordagem sobre o que é dado 

e o que é informação. Os dados são elementos desprovidos de contextualização e 

transmitem a situação real dos fatos, passam a ter sentido para o sujeito em sua 

intuição pessoal. Com base nos dados, tem início o processo informacional, que os 

reúne e dá forma, sofrendo uma depuração, desde sua coleta, (re)classificação, 

aglutinação e construção. Essa ação torna o conhecimento um capital, na forma 

como usa e racionaliza os processos comunicacionais, compreendendo a 

inteligência coletiva (LÉVY, 1998) como um elemento coordenado em tempo real, 

global e em muitos momentos, exigente de novas formas de interação. 
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No ambiente escolar o conhecimento é a máxima a ser produzida, traduzida e 

disseminada. Takeuchi e Nonaka (2009) apresentam uma definição de 

conhecimento como algo que parte de uma experiência mental, e por isso pessoal, 

como elemento que irá compreender e intervir, a partir de sua experiência acerca do 

cotidiano. Essa forma de ver e entender o cotidiano no qual está inserido, constitui 

um saber que gera conhecimento desejado pelas organizações, na melhora de seus 

serviços e na construção de novas formas de produção (TEIXEIRA FILHO, 2000; 

ANGELONI, 2002; TAPSCOTT, 2010; PIACENTINI, 2017).  

No ambiente escolar, essas relações precisam ser exploradas, pois o 

conhecimento é algo humano, advindo de suas relações com outros humanos e com 

os objetos que nos rodeiam, não como acúmulo de informações, mas como a 

compreensão da realidade, da reunião das informações, discutidas e racionalizadas 

de forma ampla e integral (MORIN, 1999), e essas relações do humano com o 

conhecimento podem ocorrer de forma explícita ou tácita no ambiente escolar. 

De maneira formal e sistêmica o conhecimento explícito pode ser comunicado 

de modo mais rápido, seja por palavras, sons, dados, fórmulas, enfim, um manual 

contendo as informações já fragmentadas e explícitas, dos comandos a serem 

executados (TAKEUCHI, NONAKA, 2009; GIRARDI, 2009). Ele é adquirido 

formalmente, desde os bancos escolares, tornando-se especializado quanto mais 

fragmentado for. O conhecimento tácito (ANGELONI, 2002) vai além pois possui um 

componente humano muito forte, pois combina a experiência, a vivência do 

indivíduo, dificilmente formalizado entre os outros membros da comunidade, 

tornando-se dinâmico na medida em que se complementa. Essa forma de 

compreender o ambiente, pode ser de origem técnica, captadas pelo “Know-how” 

inerente ao humano, ou de maneira cognitiva, onde os modelos mentais se articulam 

na forma como interpretamos o mundo ao nosso redor (ANGELONI, 2002; EMYDIO, 

ROCHA, 2012). 

A escola deve propor atividades e discussões onde o reunir, depurar e dar 

sentido ao conhecimento (SENGE, 2000), especialmente no contexto escolar, 

estejam conectadas às demandas sociais, alvo das práticas pedagógicas e 

conteúdos de aprendizado do ambiente; daí a necessidade de se estabelecerem 

redes e comunidades de compartilhamento, de conhecimento, tornando esse um 

bem comum em seu interior, capaz de fomentar a busca, desde cedo, em alunos e 

docentes (ALLEE, 1997; SENGE, 2000). 
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Nas ações cotidianas do ambiente escolar, agora entendido como uma 

organização, deve ocorrer a assimilação, que são processos que convertem um 

dado em informação. Essa ação miscigena-se no conhecimento individual que será 

repensado e depurado, na busca pela compreensão de seu meio social 

organizacional, gerando resposta e ao mesmo tempo, conhecimento a ser somado à 

comunidade (MATTOS, GOULART, 2012). 

Esse ambiente reúne os elementos envolvidos no contexto educacional e 

constrói uma cultura organizacional de busca pelo conhecimento (Figura 1), uma 

GC, que se caracteriza agora, não pela ação individual, mas por ações coletivas, 

tácitas em sua maioria, que ocorrem nas relações entre os indivíduos e destes com 

o conhecimento. Essa forma de compreender e representar a realidade na qual está 

inserida, ocorre por influência das pessoas com as quais troca experiências no 

interior da organização escolar e de agentes externos a ela. 

 
Figura 1 - Cultura Organizacional e sua relação com o conhecimento 

 
Fonte: Adaptado de Wenger (1998) e Angeloni (2008). 

 

Quando analisada a Figura 1, nota-se a descrição e a compreensão das 

informações apresentadas por Wenger (1998) e Angeloni (2008), em que são 

aplicados os elementos da GC na organização escolar. Conforme esses autores, é 

possível perceber que a realidade que constitui o contexto organizacional 

educacional passa por um processo informacional que em sua primeira etapa, onde 

o contexto oferece os dados, converte-os em significados. Na segunda etapa os 

dados são aglutinados, classificados e construídos, gerando a informação. Na 

terceira etapa inicia-se um processo onde a troca entre as mentes, no grupo de 
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trabalho, reúne as ações explícitas e tácitas, buscando compreender a realidade 

gerando uma nova forma de ver e entender a situação, construindo uma cultura 

organizacional de otimização das práticas e constante aprendizado e renovação 

(WENGER, et al. 2002; ANGELONI, 2008). Essa dialética acaba por criar uma 

cultura organizacional, que precisa ser gerenciada, para que a partir dela se 

construa um ambiente de liberdade, confiança e informalidade (MORGAN, 1996). 

O conhecimento é descrito como algo relevante produzido desde cedo nas 

escolas, mediado pelos docentes e, permeado pela tecnologia, que interage nos 

meios e nas formas de comunicação (DZIEKANIAK, ROVER, 2011; MARIO,  

VASQUES, 2018). Assim, o conhecimento pode ser produzido e disseminado, sendo 

a chave para a racionalização e ampliação dos processos educacionais. Esse 

conhecimento adquire valor, na medida em que as organizações, especialmente as 

educacionais, moldadas por ele e com ele, podem fornecer grande potencial de 

ação, tornando-o um novo capital a ser alcançado, constituindo a era do 

conhecimento (MARTINS, 2015; SANTANA, FONSECA, 2016). Nesse ambiente, a 

escola reúne os dados e os transforma em conhecimento. Assim, 

 
Existem, de acordo com a literatura da área, dois tipos de conhecimento: 
tácito e explícito. O primeiro refere-se ao conhecimento que o indivíduo 
possui a partir de experiências ao longo de sua vida, geralmente sua 
exteriorização e socialização não é alcançada, pois se trata de algo que é 
subjetivo, imensurável, de difícil representação. Já o segundo é mais formal 
e com uma facilidade de comunicação maior, além de conseguirmos 
exteriorizá-lo sob a forma de esquemas, desenhos, textos, etc. Geralmente, 
está ele registrado nos suportes informacionais. Lembrando-se que até o 
presente momento, a mente humana é incapaz de mensurar todo o 
conhecimento que possuímos, bem como de exteriorizá-lo e representá-lo 
(SANTOS NETO, et al.,  2013, p. 187). 

 

Esse cenário é permeado pela tecnologia, que é vista como fator 

determinante e desafiador no meio organizacional educacional, pois exige cada vez 

mais inovação.Essa mesma sociedade deseja melhorias nos serviços de 

compartilhamento, por exemplo, dos responsáveis em busca das informações da 

escola em relação a seus filhos. O processo informacional está inserido nas relações 

humanas que lhe conferem sentido e logicidade a respeito das situações cotidianas 

(ANGELONI, 2008; SANTOS NETO, et al., 2013). Esse processo produz as 

condições conflitantes que são identificadas como paradoxos (TAKEUCHI; 

NONAKA, 2009), pois refletem a complexidade do mundo e das relações sociais, 

evidenciando as contradições e os dilemas do tempo presente. 



38 
 

 

Com essa realidade em vista, surge a sociedade do conhecimento, onde o 

paradoxo é utilizado não mais para fragmentar as informações, mas para agregá-las, 

pois essas dicotomias constituem o conhecimento e, em suas partes dialéticas, 

reúnem o conhecimento tácito e o explícito produzido pelas relações humanas 

(ANGELONI, 2008, COUTINHO, LISBOA, 2011). A tecnologia invade o meio escolar 

e busca, na dialética produzida em suas relações, perceber os seres humanos nela 

inseridos (COUTINHO, LISBOA, 2011; MARQUES, 2011). Com o desenvolvimento 

acelerado da tecnologia e o surgimento de novas ferramentas tecnológicas, faz-se 

necessário uma melhor maneira de integrá-la nesse processo de depuração e 

disseminação da informação (MORAN, 2013). 

Com a internet, não existem mais fronteiras na forma como essa informação é 

disseminada. A comunicação entre os elementos deste sistema, em especial o 

docente e os responsáveis, deve transitar livremente, de forma que todos os 

envolvidos no processo, possam inserir-se de maneira colaborativa, partindo da 

premissa de compartilhamento das experiências e saberes que, pela prática se 

adquire (ARAÚJO, 2012; CASTRO, 2012). No que tange ao sistema educacional, 

apresenta-se em um contexto ativo, necessário frente à demanda da sociedade, pois 

esse ambiente constitui-se como um meio formal de contribuição para o ser humano 

construir seu conhecimento (NASSIF, et al. 2007)  visando melhor participação no 

processo e é fundamental uma gestão adequada e desenvolvimento de uma nova 

cultura de compartilhamento. Essa ação não é simples e carece de uma mudança na 

cultura organizacional educacional, onde todos possam participar e construir, com 

sua forma única de ver e entender o cotidiano, de forma compartilhada e segura de 

ser ouvida, uma gestão coletiva em ambiente coletivo. 

Para que essa realidade ocorra é preciso socializar as experiências tácitas em 

um ambiente de cordialidade e incentivo, procurando subsidiar as ações coletivas e 

ampliar a participação dos vários grupos inseridos no ambiente escolar. Também é 

imprescindível permitir a divulgação das ideias e auxiliar na conversão dos 

conhecimentos tácitos em conhecimentos organizacionais (ANGELONI, 2008). 

Essas ações culminam na construção de elementos que permitam o aprendizado 

setorial e amplo, onde todos os grupos possam compreender a ação resultante. 

Assim, a comunidade como um todo atuará nas várias áreas, podendo contribuir a 

todo momento. 
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Um dos ativos sustentáveis mais desejados então é o conhecimento 

resultante desse processo, pois "é inerente ao homem e não aos sistemas 

automatizados e aos processos" (SILVA, NEVES, 2003, p. 177) e permite o acúmulo 

de experiências e situações que serão usados na construção de planos e projetos, 

bem como a resolução de variados problemas do cotidiano escolar. Com o 

desenvolvimento acelerado da tecnologia e o surgimento de novas ferramentas 

tecnológicas, faz-se necessário uma melhor maneira de integrá-la nesse processo 

de depuração e disseminação da informação (MORAN, 2013). Esse 

compartilhamento pode ser realizado em rede, usando a internet, construindo 

verdadeiras comunidades. 

Diante destas considerações, a Gestão do Conhecimento (GC), é 

reconhecida como um instrumento que pode vir a gerar eficiência, interação e 

dialética organizacional à escola, permitindo analisar e discutir a estrutura, os 

processos e a sistemática envolvida nas organizações educacionais (TAKEUCHI, 

NONAKA, 2009; EMYDIO, ROCHA, 2012). Surgem ainda, outras demandas por 

eficácia e efetividade, especialmente ligadas ao ensino e à aprendizagem. É preciso 

ter a visão de que esses ambientes necessitam elevar suas práticas, no que se 

refere ao reconhecimento inerente pelos sujeitos, onde essa ação conduz à reflexão 

sobre o papel da gestão, como um componente epistemológico de uma organização 

escolar eficiente (ANGELONI, 2008). Assim, a GC refere-se a uma dinâmica nas 

organizações, podendo ser empresariais ou educacionais, ampliando a dialética 

necessária à otimização do produto final. Essa ação permitirá às organizações, em 

especial as escolares, mudarem tão rápido quanto o ambiente em que estão 

inseridas, lidando e compartilhando as complexidades envolvidas nesse ínterim, 

caracterizadas como a reunião dos processos de aquisição, (re)construção, 

armazenamento e compartilhamento do conhecimento, desde os saberes individuais 

até sua construção coletiva, sendo por isso, um ativo poderoso diante das diversas 

situações que o ambiente disponibiliza.  

Usando os processos de GC na busca, armazenamento, classificação e 

construção da informação partindo do indivíduo, seja ele docente ou discente, gestor 

ou membro do corpo administrativo, responsável ou profissionais diversos que 

atendem a educação, encontrar-se-ão elementos que otimizem essa relação 

(TEIXEIRA FILHO, 2000; KOBS, 2017). Essa ação tem como base o conhecimento 

explícito que é produzido na construção do conhecimento tácito, gerando um 
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conhecimento aprimorado, que armazenado, gerenciado e disseminado, poderá 

maximizar os recursos (humanos e materiais) com o mínimo de custo (ANGELONI, 

2002; TEIXEIRA FILHO, 2000), gerando a otimização necessária aos processos 

educacionais. 

No ambiente escolar um fator que é fundamental ao sucesso é a gestão do 

capital intelectual. É a GC que trabalha no contexto da valorização do conhecimento 

humano e na forma como deve ser administrado para o benefício da coletividade, 

onde uma das situações mais complexas e por isso desejosas, é a construção ao 

longo do tempo, da cultura organizacional de cooperação e do compartilhamento de 

experiências (EMYDIO, ROCHA, 2012; ABDIAN, et al. 2016). Para tanto, é preciso 

aprender e favorecer o aprendizado da cultura de estímulo ao aprendizado, para que 

haja a disseminação do conhecimento, sem barreiras e dificuldades. Isso é 

fundamental pois o ambiente escolar viu florescer um conhecimento tácito não 

compartilhado, tornando muitas escolas referências por seu docente e não por sua 

equipe (SAVIANI, 2000). 
Alguns fatores devem ser explorados com base na GC para um melhor 

aproveitamento da transformação de dado em informação (ANGELONI, 2008; 

TAKEUCHI, NONAKA, 2009), tais como: construir instrumentos para a cultura da 

cooperação e compartilhamento no ambiente escolar e melhorar a comunicação e o 

ambiente de troca de informações na área educacional, permitindo o acesso sem 

barreiras ou burocracias. Além disso, é preciso construir canais que permitam a 

reunião e a discussão dos grupos envolvidos com o processo educacional em prol 

do depuramento do conhecimento explícito até sua (re)construção em tácito; 

valorizando essa nova postura com compromissos de melhoria do ambiente de 

trabalho e aplicação das inovações percebidas na escola.  

A GC possibilita essa dialética, sendo possível sua contribuição por meio de 

processos mediativos, para o estímulo à interatividade, à comunicação e o trabalho 

participativo não somente entre os profissionais da educação, mas com os demais 

personagens envolvidos nesse contexto educacional. Todos os grupos 

representativos possuem interesses em comum, possibilitando o crescimento da 

comunidade, com o acesso à informação, permitindo a construção do conhecimento 

pelo indivíduo. 

Os grupos precisam compartilhar mesmo entendendo que sua colaboração 

possa não ser importante, especialmente numa visão de todo, onde o grupo só 
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tende a ganhar. Nessa esteira, todo o corpo funcional da escola deve estar apto a 

compartilhar suas transformações e sugestões, e o meio tecnológico propicia o 

ambiente ideal para essa disseminação. Um ambiente novo se distingue no espaço 

escolar, uma cultura organizacional mais ampla com o uso da GC aplicada aos 

processos educacionais (EMYDIO, ROCHA, 2012; ABDIAN, et al. 2016). Para isso, 

torna-se necessária a busca por colaborações entre as mais diversas áreas, entre 

elas a administração, por exemplo, para que possa interagir com as novas 

tecnologias e o uso em sala e fora dela, dos dispositivos móveis como auxiliares ao 

processo ensino-aprendizagem. 

De modo geral, os educadores parecem estar cientes de que precisam 

ocorrer mudanças na educação para que se desenvolva uma ação formativa de 

indivíduos pensantes e adaptados ao uso desses dispositivos em seu cotidiano de 

maneira coerente (MACHADO, 2007; BENTO, CAVALCANTE, 2013). Nesse mesmo 

ínterim, registram-se resistências a propostas inovadoras, especialmente se essas 

propostas mudarem o status quo, seja do docente ou da instituição de ensino 

(PADILHA, BRANCO, DARRONQUI, 2015; MOREIRA, SIMÕES, 2017). 

No aspecto de sala de aula, cabe ao docente, segundo Morin (2000), ser o 

gestor do processo de aprendizagem, como coordenador e construtor do ambiente 

de acúmulo, depuração e disseminação dos conhecimentos construídos pelos 

estudantes. Em muitas situações, alguns docentes utilizam a tecnologia para fazer 

de maneira rápida e em maior quantidade o que se fazia antes sem ela. 

Esse não é um processo fácil, pode ser até mesmo moroso, pois a confiança 

de que cada um pode e deve participar da construção de uma escola forte e unida 

não é tão simples (TEIXEIRA FILHO, 2000). Nesse sentido, as organizações, sejam 

elas gerais ou educacionais, encontram-se numa situação de desafio iminente: 

Como adaptar os processos educacionais e sua prática pedagógica às tecnologias? 

Essa ação se reflete na forma como se relacionam interativamente conhecimento e 

tecnologia, pois há uma ressignificação na forma de fazer e oferecer educação, via 

processos mediativos como aliados à aquisição, classificação, significação, 

construção e compartilhamento do conhecimento. 

Para uma melhor participação, cabe ao docente saber filtrar a busca pela 

informação e, principalmente, saber reconhecer e permitir-se compartilhar o 

conhecimento de sua experiência profissional e acadêmica. Essas ações fazem 

parte dos desafios acumulados ou enfrentados, melhorando sua ação pedagógica e 
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fornecendo subsídios à discussão de sua prática, permitindo que outros possam 

interagir, aprender e opinar na busca por uma melhoria das ações pedagógicas 

(ANTOUN, MALINI, 2010; ARAÚJO, 2012). 

Não se trata somente de modernizar os processos pedagógicos, seja por 

meio de instrumentos tecnológicos para a mediação, seja por políticas públicas que 

em muito não refletem a realidade escolar, mas de compreender que o 

conhecimento é fator essencial nas mudanças sociais, como elemento alavancador 

do desenvolvimento de recursos e fomentador de mudanças estruturais nas relações 

sociais. Esses elementos ressaltam a importância da necessidade de uma gestão 

cada vez mais eficiente (ABDIAN, et al. 2016 ANDRADE, BARBOSA, 2016).  

O contexto até aqui abordado, remete à importância da GC como diferencial 

competitivo nas organizações, especialmente as educacionais, aos desafios 

existentes para a utilização das ferramentas tecnológicas em relação ao contexto 

educacional. A GC envolve pessoas, processos e tecnologias, elementos que se 

apresentam no campo educacional, na área pedagógica, administrativa e nesse 

novo contexto das redes, especialmente nos grupos sociais (ANGELONI, 2008). 

Assim, a GC pode colaborar com essas ações, apresentando propostas de 

gestão de grupos privilegiados de troca de informação, as chamadas Comunidades 

de Práticas (CoPs).  

 

2.2 AS COMUNIDADES DE PRÁTICAS 
 

A escola vem sendo discutida para se tornar um ambiente dinâmico de 

aprendizado, na mesma medida que busca uma educação mais ampla, na discussão 

sobre conteúdos atitudinais na formação dos educandos (ABDIAN, et al., 2016; 

ANDRADE, BARBOSA, 2016). Nesse ínterim, a tecnologia é amplamente usada 

pelos discentes, ocasionando um movimento dos docentes no sentido de usarem e 

ampliarem seu uso em sala de aula. Ações como essa pretendem buscar novas 

iniciativas e novas formas de pensar visando aumentar a relação conteúdo - 

interatividade, frente às mais diversas mudanças políticas, econômicas e sociais. É 

consenso entender que o meio educacional precisa de um ambiente de constante 

aprendizado, seja individual ou coletivo, utilizando uma gestão que seja direcionada 

ao conhecimento (DALKIR, 2011).  
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Nessa mesma medida, há uma participação maior dos responsáveis no 

ambiente escolar, mesmo que de maneira virtual, nas ações desenvolvidas no 

cotidiano escolar. Essa participação do aluno e dos responsáveis, atrai outro 

elemento a esse cenário, que são os profissionais que atendem os discentes, como 

psicopedagogos, psicólogos, entre outros, ampliando a forma como o modelo 

educacional age e promove suas atividades (BALLONE, 2003; BRAGA, et al., 2017). 

Assim, o conhecimento é o bem mais valioso à organização escolar; pois não se 

esgota, pode ser compartilhado, transformado e aplicado em demandas específicas 

ou gerais, que visem ampliar e agregar vantagem às relações pessoais (ANGELONI, 

2002).  

A Gestão do Conhecimento (GC) procura reunir, analisar e ampliar ambientes 

que permitam a construção de novas formas de pensar e agir, que possam ser 

compartilhados num modelo que busca a gestão do conhecimento em seus múltiplos 

atores (ANGELONI, 2008, TAKEUCHI, NONAKA, 2009; DZIEKANIAK, ROVER, 

2011; MARTINS, 2015).  

Quando relacionado às práticas organizacionais que visam obter diferenciais 

de competitividade, especialmente num ambiente altamente tecnológico, encontra 

nas pessoas e em sua forma pessoal de interagir e resolver problemas, o potencial 

para agregar e reconstruir métodos, redefinindo a resolução das demandas 

operacionais (COUTINHO, LISBOA, 2011; EMYDIO, ROCHA, 2012).  

A necessidade de inovação faz com que as organizações construam grupos 

de discussão e troca de conhecimentos, permitindo a criação de ambientes de 

colaboração, respeito e interação, buscando a resolução das demandas da 

organização, onde o indivíduo visa colaborar em prol de otimizar as relações para 

com o produto final (WENGER, 1998).  

Em GC, dentre suas muitas formas de contribuições, temos as Comunidades 

de Práticas (CoPs). Esse termo foi idealizado por Etienne Wenger (1998) para seus 

estudos administrativos, considerando o ambiente de aprendizagem e troca de 

informações sem uma limitação específica de espaço, e com uma abordagem de 

encontro e promoção de aquisição de conhecimento. Para Wenger (1998), prática e 

aprendizagem se encontram relacionadas, pois 

 
Com o tempo, esse aprendizado coletivo resulta em práticas que refletem 
tanto a busca de nossos empreendimentos quanto às relações sociais 
associadas. Essas práticas são, portanto, propriedade de um tipo de 
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comunidade criada ao longo do tempo pela busca contínua de um 
empreendimento compartilhado. Faz sentido, portanto, chamar esses tipos 
de comunidades de prática. (WENGER, 1988, p.45, tradução própria) 

 

Para tanto, grupos foram formados onde nesse espaço seriam levadas a 

efeito discussões sobre demandas específicas, com intervenções e trocas de 

informações que permitissem sua resolução ou encaminhamento. 

 

2.2.1 Reconhecendo CoPs no ambiente escolar 

De modo geral a sociedade do conhecimento requer uma nova postura do 

indivíduo frente às demandas das situações que enfrenta todos os dias. Cabe à 

escola, em seus diferentes níveis, socializar e educar esse indivíduo em busca do 

fortalecimento do processo decisório, e entender que seu aprendizado da história da 

humanidade, dos conhecimentos técnico-científicos e do domínio da linguagem, 

devem prepará-lo para o enfrentamento das situações cotidianas (SABBAG, 2018). 

