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As tecnologias de informação e comunicação alteraram 

significativamente os processos de trabalho nas organizações; porém, 

o seu uso para o aprimoramento das capacidades de ensino e de 

pesquisa nos cursos de engenharia de produção ainda é poouco 

explorada. A estruturação de novas possibilidades educacionais e de 

pesquisa é fundamental neste início de século, e estas iniciativas 

podem incluir a utilização de ambientes complexos para o 

desenvolvimento de projetos, onde as possibilidades de ensino evoluem 

conforme os alunos adquirem novas habilidades e 

competências.

Este artigo apresenta os resultados obtidos com uma 

iniciativa de pesquisa que analisou a estruturação de uma comunidade 

virtual de aprendizagem para desenvolvimento de projetos. A 

estruturação da comunidade e o desenvolvimento dos projetos 

seguiram uma metodologia estabelecida para esta finalidade, 

elaborada na forma de pesquisa-ação, permitindo a sua replicação em 

novos contextos. Os resultados desta iniciativa incluem referenciais 

para o design de comunidades virtuais, metodologias para elaboração 

de projetos em ambientes de aprendizagem e o aprimoramento das 

capacidades profissionais e pessoais dos alunos participantes. 
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1. INTRODUÇÃO 

O processo de adoção das tecnologias de informação e comunicação influenciou 

extensivamente as diferentes rotinas de trabalho executadas nas corporações ao longo das 

últimas décadas. Máquinas de comando numérico (CNC) reduziram a necessidade por 

operações manuais, sistemas de gestão empresarial automatizaram o processamento e a 

transmissão das informações e ambientes virtuais tornaram reais as redes digitais globais. 

Apesar do aumento na sua importância, estas tecnologias ainda não promoveram alterações 

significativas nas rotinas de ensino e pesquisa dos cursos de engenharia de produção no 

Brasil. Uma pesquisa conduzida entre 44 universidades nacionais reportou que a educação a 

distância ainda experimenta um processo inicial de difusão e, apesar das ferramentas 

tecnológicas estarem disponíveis para utilização na grande maioria das instituições, poucos 

professores e pesquisadores exploram suas capacidades de comunicação e colaboração para o 

aprimoramento do processo educacional e para o desenvolvimento de novas possibilidades de 

pesquisa (FLEURY et al., 2008). 

Este artigo apresenta os resultados obtidos por uma iniciativa de pesquisa desenvolvida por 

um programa de pesquisas que tem por objetivo analisar e compreender as comunidades 

virtuais de aprendizagem, propor modelos para o aprimoramento dos processos educacionais 

e de pesquisas e analisar os resultados obtidos em iniciativas empíricas, desenvolvidas no 

contexto da educação a distância, da economia dos ícones – iconomia e da engenharia de 

produção. Pretende-se com isto contribuir para o aprimoramento dos processos de educação e 

de pesquisa nos centros universitários nacionais. 

Especificamente, esta pesquisa analisa os resultados obtidos com  experimento que envolve 

uma comunidade de alunos participantes de um curso de especialização, que desenvolvem 

seus trabalhos de conclusão utilizando um ambiente virtual de aprendizagem. Este ambiente 

foi estruturado de acordo com um referencial para o design de redes sociais virtuais e os 

projetos executados pelos alunos seguem uma metodologia elaborada especificamente para 

isto. Esta metodologia foi desenvolvida numa pesquisa-ação, combinando iniciativas de 

pesquisa empírica e conceitos teóricos de diferentes áreas, incluindo estratégia, 

desenvolvimento de redes sociais e gestão tecnológica.  

Este artigo encontra-se estruturado da seguinte maneira: a seção 2 apresenta a revisão de 

literatura, que analisa algumas oportunidades e desafios enfrentados por educadores neste 

novo século; a seção 3 apresenta a metodologia da pesquisa-ação; a seção 4 descreve a 

metodologia desenvolvida para planejamento e implantação desta comunidade virtual de 

aprendizagem, tendo como foco especial a utilização de novas formas de comunicação e 

colaboração; a seção 5 apresenta os resultados preliminares obtidos com a utilização do 

referencial proposto no curso de especialização mencionado anteriormente; finalmente, a 

seção 6 apresenta algumas conclusões e propõe diretrizes para iniciativas de pesquisa futuras. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

Esta revisão de literatura apresenta conceitos relevantes para a formulação de diretrizes para a 

construção de ambientes virtuais de aprendizagem, projetados para expandir o processo 

educacional explorando diferentes ferramentas de comunicação e colaboração. 
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Os aprimoramentos nas tecnologias de informação e comunicação, combinadas com avanços 

sociais, políticos e econômicos, transformaram as estruturas da sociedade, e 

consequentemente, geraram novas demandas educacionais. Analisando a educação nos 

primeiros anos do século 21, Morin (2007) destaca que:  

- O conhecimento não pode mais ser considerado um ativo inalterável; é necessário adaptá-

lo de maneira consistente, de acordo com o contexto e considerando os requisitos 

individuais e culturais em que será empregado; 

- Num mundo globalizado, é necessário ensinar a compreensão das tendências globais 

utilizando referenciais locais; 

- O conhecimento fragmentado rompe os vínculos existentes entre as diferentes disciplinas; 

é necessário ensinar usando métodos que conectam realidades globais e locais  e 

evidenciam relacionamentos mútuos e recíprocos entre as partes e das partes com o todo; 

- Seres humanos são seres físicos, biológicos, psicológicos, culturais, sociais e históricos ao 

mesmo tempo; porém, a educação tradicional é fragmentada, compreendendo apenas uma 

perspectiva de cada vez. É necessário criar novas possibilidades educacionais para 

estimular o pensamento paralelo com a simulação de experiências complexas; 

- Algumas certezas emergiram durante as últimas décadas, mas algumas incertezas também 

tornaram-se concretas. Como resultado, não é possível ensinar apenas certezas; os 

educadores devem ensinar princípios estratégicos que facilitem aos estudantes enfrentarem 

situações inesperadas e incertas, modificando o processo educacional de acordo com a sua 

evolução e com as competências que eles adquirem; 

- Estabelecer compreensões é parte da condição humana; porém, educar para compreender 

não é um objetivo do ensino, mas deveria ser uma prioridade; 

De acordo com Senge (2008), atualmente três dimensões complexas dos ambientes 

organizacionais e institucionais devem ser destacadas: a) as dinâmicas da produção industrial 

global; b) a transformação do emprego – de mercados de trabalho regulados e formais para 

mercados informais, inseguros e não regulados; c) a mudança no papel de diferentes atores da 

sociedade civil, em especial das organizações não-governamentais. Esta complexidade requer 

pensamentos complexos, teorias desenvolvidas de acordo com estes novos pressupostos, 

resultando em novos referenciais e métodos de ensino que preparam os estudantes para 

execução em ambientes incertos e não previsíveis. 

Numa sociedade em evolução, novas habilidades e competências tornam-se necessárias e o 

processo educacional deve evoluir continuamente. As observações apresentadas reforçam a 

necessidade de educar com o emprego de ambientes complexos, onde as condições são 

incertas e o processo de aprendizagem muda de acordo com os resultados previamente 

obtidos. 

A criação de ambientes de aprendizagem virtual para expandir as possibilidades educacionais 

foram exploradas nos cursos de graduação em Engenharia de Produção nas últimas décadas 

no Brasil. Algumas experiências relevantes reportadas em congressos e publicações 

acadêmicas incluem o uso de teleconferência, vídeo e áudio conferência, a criação de 

conteúdo multimídia (ZORNOOF, 2007), a difusão de materiais de aprendizagem 

(EVANGELISTA; HECKLER, 2006) e o uso de chats e fóruns como ferramentas 

educacionais (MASETTO, 2006).  
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Buscando compreender como a difusão dos ambientes virtuais de aprendizagem ocorre nos 

cursos de graduação em engenharia de produção, Fleury et al. (2008) executaram uma 

pesquisa que verificou o estado da prática da educação a distância nestes cursos. Esta 

pesquisa teve como objetivo estabelecer um panorama sobre educação a distância nos cursos 

de engenharia de produção, e incluiu o desenvolvimento de um referencial de práticas de 

educação a distância, a criação e aplicação de um questionário de pesquisa e a análise 

estatística dos resultados obtidos. De uma população de 203 cursos de graduação em 

engenharia de produção,  44 respondentes relataram que a educação a distância ainda 

experimenta difusão inicial nas suas instituições, pois apesar das ferramentas tecnológicas 

necessárias para suportar esta prática educacional já estarem disponíveis para uso de 

professores e pesquisadores (72% das instituições já implantaram sistemas de gestão de 

aprendizagem, frequentemente usando Moodle, um software livre de gestão de 

aprendizagem), menos de 25% dos professores e pesquisadores atualmente exploram as 

capacidades de comunicação e colaboração destes ambientes para desenvolver possibilidades 

inovadoras de ensino e pesquisa. 

Estas observações reforçam a relevância de iniciativas de pesquisa que apresentam 

referenciais para o design de ambientes virtuais de aprendizagem inovadores e analisam a sua 

aplicação em situações reais de ensino. Para serem efetivos, estes referenciais devem 

incorporar duas características importantes. Primeiro, a comunicação e a colaboração entre os 

alunos deve ser priorizada durante o desenvolvimento de projetos de interesse para os 

participantes, pois como cada projeto elaborado obtém um resultado diferente, o seu processo 

de desenvolvimento também é variável; consequentemente,  o processo educacional acontece 

de maneira única, de forma consistente com as proposições apresentadas por Morin (2007) e 

descritas anteriormente. Segundo, os referenciais elaborados devem ser replicáveis, de forma 

a serem utilizados em outros experimentos, tornando possível as comparações entre os 

resultados obtidos e eventualmente a observação de melhores práticas para a construção de 

comunidades virtuais de aprendizagem. As próximas seções descrevem a elaboração do 