Mas há um hiato entre a educação formal, aquela proveniente dos bancos 

escolares, e a educação informal, aquela do convívio, que exibe novas demandas, 

obrigando o indivíduo a buscar e estudar sozinho, coletar as experiências e produzir 

uma resposta a essa demanda. Esse hiato se dá na iniciativa em busca do 

conhecimento, na perda ou ganho desde os ambientes formais de ensino, 

produzindo um indivíduo que precisa trabalhar em grupo trocando e produzindo 

conhecimento (TRILLA, 2008). 

A tecnologia colocou o imenso repositório de informação à disposição daquele 

letrado em sua área, capaz de decodificá-la, ou àquele que consiga reunir pessoas 

que saibam decodificar e trocar essas informações em grupos que, geralmente, se 

unem por demandas específicas para sua resolução (WENGER, 1998; DALKIR, 

2011). Essas ações são o pano de fundo das CoPs e da GC na busca pela 

otimização da informação transformadas em conhecimento. 

As CoPs são caracterizadas como grupos de indivíduos que se reúnem por 

terem interesses comuns no aprendizado e aplicação das demandas que são no 

grupo depuradas. Cada indivíduo colabora com suas expertises e na discussão dos 

elementos comuns, busca a solução da demanda (SMITH, LAVE, 2009; TAKIMOTO, 

2012). Esse aprendizado coletivo compartilhado na comunidade ocorre por existir 

uma demanda de interesse que reúne os membros da CoP bem como todos os 

profissionais e interessados que podem contribuir no ambiente, trocando 
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informações que, depuradas, geram o conhecimento necessário à resolução da 

demanda e sua aplicação.  

Cada grupo concentra participações diferenciadas, identificadas por Wenger, 

Mcdermott e Snyder (2002) como sendo grupos distintos dentro da comunidade. Isso 

ocorre porque as participações dependem de vários fatores. O grupo principal 
consiste nos indivíduos mais engajados, geralmente ligados diretamente à demanda 

e que guiam e organizam o grupo; o grupo ativo responde por aqueles que 

frequentam as reuniões e participam eventualmente e geralmente são acionados 

pelo principal. A maior parte da comunidade de prática é composta pelo grupo 

periférico, que raramente participa e permanece como observadores dos eventos 

discutidos. Todos os grupos atuam com grande parcela de colaboração, pois atuam 

no sentido de resolução da demanda, colaborando, cada um a sua forma, com 

sugestões e depurações, tornando o grupo agregador de conhecimento e formador 

de valor em múltiplas formas. 

As ações estudadas pela GC, acabam por perpassar o ambiente empresarial 

e caminhar, no sentido de otimizar as relações producentes, para o âmbito escolar, 

pois nele estabelecem-se relações entre os responsáveis e os docentes. As escolas 

possuem seus grupos que podem ser identificados como CoPs, tanto num ambiente 

com ou sem tecnologia. 

 

2.2.2 As Cops e os ambientes escolares 

O ambiente escolar vem sofrendo avanços com a assimilação tecnológica em 

seus mais diversos níveis de ensino (TAPSCOTT, 2010; TORI, 2010). A escola 

possui desde sua implantação, comunidades de discussão sem o uso de 

teconologia, buscando depurar discussões e troca de informações sobre o 

aprendizado dos alunos. Essas comunidades são as reuniões de pais e mestres, 

bem como as reuniões entre os responsáveis e o corpo administrativo e pedagógico 

da escola. 

Essa forma de depurar demandas são consideradas ultraespecíficas, pois 

havia o momento administrativo, geralmente com todo o grupo de responsáveis da 

instituição e logo após, um encontro do responsável com o docente, buscando 

especializar a coleta de informações e dados. Após essa exposição aos 

responsáveis, a escola promovia discussões nos conselhos de classe, outra forma 
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de CoPs que busca reunir as informações dos responsáveis e submetê-las ao grupo 

de docentes, ampliando as discussões em prol de elementos que pudessem auxiliar 

no desempenho do educando. Essa forma de CoP, foi eficiente e largamente 

utilizada, mas deixou muitas lacunas por serem preenchidas em seus modos de 

gestão (GARCIA, MACEDO, 2011; GURA, SCHNECKENBERG, 2011). 

A tecnologia está inserida no ambiente escolar, participa da gestão e do 

remodelamento das formas de interagir e procurar oferecer respostas virtuais as 

demandas educacionais, em especial das participações virtuais, mesmo em 

conselhos de classe (LOPES, 2016). Agora os grupos de discussão foram 

ampliados, com o uso de tecnologia, especialmente com o avanço das redes sociais, 

na popularização do uso do aplicativo WhatsApp, no qual as discussões e reuniões 

se ampliaram do ambiente físico para o ambiente virtual, onde a escola e os 

responsáveis podem dialogar sobre as demandas educacionais do discente. Assim, 

podemos considerar que as atividades em grupos de discussão de demandas, agora 

encontra no ambiente virtual mais uma forma de CoP. 

Essas comunidades surgem pela necessidade dos responsáveis de atuarem 

de maneira mais dinâmica e direta, pois devido ao tempo, e diversas situações de 

trabalho e distâncias, não podem mais se locomover em direção à escola. Sua 

necessidade deadministrar a informação dos alunos e poder intervir em tempo real 

acaba por gerar um nicho de demandas que reúnem indivíduos buscando a 

resolução de demandas, objetivando transformá-las em conhecimento. Para isso 

procuram partilhar as informações que possuem com o objetivo de construir 

conhecimento, no grupo e de acordo com a demanda explicitada, , gerando 

benefício comum e valor à comunidade escolar que pode aprender, depurar e 

transformar, retornando à escola na forma de valor como sugestão de melhora 

(FIGUEIREDO, 2002). 

Assim, haverá uma negociação do significado para o grupo, que poderá 

gerenciar o aprendizado, indicar profissionais para determinadas intervenções como 

psicopedagogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, etc., que dependerá da demanda 

explicitada; objetivando a participação com suas expertises, possibilitando abstrair 

das experiências pessoais uma resposta, caracterizando a natureza da prática, 

ampliando a forma como a informação agora pode ser constituída em conhecimento 

(FIGUEIREDO, 2002). Essa ação decorre do fato dos responsáveis não estarem no 

ambiente físico e procurarem indicar profissionais, ampliando a rede de contatos e 
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de interligações. Isso não isenta a comunidade de tensões e mesmo conflitos, sendo 

necessária a gestão e mediação em busca de uma aprendizagem coletiva.  

As CoPs caracterizam-se com a relação estudada, pois apresentam uma 

temática virtual, mas na medida em que ocorre a divulgação das notícias ela pode 

ser (e geralmente é) pessoal (física), pois quando o docente informa os 

responsáveis, esses vão até a escola, dependendo do nível da informação 

comunicada. Essa forma de mediação, do que antes era apenas informação, 

passando a interação, caracteriza uma CoP. Essa interação social a que os 

responsáveis e o docente estão submetidos, especialmente no ambiente virtual, 

ampliam os espaços acadêmicos sem restrição de espaço geográfico, permitindo 

maior participação e interação não só dos interlocutores, mas das famílias no que se 

caracteriza como uma CoP (SMITH, LAVE; 2009; DALKIR, 2011), essa situação 

torna-se mais característica na Educação Infantil, ambiente de grande controle dos 

responsáveis. 

Os docentes da Educação Infantil acabam, portanto, por ampliar o contato 

com os responsáveis por lidarem com uma fase da vida do ser humano, onde tudo 

fica registrado e visível para os responsáveis. Nesse ínterim, produzem conteúdo 

que disseminam na CoP, e colhem feedback dessas atividades. Esta interação 

produzida pelo docente pretende repercutir positivamente nas famílias envolvidas 

apresentando ações/resultados/informações relativos à sala de aula, o que lhe dá 

visibilidade e permite interagir mais rapidamente com as considerações dos 

responsáveis. Nesse ambiente um dos requisitos essenciais à prática é a 

interatividade, visto os responsáveis terem se aproximado do ambiente escolar de 

maneira digital e não presencial. 

 

2.2.3 A interatividade e o docente 

 Com o advento e a ampliação do uso de dispositivos móveis, o espaço 

outrora apenas físico da escola, tem sido reorganizado para ambientes mais amplos 

em tempo e espaço. Assim a internet, antes usada como entretenimento e para o 

compartilhamento lúdico de dados e informações, acaba por ser também um 

ambiente de trabalho e a escola se apropriou dessa situação, desde o uso de diários 

e planilhas pedagógicas digitais, até a comunicação corporativa, e mesmo, da 
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comunicação com os responsáveis e docentes via aplicativos dos mais diversos 

(SANTANA, FONSECA, 2016; CAMBRAIA, 2018).  

Os aplicativos estão inseridos em nosso cotidiano, permitindo realizar 

diversas atividades da vida social (como o pagamento de contas, pedidos de 

refeição ou transporte), visando tornar a vida pós-moderna mais eficiente (BARROS, 

CARVALHO, 2011, BENTO, 2013). Num smartphone existem diversos programas 

que simplificam a rotina e estabelecem uma relação distinta entre o humano e a 

tecnologia de bolso (BOTACIN, et al., 2016, BENTO, 2013). Nele formam-se 

verdadeiros emaranhados de redes comunicacionais, construindo interações e 

demandas das mais diversas. Com o uso desses aplicativos, resolvem-se 

praticamente todas as situações cotidianas, especialmente as que dizem respeito ao 

contato escola - responsáveis, constituindo verdadeiras comunidades (EMYDIO, 

ROCHA, 2012; CAROÇO, 2015). Esse é um momento histórico onde as novas 

tecnologias, em muitos casos, constroem o ritmo de nossos afazeres e, 

principalmente, nossas relações sociais, construindo comunidades de contato com 

os responsáveis a todo momento, onde os docentes atuam, muitas vezes, fora do 

horário de aulas (FAVA, 2014; HITZSCHKY, et. al., 2018). 

O uso da internet, mais especificamente, do WhatsApp como ferramenta 

comunicacional é uma prática que pode ser encontrada em qualquer nível 

social/educacional e faixa etária (PIACENTINI, 2017). A tecnologia parece ter 

conquistado a maioria das pessoas, invadindo sua rotina nos mais amplos aspectos. 

Assim, é reconhecível que está havendo um possível uso exacerbado das 

ferramentas tecnológicas na prática pedagógica dos docentes (RODRIGUES, 2015), 

isso ocorre na medida em que os aplicativos de comunicação acabam por serem 

utilizados como um processo de mediar relações entre docentes e a própria gestão 

escolar, visto que muitas reuniões são agendadas por ele, bem como entre docentes 

e responsáveis, na comunicação a respeito das atividades em sala de aula.  

A promoção da comunicação por meio de rede social, entre os responsáveis e 

a escola, na pessoa do docente, reconstrói as relações até agora existentes, 

assumindo novas formas de diálogo e mesmo de compartilhamento de ações 

pedagógicas. Isso ocorre na divulgação de resultados, determinando um possível 

novo comportamento, pois agora os responsáveis estão próximos, on-line na 

obtenção da informação (MORAN, 2013; FAVA, 2014). 
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Esse grupo de indivíduos que nasce nesse tempo, interage de igual para igual 

com a internet, fazendo com que os docentes tenham que se preparar para atingi-los 

em seus objetivos educacionais. O avanço da tecnologia digital tem sido percebido 

nas redes sociais, podendo ser reconhecido via construção de aplicativos de 

comunicação, como por exemplo o WhatsApp. 

Muitas são as dificuldades no acesso e compreensão das atividades, sejam 

linguísticas ou operacionais, que os docentes enfrentam no processo 

comunicacional, redefinindo seu papel de educador, lidando com o objeto em sua 

prática. Assim, a comunicação em rede e o viver nessa nova sociedade cobram um 

preço que acaba por passar despercebido, pois o envolve nas ações resultantes de 

seu cotidiano. A escola se ressignificou, de acordo com os avanços tecnológicos, 

apropriando-se do ambiente da internet, amparada pelas redes sociais. Esse 

ambiente agora é corporativo e assumido na prática do docente, que educa e é 

educado no momento histórico conhecido como pós-modernidade. Esse período 

marca o encontro do docente, imigrante digital e o estudante, nativo desse meio, 

ambos agindo na sociedade do conhecimento (MORIN, 1999; BAUMAN, 2001). 

 

2.3 AS NOVAS TECNOLOGIAS E O DOCENTE 
 

O ambiente comunicacional tem sido inserido em um movimento dinâmico de 

evolução em relação aos diversos mecanismos de contato, caracterizando as Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC) (MORAN, 2013). Esse panorama 

vem sendo estudado e acompanhado desde os anos 90, e tem seu ápice com a 

popularização da internet. O conjunto de recursos tecnológicos atuais - tais como 

computadores portáteis, tablets, smartphones, wifi, entre outros, possuem 

características distintas, no sentido de aproximar, agilizar e horizontalizar a 

comunicação de modo a construir a ruptura do ambiente físico/presencial para o da 

interatividade do ambiente virtual (FAVA, 2014; BUTLER, VELOSO, 2017). 

Em sua maioria, o conteúdo informacional, especialmente no meio 

acadêmico, atualmente tem sido disponibilizado no formato digital e via NTIC, sendo 

divulgado também pelas redes de comunicação social (ou redes sociais), o que 

amplia o acesso, a captação e distribuição da informação (MARQUES, CARDOSO, 

2011; BARBOSA, et al., 2014; VASCONCELOS, HEIDRICH, 2016. Essa dispersão 

da informação atinge todos os indivíduos, popularizando seu uso e incremento, 



50 
 

 

aumentando a cada dia o número de ingressantes e usuários nas redes em busca 

de mais informação. Essa apropriação dos conteúdos da rede vai além do 

compartilhamento de informações e amplia-se na necessidade de transformá-la em 

conhecimento (DZIEKANIAK, ROVER, 2011; CAMBRAIA, 2018). 

De maneira sequencial, a educação também foi reconfigurada e novas NTICs 

foram desenvolvidas/adaptadas para o ensino e a aprendizagem em todos os níveis 

(re)configurando o espaço educativo, alterando a relação docente - estudante e 

aproximando os responsáveis (virtualmente) da sala de aula (SCHUHMACHER, et 

al. 2016; TORRES, et al. 2016). Essa situação (re)configura a forma como o 

educador pensa em si e em sua profissão (ANTOUN, MALINI, 2010; ARAÚJO, 2012; 

BENTO, CAVALCANTE, 2013), especialmente no uso que faz das novas 

tecnologias, reestruturando assim sua identidade.  

A ideia de uma “identidade” não é nova, pois vários autores a discutem 

(BRAGA, BEZERRA, GONÇALVES, 2017; MOREIRA, SILVA, CHAMON, 2017; 

PONTES, 2017). Na perspectiva do indivíduo e da forma como considera a si 

mesmo, a sociologia de Bauman (2005) colabora no sentido de condição de 

pertencimento, uma referência aos vínculos (estáveis) que conectam as pessoas.  

A escola se ressignificou. As atividades dos docentes também, especialmente 

num ambiente de escola 3.0 com um docente 3.0 (FAVA, 2014), onde mesmo 

tarefas como o diário de classe, o registro de atividades, de notas, de comunicados 

aos responsáveis, entre outros afazeres, estão sendo transferidas do ambiente físico 

para as plataformas digitais. De modo amplo, as escolas registram essas e outras 

ações num Sistema de Informação para automatização do secretariado, podendo ser 

acessada por alunos ou por responsáveis.   

A prática pedagógica dos docentes está sendo transformada, visto estarem 

em contato direto com o mundo digital, onde os registros, aulas e comunicados 

migram do presencial para o virtual, alterando a forma como planejam, ministram e 

comunicam suas aulas, onde o processo automatizado das informações confunde-se 

com a atividade de lecionar (CASTRO, 2012; ANDRADE, BARBOSA, 2016; BRAGA, 

et al., 2017). Nesse ínterim, a ação pedagógica e os processos burocráticos da 

escola em referência às ações do docente estão,em alguma medida, sendo 

ressignificadas, pois agora o ambiente virtual faz parte da prática pedagógica. 

No ambiente virtual, nas redes sociais, onde o contato docente - responsáveis 

ocorre, há que se avaliar, por exemplo, o tempo despendido para o contato e, nesse 
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sentido, se há alguma modificação em algum grau nas relações humanas para que 

se garanta a interação e comunicação propostas (ARAÚJO, 2012). Nesta 

comunicação, utilizando redes sociais, uma outra relação ocorre no sentido docente 

- responsáveis, à princípio, em escala informacional das condições e situações do 

aluno em sala de aula, do comunicado de atividades, tarefas e apresentações aos 

responsáveis pelo docente no dia a dia do discente.  

O ser humano pode ser considerado um ser social e individual, isso ao 

mesmo tempo, pois interage com outros e assimila de acordo com sua própria 

biologia. Esse humano então se reconstrói na sua determinação biológica e 

estrutural, no seu tempo biológico, interagindo com os outros em novos ambientes. 

 
Entretanto, ainda que os usuários da informação experienciem relações e 
interações sociais, eles vivem, ao mesmo tempo, experiências individuais. 
Isso significa que, mesmo participando de domínios de ação que 
influenciem o seu comportamento, há condutas que são exclusivas de cada 
sujeito que devem ser consideradas. Essas condutas específicas têm uma 
relação intrínseca com a história individual de cada usuário ao longo de sua 
existência, sobretudo com suas crenças. (NASSIF; VENÂNCIO; 
HENRIQUE, 2007, p.95). 

 
No cotidiano da vida escolar, docente e responsáveis se envolvem em 

diversas situações que visam, num primeiro momento, auxiliar e coordenar as 

atividades do estudante, mas que desnudam o quanto de individual se perde ou se 

ressignifica no social. Isso ocorre pois a interação acontece com um conjunto de 

palavras que carecem de intenções, de interpretações, e essas podem, em algum 

momento, ferir a resiliência dos envolvidos. 

 

2.3.1 O uso do WhatsApp como ferramenta de contato 

As redes sociais são usadas em larga escala no contato entre as pessoas e 

acaba por reunir todas as benesses simplificando os diálogos, unindo diferentes 

pessoas e diminuindo distâncias, entre outros elementos. O uso do aplicativo 

WhatsApp foi escolhido como temática deste estudo por ser possível identificar as 

características de praticidade, facilidade, acessibilidade e gratuidade, requisitos 

essenciais quanto à disseminação e uso (OLIVEIRA, et al., 2014). Em um processo 

de reconhecimento sobre as características do WhatsApp nota-se a utilização de 

grupos, a inserção de diferentes usuários em uma única rede de comunicação, e em 

um único espaço virtual.Esses grupos foram se instituindo também no ambiente 
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escolar, determinando uso e práticas que foram se tornando uma realidade no 

contato docentes - responsáveis, especialmente na Educação Infantil, local de 

grande trânsito de informações.  

Essa prática é ampliada nas escolas particulares que veem nesse contato, 

uma forma de marketing positiva (CAROÇO, 2015; BRAGA, et al., 2017). Esses 

grupos foram criados para a comunicação entre o docente e os responsáveis sobre 

o cotidiano do aluno, para os comunicados de sala de aula, informações de agenda 

escolar e, em muitas situações, trocas de material e expertises entre os 

envolvidos.Nesse ambiente, os assuntos relativos à escola e à ação de cada 

educando, misturam-se as muitas situações pessoais, expondo, em algum grau, 

aspectos positivos e negativos dos acontecimentos de sala de aula 

(VASCONCELOS, HEIDRICH, 2016).  

Essa ação do docente em lidar com o aplicativo WhatsApp acaba por 

modificar sua prática, exigindo uma nova postura no lidar e se relacionar nesses 

ambientes (BOUHNIK, DESHEN, 2014; HONORATO, REIS, 2014). Este docente 

precisa definir, por meio desta perspectiva, suas funções, como fica enquanto 

profissional num momento em que as famílias estão exigindo uma maior participação 

nas atividades e na vida cotidiana de seus filhos, especialmente nas escolas 

particulares. Uma nova forma de “reunião” ocorre, onde os responsáveis conseguem 

interagir com o docente, interferindo no processo, inclusive opinando sobre suas 

práticas. 

O docente acaba por ter a necessidade de saber interagir nesse 

relacionamento com os responsáveis, via WhatsApp, de modo a dominar essa 

ferramenta para as práticas pedagógicas ditas pós-modernas, pois as comunicações 

nem sempre são ao mesmo tempo em que o evento ocorre (síncronas). Em muitos 

momentos, especialmente produzidas e dependentes do número de pessoas 

inseridas, elas podem ocorrem em diferentes momentos (assíncronas), 

despendendo tempo na busca e ordenação dos diálogos estabelecidos. 

Além dessas ações, os docentes desse nível, registram os eventos de sala de 

aula, sejam projetos, apresentações e outras atividades pedagógicas ou não, 

suscitando outro elemento de discussão, que é quanto tempo é despendido para a 

publicização dessas atividades? Como é construído o compartilhamento e a relação 

que estabelecem com os responsáveis, bem como o processo de sua própria gestão 

do tempo empregado nessa comunicação? 
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Uma tensão ronda essa dicotomia, a de aprender a usar e a lidar com as 

repercussões de se desnudar (profissional e particularmente) nas redes e nas 

comunidades, no preparo e discussão de tais atividades e no preparo das crianças a 

essas interações (SARAIVA, WAGNER, 2013; SANTOS, SANTOS, 2014; 

SCHUHMACHER, et al., 2016; RODRIGUES, 2018). No desenvolvimento de suas 

atividades, os docentes produzem imagens, mas há outros que preparam vídeos e 

arranjos onde as crianças apresentam temas. Essas ações de montagem dos 

alunos, bem como dos ambientes não é nosso intento investigar, porém, a 

sobrecarga que esse profissional estará submetido, no preparo e no tempo 

despendido na captação dessas situações para seu compartilhamento deve ser 

tema de estudos. 

Essas questões são presentes às mudanças advindas do uso constante, por 

exemplo, das redes sociais, pois o contato com os responsáveis a respeito da vida 

dos alunos ultrapassa o ambiente acadêmico, passando das notas ao 

comportamento, das situações cognitivas à disseminação e troca de materiais e 

assim, aumentando o grau de envolvimento do docente com a família (SARAIVA, 

WAGNER, 2013; SANTOS, SANTOS, 2014; SCHUHMACHER, et al., 2016; 

RODRIGUES, 2018).  

 

2.3.2 A comunicação na Educação Infantil 

A Educação Infantil configura-se, dentro da Educação Básica Nacional 

(BRASIL, 1996), como a primeira etapa da vida escolar e, nesse ínterim, 

responsável pelo desenvolvimento integral da criança, levando em consideração 

aspectos físicos, sociais, intelectuais, entre outros. Sua aderência é auxiliar 

complementando as ações sociais em apoio à família e sua inserção às regras 

sociais. 

Conforme as DCNs (Diretrizes Curriculares Nacionais), propõem-se como 

ambiente que disponibiliza experiências, processos acadêmicos de inserção da 

língua e espaços psicomotores para um desenvolvimento integral, valorizando e 

priorizando seu desenvolvimento pleno. Assim, o ambiente escolar deve possibilitar 

o desenvolvimento intelectual, no uso de tecnologias  que estimulem as áreas 

criativas e motoras, de tal maneira que ações atitudinais sejam desenvolvidas, como 
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a autonomia, a atitude colaborativa e a participação em programas que desenvolvam 

a maturidade intelectual para seu desenvolvimento (BRASIL 2010). 

Conforme o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil  (RCNEI), 

nessa fase, a criança é estimulada a pesquisar, coletar, explorar e questionar, 

expressando suas considerações sobre o objeto, de tal maneira que possa interagir 

com as descobertas, pois 

 
Cabe ao professor a tarefa de individualizar as situações de aprendizagens 
oferecidas às crianças, considerando suas capacidades afetivas, 
emocionais, sociais e cognitivas assim como os conhecimentos que 
possuem dos mais diferentes assuntos e suas origens socioculturais 
diversas. Isso significa que o professor deve planejar e oferecer uma gama 
variada de experiências que responda simultaneamente, as demandas do 
grupo e as individualidades da criança (BRASIL, 1998, p.32). 

 

A ludicidade e a interatividade com tecnologias já é fator permanente na 

maioria das unidades escolares, especialmente nas particulares, onde um ambiente 

tecnológico é ofertado como proposta a um desenvolvimento mais eficaz, 

oferecendo às crianças diferentes linguagens. Esses aspectos da formação da 

criança são tão importantes que a Lei 12.796/13 (BRASIL, 2013) foi alterada para 

obrigar o ingresso na escola a partir dos 4 anos, alterando a questão da frequência 

(mínimo de 60%), estabelecendo carga horária mínima de 800 horas, turnos 

regulares de 4 horas e integrais de 7 horas. Essas ações visam proteger e regular a 

forma como o ensino deve ser ministrado. 

No oferecimento de currículos cada vez mais diversificados e de acordo com 

a Lei 13.005/14 (BRASIL 2014), com o Plano Nacional de Educação (PNE), onde 

uma de suas metas é a inserção de tecnologias na escola, esses currículos incluem 

o uso das tecnologias como elemento que visa diminuir as desigualdades e o 

preparo para um mercado de trabalho cada vez mais tecnológico, ampliando o 

exercício pleno da cidadania. Assim, a Educação Infantil tem seu contato com a 

tecnologia com sons, imagem e diversos outros fatores explorados, tornando o 

abstrato, dentro das possibilidades, mais real e concreto, fazendo referência do 

aprendizado no mundo em que a criança vive, pois 

 
Como em toda geração, o comportamento social jamais é desenvolvido no 
vazio, tendo em vista que grande parte de nosso comportamento é 
influenciado pelo contexto social no qual estamos inseridos. Assim, crianças 
fazem e pensam aquilo que é resultado do processo interativo do mundo 
exterior (BARBOSA, 2014). 
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As NTICs despertam a curiosidade e as crianças encontram em suas 

residências ambiente para que continuem explorando, seja nos equipamentos que a 

própria residência oferece, seja nos dispositivos móveis que os responsáveis 

possuem, como recurso que aprendem, usam e possuem relação (MAGALHÃES, et 

al., 2016). 

É a família, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 

1990), o grupo social, independente das configurações atuais, o responsável pela 

concretização e acompanhamento dos direitos da criança, enquanto cidadão em 

formação, pois 

 
É papel da família e da escola transformar a criança imatura e em 
desenvolvimento em um sujeito maduro, participativo, consciente de seus 
deveres e direitos, potencialidades e competências. Essa transformação será 
mais eficaz se houver parceria entre as duas instituições envolvidas. A família 
deve participar ativamente e conscientemente das atividades desenvolvidas 
pela escola, bem como a escola deve compartilhar com a família os objetivos 
e metas da educação formal (KISSMANN, 2014). 

 

Nessa relação, a escola atua no sentido de possuir uma ação educativa para 

comas famílias, informando, sugestionando, trocando ideias e possíveis profissionais 

que completem a formação iniciada na família e continuada na escola. Essas ações 

em conjunto permitem que haja uma troca, procurando a formação integral da 

criança em seus vários ambientes. Nessa etapa da vida da criança é essencial a 

comunicação da família com a escola, de maneira frequente, pois esse envolvimento 

se dá, seja pela idade e estado cognitivo, onde a escola fará a comunicação desde 

necessidades como saúde, situações disciplinares, etc., seja pelo monitoramento 

das condições cognitivas, levando em conta o processo ensino e aprendizagem 

(OLIVEIRA, 2002). 

O envolvimento dos responsáveis na educação da criança é fundamental ao 

sucesso escolar, de modo que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB)  

(BRASIL, 1996) assim determina: 

 
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e 
as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 
VI- articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 
integração da sociedade com a escola;  
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VII- informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos 
alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. 
(BRASIL,1996).  

 

Essa relação no diálogo entre responsáveis e escola se configura, 

especialmente na sociedade do conhecimento, que está emaranhada na 

cibercultura, de efeitos complexos, pois a configuração da família mudou, onde os 

responsáveis exercem suas atividades em horário conflitante ao da criança na 

escola e mesmo, das reuniões, diminuindo, na maioria dos casos, a presença física 

dos responsáveis (KISSMANN, 2014). 

De modo geral os responsáveis, já inseridos numa cultura tecnológica, usam 

de aplicativos para o contato com a escola, especialmente por ser cômodo e 

aproximar mesmo distante. Essa forma de lidar com as informações possuem 

momentos complexos e grande carência de estudos, pois lidam muitas vezes com 

impulsos e emoções (VASCONCELOS, HEIDRICH, 2016). Os responsáveis estão 

inseridos na sociedade do conhecimento e são, em sua maioria, altamente 

tecnológicos dominando os aplicativos de relação social e usando-o para estreitar as 

conversações, especialmente com o docente da Educação Infantil, tornando-o um 

ambiente para troca de mensagens, uma possível comunidade de prática (CoP) com 

sua significação e demandas próprias.  

Esse ambiente então é utilizado como ferramenta comunicacional 

(PIACENTINI, 2017) e o docente está envolvido, pois também se insere nessa 

sociedade altamente tecnológica usando ele mesmo as redes para esse contato, 

não como imposição, mas para facilitar  o trabalho, reconfigurando a prática docente 

e a forma como age (ARAÚJO, 2012; BENTO, CAVALCANTE, 2013). As relações 

que se estabelecem no ambiente virtual dos responsáveis com o docente, via 

aplicativo WhatsApp têm se configurado um elemento a mais na prática docente, 

ampliando as horas de sua atividade profissional, bem como estabelecendo uma 

nova forma de se capacitar e prestar um serviço, a seu ver, mais eficiente. 
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3. METODOLOGIA 

 

Esta seção aborda a metodologia adotada para a construção, apresentação e 

classificação da pesquisa caracterizando a amostra, as técnicas de coleta de dados  

e o processo de análise.   

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 
 

No presente estudo a metodologia de investigação usada é de natureza 
aplicada, pois objetiva conhecimentos para aplicação prática e procura levantar 

dados para a mudança de postura e mesmo a resolução de problemas específicos. 

Quanto aos objetivos, caracteriza-se por ser de cunho exploratório (LEEDY; 

ORMROD, 2015), pois procura identificar os elementos que contribuem para a 

ocorrência do evento, explicando a situação através dos resultados obtidos.  

Sua abordagem é mista (CRESWELL; CLARK, 2013), caracterizada como 

qualitativa (FLICK, 2004), pois analisa os grupos de envio, troca e publicização que 

os docentes utilizam no contato com os responsáveis, entendem o conhecimento 

como em construção (FAY, 1996), uma vez que "o mundo (...) forma-se de uma 

maneira ou de outra à medida que as pessoas o discutem, o escrevem e o 

contestam" (POTTER, 1996, p. 98).  

A presente pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética, via plataforma Brasil, 

tendo sido aprovada sob parecer No 2.738.880 (CAAE: 88358818.7.0000.5539) de 

26 de Junho de 2018. O acompanhamento dos grupos ocorreu por interesse 

voluntário dos docentes, em participar do estudo, permitindo a permanência do 

pesquisador no grupo de diálogos da sala de aula. Esse procedimento foi depurado 

utilizando o Software IRAMUTEQ.  

O software escolhido para análise dos dados foi o IRAMUTEQ, desenvolvido 

no formato open source (código aberto), com gratuidade e liberdade de uso. Faz-se 

importante salientar que um método robotizado, computadorizado de análise de 

elementos qualitativos, não se configura um fim em si mesmo. Os resultados 

constantes dos gráficos não podem ser considerados findados quando gerados, não 

sendo assim a análise propriamente dita. Como o objeto de estudo são as conversas 

entre os atores na busca por soluções e informações de caráter pedagógico, 
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caracteriza objetivo primário a linguagem em sua essência, a linguagem explícita em 

palavras-chave, produções realizadas a partir das transcrições dos diálogos. 

Também analisou-se as respostas das questões abertas do questionário on-

line ampliando a perspectiva de análise; e quantitativa, onde buscou-se analisar as 

respostas fechadas do questionário, pois em um contexto como a educação, torna-

se rico poder analisar o objeto de maneira a contemplar sua análise de múltiplos 

aspectos.  

Quanto aos procedimentos, é bibliográfica pois busca a partir do 

levantamento de referências teóricas, permitir uma análise sobre as posições acerca 

do problema. Para a análise dos objetivos, procurou-se realizar buscas nos 

indexadores de artigos, através de um protocolo de revisão sistemática para 

compreender a quantidade e as temáticas a respeito do objeto abordado. Além 

disso, foram executados pesquisas e estudos bibliográficos que se ampliaram na 

caracterização do grupo de discussão procurando estabelecer uma comparação 

entre o grupo do WhatsApp de sala de aula e uma Comunidade de Prática (CoP), 

fornecendo parâmetros para compreender a gestão do conhecimento ali praticado.  

É de viés dialético-crítico, porque percebe-se, no diálogo, à medida que se 

envolve com o objeto, que as características do momento, da situação, das ideias 

são depuradas e criticadas, constituindo a realidade do indivíduo estudado, até 

porque, "é o intercâmbio humano que confere à linguagem sua capacidade de 

significar, e este deve manter-se como lócus crítico de preocupação" (GERGEN, 

1994, p. 263-264). 

 A análise dos grupos de estudo em que houve o aceite por interesse 

voluntário da inserção do pesquisador para monitorar as conversas foi idealizada 

para perceber a possibilidade de estar ocorrendo uma CoP em seu interior. A 

presente busca ocorreu no período de junho a outubro de 2018. A análise das 

situações encontradas foi feito por estudo de caso, onde 5 docentes, de 3 Unidades 

escolares aceitaram participar voluntariamente com TCLE assinado. Cada grupo foi 

monitorado e ao final foram obtidas conversas que contextualizaram as ações 

ocorridas nos grupos e, em seguimento, tais conversas foram transcritas para 

compor um texto, um corpus, utilizado por software definido.Um resumo da estrutura 

utilizada é apresentado no quadro 2: 
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Quadro 2- Resumo da classificação e tipo de pesquisa 

Pesquisa Classificação 

Natureza Aplicada 

Objetivos Exploratória 

Abordagem Mista 

Comitê de Ética Plataforma Brasil No. 2.738.880 de 26/06/2018. 

Característica Qualitativa 

Quantitativa 

Procedimentos Bibliográfica – Revisão  

Estudo de caso 
 

Questionário on-line 
 

Abertas: IRAMUTEQ 
              Análise textual 

Fechadas: Google Forms 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

Para a construção dessa pesquisa, foram elaborados objetivos específicos 

para a análise e compreensão do objeto, que foram assim delimitados: 

Para o objetivo específico 1, que se refere a apresentar as contribuições da 

Gestão do Conhecimento (GC) e das Comunidades de Práticas (CoPs) para o 

contexto educacional foram realizados estudos bibliográficos, como parte da 

pesquisa, visando conceituar e arregimentar as informações nas áreas pertinentes. 

Essa ação levou à construção, desde a introdução até o Capítulo 2 e da seção 2.1. 

Para o objetivo específico 2, que se refere a contextualizar o processo de 

comunicação do docente inserido no contexto da cibercultura, procedeu-se a 

estudos bibliográficos e de revisão sistemática, de cunho revisional, procurando 

compreender as ações docentes inseridas no contexto comunicacional da sociedade 

do conhecimento. Essa ação levou à construção, no Capítulo 2, da seção 2.2. 

Para o objetivo específico 3, que se refere a contextualizar o uso dos 

aplicativos sociais na comunicação docente - responsável e sua aplicabilidade em 

educação, foram desenvolvidos estudos bibliográficos e sistemáticos, na busca por 

compreender a ação do docente em meio a um ambiente tecnológico, o uso dos 
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aplicativos de redes sociais como ferramenta e sua disposição pelo aplicativo 

WhatsApp, como meio de comunicação com os responsáveis. Essa ação levou à 

construção das seções 2.3 e 2.4. 

Para o objetivo específico 4, que se refere a analisar os grupos de envio, troca 

e publicização de informações realizadas por meio do WhatsApp utilizadas no 

contato entre os docentes e os responsáveis como uma Comunidade de Prática, 

utilizou-se de elemento qualitativo para a coleta de dados, relativos a pesquisa. Para 

tanto, a etapa foi assim estruturada:  

a) Contactou-se os diretores das unidades educacionais de uma rede privada de 

ensino, no sul do Brasil, para obtenção de autorização para realizar o estudo no 

contexto da Educação Infantil (Apêndice 1), a respeito do meio em que o 

educador está inserido e os mecanismos utilizados no contato com os 

responsáveis, contextualizando esse ambiente, como se caracteriza e organiza a 

prática em relação a essa atividade.  

b) Foram feitos contatos com os docentes da Educação Infantil, compreendendo 

como ocorre a comunicação desses com os responsáveis e quais utilizam a 

ferramenta WhatsApp para isso. Logo em seguida procedeu-se a solicitação, 

que ocorreu por interesse voluntário, em permitir a permanência do pesquisador 

no grupo, a fim de monitorá-lo sem qualquer intervenção. Os docentes que 

aceitaram o ingresso do pesquisador nos ambientes virtuais de comunicação, 

assinaram o TCLE.  

c) Após o esclarecimento do processo de pesquisa e a aceitação voluntária, 

passou-se a relacionar os grupos de envio/troca de mensagens nas redes 

sociais e sua possível relação com as CoPs utilizadas em GC. Para tanto foram 

realizados buscas aos referenciais em GC, sobre as CoPs, para cruzar com a 

ação docente, procurando relacioná-las e filtrar os elementos que poderiam 

caracterizar o grupo de sala de aula com as CoPs. 

Para o objetivo específico 5, que busca compreender como os docentes 

realizam a gestão do tempo e das atividades em relação aos grupos de  envio, troca 

e publicização de informações, compreendendo o docente na cibercultura e os 

efeitos dessa imersão nesse comportamento pós-moderno, foi construído um 

questionário on-line, com perguntas semiestruturadas (Apêndice 2), abertas e 

fechadas, na busca por elementos que pudessem caracterizar sua inserção, 

gerência e ações na utilização da ferramenta WhatsApp no contato docente - 
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responsáveis. Questões específicas foram construídas para analisar a ansiedade na 

construção e publicização dos eventos realizados em sala de aula e o tempo 

destinado ao preparo e uso das novas tecnologias na ação pedagógica. 

Assim, foram depurados os dados em busca dos elementos que pudessem 

descrever a frequência dos períodos em que ocorreram as interações, a quantidade 

de publicizações e a construção da prática nas respostas aos responsáveis sobre as 

situações cotidianas da sala de aula, compreendendo com isso o tempo destinado 

às respostas, a forma de publicização (imagem, som, emojis, etc.), entendendo 

como a ferramenta tem se tornado parte inerente da prática e da vida pessoal do 

docente. Para a depuração dos dados, nas questões abertas, utilizou-se a Análise 

Textual discurssiva (BARDIN, 2011), o que permitiu a construção da seção 4.2, da 

análise e discussão dos resultados. 

Os resultados da relação entre os elementos constantes da análise textual e 

da análise estatística/descritiva, adquiridos com o auxílio software, IRAMUTEQ, que 

realizou um mapeamento lexical estatístico das conversações realizadas nos grupos 

de discussão de sala, do Google Forms e da análise de conteúdo, foi possível a 

construção da seção 4.3.Para uma visualização dos procedimentos de pesquisa, 

apresenta-se um quadro de análise dos elementos que a constituem (Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Análise dos elementos da pesquisa 

Objetivo Específico Metodologia 
adotada Instrumento/ Ação Análise 

1. Apresentar as 
contribuições da gestão 
do conhecimento e das 
comunidades de 
prática para o contexto 
educacional; 

Revisão 
Bibliográfica 

Etapas do estudo, 
buscando a 
estruturação e 
contextualização dos 
temas. 

Construção do 
Capítulo 2 e da 
seção 2.1 

2. Contextualizar o 
processo de 
comunicação do 
docente inserido no 
contexto da 
cibercultura; 

Revisão 
Bibliográfica 
e Sistemática 

Etapas do estudo, 
buscando a 
estruturação e 
contextualização dos 
temas. 

Construção do 
Capítulo 2 e da 
seção 2.2 

3. Contextualizar o uso 
dos aplicativos sociais 
na comunicação 
docente - responsável 

Revisão 
Bibliográfica 
e Sistemática 

Etapas do estudo, 
buscando a 
estruturação e 
contextualização dos 

Construção do 
Capítulo 2 e da 
seção 2.3 e 2.4 
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e sua aplicabilidade em 
educação; 

temas. 

4. Analisar os grupos 
de envio, troca e 
publicização de 
informações realizadas 
por meio do WhatsApp, 
utilizadas no contato 
entre os docentes e os 
responsáveis como 
uma comunidade de 
prática; 

Qualitativa 

Acompanhamento dos 
grupos de envio, troca e 
publicização, que os 
docentes apresentaram 
interesse voluntário em 
participar e inserir o 
pesquisador. 

Dados analisados 
com o uso do  
IRAMUTEQ 

5. Compreender como 
os docentes realizam a 
gestão do tempo e das 
atividades em relação 
aos grupos de envio, 
troca e publicização de 
informações. 

Quantitativo/ 
Qualitativo 

Aplicação de 
questionário aos 
docentes que 
apresentaram interesse 
voluntário em participar 
da coleta de dados, 
realizada via 
GoogleForms. 
Análise do discurso 

Dados analisados 
por meio do Google 
Forms – conforme 
as tabulações e 
gráficos 
desenvolvidos no 
programa. 
(questões fechadas) 
Dados analisados 
via Análise de 
Conteúdo 
(questões abertas) 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 
3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

O docente está imerso em um ambiente tecnológico e se apropria desses 

meios para a execução de suas atividades. Em sua ação de comunicar os eventos e 

situações da sala de aula, o docente utiliza as redes sociais, em especial o aplicativo 

WhatsApp, como ferramenta  na comunicação docente - responsáveis para esse 

contato. 

A utilização desse aplicativo ocorre especialmente com os docentes da 

Educação Infantil das escolas particulares que utilizam os grupos de sala de aula, na 

relação que possuem com os responsáveis, como uma extensão dos serviços 

prestados em sua prática. Assim, os docentes da Educação Infantil usam as redes 

em sua ação pedagógica, dentro e fora da sala de aula, estabelecendo uma nova 

forma de significar seu uso e sua prática.   

Para a compreensão do fenômeno estudado, procedeu-se a seleção das 

escolas para o estudo que apresenta as características de um estudo de caso, que 
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não se configura como método, mas como estratégia de pesquisa (VOSS, et al., 

2002), especialmente adequados quando “as circunstâncias são complexas e podem 

mudar, quando as condições que dizem respeito não foram encontradas antes, 

quando as situações são altamente politizadas [...]” (LLEWELLYN; NORTHCOTT, 

2007, p. 195).  

A rede de escolas particulares compreendida nesse estudo, possui unidades 

da educação Básica por todo o território nacional. Para o escopo dessa pesquisa, 

optou-se por analisar as escolas da região Sul do Brasil. Essas escolas estão sob a 

supervisão de uma sede regional, que possui um departamento de educação geral 

que organiza as ações para os 3 estados do Sul. A rede possui 74 unidades e todas 

com Educação Infantil(Quadro 2). 

Assim foram idealizados os aspectos de construção do estudo de caso 

(DUBÉ; PARÉ, 2003), onde estruturou-se a fase deplanejamento que compreendeu 

a forma como a pesquisa foi construída, levando-se em conta a participação 

voluntária dos docentes. Etapa 1: Contato com a sede geral para os 3 estados, na 

pessoa do Departamental de Educação. Etapa 2: Contato com as escolas através do 

diretor geral; Etapa 3: Contato com o docente da Educação Infantil. Essa prática visa 

analisar a forma como os docentes compreendem o uso da tecnologia, realizado 

pelo questionário Google Forms, como forma menos invasiva de contato e o 

monitoramento das conversas dos grupos de Whatsapp dos docentes em suas 

interações com os responsáveis.Essa fase levou em conta o tempo necessário para 

uso dos softwares de depuramento. 

Na fase dois, procurou-se efetuar a coleta de dados, que se iniciou pela sede 

administrativa geral, via Departamento de Educação dos 3 Estados. Na sequência, 

foram feitos contatos com as unidades que mostraram interesse em participar. Esse 

contato ocorreu por telefone e envio das documentações comprobatórias (Apêndice 

1). As unidades, por estado, enviaram resposta de aceite ou não em relação à 

pesquisa, o que permitiu o contato com os docentes e assim, a seleção daqueles 

que utilizam redes sociais para formar grupos de contato docente - responsáveis e 

disponibilizaram-se a inserir o pesquisador nos mesmos, com a intenção de 

monitorar os grupos de sala de aula. 

A fase 3, a análise dos dados,procurou ajustar o cronograma estabelecido 

no projeto de pesquisa.A solicitação para a participação ocorreu em maio/2018, 

recebendo o retorno dos docentes que aceitaram participar, por interesse voluntário. 
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Após o aceite, explicou-se o teor da pesquisa aos docentes da Educação Infantil, 

enviando o TCLE (Apêndice 2) e oferecendo as informações gerais aos 

participantes. Em junho foram feitos os contatos com os docentes e dentre esses, 

obteve-se um grupo que respondeu o questionário on-line e outro, que permitiu o 

acesso aos grupos de WhatsApp com os responsáveis. Após os contatos, reuniu-se 

um conjunto de escolas divididas em dois grupos (Tabela 1):  

Grupo 1: Etapa Qualitativa: Os docentes que aceitaram que o pesquisador 

pudesse ser incluído nas conversas em grupo, sem qualquer manifestação do 

pesquisador, somente monitoramentoe o; 

Grupo 2: Etapa Quantitativa e Análise do Discurso: Os docentes que 

aceitaram responder o questionário on-line, com perguntas fechadas (Quantitativas) 

e perguntas abertas (Análise do Discurso). 

 

Tabela 1 - Unidades formadoras dos grupos de pesquisa 

Estado Unidades Escolares Grupo 1 Grupo 2 

PR 31 02 11 

SC 16 01 05 

RS 27 02 10 

Total 74 05 26 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

Assim foram constituídos os instrumentos de coleta para a etapa qualitativa e 

quantitativa: 

Grupo 1: Etapa Qualitativa: A próxima etapa foi o acesso do pesquisador aos 

grupos de WhatsApp, para acompanhamento das conversas (Tabela 2), o que 

ocorreu de junho a outubro de 2018, no período do 3º bimestre. 
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Tabela 2 - Unidades que aceitaram o monitoramento dos grupos 

Estado Unidades 
Escolares 

Unidades que aceitaram o 
acompanhamento dos grupos 

PR 31 02 

SC 16 01 

RS 27 02 

Total 05 
Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

Grupo 2: Etapa quantitativa: foi realizado com o grupo que aceitou apenas 

responder ao questionário (Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Unidades que aceitaram responder ao questionário 

Estado Unidades 
Escolares 

Unidades que aceitaram 
responder o Questionário on-line 

Total de docentes 
respondentes 

PR 31 04 11 

SC 16 02 05 

RS 27 04 10 

Total 06 26 
Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

Essa ação totalizou 26 docentes respondentes, via formulário do Google 

forms,que não possibilitaram acesso ao grupo. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 
 

3.3.1 Etapa Qualitativa: 

As conversas obtidas por meio da inserção nos grupos de diálogo entre 

docente - responsáveis foram analisadas utilizando o software IRAMUTEQ (Interface 

de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), que 
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permite analisar e organizar as informações constantes nos diálogos, executando o 

processamento e a análise textual.  

O conjunto das conversas, foi transformado em um texto, um corpus, 

(Figura 2) de caráter qualitativo, não podendo descaracterizá-lo da ação linguística, 

com seus motivos e pressupostos. 

 

Figura 2- Exemplo de corpus textual em análise no IRAMUTEQ 

 

Fonte: Software IRAMUTEQ 

 

Esse software permite fazer a análise dos dados de cinco formas: 

a) Estatística textual clássica; 

b) Análise de similitude; 

c) Nuvem de palavras; 

d) Classificação hierárquica descendente; 

e) Pesquisa de especificidade de grupo. 

O IRAMUTEQ é um softwareOpen Source, de código aberto e por isso, 

gratuito, ancorado no software R e na linguagem Python, originalmente em Francês, 

e hoje, já distribuído em vários idiomas (CAMARGO, JUSTO, 2013a). 

Para esta pesquisa, os seguintes critérios foram desenvolvidos para filtrar as 

conversas e obter a otimização das correlações textuais existentes no software. Com 

base nos dados coletados foram produzidas as seguintes categorias. 
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a) Envia comunicados sobre o trabalho geral; 

b) Recados sobre afazeres dos alunos em sala; 

c) Envia imagens dos eventos em sala; 

d) Usa o aplicativo para passar informações gerais sobre educação; 

e) Troca de informações profissionais; 

f) Compartilha informações sobre educação ou assuntos relacionados aos 

educandos; 

g) Responde todos os questionamentos dos responsáveis; 

 

3.3.2 Etapa Quantitativa: 

Para a construção do instrumento de coleta questionário foram idealizadas 

questões que interagissem com o docente buscando compreender como ocorre sua 

prática na gerência, manutenção e respostas aos grupos de sala. Esse instrumento 

foi construído, levando em conta a temática, em 4 blocos de análise: 

O primeiro bloco buscou contextualizar o processo comunicacional no 

ambiente escolar solicitando dados como idade e gênero, procurando saber quem 

interage, a importância atribuída pelos docentes sobre o uso de redes sociais e o 

tempo de trabalho na unidade escolar, caracterizando o docente em meio ao uso da 

tecnologia. 

No segundo bloco de questões procurou-se compreender a gestão da 

informação nas comunidades de prática escolar, sobre o fato de possuírem e 

usarem redes sociais; qual a rede mais usada; como se dá o contato com os 

responsáveis, e como compreende seu papel em um meio tecnológico. 

No terceiro bloco buscou-se compreender a cibercultura e a ação docente nas 

redes sociais, analisando em que horário costuma atender as demandas do grupo; 

quanto tempo usa nessa interação; como julga ter sido a qualidade do atendimento 

on-line; as resoluções desenvolvidas nesse ambiente; que elementos usa com essa 

ferramenta (mensagens, áudios, vídeos, imagens); e como constrói e faz o registro 

dos eventos em sala. 

No quarto bloco procurou-se analisar a construção e publicização dos eventos 

em sala e de como lidam com as respostas e interações no grupo. Com isso, 

buscou-se perceber a ansiedade no tempo de resposta e como isso poderia estar 
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contribuindo para uma possível (re)construção de sua identidade como docente 

nessa que pode ser uma nova configuração de sua prática. 

 

3.3.2.1 Plataforma Google Forms 

A busca por dados realizada de maneira que ocupassem o mínimo possível o 

ambiente docente, foi construída pela ação de um questionário on-line (MOSER; 

KALTON, 2016), com perguntas semiestruturadas abertas e fechadas 

(MATTHIENSEN, 2011), (Apêndice 1) para melhor compreensão e embasamento do 

assunto abordado (LAKATOS, 2010). Após o envio de uma carta convite e a 

resposta dos docentes que aceitaram participar da pesquisa, foram enviados o 

documento do Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), com o intuito 

de certificar-se da aceitação da participação e que essa seria voluntária, sem vínculo 

com a instituição que exerce função. 

 Na sequência, foi enviado um e-mail contendo o link para acessar o 

questionário, via Google Forms, ferramenta tecnológica que facilita ao participante 

podendo responder às questões em ambiente mais favorável e ao pesquisador, na 

obtenção dos resultados. 

O Google Forms faz parte do pacote gratuito do Google Docs, que permite 

que o pesquisador "recolha e organize gratuitamente informações grandes e 

pequenas de maneira fácil e intuitiva" (GOOGLE, 2018). O pesquisador insere as 

questões e as pode enviá-las via e-mail para o usuário, que responderá em 

ambiente virtual (Figura 3).  
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Figura 3- Questões no Google Forms 

 

Fonte: Google Forms 

 

As respostas ao questionário são armazenadas em planilhas (Google Sheets) 

e são quantificadas e agrupadas estatisticamente, podendo ser visualizadas na 

forma de gráficos ou planilhas compartilháveis (Figura 4), onde os "levantamentos 

de opiniões podem ser facilmente implementados no Google Forms" (HEIDEMANN, 

et al. 2010, p. 32). 

 

Figura 4- Formas de disposição dos resultados do Google Forms 

 
 

Fonte: Google Forms 
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O uso do Google Forms auxilia o pesquisador na depuração dos dados pois 

os agrupa e organiza em planilhas, podendo já convertê-los em gráficos para sua 

apuração (MATHIAS, SAKAI; 2013).  

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados ocorreu compreendo o objeto em duas formas. Grupo 1: 

Análise qualitativa, usando para o depuramento do material textual dos grupos o 

software IRAMUTEQ, que realiza análise lexical, agrupando os resultados em 

formato de nuvem ou categorias de palavras.  

Grupo 2: Análise quantitativa, de forma estatística e discursiva. Para o 

questionário on-line, utilizando plataforma que permite a análise das questões 

fechadas, como dados estatísticos, que o programa quantifica e apresenta no 

formato planilha e gráfico. As questões abertas, discursivas, serão tratadas conforme 

foram redigidas pelos docentes, agregando-se às semelhantes, o que representa 

maior caracterização para serem usadas no corpo da pesquisa, na seção de 

discussão dos dados. 

 

3.4.1 Análise textual das conversas nos grupos WhatsApp 

Cada docente que permitiu o acesso e o monitoramento das conversas, 

dentro do período estabelecido, gerou um texto, um corpus, que foi analisado, a 

partir do conjunto de palavras mais frequentes, numa análise lexical. Os textos então 

passam a oferecer dados estatísticos, pois o software possibilita empregar cálculos e 

estimativas estatísticas sobre dados qualitativos, permitindo ao pesquisador 

interpretar os dados enquanto sistematiza (JUSTO, CAMARGO, 2014). 

 O IRAMUTEQ é uma ferramenta de processamento dos dados, não 

executando análise dos mesmos. O processo de interpretação dos dados cabe ao 

pesquisador em relação ao objeto e aos entrevistados, fonte da pesquisa. Nesta 

pesquisa, utilizou-se a nuvem de palavras, como forma de evidenciar, graficamente, 

a frequência de determinado grupo de palavras no corpus textual. Essa análise 
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evidencia os termos mais usados nos diálogos, possibilitando uma compreensão 

mais rápida dos dados necessários à depuração das informações. 

 
3.4.2 Análise qualitativa e discursiva dos dados do questionário 

Quanto a análise quantitativa, o uso de formulários em versão on-line agiliza o 

processo de tabelamento dos dados, pois possibilita a análise estatística, sendo 

possível receber as informações por análise estatística, compreendendo a 

estratificação das questões fechadas de maneira que cada opção de resposta tenha 

uma coluna específica, quantificando valores numéricos para cada opção e 

executando a contagem dos dados obtidos, bem como, as representações gráficas e 

tabeladas dos mesmos (FREITAS, JANISSEK, MOSCAROLA e BAULAC, 2002; 

JANISSEK-MUNIZ e LESCA, 2003).  

Quanto à análise dos discursos, as questões caracterizadas por perguntas de 

resposta discursiva, ou questões abertas, foram analisadas conforme a 

categorização de termos e conceitos similares, ou aproximações de resposta, por 

meio da análise de conteúdo, que designa:  

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens (Bardin, 2011, p. 47). 

 

Nessa análise o pesquisador busca registrar as estruturas ou modelos que 

estão por trás dos fragmentos de conversas, nas frases que são compreendidas 

como fonte do discurso. Assim, procurou-se entender o sentido da comunicação 

direta e seu sentido indireto, buscando outra significação, possível de analisá-la 

comparando com a primeira.  

A fase pré-análise (Bardin, 2011) permitiuregistrar as respostas dos 

docentes,que foramlistadas por proximidades, fase de organização, onde se listou os 

seguintes critérios de busca: 

a) Reunião das questões presentes no questionário on-line, formando o corpus 

textual; 

b) Os dados se referem aos docentes da Educação Infantil, sobre sua utilização de 

comunidades de WhatsApp no contato com os responsáveis; 
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c) Os elementos não podem ser classificados em mais de uma categoria. 

 Em seguida, iniciou-se a fase de exploração do material onde as frases agora 

foram listadas em categorias de sentido, pois os temas que se repetem com maior 

frequência são recortados “do texto em unidades comparáveis de categorização 

para análise temática e de modalidades de codificação para o registro dos dados” 

(BARDIN, 2011, p.100). 

Finalizando o tratamento dos resultados,foi possívelinferir, pelos pólos de 

atenção e atração da comunicação, as variáveis coletadas, a partir dos indicadores 

(BARDIN, 2011). Assim, procurou-se a construção das definições por categorias 

síntese, fundamentada nas verbalizações relativas à temática na análise do 

discurso. Os dados finais estão registrados na seção de análise e discussão dos 

resultados. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo é desenvolvida a análise dos dados obtidos por meio da coleta 

de dados com os objetivos específicos propostos (4): analisar os grupos de envio, 

troca e publicização de informações realizadas por meio do WhatsApp, utilizadas no 

contato entre os docentes e os responsáveis como uma Comunidade de Prática e 

(5), compreender como os docentes realizam a gestão do tempo e das atividades 

em relação aos grupos de envio, troca e publicização de informações para uma 

compreensão do objeto de pesquisa e da temática investigada e estudada.  

O processo de análise dos elementos que constituem esta pesquisa foi 

elaborado segundo os pressupostos teóricos desenvolvidos na metodologia e 

concernentes ao tratamento e análise dos dados obtidos por meio de uma pesquisa 

mista. Utilizando-se da abordagem metodológica qualitativa quanto ao estudo de 

caso e, quantitativa, através de questionário. Estruturou-se em dois momentos a 

análise dos dados obtidos e também passou-se a reconhecer como cada objetivo 

específico definido para esta pesquisa foi desenvolvido.  

As análises de revisão bibliográfica possibilitaram aferir a situação vigente dos 

docentes, em especial, os da Educação Infantil, onde o uso das redes sociais no 

contato com os responsáveis é amplamente utilizada, dadas as demandas de 

contato. Para tanto a revisão bibliográfica buscou compreender, como parte da 

pesquisa, a situação em que se enquadram os docentes, imersos na sociedade do 

conhecimento, efetuando comunicação inseridos no contexto da cibercultura. Nesse 

ambiente, utilizam os aplicativos de redes sociais, em especial o WhatsApp, 

detectado pelos instrumentos de coleta. Esses grupos de relacionamento, as 

comunidades de sala de aula, são ricas e podem ser ampliadas, quando analisadas 

sob o ponto de vista da Gestão do Conhecimento (GC), através das Comunidades 

de Práticas (CoPs). 

Assim, quanto ao objetivo específico: analisar os grupos de envio, troca e 

publicização de informações realizadas por meio do WhatsApp, utilizadas no contato 

entre o docente e os responsáveis, foram verificadas  possibilidades de uma CoP 

existir. Para tanto, uma análise aos diálogos dos grupos monitorados foi feita, 

utilizando software específico em busca de reconhecer esses usos e sua 

caracterização. 
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4.1 ANÁLISE TEXTUAL 
 

Os relatórios gerados pelo processo estatístico automatizado possuem um 

conteúdo bruto que deve ser depurado levando em conta o simbolismo de quem 

fala, que expressa sua visão de mundo e de linguagem, típicos da ação humana. 

Então, o objetivo passa a ser as representações existentes no bloco de análise e 

não a realidade objetiva expressa in natura no corpus textual. 

Ao pesquisador cabe analisar as representações que o fenômeno analisado 

expressa, no bloco estatístico gerado pelo computador, extraindo dele, de acordo 

com a metodologia adotada, a interpretação dos dados. Essa ação vai muito além 

dos relatórios estatísticos, pois segundo Camargo (et al. 2013b. p. 517) "[...] explorar 

o material de texto, interpretar os resultados apresentados pelo software, 

considerando inclusive aqueles dados que não foram diretamente expressos pelo 

processamento informático" é o desejo de qualquer pesquisa. O corpus precisa 

então sofrer ajustes para ser compreendido pela linguagem computacional e assim, 

podem ser agrupados nas categorias.  

Para que essas ações logrem efeito, o processamento computadorizado 

requer um tratamento minucioso dos textos, compreendendo a linguagem, 

reconfigurando detalhes, e mesmo identificando estruturas de pensamento, como o 

registro de emojis. Assim foi realizado um trabalho de tradução das atividades 

linguísticas e aquelas caracterizadas por símbolos para a construção de um texto 

capaz de ser analisado pelo software. Nesse processo de tradução para uma 

linguagem computacional, limitada e restrita, nem todos os símbolos encontraram 

seu correspondente na Língua Portuguesa. Foram então identificados com palavras 

próximas ou mesmo, por sua identificação mais básica, por exemplo, as imagens de 

emojis foram categorizadas como emojis (CAMARGO, JUSTO, 2013a).  

Foram analisados os históricos de conversas de 5 grupos distintos que 

constituem o grupo de estudo. Para a análise foi constituído 1 grupo: Nesta categoria 

pretende-se observar o momento em que a interação ocorreu. Para isso, uniram-se 

os 5 textos para essa busca. A demonstração dessas interações é feita pela nuvem 

de palavras. Essa forma de apresentação gráfica, organiza e agrupa as palavras-

chave presentes no corpus, numa figura lexical simples, construída pelo resultado 

numérico da quantidade de ocorrências no texto. Assim, quanto maior e mais central 

a palavra estiver na nuvem, maior é sua ocorrência no texto. Quanto mais afastada e 
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menor uma palavra estiver, menor é sua menção. Alguns dados não puderam ser 

descritos na análise por desnudar participações, horários e demandas que poderiam 

identificar o ator. Assim, não foram mencionadas a ação propriamente dita e sim o 

conjunto das interações num dado tempo e espaço. 

O software permitiu agrupar as palavras por categorias, num processamento 

automático do conjunto das palavras, denominado dendograma. Para isso, são 

realizados cálculos estatísticos para as palavras por Classificação Hierárquica 

Descendente (CHD), nos itens lexicais descritos no segmento de texto do corpus 

analisado. Essa descrição permite perceber um conjunto de palavras que nos 

auxiliam, numa análise mais ampla, a perceber os quesitos de discussão, não o todo 

da discussão. 

Nesse sentido, para compreender no grupo temático as conversas após a 

depuração pelo software, temos a nuvem de palavras (Figura 5) que demonstra  a 

frequência dos períodos em que a intervenção ocorre. Entretanto, não representa o 

tempo utilizado no diálogo, em cada interação. 

 

Figura 5- Nuvem de palavras para o momento de interação 

 

Fonte: Software IRAMUTEQ 

Na imagem, é possível notar que a palavra semana foi a mais citada pois 

mostra-se com destaque na imagem por tamanho e dimensão em relação às demais 

palavras, explicitando o maior número de interações entre os membros da 

comunidade por meio do utilização do termo. Os períodos representados pelas 
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palavras manhã, noite e tarde, foram os mais significativos momentos da semana, 

seguidos pelas palavras professor e agente das interlocuções. Esses dados 

colaboram com as respostas dos questionários que mostram que os momentos de 

interação dos docentes não são restritos a seu horário de trabalho, perfazendo todo 

o dia em toda a semana. A tabela 4 mostra inclusive, que as intervenções ocorrem 

nos fins de semana. 

De modo geral, a quantidade de palavras demonstra a quantidade de 

interações e de ações do docente em trabalhar as demandas listadas no grupo. A 

quantidade de responsáveis interagindo atingiu a marca de 27 indivíduos no espaço 

de 1 hora. Um número significativo para atendimentos e intervenções por parte do 

docente. 

Para analisar as temáticas discutidas nas conversas dos  grupos, utilizou-se o 

dendograma, listando (CHD) a frequência de palavras que mais ocorrem no corpo 

textual, relacionando-as com a posição em que aparecem. Essa ação permite que o 

software estabeleça um indicador de frequência estatística, dividindo o texto em 

quantas classes sejam possíveis, dependendo do número de associações 

resultantes dos cálculos lexicais.  

Como os elementos estão disponíveis em uma conversação de forma 

diferenciada de um questionário, por exemplo; o software ofereceu uma depuração 

que auxiliou a análise, formando classes de agrupamento dos envolvidos nesse 

diálogo, levando em conta o CHD dos elementos lexicais, inseridos no contexto 

segmentado do corpus. Essa ação apresentou 4 classes, que ao serem observadas, 

possibilitou a inferência: 1. Conversas relativas às relações com aluno – 

responsáveis, intermediadas pelos docentes, compreendendo uma esfera afetiva e 

relacional; 2. Conversas entre os responsáveis e suas questões com o cotidiano 

escolar; 3. Conversas entre o docente e os responsáveis com relação às práticas 

pedagógicas mais amplas; 4. Troca de informações e colaborações com assuntos 

relacionados a profissões, compromissos, responsabilidades, e outros, entre docente 

e responsáveis. O corpus elaborado do conjunto das conversas realizadas entre os 

integrantes dos grupos, ao ser depurado pelo software, relacionou os elementos que 

possibilitaram a compreensão do contexto envolvido nas conversas (Figura 6).   

As classes analisadas permitem compreender, no conjunto das conversas 

depuradas, que há um empenho considerável nas relações do docente com os 

responsáveis relativos às atividades em sala de aula (classe 2: 34,8%) e assuntos 
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que representam relações de afetividade (classe 1: 25%). Essas ações consomem 

59,8% das mensagens depuradas pelo software. A caracterização das classes 

permitiu perceber que o docente envia comunicados sobre as atividades em sala de 

aula; responde às dúvidas; envia recados sobre os afazeres dos alunos, resolvendo 

situações que envolvem o relacional familiar, como a cor da camiseta para a 

programação, sobre o que deve ser enviado de material, bem como lanche, entre 

outras situações desse cotidiano. 

 

Figura 6- Dendograma da CHD do corpus de interações 

 

Fonte: Software IRAMUTEQ 

 

Na esteira dessas relações, o docente efetua esclarecimentos sobre as 

atividades pedagógicas, sobre as profissões dos responsáveis e suas colaborações 

com a classe e com o desenvolvimento do aluno (classe 3: 22,8%), bem como, 

solicita o acompanhamento dos responsáveis com respeito às tarefas e situações de 

aprendizagem (classe 4: 17,4%), compreendendo os comentários, e atuando com 
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cada responsável individualmente, na medida que responde cada uma das 

interações, oferecimentos e solicitações (classe 1). 

Analisando o dendograma, é possível compreender na depuração textual, 

elementos que descrevem contextos amplos, porém a maior parte dos assuntos  

referem-se ao cotidiano escolar, onde é possível perceber a troca de informações 

entre seus membros, o compartilhamento de dados e registros e a disseminação de 

aprendizados e situações.   

Os dados relativos à proposta qualitativa da análise dos dados da transcrição 

com uso de software evidenciou que os docentes da Educação Infantil da rede 

privada analisada utilizam as redes sociais enquanto recurso de comunicação com 

os responsáveis.  

Essas situações podem gerar uma nova forma de encarar a prática docente, 

com possibilidades de alterar sua própria identidade. Poderia acontecer nessa 

relação virtual, uma forma de Comunidades de Práticas (CoPs)? De modo 

específico, as relações que ocorrem no interior das comunidades de sala de aula, 

poderiam definir uma forma de gerência, descritas pela Gestão do Conhecimento 

(GC), elencando os elementos de uma Comunidade de Prática (CoP). Esses grupos 

reúnem características que em algum grau, estão interagindo no sentido de 

caracterizá-la, na medida que interagem nas CoPs com os responsáveis. 

Assim, nota-se que o meio cultural insere nos diálogos praticidade, respostas 

aos questionamentos, consumo de materiais compartilhados e despende para isso 

quantidades cada vez maiores de tempo para que sejam discutidas e depuradas as 

ações nesse meio. Assim, essas comunidades atingem potencial para serem 

analisadas a partir das CoPs, e gerenciadas segundo parâmetros da GC, em busca 

de gestão e otimização dos procedimentos utilizados nas comunidades escolares. 

A análise permitiu observar, mesmo que minimamente, que há a presença de 

elementos que podem configurá-la como uma CoP (SMITH, LAVE, 2009; DALKIR, 

2011), pois 

 

Comunidades de Prática: O que é?: Comunidade de Prática é um grupo de 
pessoas que compartilham um interesse, um problema que enfrentam 
regularmente, e que se unem para desenvolver conhecimento de forma a 
desenvolver ou aprimorar uma prática em torno desse tópico. O termo e os 
conceitos de uma Comunidade de Prática (Community of Practice – CoP) 
surgiram a partir de um estudo realizado por Etienne Wenger e Jean Lave 
sobre modelos de aprendizagem. A CoP se estrutura a partir dos conceitos 
sociais e da própria natureza relacional do ser humano. As comunidades de 
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práticas podem ocorrer de forma  presencial, eletrônica ou híbrida 
(FUKUNAGA, 2015, online). 

 

O WhatsApp é a rede eleita pelos docentes para o contato com os 

responsáveis sobre os eventos e situações ocorridas em sala de aula. Nessas 

comunidades são tratados assuntos acadêmicos com troca de informações onde os 

responsáveis questionam e oferecem suas experiências profissionais colocando-as à 

disposição do docente, envolvendo o rendimento educacional e ainda a situação 

física do educando, como sua saúde, disposição, entre outros. Desse modo, 

podemos destacar alguns elementos nos diálogos que os aproximam as CoPs: 

1. De modo geral reúne os elementos de construção e formação de grupo reunido 

para a resolução de demandas, compartilhando interesses.  

2. Há, em menor grau, a troca de experiências, pois na análise do discurso, 

percebeu-se em pequena escala, a ação dos elementos repetidos: troca de 

materiais. 

3. Possui situações para troca de experiências visando a resolução de demandas 

específicas. 

Esse ambiente construído para a troca de informações em muitos casos 

amplia essa noção permitindo a troca de saberes tácitos e explícitos entre os 

membros, mesmo que em menor grau. Essa condição poderia ampliar o serviço em 

sala de aula, pois permite, on-line, acessar os responsáveis que podem trocar 

informações e mesmo acionar os profissionais que atuam com o educando, como é 

o caso de psicopedagogos, fisioterapeutas, etc. No que diz respeito à análise, os 

grupos apresentam uma baixa relação com as CoPs, definidas pela GC, porém 

possuem alto potencial para se tornarem caso haja um rearranjo de sua estrutura. 

Para a compreensão da forma como os docentes realizam a gestão do tempo 

e das atividades em relação aos grupos de envio, troca e publicização de 

informações, procedeu-se ao exame quantitativo e qualitativo, utilizando questionário 

on-line, no Google Forms, nas perguntas fechadas e a análise do discurso nas 

abertas. 
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4.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA/DISCURSIVA 

 

Os docentes da Educação Infantil, desejosos de contato direto com os 

responsáveis dos educandos, para a resolução dos problemas inerentes à sala de 

aula, usam redes sociais e procuram informar todos os eventos julgados 

necessários. Essas atividades são agora parte de sua prática e, para muitos, uma 

atividade necessária ao desempenho da função (MAGALHÃES, et al. 2016; BRAGA, 

et al. 2017; CAMBRAIA, 2018; HITZSCHKY, et al. 2018).  

De modo geral o uso de redes sociais pelos educadores é disseminado 

(MAGALHÃES, et al. 2016; CAMBRAIA, 2018; HITZSCHKY, et al. 2018) . O estudo 

de caso ofereceu dados relevantes sobre a discussão. As respostas foram 

analisadas levando em conta o grupo de estudo e as ações descritas no questionário 

on-line. 

 

4.2.1 Análise Estatística 

Nesta etapa fez-se a análise estatística do questionário on-line, onde se 

voluntariaram, com TCLE assinado, 26 docentes de 6 unidades escolares 

espalhadas pelo Sul do Brasil. Essa etapa foi desenvolvida utilizando o Google 

Forms, que organizou as respostas de maneira quantitativa (FOINA, 2011), nas 

questões objetivas. 

A idade do docente é um fator preponderante no uso de ferramentas digitais 

(IBGE, 2011; IBOPE, 2014; MOROMIZATO, et al, 2017) por estarem envolvidos na 

sociedade do conhecimento (Capítulo 2, seção 2.2). O grupo de estudo analisado 

conta, em sua maioria, com docentes na faixa dos 21 a 35 anos, em sua totalidade 

do sexo feminino (Figura 7), o que denota um grande anseio pelo uso de 

tecnologias, especialmente por estarem, em algum grau, justificadas pelo fazer 

profissional. 
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Figura 7- Dados do grupo de estudo 

Idade  Gênero 

  

Fonte: Google Forms 

 

Essa ação é amplificada pelos motivos elencados pelos docentes para o uso 

das redes sociais para o contato com os responsáveis (Figura 8).  

 
 

Figura 8- Importância atribuída pelos docentes ao uso de redes sociais 

 

Fonte: Google Forms 

 

A rapidez no contato para a resolução dos problemas surgidos em sala de 

aula é o fator mais lembrado pelos docentes na pesquisa realizada (81.8%), seguido 

pela facilidade de uso (50%), algo fundamental à sociedade do conhecimento (seção 

2.2), bem como a agilidade no envio e recebimento das notificações (45,5%). Esse 

panorama constitui-se o ambiente da cibercultura (seção 2.2.2), onde o contato 

físico, o diálogo presencial é substituído pelo virtual, onde a resolução de problemas 
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é executada dentro das comunidades em que docente e responsável se encontram 

(VASCONCELOS, HEIDRICH, 2016). 

O grupo de estudo então se caracteriza por ser jovem e propenso ao uso das 

tecnologias por entender nelas um acesso imediato à fonte de informação e 

autorização para a ação que será solicitada. Esse caminho, facilitado pela 

ferramenta tecnológica, amplia as relações e a certeza de que a interatividade e a 

facilidade no uso são fatores preponderantes para que o uso da ferramenta seja 

contínuo (BARROS, et al., 2011; CAMBRAIA, 2018). Outro fator que eleva a 

potencialidade do uso das redes no contato docentes - responsáveis é o tempo de 

escola que os docentes constroem (figura 9).  Sendo assim, 61,5% dos docentes 

possuem de 1 a 4 anos, o que denota uma apreensão inerente ao assumir uma 

classe de escola particular, em sala de aula, para desempenhar sua função de 

maneira satisfatória e eficiente (BRAGA, et al. 2017; CAMBRAIA, 2018; 

HITZSCHKY, et al. 2018).   

 
 

Figura 9- Tempo de trabalho na Unidade Escolar 

 

Fonte: Google Forms 

 

Esses docentes de modo significativo percebem que esse serviço a ser 

prestado é essencial ao fazer pedagógico de qualidade (BARBOSA, et al., 2014; 

HITZSCHKY, et al., 2018). Cerca de 96,1% dos docentes entendem que o uso da 

tecnologia nas escolas é muito importante para o desenvolvimento dos educandos 

(Figura 10). 
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Figura 10- Importância do uso de tecnologia na escola 

 

Fonte: Google Forms. 

 

Esses dados mostram como o uso da internet, especialmente no contato 

docente - responsáveis é considerado como essencial à condução dos trabalhos 

pedagógicos e do acompanhamento do rendimento e das ações dos educandos. A 

interação ocorre num ambiente altamente jovem, de grande apreensão por obter 

uma prática que aproxime o responsável da escola e o coloque como partícipe do 

processo em que o educando interage. Essa interação ocorre imediatamente ao 

evento, obrigando em alguma medida, a estar conferindo on-line os acontecimentos 

na tela do smartphone. 

Todos os docentes analisados possuem redes sociais (figura 11). Cerca de 

100% utiliza o aplicativo WhatsApp como ferramenta de comunicação (Figura 12). 

Evidenciando que o público-alvo deste estudo utiliza e reconhece o aplicativo como 

um recurso de comunicação e possui compreensões sobre a ferramenta tecnológica. 
 

Figura 11- Uso de rede social 

 

Fonte: Google Forms 
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Figura 12- Rede Social mais usada 

 

Fonte: Google Forms 

 

O docente aguarda o contato físico por entender ser uma forma mais efetiva 

de diálogo (Figura 13), bem como as reuniões de pais e mestres e as reuniões 

individuais, que dependem de agendamento e horários cada vez mais flexíveis. Mas 

é o WhatsApp um elemento de ligação com significativo uso pelos docentes 

(VASCONCELOS, HEIDRICH, 2016; SILVA, ROCHA, 2017). 

 
Figura 13- Formas de contato com os responsáveis 

 

Fonte: Google Forms 

 

Pode-se reconhecer que as reuniões presenciais ocorrem em momentos 

específicos do bimestre em relação ao calendário escolar, geralmente ligadas ao 

rendimento escolar e com uma percentagem similar ao uso das redes sociais. As 
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reuniões individuais dizem respeito a ações que estão ligadas ora à saúde, ora ao 

comportamento do educando, podendo ser agendadas na mesma semana do evento 

(SOUZA, 2009); DIOGO, 2010; GARCIA, MACEDO, 2011). Essa ação híbrida, 

presencial e virtual tem na parte virtual, na Comunidade de Prática estabelecida na 

rede social, seu ápice, pois é essa a forma de contato mais utilizada porque ocorre 

no dia a dia das atividades pedagógicas. Essa comunicação transfere dados sobre a 

situação do educando, em seus vários aspectos e recebe, depurada, a resposta do 

responsável.  

Como isso ocorre em plena organização da comunidade, há a intervenção de 

outros responsáveis propondo novas situações para a resolução ou mesmo 

intervenção da situação, favorecendo a troca e a busca por soluções mais efetivas 

ao processo de ensino aprendizagem (SILVA, et al., 2017). O docente informa no 

questionário que orienta os responsáveis no uso da rede social o grupo de sala de 

aula para obter na interação o melhor da informação (Figura 14).  

 
 

Figura 14- Orientação para o uso da rede social 

 

Fonte: Google Forms 

 

A informação é compartilhada quando os dados são da sala de aula e o 

docente procura organizar, orientar, as relações no grupo dentre as mais diversas 

demandas que ocorrem. Por fazer parte da cibercultura vigente o docente interage 

com grande maestria no meio computacional ao usar a internet e interagir com as 

mais diversas demandas que os responsáveis acabam por produzir (BARROS, et al., 

2011; VASCONCELOS, HEIDRICH, 2016; HITZSCHKY, et al., 2018). 
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Segundo os docentes, esse conjunto de interações na resolução das 

situações ocorre principalmente no intervalo e fora do horário de trabalho 

(Figura 15). Essa situação acaba por consumir uma carga de tempo e atividade 

intelectual fora do horário de trabalho, forçando o docente a não desplugar das 

ações de sala de aula. 

 
Figura 15- Horário de atendimento às demandas do grupo 

 

Fonte: Google Forms 

Assim, a questão que solicita informações sobre como o docente gerencia seu 

tempo é fundamental a essa discussão pois busca arregimentar os elementos que 

nos permitem compreender como ele age na gestão do tempo e da forma no trato 

com as atividades e demandas do grupo (BRAGA, et al., 2017; MOREIRA, et al., 

2017; PONTES, 2017). 

No que diz respeito à forma como conceitua sua gerência das atividades do 

grupo, cerca de 82,6% dos docentes dizem fazê-lo de maneira satisfatória. Quando 

solicitados a responderem o tempo de interação para isso, a maioria, 60,9% 

(Figura 16), afirma ter gasto entre 5 e 10 minutos para isso. 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

Figura 16- Tempo de interação no grupo 

 

Fonte: Google Forms 

 

Levando em consideração essas características, o docente deixa transparecer 

que usa, em média, 8 minutos para os atendimentos individuais, o que deve 

acarretar uma média considerável de atendimentos por demanda em sala de aula. 

Em uma média de 38 alunos por sala pode produzir inúmeras interações que o 

docente precisa resolver ou mesmo mencionar sua opinião para resolver algum 

assunto ou ainda amenizar as mais variadas situações em sala de aula, pois 

 

Quando estamos em nosso teclado e consideramos uma mensagem 
positiva, e clicamos no "enviar", o que não percebemos no nível neural é 
que todas as sugestões, não verbais - expressão facial, tom de voz, gestos, 
etc. - ficam conosco. Há uma propensão negativa no e-mail: quando o 
emissor acredita que um e-mail foi positivo, o receptor tende a vê-lo como 
neutro. Quando o emissor acredita que ele é neutro, o receptor tende a 
interpretá-lo como negativo. A grande exceção é quando você conhece bem 
a pessoa: esse vínculo ultrapassa a propensão negativa (GOLEMAN, 2012, 
p. 85). 
 

Sua ação na intervenção demanda produção na resposta, o que requer um 

tempo considerável na elaboração das respostas, pois 95,7% acredita ser suficiente 

sua intervenção (Figura 17). 
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Figura 17- Julgamento do processo de intervenção 

 

Fonte: Google Forms 

 

Para que essa taxa de sucesso seja relatada, o docente precisa ler, depurar e 

produzir uma resposta coerente e concisa ao responsável, de forma que a demanda 

seja satisfeita dentro do tempo mencionado. Essa ação, multiplicada pelo número de 

atendimentos, é considerável e digna de maiores estudos na área (RÜDIGER, 2014; 

BRAGA, et al., 2017, MOREIRA, et al., 2017; PIACENTINI, 2017; PONTES, 2017). 

Quando questionado sobre sua capacidade de resolver a situação com somente 

uma mensagem (Figura 18), os docentes em sua maioria, disseram precisar de mais 

de uma mensagem e, às vezes, aproximadamente 43,5%, solicitaram um encontro 

presencial. 

 
Figura 18- Resolução das demandas no grupo 

 

Fonte: Google Forms 
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Esse dado revela que o uso do aplicativo não fica restrito à média dos 8 

minutos indicados anteriormente. Essa ação ou o conjunto das ações que são 

realizadas para solução da demanda ultrapassa esse limite. Quando questionados 

sobre as atividades no grupo (Figura 19) esse tempo deve ser compreendido como 

maior, pois o uso de mensagens, áudios, vídeos e imagens demandam mais tempo 

para serem "lidos", interpretados e devolvidos. 

 
Figura 19- Uso da ferramenta 

 

Fonte: Google Forms 

 

Essas ações demandam tempo para serem produzidas o que aumenta 

consideravelmente o grau de exposição na internet, no grupo da sala e outro tempo 

para prepará-los (Figura 20), pois todos os docentes informaram que registram os 

eventos pedagógicos em sala de aula, tanto os de menor como os de maior gama de 

preparo. 

 
Figura 20- Registro dos eventos em sala de aula 

 

Fonte: Google Forms 
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Outro fator a ser considerado é a preparação dos eventos em sala. Não foi 

objetivo compreender esse fenômeno, que diz respeito ao preparo das cenas e 

situações do cotidiano escolar, mas prescinde de estudos o tempo considerável em 

planejamento e execução dessas atividades, ficando restrita a essa pesquisa, a 

análise do tempo de exposição na rede e suas possíveis implicações.  

Ampliando essa análise, quando questionados quanto ao momento em que 

esse registro ocorre, seus preparativos, etc. (Figura 21), cerca de 60% dos docentes 

disse ser espontâneo, o que dificulta compreender a figura 8. A espontaneidade não 

parece ser o caminho seguido, pois há uma preocupação com que o será exposto 

aos responsáveis. Mais uma vez, cerca de 36% dos docentes parece ter sido 

coerente com o questionamento, pois entendem que o preparo da imagem auxilia na 

recepção pelo grupo do que se está tentando mostrar pedagogicamente, 

evidenciando uma preocupação no preparo e arranjo das cenas e temáticas 

envolvidas. 

 
Figura 21- Construção dos registros 

 

Fonte: Google Forms 

 

Nesse ínterim é preciso analisar toda a construção que é requerida ao envio 

da mensagem com situações que envolvam o educando, seja através de 

mensagens, fotos, vídeos ou sons, pois prescindem de uma explicação a respeito do 

que ocorre no evento. Não basta apenas lançar a imagem, por exemplo, pois essa 

imagem precisa ser explicada em linguagem que todos os membros, letrados ou 

não, possam compreendê-la (SANTOS NETO, etal., 2013; BARBOSA, 2014; 

SANTOS, SANTOS, 2014;  MAGALHÃES, et al., 2016). 
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Como analisado nos itens anteriores, há uma carga de trabalho a ser 

discutida e, em muitos aspectos do fazer profissional, uma carga emocional nas 

ações do grupo (BRAGA, et al., 2017; MOREIRA, et al., 2017; PIACENTINI, 2017; 

PONTES, 2017). Os docentes promovem a construção e manutenção das redes 

sociais de interação, pois essa é ação cotidiana, fruto da cibercultura e vigente nas 

práticas (SANTOS NETO, et al., 2013; BARBOSA, et al., 2014; MAGALHÃES, et al., 

2016). As interações foram informadas no questionário, ocorrem no contraturno 

(Figura 22). A questão que permanece é que muitos dos entrevistados trabalham no 

contra-turno. Como ocorre essa manutenção? Em que horários isso ocorre? Que 

tipo de ansiedade ocorreu para que a resposta não fosse fidedigna? 

 
Figura 22- Turno de trabalho 

 

Fonte: Google Forms 

 

Assim, essas questões podem ser exploradas na medida em que o tempo 

precisa ser conciliado para a manutenção dos diálogos no grupo de sala de aula. 

Uma questão foi elaborada para verificar como os docentes entendem esse 

processo (Figura 23), onde os docentes indicaram conseguir separar bem os 

aspectos funcionais de administração do grupo (47,8%), além das atividades 

profissionais em sala de aula. Esse dado se torna relevante para o docente, pois é 

preciso levar em consideração, ainda, sua vida social (BRAGA, et al., 2017; 

MOREIRA, et al., 2017; PIACENTINI, 2017; PONTES, 2017). 
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Figura 23- Administração do tempo 

 

Fonte: Google Forms 

 

De modo geral a admissão de que as vezes isso se torna um fator 

complicante é melhor aceita pois, conforme se verifica nas respostas, é dedicado 

muito tempo na administração do grupo e na elaboração das respostas a serem 

fornecidas. É importante analisar que os docentes precisam de preparo e de 

técnicas para compreender a extensão de sua ação pedagógica, pois há uma 

dualidade no que entendem na publicização quando questionados sobre a 

contribuição na comunidade (Figura 24), da publicização de fotos, vídeos, etc. nos 

grupos de sala de aula, na relação estudante - atividades diversas - sala de aula - 

publicização (GOLEMAN, 2012; BARBOSA, et al., 2014; SANTOS, SANTOS, 2014).  

 

Figura 24- Relação estudante - disciplina - sala de aula 

 

Fonte: Google Forms 
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Aproximadamente 40% ainda possuem dúvidas se essas ações podem 

modificar as relações dos responsáveis, chamando-os a atentarem a seu progresso 

escolar. Outro dado relevante é que, mesmo possuindo essa dúvida, publicizam as 

ações de sala de aula. Essas ações podem ser entendidas quando a direção não 

auxilia no processo, algo que ficou registrado nas respostas de 36% dos docentes, 

indicando não terem recebido orientação para o uso adequado das redes sociais 

para uma atuação eficiente junto aos responsáveis (Figura 25). 

 
Figura 25- Recebimento de orientação para o uso das redes 

 

Fonte: Google Forms 

 

Foi questionado aos docentes se em algum momento após enviar um 

comunicado durante o expediente, na depuração do grupo, houve necessidade de 

resposta imediata, durante a aula. Cerca de 57,7% entenderam que existem 

respostas que precisam ser analisadas e processadas de maneira rápida para que a 

resolução do problema seja eficaz. Assim, existem mensagens de caráter imediato 

(Figura 26). 
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Figura 26- Caráter imediato da mensagem 

 

Fonte: Google Forms 

 

Essa ação mostra que a gerência do tempo para o contato não está 

ocorrendo e ainda está havendo um monitoramento do aparelho, no aguardo de uma 

mensagem que deverá ser julgada, se imediata ou não.  Outro fator a ser analisado 

é o tempo destinado ao conjunto das ações no grupo, especialmente quando 

ocorrem essas intervenções. Os dias e horários foram analisados (Tabela 4),  

gerando dados para corroborar as análises descritas. 

 

Tabela 4- Intervenções semanais 

 

Fonte: Google Forms 

 

As ações docentes na gerência do grupo de sala, conforme o gráfico 7 das 

respostas dos docentes, mostram que há interação constante, inclusive nos fins de 

semana. A média de horas conectado extrapola o período de sala de aula e o 

período de trabalho do docente. O gráfico construído com as interações mostra um 
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volume de conversas no período noturno aproximadamente com a mesma 

intensidade do diurno, bem como volumes expressivos nos fins de semana.  

Na medida que o trabalho pedagógico tem seu curso, o docente passa 

informações gerais sobre processos educacionais e ainda sobre atividades de 

profissionais ligados à educação, disponíveis ao auxílio de demandas específicas, 

como uma resposta aos responsáveis.  

 

4.2.2 Análise do discurso 

Nessa fase do processo, utilizando a análise do discurso de Bardin (2011), já 

abordada e conceitualizada na metodologia desta pesquisa, notam-se algumas 

especificidades quanto à amostra deste estudo.De posse dos resultados brutos, 

procurou-se delimitar as categorias de análise, tornando-as significativas e válidas 

ao debate.  

O processo de construção da inferência se orienta pelos pólos de ação, 

agregadores de respostas, coletado pelo instrumento de indução (Questionário); 

para que se possam investigar as causas (variáveis inferidas), percebendo, a partir 

dos efeitos (variáveis de inferência ou indicadores), emergirem as respostas já 

depuradas (BARDIN, 2011, p. 137), listadas no quadro 4. 

 

Quadro 4 - Organização dos dados da pesquisa 

Categorias Elementos repetidos 

Formação Psicopedagogia, Neuropsicopedagogia. 

Construção do 
grupo de WhatsApp 

Necessidade de fazer lembretes, os pais não podiam estar 
sempre na escola, encontrar os pais com mais agilidade,  

Ação desejada Forma de contato rápido e eficiente, facilitando o contato, 
facilidade, necessidade de enviar informações gerais 

Ações executadas 
Organizar os trabalhos, registro de mural e cartazes 
confeccionados pela própria turma, apresentações e 
projetos,  

Tempo de interação 
Estava no intervalo, Após a aula, aguardassem as 
atividades se encerraram, momentos livres, Tive que 
responder, enviadas posteriormente. 

Dificuldades Expressão de sentimentos, preocupações, não tem tempo 
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de vir conversar, convidada a visitar as casas, mensagem 
em momentos impróprios, resposta imediata, tirar a 
privacidade do professor, pais viciados na rede, ruim é o 
professor ter que fazer esse registro 

Pontos positivos 

Família motivada, acompanhamento, aprendizado torna-
se significativo, segurança aos pais sobre o 
desenvolvimento comportamental e cognitivo da criança, 
emoção com a participação, acompanhar as atividades 
pedagógicas. 

Fonte: Elaboração própria. Dados da pesquisa, 2019. 

 

Com base nessa análise, é possível inferir que o docente usa as redes sociais 

para contato com os responsáveis, primeiro por entender se tratar de aparato 

profissional de contato (BARBOSA, et al., 2014; SANTOS, SANTOS, 2014; 

MAGALHÃES, et al., 2016), bem como em virtude da necessidade dos responsáveis 

que não podem comparecer na Unidade Escolar (Quadro5). 

 

Quadro 5- Categorias sobre a construção do grupo 

Categorias Elementos repetidos 

Construção do grupo de 
WhatsApp 

Necessidade de fazer lembretes, os pais não podiam 
estar sempre na escola, encontrar os pais com mais 
agilidade,  

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

Essa ação fica evidente nas respostas coletadas no questionário on-line, 

disponíveis na análise do discurso. 

 

"Como todos vivem numa rotina frenética, a pedido dos pais criei o grupo. 
Assim eles conseguem uma comunicação comigo com mais agilidade" 
(PROF 1). 

pois, 

 
"O grupo de pais dos alunos funciona bem para a troca de informações, pois 
às vezes eles não olham a agenda e o celular é certeza que vão olhar. 
Posso mandar fotos e informações de última hora tbm,  facilitando o 
contato" (PROF. 3). 
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Alguns docentes responderam que apenas continuaram as práticas já 

executadas na classe assumida: 

 
"Fiz o que muitos já estavam fazendo" (PROF. 4). 
"Quando cheguei a instituição já era uma prática disponibilizar o contato 
para os pais"  (PROF. 2). 

 

Assim, há um ciclo do uso de redes sociais para a comunicação, ora por já 

ser uma prática do docente anterior, ora por ser fundamental "ao contato com as 

famílias e para a comunicação do que fazemos em sala" (PROF. 4). Aqui reside 

outra fonte de preocupação que é o de construir uma explicação pedagógica que 

responda, minimamente, à ação evidenciada, informando e em algum grau 

buscando a anuência dos responsáveis para a prática executada (Quadro6).  

 

Quadro 6- Categorias sobre as ações executadas 

Categorias  Elementos repetidos 

Ações executadas  
Organizar os trabalhos, registro de mural e cartazes 
confeccionados pela própria turma, apresentações 
e projetos, troca de material. 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

Essa situação pode ser ampliada quando analisadas as falas dos docentes 

que registram: 

 

"Às vezes é preciso organizar os trabalhos. Também têm pais que querem 
ver só o que o seu filho fez" (PROF. 5). 

 

"Faço uma ornamentação de fundo e organizo a posição dos alunos" 
(PROF. 3). 

 

Podendo ser muito mais elaborado, 

 
"Organizo um espaço bonito, para o evento ficar registrado arrumamos a 
sala de acordo com o tema trabalhado ex: Festa do pijama. Arrumamos a 
sala com janelas com cortinas de tnt, recortamos lua, estrela, espalhamos 
pelo teto, montamos bonecos de eva representando meninos e meninas 
vestidos de pijamas para mural, etc. Arrumo a turma por tamanho ou por 
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grupo para tirar foto no cenário, depois enviamos para os pais, que muitas 
vezes quer foto apenas do seu filho" (PROF. 3). 

 

Nesse ambiente de internet, o docente interage de maneira facilitada, 

ambientado na cibercultura e acostumado a um certo grau de exposição de seu 

trabalho aos responsáveis de maneira física, presencial, seja em reuniões ou em 

contatos individuais (BARROS, et al., 2012; ABREU, 2012; CAMBRAIA, 2018). A 

exposição nas redes assume uma nova configuração, que pode ser positiva, quando 

os responsáveis apoiam e interagem no sentido de relatar os progressos obtidos 

pelo educando, quanto negativa, quando situações menores, se tornam fatores 

complicantes, seja o grau de exposição, a coerência da atividade, o resultado, entre 

outros fatores típicos desse ambiente (GOLEMAN, 2012; BRAGA, et al., 2017, 

relatado nas dificuldades (Quadro7). 

 

Quadro 7- Categorias sobre as dificuldades encontradas 

Categorias  Elementos repetidos 

Dificuldades  

Expressão de sentimentos, preocupações, não tem 
tempo de vir conversar, convidada a visitar as casas, 
mensagem em momentos impróprios, resposta 
imediata, tirar a privacidade do professor, pais viciados 
na rede, ruim é o professor ter que fazer esse registro 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

Isso se torna verificável pelas respostas que mostram que, pelo tempo 

exposto, "pode ocorrer uma ligação quase que familiar, surge no processo" (PROF. 

1), pois 

 
"acredito que sim, através da comunicação em rede, podemos expressar 
nossos sentimentos, preocupações, desenvolvimento do educando e até 
mesmo o carinho que sentimos pelo aluno e família" (PROF. 3). 

 
"Sim, pois muitas vezes o responsável não tem tempo de vir conversar 
comigo na escola e com esses meios de comunicação fica mais fácil 
trocarmos ideias e discutirmos um determinado assunto. Coisa que alguns 
anos atrás o responsável deixava de lado certos assuntos por não ter a 
disponibilidade de ir até a escola para resolver". (PROF. 3). 
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"Sim, sem dúvidas as mensagens e conversas faz o pai ficar cada vez mais 
seguro, e consequentemente traz uma proximidade. O pai confia mais e se 
sente mais livre para falar de outros assuntos referentes à escola". 
(PROF. 4). 

 

Nesse grau de exposição, outros comportamentos podem ocorrer, criando 

fatores complicantes de aproximação, tornando o ambiente familiar demais. Como 

se pode verificar na resposta da Prof. 3: 
Pode gerar sim, às vezes o pai pode até confundir as coisas e mandar 
mensagem em momentos impróprios ou acha que está no direito de 
resposta imediata e muitas vezes não é possível responder na hora.  

 

A gerência do tempo é imperativa a um trabalho eficiente nas redes sociais, 

mas outro fator que se mostra complicante é a administração das emoções, das 

aproximações, onde podem ocorrer lapsos sobre a pessoa do educador como 

profissional e não como membro da família, criando dependências de respostas 

instantâneas sem a devida busca nos canais competentes (BALLONE, 2003; 

BRAGA, et al., 2017; MOREIRA, et al., 2017; PIACENTINI, 2017). 

O Prof. 4, ilustra esse ponto: 

 
Os pais ficam viciados na rede e não se preocupam em entrar no site da 
escola e buscar as informações devidas. Querem respostas rápidas e 
prontas. Às vezes dá até problema porque os pais querem as respostas 
imediatas e acham que foi má vontade do professor em não responder logo. 
Eu já cheguei de uma rotina exaustante e tinha inúmeras mensagens para 
responder (Porque fulano não lanchou tudo? Fulano não quis fazer o dever 
em casa, conversa com ele pró. Pró fulano disse que o coleguinha não 
deixou ele brincar, etc) respondo umas deixo outras para depois do banho e 
do café e então essa atitude pode gerar outro problema os pais acham que 
o professor respondeu uns pais e outros não por preferência. Tem 
responsável que nem olha a agenda do filho e manda áudio perguntando 
qual tarefa pra fazer, como é o trabalho de determinado assunto. Tem pai 
que nem quer ir mais pra reunião, envia um áudio perguntando como está o 
filho, e pronto. (O professor fala da importância da presença na reunião e 
ainda assim o pai não vai assinar o documento que precisa). A aproximação 
acontece de fato quando a família busca a escola atende a solicitação do 
professor por meio de uma reunião, assina o registro de presença tornando 
o documento escolar muitas vezes como prova do que o professor 
comunica. Porque o professor perde um tempão fazendo documentos, 
registros do aluno que são arquivados sem o pai ter visto. 

 

A administração das emoções é um fator imprevisto no processo, pois o 

docente não está preparado para essas ações (GOLEMAN, 2012). Essa dimensão 

das CoPs (Comunidades de Práticas), podem ser compreendidas na obra de 
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Wenger (1998, p. 145-150), que defende que “there is a profound connection 

between identity and practice.” Essas ações assumem uma característica coletiva, 

onde a construção de sua identidade, acaba por ser focalizada, e se não estiver bem 

construída, podendo se diluir na coletividade (CARDOSO, 2006; ANTOUN, MALINI, 

2010; ARAÚJO, 2012; BENTO, CAVALCANTE, 2013). Mas essa forma de 

caracterizar a identidade, recebe colaborações da prática estabelecida, pois bebe da 

fonte onde o elogio e a crítica convivem, inter-relacionadas, produzindo choque e 

nesse ínterim, crescimento. Wenger argumenta que “Building an identity consists of 

negotiating the meanings of our experience of membership in social communities” 

(1998. p. 145). 

Assim, a comunidade de sala cria um território reconhecível, onde 

experimenta-se competência e por ela é possível ser reconhecido, permitindo 

agregar a participação dos outros membros e racionalizar suas ações, 

proporcionando novas formas de interação. Saber lidar com as assertivas e 

negativas é outro passo, que pode levar o interlocutor a um terreno desconhecido, 

causando pequenas crises que precisam ser administradas nas dimensões da 

identidade (WENGER, 1998; GOLEMAN, 2012; ARAÚJO, 2012; BENTO, 

CAVALCANTE, 2013). Essas ações acabam por moldar comportamentos, obrigando 

rever, analisar e ampliar a forma como a competência é atribuída ou ainda, 

conquistada. Essas sucessivas formas de interação e participação delineiam novas 

ações, objetivando o crescimento dentro da comunidade de prática Essa dualidade 

aparece nas respostas dos docentes, que a consideram importante pois, 

 

"A criança e a família se sente motivada e importante, já que o 
acompanhamento dos pais é fundamental para que a criança saiba que eles 
participam" (PROF 1). 

 

"Hoje em dia eles são movidos por isso, fotos e publicações, vendo seus 
trabalhos expostos há uma maior motivação" (PROF. 3). 

 

Enquanto outros procuram assimilar a forma como as ações na comunidade 

de prática podem ser potenciais, para uma (re)construção do comportamento e do 

aprendizado, porque, 
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"Principalmente, no caso dos pequenos, para transmitir segurança aos pais 
sobre o desenvolvimento comportamental e cognitivo da criança (pais nesse 
nível escolar ainda são muito controladores e gostam de sentir que estão 
envolvidos) e para mostrar o funcionamento da escola. Assim os pais 
atendem com mais facilidade as solicitações e orientam melhor as crianças 
quanto à participação nas atividades e rotina escolares" (PROF. 3). 

 

Outros ainda, entendem que precisa haver um auxílio, talvez até mesmo da 

administração da unidade escolar. 
"É muito bom e gratificante o registro de uma atividade que teve bons 
resultados que deixou a turma animada em produzir, e para os pais verem o 
que o filho fez ou apresentou. O ruim é o professor ter que fazer esse 
registro" (PROF. 5). 

 

Os que alegam ter recebido instruções, informaram que o cuidado deve ser, 

desde evitar exposição desnecessária, até mesmo, evitar o uso do WhatsApp. Mas o 

termo mais utilizado pelos docentes nas respostas foi o de exposição, denotando a 

preocupação do docente com a administração da unidade escolar. A pergunta foi 

respondida por 16 docentes, demonstrando um possível receio, sendo que, alguns 

justificaram sua cautela a pedido da administração escolar (Figura 27). 

 

Figura 27- (des)preparo para o uso das redes 

 

Fonte: Google Forms 
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A resposta às demandas criadas no grupo, constituem um fator de análise a 

compreensão das dificuldades que podem acarretar um certo investimento constante 

do tempo do docente. As respostas de como reagiram a essa demanda (Figura 28), 

que ocorre no intervalo, é algo preocupante pois os horários de resposta não 

coincidem. 

Figura 28- Reação e tempo de resposta 

 

Fonte: Google Forms 

 

Essa questão foi respondida por apenas 12 docentes. Ela embute uma certa 

carga de apreensão, pois acaba por desnudar a forma como o docente age em seu 

horário de trabalho, algo complicado de ser compartilhado. Assim, analisando os 

dados em relação ao objetivo 5, obtém-se que os docentes possuem dificuldades de 

gerir o tempo, bem como dificuldades em administrar as reações dos responsáveis 

com as atividades desenvolvidas no grupo. Em alguma escala ocorre o envio de 

material, geralmente relacionado à agenda da escola, resultados acadêmicos, entre 

outros; possibilitando um retorno das posições dos responsáveis, ultrapassando a 

jornada de trabalho. 

A publicização das informações é feita de modo comedido (Dados do 

IRAMUTEQ), mas possui grande repercussão dos responsáveis. Essa ação 

aproxima e muito o docente da família, obrigando-o a respostas mais longas e maior 

tempo de exposição. Quanto à troca de material e experiências, esse ítem mostrou-

se menos usado, ou usado de maneira esparsa.  
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Essas descrições permitem compreender o papel que a Gestão do 

Conhecimento (GC), pode contribuir, através da literatura disponível, sobre como 

organizar e gerenciar uma Comunidade de Prática (CoP) eficiente. 

 

4.3 A COLABORAÇÃO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NO USO DAS REDES 
SOCIAIS 

 

Os dados sugerem que, aparentemente, o docente está sozinho e 

desorganizado em sua tarefa de comunicar as ações em sala de aula aos 

responsáveis. Em sua totalidade, desconhecem formas corporativas e aprendizados 

sólidos na área de compartilhamento e disseminação de informação via rede. A 

gestão do conhecimento colabora com estudos na área administrativa e os aplica 

aos diversos processos educacionais (EMYDIO, ROCHA, 2012). As Comunidades 

de Práticas (CoPs) são ações que podem ser coordenadas no ambiente escolar 

(MARTINELLI, 2014) e muito podem auxiliar nessa situação. 

As redes sociais no contato docente - responsáveis, em muitos casos, 

constituem-se como CoPs pois permitem a troca, compartilhamento e disseminação 

de informação entre os atores do processo administrativo/educacional. Os grupos de 

sala de aula, ultrapassaram seu estigma de ser apenas um mural de recados, onde 

o docente informava a coletividade dos responsáveis, sobre um evento ou mesmo, 

as datas constantes na agenda dos educandos, como lembrete a algum desavisado. 

Os grupos de sala de aula no WhatsApp (SILVA, ROCHA, 2017) ampliaram-se, 

ganhando status diferenciado, possibilitando troca de informações entre o docente e 

o responsável, que hoje agrega: médicos, psicólogos, psicopedagogos, etc., não só 

na interação com seu educando, em especial, mas aconselhando os responsáveis 

na comunidade para todo o grupo. 

A comunidade de prática escolar permite que a informação seja inserida e 

discutida, trocando dados e depurando as informações em prol do grupo. Esse 

comportamento fortalece as redes de profissionais, possibilitando uma melhor 

qualidade dos seus processos e intervenções. Isso ocorre, pois essas ações 

viabilizam que o conhecimento transcenda as fronteiras do hierárquico, do 

geográfico e possam ocorrer em tempo real, proporcionando um ambiente de 
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geração de conhecimento que flui e permite ser (re)conduzido pelas ações e 

demandas específicas ou não, para o benefício do grupo. 

De modo geral, as CoPs, são veículos de circulação de informação e devem 

ser melhor estruturadas quando pensadas sob a lógica da GC, por parcerias com os 

centros universitários que desenvolvem a temática. Somente no diálogo, na 

produção científica feita pelos estudantes de mestrado e doutorado na área de GC, 

analisando e produzindo resultados às demandas escolares é que teremos eficiência 

na condução, organização e otimização das redes sociais, transformadas agora em 

CoPs. 

As CoPs construídas nesse ínterim não devem ser meramente comunidades 

de interessados sobre um tema, mas de pessoas que trabalham com esse tema. O 

assunto aqui desenvolvido é a formação do educando, e todos reúnem-se 

oferecendo suas expertises para que isso ocorra. Nesse sentido, os grupos de sala 

via WhatsApp devem ser assumidos pela direção da unidade escolar como CoPs 

disponíveis as várias áreas da administração escolar, Direção, Supervisão, 

Orientação, Marketing, etc. É na permuta de interesses, histórias, experiências, 

enfim, na troca, compartilhamento e disseminação das ferramentas, inerentes a cada 

segmento profissional, que se encontrarão formas de resolução das demandas 

educacionais. Somente com esses recursos disponibilizados e dos profissionais 

reunidos é que as situações poderão ser solucionadas. 

O presente estudo indica que o docente está sozinho nesse universo e 

precisa de amparo técnico para que o desempenho da função de interagir com os 

responsáveis ocorra de forma corporativa, organizada e eficiente. Da forma como 

vem ocorrendo, há uma apreensão, uma ansiedade, um uso exagerado na forma 

como o docente entende seu trabalho pedagógico, que não auxilia a unidade 

escolar. Muitas das demandas encontradas poderiam ser rapidamente solucionadas 

se a administração da unidade escolar estivesse junto no processo como um todo.  

A vida em sociedade parece ter elegido as redes sociais, em especial o 

WhatsApp, como meio de comunicação eficiente e acessível (BOUHNIK, DESHEN, 

2014; HONORATO, REIS, 2014). Esse comportamento, de usá-lo como ferramenta 

de contato, deve ser encarado como corporativo, buscando nele dados para otimizar 

a unidade escolar e estabelecer uma parceria efetiva e de mútuos resultados 

(ANGELONI, 2008, TAKEUCHI, NONAKA, 2009; DZIEKANIAK, G., ROVER, 2011; 

MARTINS, 2015). A parceria com os centros universitários que atuam nessa área é 
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fundamental à busca por conhecimento e experiência nesse sentido, bem como 

serve de laboratório para as situações mais complexas. 

Por se configurarem como centro de ensino, esses ambientes universitários 

na área de GC devem expandir suas práticas para a área educacional carente de 

ações que conciliam modelos administrativos com processos educacionais. Por 

possuírem demanda de alunos pesquisadores, devem ser firmadas parcerias com 

unidades escolares na investigação de demandas específicas e que possam ser 

analisadas por alunos e docentes, na busca por processos de otimização. Essa ação 

construirá parcerias que serão extremamente úteis na chamada sociedade do 

conhecimento. A unidade escolar tem muito a ganhar com essa parceria, 

especialmente na resolução de demandas específicas da educação, fidelizando o 

cliente, proporcionando estabilidade e ganhos circunstanciais.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sociedade atual passa por mudanças significativas e a tecnologia auxilia 

nessa onda de transformações. Essas mutações que ainda transformam indivíduos 

obrigam a uma nova forma de alfabetização: a tecnológica. A tecnologia está 

disponível a todo cidadão e a internet produz benesses na mesma medida que 

malefícios, seja por proporcionar relacionamentos on-line, seja por substituir postos 

de trabalho em instituições bancárias com caixas eletrônicos, entre outras 

atividades.  

Os relacionamentos se tornaram mais próximos digitalmente, na mesma 

medida que distantes geograficamente. As redes sociais são usadas para situações 

familiares e empresariais com grande desenvoltura, caracterizando uma nova forma 

comunicacional, constituindo uma cultura distinta, uma cibercultura, onde o tempo e 

o espaço são relativos e, em muitos casos, irrelevantes. A cibercultura se difunde e 

amplia-se nas relações das pessoas em seu cotidiano, neologizando a língua falada, 

como mandar um zap, teclar, chats, entre outros termos que, designam novas 

funções. Essa nova forma de comunicar-se é só a ponta de uma série de mudanças 

na forma como nos relacionamos com a cibercultura, desde maneirismos linguísticos 

até a busca por entretenimento, serviços e emoções, caracterizando uma sociedade 

da informação. 

Nesse sentido, as pessoas se ressignificam e suas práticas são alteradas, 

pois suas profissões, na forma como se relacionam com o público, também são 

ressignificadas nas redes sociais, aproveitando o poder da internet. O mundo dos 

negócios usa as redes sociais para promoção de produtos e serviços e ainda,  

hávários profissionais que trabalham on-line, nas mais diversas atividades. 

Nesse ínterim está a escola e o docente, que educam no turbilhão criado 

pelos processos físicos de sala de aula, na mesma proporção que precisam educar 

e interagir, atualizando-se com o mundo digital. Sabedores de que o processo 

educacional não ocorre sozinho, os docentes convidam os responsáveis a participar 

da vida da sala de aula, on-line. Mas isso não é tão simples. A presente pesquisa é 

apenas uma fração do universo que se desnuda na busca pela compreensão das 

alterações no cotidiano do docente e mesmo de atividades que sejam eficientes para 

a unidade escolar. 
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A pesquisa possui limitações, seja pelo número de docentes participantes, 

pois ainda há um receio ao pesquisar-se sobre a prática do docente, um medo de se 

expor e por isso, ser julgado, até o contato e compreensão das atividades dentro dos 

grupos, onde as interações são profundas e complexas. A intenção primária foi a de 

fornecer elementos à melhora do sistema de atendimento e otimização das relações 

docentes no presente momento comunicacional, de grande uso das redes no contato 

docente - responsáveis. Para essa situação, utilizar a Gestão do Conhecimento (GC) 

em suas múltiplas formas, como no caso das Comunidades de Práticas (CoPs), é 

essencial a um atendimento de qualidade a alguém com tempo cada vez mais 

escasso. 

Nessa situação estão os responsáveis pelos educandos optando por contatos 

virtuais, via redes sociais, para a resolução de problemas e demandas típicas da 

sala de aula. O docente também está inserido nessas revoluções, pois utiliza as 

redes sociais para diversos contatos, seja com a família, seja adquirindo produtos ou 

serviços.  Nessa esteira está o aplicativo WhatsApp, ferramenta das redes sociais 

para o contato indivíduo - indivíduo, mas que tem sido aproveitada como ferramenta 

para agregar grupos de discussão. É notório o uso do WhatsApp na escola, nos 

grupos de sala ou ainda grupo dos pais.  

A tecnologia está inserida na sala de aula. O uso do smartphone tem sido 

ampliado para ser aplicado à sala de aula e o docente vem sendo estimulado por 

ela. Aliada a essa situação temos a exposição midiática percebida como normal e 

necessária à produção e reconhecimento do trabalho, para acompanhamento e 

participação dos responsáveis. 

Esta pesquisa procurou analisar esses grupos de discussão numa área 

sensível à presença dos responsáveis: a Educação Infantil. Os educandos, por sua 

idade, acabam por demandar um cuidado maior na mesma medida que, muitas das 

ações em sala de aula dependem de contato direto e imediato dos responsáveis. 

São situações fisiológicas, de vestimenta, de comportamento, entre outras, que 

acabam por tornar o grupo do WhatsApp atraente para a resolução de problemas de 

maneira imediata. Os grupos sociais são utilizados de forma a reunir os 

responsáveis e torná-los partícipes da formação do educando. Uma forma de fazer 

com que estes compareçam à sala de aula, mesmo que virtual. Essas comunidades 

foram idealizadas com esse propósito e com o tempo tornaram-se bem mais que 

isso. As atividades no grupo ampliaram-se a ponto de reunir profissionais das mais 
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diversas áreas permitindo ao responsável não só solicitar um ensino eficiente a seu 

filho, mas colaborando com as ações e demandas de sala de aula, opinando e 

auxiliando o docente em suas atividades. 

Esse estudo possibilitou compreender que a ferramenta Whatsapp não 

complementa ou substitui a presença dos responsáveis no ambiente escolar. Essa 

tecnologiaauxilia o docente nas atividades comunicativas e recebe informações on-

line, pertinentes às demandas e às atividades de sala de aula, trazendo grandes 

benefícios à prática pedagógica. Mas não substitue o contato físico necessário à 

organização das ações docentes, bem como a transparência devida aos processos 

educacionais, esses mais amplos e dinâmicos da vida escolar.  

Os grupos construídos pelos docentes no contato com os responsáveis 

podem ser estruturados para se tornarem uma Comunidade de Prática (CoP) 

estudada pela área conhecida como Gestão do Conhecimento nas organizações. Os 

docentes não têm ciência de que os métodos em GC podem ser aplicados às 

comunidades de sala de aula, transformando-as em CoPs, e com isso, tornando-as 

mais dinâmicas e eficientes, pois podem ampliar o poder de coleta, produção e 

disseminação de informações. 

O docente por sua vez se acha isolado e muitas vezes gerencia sozinho as 

atividades no grupo, isso obriga-o a estar conectado mais tempo que o necessário, 

ampliando sua jornada de trabalho e as ansiedades de sua produção, 

reconfigurando a prática pedagógica, algo que deve ser compartilhado pela 

administração da unidade escolar. O possível uso exagerado da internet vem 

acompanhado da particularidade de ser alcunhado de profissional, ou seja, 

confunde-se como parte ativa do ser docente e inerente à prática que leva à 

eficiência. Com essa mentalidade o docente acaba por envolver-se em situações 

que podem levá-lo a fatores mais complicantes, como dificuldades e angústias que 

prescindem de maior estudo. 

A administração escolar precisa compreender que a GC possui pesquisa na 

área a disposição. É preciso partilhar, formar parcerias com as Universidades que 

promovem a GC para aplicar seus estudos às demandas educacionais. Na medida 

que as propostas da GC, levando em conta as CoPs, possam chegar ao docente, via 

parcerias, a administração escolar poderá participar dos grupos num modelo de 

administração conjunta, que poderá linkar profissionais especializados às demandas 

educacionais na mesma medida em que dados podem ser recolhidos para melhorar 
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e ampliar os serviços oferecidos. Assim, o docente não estará só, pelo contrário, 

será criada uma rede de apoio, visando o crescimento escolar, o marketing direto 

das ações escolares, a melhoria dos serviços e a fidelização dos educandos, 

gerando um círculo com o objetivo de oferecer educação em outro nível. 

Para isso, é importante compreender os benefícios de uma CoP bem 

administrada: 

a) A CoP é espaço aberto às demandas e situações dos responsáveis. Isso só 

poderá ocorrer se for espaço livre de interferências, independente e seguro, 

formando um grupo capaz de dividir suas apreensões e buscar na troca, 

respostas a essa demanda; 

b) Construir um espaço democrático e responsável, onde cada participante sinta-se 

membro da organização, cujo intuito é o de vê-la cada vez mais forte; 

c) Ampliar a rede de profissionais especializados para as demandas do grupo e da 

unidade escolar. Assim, um profissional da área da psicologia, da 

psicopedagogia, contratados pela unidade escolar, podem atuar em resposta às 

demandas, unindo-se ao docente na administração do grupo e das situações 

percebidas; 

d) Convidar os serviços de orientação e supervisão educacional da unidade escolar 

a participarem do grupo para que as demandas que envolvam educandos e 

docentes possam ser filtradas e trabalhadas, visando o crescimento pedagógico 

do educando, bem como a partilha de experiências e mesmo atividades de 

aperfeiçoamento.  

Assim, é proposta desse trabalho que surja uma nova área de ação 

pedagógica no ambiente escolar, a de um coordenador de mídia educacional, um 

gestor das redes sociais, capaz de filtrar os elementos que podem ampliar as ações 

do ambiente escolar, ampliando a fidelização e o oferecimento de serviços à 

comunidade escolar. Esse serviço precisa ser compreendido como necessário para 

diminuir a sobrecarga do docente, pois permite uma gerência com base nos 

pressupostos da GC, levando em conta as diretrizes das CoPs. Esse futuro 

profissional poderia listar, organizar e coletar sugestões, na medida em que pode 

organizar as atividades entre os atores da administração escolar (Direção, 

Coordenação e Orientação), pois poderá reunir as informações e comunicá-las aos 

gestores, na medida em que coordena sugestões as suas atividades. 
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Todas as atividades listadas nas discussões desse projeto, só podem ser 

levadas a efeito se primeiro houver um ambiente de confiança entre a administração 

da unidade escolar para com o docente. Novos estudos deverão ser realizados pois 

o universo de ações e situações apenas foi desnudado. Muitas são implicações 

desse tipo de serviço que podem ser positivas no sentido de aproximar on-line o 

docente e os responsáveis, mas negativa, caso essa comunicação não seja 

compreendida, inclusive judicialmente. Novas ideias de pesquisas devem considerar 

os atores do ambiente educacional no sentido deencontrarem subsídios e apoio nas 

instituições que estudam, formam e produzem mão de obra especializada nessa 

área. Esses colaboradores podem incluir parcerias com instituições universitárias 

que auxiliem a aplicação das técnicas da GC para juntos encontrarem formas de 

estudo das demandas que essa unidade escolar possui. Nessa parceria, as 

instituições universitárias devem permitir a interação de acadêmicos dos cursos para 

in loco, verificarem e discutirem formas de uso das CoPs, de maneira a otimizar a 

relação escola - docentes - responsáveis, e auxiliar na aquisição de material em GC 

para estudo e capacitação continuada. 

Para que essas ações ganhem robustez é necessário que a administração da 

unidade escolar escolha por usar as técnicas da GC, em especial todo o material já 

angariado, nas várias formas de aprendizado gerado pelas mais diversas 

comunidades de prática ao longo da literatura disponível, no uso nas unidades 

escolares. Para isso, sugere-se: 

a) Incluir em sua pauta de reunião com os docentes, profissionais da GC que 

podem colaborar na troca de experiências profissionais; 

b) Padronizar, com base na literatura disponível e na realidade da unidade, 

processos de otimização do uso das redes sociais no contato escola - docente - 

responsáveis; 

c) Conceder valores em horas aula aos docentes para que essa prática seja 

considerada oficial no ambiente escolar; 

d) Treinar as orientadoras educacionais nos processos de GC, para que seja 

otimizado o contato, a disseminação e troca de informações; 

e) Treinar e orientar as supervisoras pedagógicas nas técnicas da GC e das CoPs, 

para que possam trocar conhecimento e experiências típicas desse ambiente, 

para melhoria na relação docente - responsáveis; 
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f) Orientar a direção da unidade pedagógica a participar do grupo de sala, 

monitorando formas de interagir e buscar dados sobre melhorias que visam 

fidelizar o responsável; 

g) Desenvolver um ambiente de interação, com horários definidos, criando 

ambientes de troca, possibilitando à unidade escolar, entender as demandas e 

providenciar sua solução. 

 

As CoPs escolares são fundamentais para complementar o processo 

educacional, colocando os responsáveis em contato direto com o docente, buscando 

ampliar a ação pedagógica. A Administração escolar precisa se apropriar das CoPs, 

auxiliando os docentes, remunerando essa atividade, para que o tempo seja 

recompensado, bem como coletando ideias e sugestões para ampliar o espaço 

escolar, fortalecendo o caráter corporativo e profissional do grupo. Para isso os 

objetivos devem ser discutidos, exemplificados e perseguidos em grupo. 
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APÊNDICE 1: Solicitação de Autorização e apresentação às Unidades 

escolares 
 
Prezado(a) Diretor(a) da Unidade Escolar 

NOME DA UNIDADE 

CIDADE - ESTADO 

 

 

Prezado colega, 

 

É com imenso prazer que me dirijo a V. Exa. solicitando sua atenção para o 

exposto: 

 

Sou estudante de Mestrado pela UniCesumar - Centro Universitário de 

Maringá, no Mestrado em Gestão do Conhecimento nas Organizações - Área: 

Educação.  Junto com minha Orientadora, Profa Dra Letícia Fleig Dal Forno, e minha 

Co-Orientadora Prof. Dra Iara Carnevale de Almeida, agradeço e muito, o momento 

que temos para discutir educação. 

 

Estamos realizando uma pesquisa sob supervisão da professora Dra Letícia 

Dal Forno, cujo objetivo éinvestigar se os docentes da Educação infantil de uma rede 

de ensino privada utilizam as redes sociais enquanto recurso de comunicação entre 

professor e responsáveis como uma proposta de Comunidade de Prática de forma 

eficaz e eficiente. 
 
Sua participação envolve permitir nosso acesso ao grupo de professores da 

Educação Infantil de sua Unidade Escolar para que possam interagir no seguinte 

sentido: 

a) Conhecer o teor da pesquisa e assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (anexo a essa solicitação), onde terão ciência da pesquisa, de 

seus limites e de sua participação facultativa; 

b) Responder um questionário (anexo a essa solicitação), sem identificação, 

contendo questões que nos permitam entender a problemática proposta e; 
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c) Permitir, caso possuam, acesso às redes sociais de contato com os 

responsáveis apenas para monitoramento, no período compreendido como 

sendo o 3o Bimestre de 2018.  

 

A participação nesse estudo é voluntária e se decidir não participar ou quiser 

desistir de continuar em qualquer momento, tem  absoluta liberdade de fazê-lo. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade, e de sua 

Unidade escolar, será mantida no mais rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as 

informações que permitam identificá-lo(a).  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará 

contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de 

conhecimento científico. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) 

pesquisador(es) no Mestrado em Gestão do Conhecimento nas Organizações, sito a 

Av. Guedner, 1610. Maringá - PR, CEP: 87050-390. 

 

Colocamo-nos à Vossa inteira disposição para quaisquer outros pormenores 

que julgue necessário ao andamento da pesquisa. 

 

Nossos mais sinceros cumprimentos  

 

Assinaturas 
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Apêndice 2: Termo de Esclarecimento Livre e Esclarecido 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
O USO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS EM COMUNIDADES DE PRÁTICAS 

POR DOCENTES DE UMA REDE PARTICULAR DE ENSINO 
 
Declaro que fui satisfatoriamente esclarecido pelo(s) pesquisador(es) Dr. Letícia 
Fleig Dal Forno e Reginéa de Souza Machado, em relação a minha participação no 
projeto de pesquisa intitulado “O USO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS EM 
COMUNIDADES DE PRÁTICAS POR DOCENTES DE UMA REDE PARTICULAR 
DE ENSINO”, cujo objetivo é “investigar se os docentes da Educação Infantil de uma 
rede de ensino privada utilizam as redes sociais enquanto recurso de comunicação 
entre docente e responsáveis como uma ferramenta para a promoção das 
Comunidade de Prática, de forma eficaz e eficiente”. Os dados serão coletados com 
permissão do docente, para a inscrição no grupo de WhatsApp de contato do 
docente com os responsáveis, apenas para monitorar esse relacionamento sem 
interferência de participação e, após, preenchimento de questionário 
semiestruturado com respostas livres sobre a atividade do docente nesse 
relacionamento digital. Para tanto, firma-se esse termo com uma cópia para o 
docente inscrito e outra para o pesquisador. 
Estou ciente e autorizo a realização dos procedimentos acima citados e a utilização 
dos dados originados destes procedimentos para fins didáticos e de divulgação em 
revistas científicas brasileiras ou estrangeiras contanto que seja mantido em sigilo 
informações relacionadas à minha privacidade, bem como garantido meu direito de 
receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de dúvidas acerca dos 
procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, além de que se cumpra 
a legislação em caso de dano. Caso haja algum efeito inesperado que possa 
prejudicar meu estado de saúde físico e/ou mental, poderei entrar em contato com o 
pesquisador responsável e/ou com demais pesquisadores. É possível retirar o meu 
consentimento a qualquer hora e deixar de participar do estudo sem que isso traga 
qualquer prejuízo à minha pessoa. Desta forma, concordo voluntariamente e dou 
meu consentimento, sem ter sido submetido a qualquer tipo de pressão ou coação. 

 
Maringá / PR, 23 / 05 / 2018 
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Continuação do Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE) 

 
 
Eu,  declaro que forneci todas as 
informações referentes ao estudo ao sujeito da pesquisa. 
 
 
Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com os pesquisadores nos 
endereços abaixo relacionados: 
 
 
Nome: Dr. Letícia Fleig Dal Forno 
Endereço: Av. Guedner, 1610 
Bairro: Centro Universitário Unicesumar 
Cidade: Maringá UF: PR 
Fones: (44) 3236-8000 e-mail:  
 
 
Nome: Reginéa de Souza Machado 
Endereço: Av. Guedner, 1610 
Bairro: Centro Universitário Unicesumar 
Cidade: Maringá UF: PR 
Fones: (44) 3236-8000 e-mail: regineapsico@gmail.com 
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APÊNDICE3: Questionário inserido no Google docs para resposta on-line 
 

Compreendendo o uso de ferramentas digitais na escola 

 

Olá Colega! 

 

Este questionário é parte integrante da pesquisa intitulada: "O uso de ferramentas 

tecnológicas em Comunidades de Práticas por docentes da Educação Infantil de 

uma rede particular de ensino". Esse instrumento, permite coletar dados sobre como 

a tecnologia é utilizada em sala de aula, especialmente nas redes sociais, no contato 

docente - responsáveis. 

Nosso objetivo é investigar a percepção dos docentes da Educação Infantil, na 

imersão das novas tecnologias de comunicação em rede. Ficamos à disposição para 

quaisquer dúvidas que porventura ocorram.  

 

Conto com sua colaboração em respondê-lo até o dia 10/12/2018. 

 

Desde já, muito obrigada por sua participação. 

 

1. Qual a sua idade? 
  de 21 à 27 anos 
  de 28 à 35 anos 
  mais de 35 anos 

 
2. Sexo 

  Feminino 
  Masculino 

 
3. Professor da Educação Infantil * 

  Efetivo 
  Admitido em Caráter Temporário (ACT) 

 
4. Se ACT, qual o período? 

  Para um semestre 
  Para um ano 

 
5. Indique o tempo em que trabalha na série atual: * 
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  01 à 04 anos 
  05 à 10 anos 
  11 à 15 anos 
  Mais de 16 anos 

 
6. Qual o período que leciona? * 

 Manhã 

Tarde 
 
7. Você possui: * 

  Graduação em Pedagogia 
  Outra área 

 
8. Possui pós-graduação? 

  Sim 
  Não 

 
9. Se sim, qual? 
 
10. Qual a importância do uso das tecnologias nas escolas? * 

  Extremamente importante 
  Muito importante 
  Importante 
  Pouco importante 
  Nada importante 

 
11. Você possui aplicativos de redes sociais? 

  Sim 
  Não 

 
12. Se SIM, das redes sociais abaixo, qual mais usa no seu cotidiano? 

WhatsApp 

 Facebook 

Twiter 
 
13. Quais são as formas de contato com os responsáveis de seus educandos? 

Entrada/ saída dos educandos 

 Via rede social 

Reunião de pais e mestres 

 Reunião individual 

Outro:   
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14. Se você utiliza redes sociais para o contato com os responsáveis, quais 
são os motivos que poderia listar para essa escolha: 

 Facilidade de uso 

Rapidez pergunta/resposta 

Registro das informações 

Colaboração em rede 

Agilidade de envio das notificações 

Outro:   
 
15. Como surgiu a ideia de formação do grupo para troca de mensagens? 
Explique: 
 
16. Você tem o cuidado em orientar os responsáveis para o uso do grupo? 

  Sim 
  Não 

 
17. Em que momento ocorre a comunicação entre o docente e os responsáveis 
no grupo? 

Durante o período de aula 

No seu intervalo 

Durante a semana, fora do período de aula 

Fora dos períodos de aula: final de semana/feriados 
 
18. Como você concilia o seu tempo gasto, de comunicação em rede social, 
com os responsáveis e o seu período de lazer? 

  Consigo separar bem 
  Normalmente consigo 
  Às vezes consigo 
  Quase nunca 
  Não consigo 

 
19. Durante quanto tempo a comunicação sobre um assunto específico 
costuma demorar? 

  Menos de 5 minutos 
  Entre 6 e 10 minutos 
  Entre 20 e 30 minutos 
  Mais do que 30 minutos 

 
20. Acredita que o tempo gasto para as respostas foi suficiente? 

  Sim 
  Não 
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21. Consegue resolver a situação apenas com o uso do aplicativo? 

Sim, somente com uma mensagem 

 Sim, com múltiplas explicações sobre o mesmo assunto 

Não, além do grupo, muitas vezes preciso chamar o responsável para um diálogo 
presencial 
 
22. Você usa no grupo: 

Mensagens 

 Audios 

Vídeos 

 Imagens 
 
23. Você registra os eventos em sala de aula? 

  Sim 
  Não 

 
24. Se SIM, o que você faz antes de registrar os eventos? 

Prepara os alunos e cenários 

O registro fotográfico/ filmagem é sempre expontâneo 

Solicita que outros tirem as fotos/ filmem? 
 
25. Se prepara a cena, descreva o que faz 
 
26. Em sua opinião, a relação causada pela comunicação em rede, entre 
docente e responsáveis, pode gerar uma aproximação pessoal maior? 
Explique: 
 
27. Você considera que, a publicação de fotos das atividades nas redes sociais 
surte alguma contribuição na relação estudante - disciplina - sala de aula? 

  Sim 
 Não 

 
28. Se SIM, explique: 
 
29. Você recebeu alguma orientação, por parte da escola, para o uso adequado 
das redes sociais junto aos responsáveis dos educandos? 

  Sim 
  Não 

 
30. Se SIM, que tipo de orientação? 
 
31. Se NÃO, acredita que deveria existir alguma orientação feita pela escola 
para esse fim? 
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Orientação frequente 

Conforme a demanda 

Em determinadas situações/ problemas 

Caso haja dúvida 

Não julgo ser necessário 
 
32. Já passou pela situação de enviar, durante seu expediente, um comunicado 
para os responsáveis e eles desejarem saber mais informações naquele 
momento? * 

  Sim 
  Não 

 
33. Como você reagiu nessa situação? 
 
34. Preencha a tabela abaixo com os dias e horários que você costuma usar as 
redes sociais para realizar contato com os responsáveis: 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Feriado 

Manhã         

Tarde         

Noite         
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APÊNDICE 4: REVISÃO SISTEMÁTICA 
 
REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Para a realização deste estudo optou-se pela revisão sistemática da literatura, 

já que este método pretende responder às questões de pesquisa, de forma 

planejada, permitindo a análise dos estudos de forma crítica, eliminado assim o viés 

do pesquisador e oferecendo a possibilidade de replicação e atualização do 

conhecimento. A revisão sistemática é uma revisão da literatura a partir de um 

problema de pesquisa definido, por meio da qual se busca identificar, avaliar, 

selecionar e sintetizar evidências de estudos empíricos que atendam a critérios de 

elegibilidade predefinidos (GALVÃO, PEREIRA , 2014). 

Para a revisão sistemática são selecionados estudos primários em bases de 

dados já definidas, os quais serão analisados com referências em critérios 

específicos e predeterminados. Drumond, Silva, Coutinho, (2004, p. 54), 

acrescentam: “as revisões sistemáticas são investigações científicas, com métodos 

pré-planejados e que reúnem estudos originais como sujeitos”. Portanto, a revisão 

sistemática da literatura é um método de investigação confiável e que atende à 

demanda dessa pesquisa, permitindo a análise do conhecimento científico já 

produzido sobre a temática proposta.  

 

2.4.1. Estrutura da revisão sistemática 

Quanto à construção dessa, o processo de coleta é fundamental ao 

entendimento do objeto de pesquisa. Quando trabalhamos com revisão sistemática, 

executamos uma síntese de todas as pesquisas relacionadas com a temática 

escolhida em bancos de dados nos quais são disponibilizados os materiais de 

pesquisa. 

A pesquisa é metodológica, com passos pré-definidos e rigorosa pois busca 

superar dificuldades na interpretação e coleta dos dados com base na avaliação e 

validade das pesquisas encontradas (CILISKA; CULLUM; MARKS, 2001). 

O objetivo é o de encontrar estudos que buscam analisar o problema de 

pesquisa e, para tanto, nessa primeira etapa, definimos e formulamos o seguinte 

problema de pesquisa (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008): Investigar os artigos 
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publicados a respeito da comunicação dos docentes da Educação Infantil, no contato 

com as famílias, através do aplicativo WhatsApp. 

Buscamos nortear essa pesquisa através das seguintes questões: 

 

Questões de Pesquisa: 

a) Quais artigos apresentam como tema central essa discussão?  

b) Quais pesquisas abordam o uso do WhatsApp por docentes da EducaçãoInfantil 

no contato escola - família? 

 

Para que a busca possa alcançar seu objetivo, o de reconhecer as atividades 

nesta área, optou-se pelas base de dados dos seguintes buscadores: 

 

Buscadores e repositórios de dados: 

a) Nacionais 

1. Portal Ebsco: 

2. Portal da Capes: 

b) Internacionais 

1) Portal Web of Science: 

 

Esses portais foram identificados e selecionados por serem repositórios de 

artigos nacionais e internacionais. Tanto a base Web of Science, bem como o portal 

da Capes e a Ebsco são reconhecidos no armazenamento de materiais das 

universidades brasileiras e americanas como locais onde se pode intentar responder 

as questões de pesquisa. O portal da Capes, configura-se com maior base de dados 

por arregimentar um elevado número de bases e dados de periódicos open source. 

 Após estabelecer o problema de pesquisa, as questões derivadas, bem como 

os repositórios de busca, o passo seguinte é a definição de termos que apresentam 

significado e relação com a questão levantada.  

A busca iniciou-se com os termos “WhatsApp - Docente - Educação Infantil”, 

onde não foram encontrados resultados. A escolha das plataformas de busca 

precisaram ser ajustadas, pois o universo de repositórios de artigos cresce a cada 

dia. Para tanto, buscamos ajustar a busca a novos descritores (COSTA, 

ZOLTOWSKI, 2014), cuja temática "termo" foi estabelecida como sendo: 



134 
 

 

"Gestão do Conhecimento and professor and rede social", para as 

plataformas nacionais e "Knowledge Management and  teacher and social network”, 

para a plataforma internacional. 

Essa relação do uso de aplicativos especialmente entre docente e família 

deveria ser tema recorrente, especialmente num mundo voltado à tecnologia e que 

amplia a relação de produtos e serviços tecnológicos de acesso pessoal. 

Para uma seleção mais eficiente das pesquisas que possuem a temática 

analisada, foram elaborados os critérios descritos a seguir. 

 

2.4.2 Critérios de busca 

a) Os termos de busca devem existir por completo no título, nas palavras-chave, no 

resumo ou ainda estarem descritas no texto; 

b) A busca será realizada usando o termo Gestão+Conhecimento 

+professor+rede+social, e “Knowledge Management”, “teacher”, “social network”, 

entre aspas; 

c) Ser escrito em língua portuguesa e inglesa; 

d) Contar com o texto completo na página de busca; 

e) Estar disponível em PDF na página de busca; 

f) Estudos em formato de artigo; 

g) Ter sua publicação entre os anos de 2010 a 2018. 

h) Ser revisado por pares. 

 
Essa busca pretendeu analisar a temática dos docentes em seu trato com 

aplicativos, na busca por uma análise do uso como comunidade de prática no 

contato com os familiares. 

Ao lançar o termo de busca e selecionar os critérios na base de dados, não 

foram encontrados resultados de produções acadêmicas como artigos, dissertações 

e teses que unissem esses elementos, evidenciando a ausência de material para 

essa área específica. 

Realizou-se uma leitura dos títulos, das palavras-chave, do resumo e do texto 

completo disponibilizado pelos sites de busca de maneira criteriosa, como uma pré-

seleção, a fim de afastar as temáticas que não eram objetivo dessa análise, 

identificadas como fora do contexto (Tabela 2).  
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Tabela 5 - Dados extraídos das plataformas Web of Science e Capes 

Base de Dados Total da busca Fora do Contexto Não se aplica Seleção Final 

Web of Science 15 10 05 00 

Capes 182 21 161 00 

Ebsco 39 26 13 00 

Total 236 55 181 00 

Fonte: Elaboração própria, 2019 

 
Quanto aos artigos apresentarem como tema central a discussão sobre o uso 

das redes sociais pelos docentes, aplicando alguma forma de Gestão do 

Conhecimento, os artigos analisados não respondem a essa temática de maneira 

específica. Em sua maioria, ressaltam o uso dos aplicativos como benéficos ao 

processo ensino e aprendizagem, informando sobre maneiras desse uso alcançar 

essa relação, por exemplo, com o uso do aplicativo WhatsApp para feedback dos 

alunos como tira dúvida após uma aula, ou ainda, o uso de comunidades de prática 

na coleta de informações sobre temáticas dirigidas às atividades gerenciais 

(TAKIMOTO, 2012; TAVARES, 2015; RODRIGUES, 2015, PADILHA, BRANCO, 

DARRONQUI, 2015).  

Nenhum deles cita as possíveis relações com a GC resultantes dessa 

interação sala de aula - docente da Educação Infantil - responsáveis, especialmente 

nas atividades que podem ocorrer fora do ambiente da sala de aula e mesmo da 

jornada de trabalho do docente. Nos artigos analisados, a GC está aplicada às 

atividades de gerência e administração. Não há uma tendência em sua migração 

para usos nas áreas de educação. Poucas foram as menções ligadas a processos 

educacionais onde se pudessem evidenciar as aplicações com CoP.  

No que diz respeito à ligação da GC com os docentes, esses casos se limitam 

ao corporativismo empreendedor, especialmente o E-Learning. Quando a relação se 

estabelece com as redes sociais, compreende-se que ocorre somente no mundo 

corporativo. As redes sociais estão ligadas a respostas e interações empresa - 

empregador - cliente. Numa relação mais ampla, não se estabelece vínculos dessas 
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palavras-chave, com o docente e seu uso com as famílias, algo já ligado ao senso 

comum. 

Como as referências pesquisadas não surtiram o efeito desejado, buscou-se 

ampliar a análise. Para uma maior abrangência, foram feitas as buscas no portal da 

CAPES, ativando as bases de busca de dados da Science Direct, Ebsco e Web of 

Science. Procurou-se limitar o espaço de tempo (5 anos) e seguindo os mesmos 

critérios estabelecidos, foram idealizadas as palavras chave de busca:  Whatsapp + 

professor. Nesse sentido, buscou-se como: Whatsapp + teacher nos períodicos 

estrangeiros e listou-se a temática para assuntos ligados, na aba temas, à 

educação. A pesquisa foi realizada nos dias 28 e 29 de maio de 2019. Foram 

pesquisados apenas artigos científicos, revisados por pares. Os artigos encontrados, 

totalizando 24 permitiram construir a tabela 2.  

 

Tabela 2: Artigos das bases de dados 

Ano Título Autores Objetivos Considerações 

2019 Uses of 
WhatsApp in 
the Spanish 
university 
student. Pros 
and cons 

Fondevil
a-
Gascón, 
Joan ; 
Marqué
s-
Pascual, 
Joaquín 
; Mir-
Bernal, 
Pedro ; 
Polo-
López, 
Marc 

O objetivo desta pesquisa foi 
analisar como o uso de 
serviços de mensagens 
instantâneas impacta o 
contexto universitário espanhol 
e quais as consequências 
positivas e negativas que ele 
gera no comportamento dos 
alunos. Para isso, trabalhamos 
no aplicativo mais popular no 
território em questão, 
WhatsApp, e seu uso por 
estudantes universitários. 

As principais conclusões do 
estudo incluem a conveniência 
e a natureza livre do 
WhatsApp que impulsionam 
seu uso no ambiente 
educacional. Pode ser visto 
que a maioria dos estudantes 
usa esse tipo de aplicativos de 
mensagens instantâneas 
também para assuntos 
relacionados a assuntos 
universitários - além de suas 
vidas pessoais. Além disso, 
verificou-se que uma 
porcentagem muito alta dos 
grupos analisados são 
membros de um grupo de 
bate-papo relacionado ao 
estudo ou está incluído em 
grupos de conversação sobre 
assuntos acadêmicos. 

2019 Teachers’ 
perceptions of 
out-of-class 
communicatio
n, teacher-
student 
relationship, 
and classroom 
environment 

Elhay, 
Amir ; 
Hershko
vitz, 
Arnon 

A comunicação entre alunos e 
professores geralmente é 
estendida para além do tempo 
e espaço da sala de aula. 
Essa comunicação, chamada 
de comunicação fora da aula 
(OCC), pode afetar o 
desenvolvimento acadêmico, 
social e emocional dos alunos. 

No geral, descobrimos que 
apesar de se manifestarem de 
forma um pouco diferente do 
tradicional CCO, o uso do 
WhatsApp para OCC pelos 
professores também está 
associado a um melhor 
relacionamento com os alunos 
e a um melhor ambiente de 
sala de aula. 
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2018 The English 
Language and 
the 
Cyberspace: 
Teaching 
English to the 
Digital 
Learners 

Vidhiya, 
R. ; 
David 
Arputha 
Raj, V. 

O ciberespaço está 
promovendo o Ensino da 
Língua Inglesa para uma 
plataforma superior. Língua 
Inglesa sendo uma Lingua 
Franca é usada como uma 
ferramenta para compartilhar 
conhecimento em uma 
plataforma comum. A 
linguagem vem transformando 
sua forma de acordo com a 
transformação da tecnologia. 

O conhecimento já está sendo 
investido na forma digital, o 
esforço consciente de dar 
entrada na linguagem não é 
necessário, como na 
configuração da sala de aula 
física. O único problema é 
converter os usuários em 
aprendizes da conversão do 
capital investido em lucro da 
aquisição de linguagem no 
ciberespaço. 

2018 Social Media 
and the 
Successful 
Anti-Mining 
Campaign in 
Bangka, 
Indonesia 

Großma
nn, 
Kristina 

Este artigo aborda as 
funcionalidades do Facebook 
e WhatsApp, e as 
possibilidades e limitações de 
seu uso na campanha anti-
mineração em Bangka, na 
Indonésia, com foco especial 
na participação e no 
entrelaçamento off-line dos 
processos de comunicação. 

Através do WhatsApp, a 
rápida transmissão de 
informação e comunicação foi 
facilitada quando ações 
urgentes eram necessárias. O 
grupo do Facebook Save 
Bangka Island não apenas 
forneceu informações gerais, 
mas também aumentou a 
solidariedade, a coesão e a 
criação de uma “comunidade 
imaginada”. No entanto, 
também se descobriu que os 
sites de mídia social são 
espaços estratificados onde os 
moradores - o principal grupo 
afetado - são excluídos devido 
à falta de acesso à Internet. 

2018 Behavioural 
sequential 
analysis of 
using an 
instant 
response 
application to 
enhance peer 
interactions in 
a flipped 
classroom 

Hsu, 
Ting-
Chia 

Ao analisar as interações em 
sala de aula este estudo 
empregou dois modos 
diferentes de aplicativos para 
smartphones, fornecendo um 
canal adicional de interação 
instantânea em uma sala de 
aula invertida, ensinando 
conceitos fundamentais da 
ciência da computação. 

Os padrões comportamentais 
de universitários usando esses 
dois modos diferentes foram 
comparados. Os resultados 
mostraram que o feedback de 
classificação semelhante 
aprofundou a interação entre 
fazer e responder perguntas, 
reduziu o número de 
mensagens irrelevantes e 
aumentou a atenção para 
mensagens questionáveis. Os 
alunos que usam o modo de 
classificação semelhante 
também receberam mais 
incentivo durante as atividades 
de discussão da sala de aula. 

2018 Improving 
primary 
students’ 
collaborative 
problem 
solving 
competency in 
project-based 
science 
learning with 
productive 

Song, 
Yanjie 

Um estudo empírico adotando 
um método de pesquisa misto, 
com o objetivo de melhorar a 
competência colaborativa de 
resolução de problemas dos 
alunos primários na 
aprendizagem baseada em 
projetos com design 
instrucional de falha produtiva 
(PF) em um ambiente de 
aprendizagem transparente. 

Os resultados sugerem que o 
design instrucional de FP é 
propício para o 
desenvolvimento da 
competência de resolução 
colaborativa de alunos 
primários em aprendizado de 
ciências em um ambiente de 
aprendizado contínuo. 
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failure 
instructional 
design in a 
seamless 
learning 
environment 

2018 Self-directed 
use of mobile 
devices for 
language 
learning 
beyond the 
classroom 

Lai, 
Chun ; 
Zheng, 
Dongpin
g 

Este estudo explorou o uso 
autodirigido de dispositivos 
móveis por parte de 
aprendizes de línguas para 
além da sala de aula, através 
de um estudo de pesquisa e 
entrevista com alunos de 
línguas estrangeiras de uma 
universidade em Hong Kong. 

Os resultados sugerem que 
esses fatores precisam ser 
considerados ao projetar 
atividades móveis de 
aprendizagem e intervenções 
educacionais que promovam a 
aprendizagem móvel além da 
sala de aula. 

2017 A multi-case 
study of 
university 
students’ 
language-
learning 
experience 
mediated by 
mobile 
technologies: 
a socio-
cultural 
perspective 

Ma, 
Qing 

Este estudo de caso múltiplo 
investiga como as tecnologias 
móveis medeiam o 
aprendizado de L2 de um 
grupo de estudantes 
universitários de Hong Kong, 
que serve como uma lente 
para capturar a natureza 
personalizada, única, 
contextual e onipresente do 
aprendizado de idiomas para 
dispositivos móveis. 

Várias implicações derivam 
das descobertas da pesquisa 
para informar mais pesquisas 
ou práticas relacionadas ao 
aprendizado de linguagem 
móvel. 

2017 Educational 
technology 
policy in Israel 

Slakmo
n, Benzi 

O estudo mostra as formas 
como vem desenvolvendo e 
identifica duas grandes 
mudanças que ocorreram nos 
últimos anos: a introdução da 
nuvem educacional nacional e 
a habilitação da política BYOD 
(bring your own device). 

Duas abordagens de 
implementação diferentes 
competem. Ilustro a conexão 
entre a estrutura 
organizacional do Ministério da 
Educação e a natureza da 
implementação dos programas 
nacionais de TIC. As 
descobertas também revelam 
uma ruptura contínua em 
relação à política entre a 
academia de Israel, as 
faculdades de professores e o 
Ministério da Educação. 

2017 Mobile 
lecturers, 
mobile 
students: an 
exploratory 
study in a 
blended 
architectural 
technology 
context 

Harpur, 
Patricia 

O objetivo deste artigo é 
revisar os critérios orientados 
para a mobilidade que 
informam o uso em movimento 
da tecnologia digital. 

Este estudo contribui para o 
corpo de conhecimento, 
falando sobre as capacidades 
da tecnologia móvel em um 
ambiente digital. Ele orienta 
considerações práticas de 
mobilidade em ambientes de 
ES e apóia a tomada de 
decisão sobre vantagem 
competitiva. 

2017 Mobilizing 
Learning: 
Using Moodle 
and Online 
Tools via 

Salim 
Said Al-
Kindi 

Os principais objetivos deste 
estudo são explorar os níveis 
de habilidade dos alunos de 
LMS (Moodle) e seu 
conhecimento de ferramentas 

O estudo concluiu que os 
alunos preferem usar o 
smartphone para acessar 
essas ferramentas, em vez de 
usá-lo para acessar LMSs, 
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Smartphones ou tecnologias on-line e, em 
seguida, examinar se há uma 
correlação entre o uso de 
smartphones e o uso de 
ferramentas on-line e o 
Moodle em aprendizagem. 

enquanto uma correlação 
positiva foi encontrada entre o 
uso dessas ferramentas e 
smartphones, mas não houve 
correlação entre smartphones 
e usando LMSs. cada vez 
mais popular em Omã, por 
exemplo. 

2017 Do Institutional 
Social 
Networks 
Work? 
Fostering a 
Sense of 
Community 
and Enhancing 
Learning 

Hatzipa
nagos, 
Styliano
s ; John, 
Bernade
tte 

Nossa avaliação centrou-se 
num piloto em que as 
necessidades dos alunos em 
relação ao fornecimento de 
uma plataforma e percepções 
entre instituições foram 
examinadas. 

O desenvolvimento e a 
evolução contínuos da 
funcionalidade em 
consonância com as 
plataformas comerciais, a 
melhoria da acessibilidade 
através do redesenvolvimento 
da plataforma como uma 
aplicação móvel e abordando 
as questões de privacidade 
levantadas pelos estudantes 
sobre o potencial 
monitoramento pela equipe ou 
pela instituição também seriam 
essenciais se tal plataforma 
institucional fosse um sucesso. 

2017 Connecting 
and Engaging 
with Students 
Through 
Group Me 

Carpent
er, Jeff ; 
Green, 
Tim 

O Group Me é um serviço de 
mensagens de texto do grupo 
que está disponível como um 
cliente Web e um aplicativo 
para iOS, Android e Windows. 
Os usuários criam bate-papos 
fechados, somente para 
convidados, que podem incluir 
texto, imagem e vídeo. 

Imagens e vídeos podem ser 
facilmente adicionados aos 
chats diretamente da maioria 
das câmeras de dispositivos 
móveis. Detalhes dos serviços 
são apresentados. Ele 
apresenta o componente de 
chamada de voz do 
WhatsApp. 

2017 Health-
Seeking 
Influence 
Reflected by 
Online Health-
Related 
Messages 
Received on 
Social Media: 
Cross-
Sectional 
Survey. 

Iftikhar 
R, 
Abaalkh
ail B. 

Este estudo tem como objetivo 
descrever as características 
demográficas de pacientes 
que possam demonstrar suas 
atitudes em relação à 
informação médica 
compartilhada em redes de 
mídias sociais. Em segundo 
lugar, abordamos como as 
informações encontradas nas 
mídias sociais afetam o modo 
como as pessoas lidam com 
sua saúde. Terceiro, 
examinamos se os pacientes 
iniciam ou alteram / 
interrompem seus 
medicamentos com base em 
informações derivadas das 
mídias sociais. 

Foi realizado um estudo 
transversal entre abril e junho 
de 2015 em pacientes 
atendidos em clínicas 
ambulatoriais na Universidade 
King Abdulaziz, Jeddah, 
Arábia Saudita. Os pacientes 
que usaram as mídias sociais 
(Facebook, WhatsApp e 
Twitter) foram incluídos. 

2017 A novel blind 
traffic analysis 
technique for 
detection of 
WhatsAppVoI
P calls 

Antonio 
Cuadra‐
Sanche
z  

Javier 

Analisar os recursos 
estatísticos do fluxo de tráfego 
do WhatsApp e não o 
conteúdo do pacote. 

Do ponto de vista das 
operadoras os benefícios 
dessa ferramenta são 
múltiplos: da priorização de 
tráfego a campanhas de 
marketing personalizadas para 
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Aracil 

 

usuários que produzem o 
WhatsApp chamadas de voz. 

2016 Technology: 
The Key to the 
Reformation of 
Developmental 
Mathematics 
Pedagogy 

Ben-
Jacob, 
Marion 
G 

Há um movimento em todo o 
país para melhorar a 
experiência de aprendizado de 
estudantes universitários que 
precisam fazer cursos de 
matemática do 
desenvolvimento. 

A tecnologia é fundamental 
para eliminar os cursos que 
não são de crédito de seus 
programas de estudo. A 
reestruturação dos programas 
de matemática permite uma 
maior confiança nas partes 
dos alunos e menores custos 
de matrícula. Prepara-os para 
uma aprendizagem 
independente e ao longo da 
vida. busca de mais 
conhecimento. Então, o 
professor pode trabalhar de 
forma independente nos 
módulos. 

2016 Kidnapping 
WhatsApp – 
Rumors during 
the search and 
rescue 
operation of 
three 
kidnapped 
youth 

Simon, 
Tomer ; 
Goldber
g, 
Avishay 
; Leykin, 
Dmitry ; 
Adini, 
Bruria 

Este estudo investigou como 
as informações se espalham 
através do WhatsApp durante 
a operação de busca usando 
uma abordagem de pesquisa 
participativa. 

Durante o evento encontramos 
rumores compartilhados e 
encaminhados, 40,4% dos 
entrevistados receberam o 
boato falso sobre o resgate 
bem-sucedido via WhatsApp • 
Os entrevistados perceberam 
que o WhatsApp era 
significativamente mais 
privado que o Facebook. 
através da mídia social, 
especialmente WhatsApp. 

2016 Students as 
co-creators of 
technology-
rich learning 
activities in 
higher 
education 

Gros, 
Begoña 
; López, 
Marta 

 

Descrever um estudo em 
andamento que, em última 
análise, visa ajudar os alunos 
a se tornarem co-criadores de 
seus cursos. Ele discute 
metodologias para apoiar o 
empoderamento e o 
envolvimento dos alunos. 

O Ecology of Resources 
Design Framework foi 
identificado pelos participantes 
como um bom facilitador 
durante o processo de co-
design. No entanto, o tempo 
parece ser um fator crítico. É 
necessário um diálogo 
contínuo ao longo do tempo 
para gerar o contexto de 
confiança necessário entre 
alunos e professores e 
explorar os diferentes níveis 
de especialização. 

2015 Mobile instant 
messaging 
support for 
teaching and 
learning in 
higher 
education 

Simon 
So 

Este estudo avaliou o uso de 
ferramentas móveis de 
mensagens instantâneas para 
apoiar o ensino e a 
aprendizagem no ensino 
superior. Um total de 61 
estudantes de graduação 
matriculados em um instituto 
de treinamento de professores 
em Hong Kong que têm 
smartphones com o WhatsApp 
foram alocados em grupos 
experimentais e de controle. 

Os participantes mostraram 
percepção positiva e aceitação 
do uso do WhatsApp para 
ensino e aprendizagem. Os 
participantes rejeitaram 
ligeiramente a visão de que 
receber materiais instrucionais 
e perguntas fora do horário 
escolar poderia interferir em 
suas vidas privadas. Os 
problemas típicos de 
usabilidade no aprendizado de 
dispositivos móveis foram 
considerados válidos. A 
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experiência aprendida nesta 
pesquisa foi discutida. 

2015 Self-regulated 
learning and 
social media – 
a ‘natural 
alliance’? 
Evidence on 
students’ self-
regulation of 
learning, social 
media use, 
and student–
teacher 
relationship 

Matzat, 
U. ; 
Vrieling, 
E.M. 

O uso de aplicativos entre 
docentes, estudando o uso de 
459 professores do Ensino 
Médio nas salas de aula nos 
Países Baixos, ensinando nas 
humanidades, nas ciências 
sociais e nas ciências naturais. 

O uso limitado de mídias 
sociais para a facilitação de 
SRL não afeta as relações 
aluno-professor. Testando a 
hipótese de uma aliança 
natural entre SRL e uso de 
mídia social, encontramos 
evidências para a afirmação 
de que os professores, que 
praticam SRL em sala de aula, 
estão mais inclinados a usar 
as mídias sociais. 

2015 Scalable 
Sociality and 
‘How the world 
changed social 
media’: 
Conversation 
with Daniel 
Miller 

Janet 
Borgers
on, 

Daniel 
Miller 

Desenvolvendo conceitos 
como socialidade escalável e 
entendimentos de “Why We 
Post”, antropólogos em nove 
locais ao redor do mundo 
realizaram etnografias, cada 
uma com 15 meses, 
enfocando o uso cotidiano das 
mídias sociais em relação a 
migração, família, política, 
educação e  comércio, bem 
como as formas pelas quais os 
gêneros de conteúdo fluem 
por diferentes plataformas. 

A produção do projeto inclui 11 
livros acadêmicos, o 
lançamento do website Why 
We Post e um curso 
universitário on-line, todos de 
acesso aberto e licença de 
creative commons. 

2015 Feasibility, 
effectivenes, 
and students' 
attitude toward 
using 
WhatsApp in 
histology 
teaching and 
learning 

Maske, 
Shital ; 
Kamble, 
Pratham
esh ; 
Kataria, 
Sushma 
; 
Raichan
dani, 
Leena ; 
Dhankar
, 
Ruchika 

O presente estudo avaliou a 
viabilidade, eficácia e atitude 
dos alunos para o ensino de 
histologia usando WhatsApp. 

Concluímos que o ensino de 
histologia usando o grupo de 
aprendizagem WhatsApp é um 
método viável, eficaz e 
amigável ao aluno. Deve ser 
usado com mais frequência 
para complementar o ensino 
tradicional.  

2014 The 
importance of 
the Whatsapp 
family group: 
an exploratory 
analysis 

Aharony
, Noa ; 
Gazit, 
Tali 

O objetivo deste artigo é focar 
no WhatsApp, um serviço de 
mensagens móveis para 
smartphones que começou em 
2009. O estudo usa a teoria do 
apego, uma perspectiva de 
apoio social e uma 
característica de 
personalidade derivada da 
teoria dos cinco grandes da 
personalidade (“abertura à 
experiência” ) e tenta prever 
como essas variáveis 
influenciam a importância do 
grupo da família WhatsApp. 

Os resultados confirmam que 
a característica da 
personalidade de abertura à 
experiência e suporte social 
prediz significativamente a 
importância do grupo da 
família WhatsApp. Os 
resultados apresentam uma 
relação complexa e ambígua 
entre as variáveis de anexo e 
a importância do grupo da 
família WhatsApp. 
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2014 An Analysis of 
WhatsApp 
Usage for 
Communicatio
n Between 
Consulting and 
Emergency 
Physicians 

Gulacti, 
Umut ; 
Lok, 
Ugur ; 
Hatipogl
u, Sinan 
; Polat, 
Haci 

O objetivo deste estudo foi 
avaliar o uso de mensageiros 
WhatsApp para comunicação 
entre médicos de consultoria e 
emergência. Foi realizado um 
estudo retrospectivo, 
observacional, no serviço de 
emergência (DE) de um 
hospital universitário de 
atendimento terciário entre 
janeiro de 2014 e junho de 
2014. 

O WhatsApp é útil como uma 
ferramenta de comunicação 
entre médicos, especialmente 
para consultores de DE que 
estão fora do hospital, devido 
à capacidade de transferir 
grandes quantidades de dados 
clínicos e radiológicos durante 
um curto período de tempo. 

Fonte: Busca de dados nas fontes CAPES, Scielo, Science Direct e Ebsco, Jun, 

2019. 

 

Os artigos analisados aprensentam um amplo aspecto de análise das redes 

sociais (Whatsapp) em variados ramos ligados à educação ao longo dos últimos 5 

anos (2014-2019) proporcionando uma análise pontial no tempo (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1: Pesquisas ao longo de 5 anos 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

Os artigos foram divididos em 2 grupos de análise:  

Grupo 1: Área de aprendizagem corporativa, onde o aplicativo é usado 

para o monitoramento de mensagens, onde se pôde analisar: 

Nove artigos se relacionam com a aprendizagem corporativa (GULACTI, et 

al., 2016), oferecendo análises sobre o processo de uso do Whatsapp no meio 

empresarial, como uma instituição escola - indústria, com pesquisas ligadas ao 
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estudo e desenvolvimento de políticas públicas (SLAKMON, 2017). Outros 2 artigos 

estão ligados a pesquisas sobre mobilidade (HARPUR, 2017; SIMON, et al., 2016), 

compreendendo a busca por analisar o aplicativo nas múltiplas configurações de 

suas possíveis aplicações, especialmente ligados à educação; e 4 artigos ligados à 

tecnologia educacional (CARPENTER, et al., 2017; CUADRA‐SANCHEZ, et al., 

2017; BORGERSON, et al., 2016; AHARONY, et al., 2016), discutindo a forma como 

essa ferramenta pode ser usada/aplicada no ambiente escolar. Um artigo dedicou-se 

a compreender seu uso em ambientes hospitalares, ou ainda aplicativos médicos em 

sua ação comunicacional de informação médico - paciente (IFTIKHAR, et al., 2017), 

conforme gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Quantidade de artigos: Área Aprendizagem Corporativa 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

Grupo 2: Área Educacional, onde o aplicativo é  usado na discussão de sua 

aplicabilidade em/para a sala de aula, onde se pôde analisar: 

Os artigos relacionados com a educação, totalizando 15 artigos se decicaram 

ao processo de aprendizagem ligados à linguagem (VIDHIYA, et al., 2018; 

GROßMANN, 2018; LAI, et al., 2018; MA, 2017) onde o aplicativo auxilia na escrita e 

conhecimento mais aprofundado da língua inglesa, e com isso, auxilia na forma 

como o aplicativo proporciona a ampliação do processo de aprendizagem pela troca 

de mensagens. A relação docente e alunos é analisada na forma como os docentes 

atuam em sua formação, buscando dados nas redes sociais (MATZAT, et al., 2015). 
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Da análise do comportamento dos alunos diante de tecnologias (FONDEVILA-

GASCÓN, et al., 2019) atuam-se no sentido de compreender como os estudantes 

usam e significam o aplicativo nas atividades escolares.  Sete artigos se dedicam ao 

processo de aprendizagem usando o Whatsapp como elemento chave dessa 

aprendizagem (HSU, 2018; MASKE et al., 2018; AL-KINDI, 2017, HATZIPANAGOS, 

et al., 2017; GROS, et al., 2016; BEN-JACOB, 2016; SIMON, 2016), nas mais 

variadas situações, especialmente ligadas ao ensino de alguma disciplina do Ensino 

Fundamental e Médio.  

De modo mais abrangente, ligado à temática dessa pesquisa, podemos listar 

o artigo que compreende o tempo além da sala de aula (ELHAY, et al., 2019). Esse 

artigo compreende a relação professor - aluno com turmas de Fundamental e Médio. 

Outra temática que chama a atenção é a análise feita com alunos de uma escola 

primária envolvendo a resolução de problemas (SONG, 2018). O artigo analisa o 

chamado design instrucional acompanhando práticas do ensino de ciências, e de 

como as crianças partilham suas descobertas (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3: Quantidade de artigos: Área Educacional 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

Nessa pesquisa, percebeu-se que o Whatsapp possui grande potencial a ser 

explorado quando se compreende as ações ligadas no contato docente - 

responsáveis em seus vários viéses que ainda não são abordadas nas pesquisas 

por pares. Há uma necessidade de ampliar a busca pela temática, posto que essa 
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área tem muito a contribuir com as discussões sobre a gestão do tempo e a própria 

prática pedagógica do profissional dessa área. 
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