referencial proposto e a sua utilização em diferentes iniciativas empíricas. 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Como o objetivo desta pesquisa é o desenvolvimento de um referencial para a estruturação de 

comunidades virtuais de aprendizagem destinadas à elaboração de projetos únicos, o método 

de pesquisa adotado foi a pesquisa-ação. A pesquisa-ação é uma metodologia que 

compreende diferentes naturezas de iniciativas de pesquisa e deve ser executada quando os 

resultados esperados incluem simultaneamente ação e pesquisa (COUGHLAN; COGHLAN, 

2002).  A figura 1 apresenta o ciclo proposto por estes autores para uma pesquisa-ação e que 

vem sendo empregado para o desenvolvimento deste projeto de pesquisa. 
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Figura 1: Ciclo da Pesquisa-Ação 

Fonte: Coughlan e Coghlan (2002) 

 

Estas iniciativas de pesquisa, utilizando a metodologia de pesquisa-ação, vêm sendo 

desenvolvidas a alguns anos e o sucesso obtido com as mesmas é crescente. Estas iniciativas 

tiveram início com a criação de um blog experimental para promover a comunicação entre os 

pesquisadores e a comunidade analisada durante um projeto de inclusão digital; porém. os 

resultados obtidos nesta iniciativa foram pouco significativos, já que o número de mensagens 

postadas neste blog foi bastante pequeno e as interações esperadas acabaram por não 

acontecer. Nos últimos dois anos diversos novos experimentos foram planejados, 

implementados e avaliados como de maior êxito, sendo os dados provenientes dos 

experimentos tratados e analisados seguindo o ciclo de pesquisa-ação apresentado 

anteriormente.  

Estes experimentos dividem-se em duas categorias principais: projetos que procuram ampliar 

os mecanismos de comunicação e colaboração entre os seus participantes e projetos que 

procuram desenvolver novos modelos de negócios usando plataformas de educação a 

distância para a criação de protótipos.  

Projetos que têm como objetivo aprimorar os processos de comunicação e colaboração de 

forma a criar valor para os seus participantes incluem a construção de ambientes virtuais de 

colaboração e envolvem os participantes na análise e proposição de soluções para questões de 

trabalho específicas usando ferramentas de colaboração virtual e o suporte remoto dos tutores. 

As iniciativas executadas incluem o uso destes ambientes para o desenvolvimento de 

trabalhos e monografias em cursos de especialização. Nestas iniciativas de pesquisa, os 

fatores críticos de sucesso mais relevantes relacionam-se com o grau de envolvimento dos 

participantes nas atividades colaborativas e a qualidade dos projetos resultantes. 

Por sua vez, projetos que têm como objetivo o desenvolvimento de novas possibilidades de 

serviços e a análise do seu impacto na criação ou transformação de modelos de negócios e na 

geração de novas redes globais são baseados na experimentação de tecnologias emergentes. 

Um projeto concluído em 2006 estabeleceu uma cadeia para comercialização de conteúdo 

cultural, criado e produzido por comunidades que vivem em áreas de índice de 
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desenvolvimento humano negativo e comercializado no mercado de telefonia celular 

(FLEURY et al., 2006). Recentemente, outro projeto analisou as possibilidades do uso de 

ambientes  de realidade virtual para aprimorar os processos de pesquisa e ensino em 

diferentes áreas da educação. Os fatores críticos de sucesso para estes projetos incluem a 

viabilidade comercial dos novos modelos de negócio identificados e a possibilidade de 

incorporar novas possibilidades tecnológicas nas operações diárias das instituições.  

4. DESIGN DE COMUNIDADES VIRTUAIS ORIENTADAS A PROJETOS 

De forma a tornar possível a comparação entre os diferentes ambientes virtuais apresentados 

na seção anterior, este programa de pesquisas emprega o referencial elaborado por Von Kanel 

(2007) para classificação de redes sociais virtuais. De acordo com este autor, as redes sociais 

virtuais podem ser classificadas de acordo com 32 critérios, agrupados em seis categorias 

principais, apresentadas a seguir: 

- Propósito: descreve a razão principal para a existência da comunidade, de acordo com a 

perspectiva dos usuários. Os critérios envolvidos nesta perspectiva são entretenimento, 

socialização, notícias, educação e treinamento, comércio e resolução de problemas; 

- Economia: descreve a forma como os proprietários da comunidade geram receitas nestes 

ambientes virtuais, quais os tipos de associação permitidos e também como os membros 

podem trocar informações e realizar transações no ambiente; 

- Membros: fatores que caracterizam o processo de associação e de identificação dos 

participantes da comunidade; 

- Plataforma Tecnológica: descreve as características da plataforma tecnológica sobre a qual 

será estabelecida a comunidade virtual; 

- Interação: fatores que caracterizam as possibilidades de comunicação e colaboração entre 

os diferentes participantes da comunidade; 

- Conteúdo: fatores que caracterizam o processo de geração e alteração de conteúdos 

disponibilizados pela comunidade; 

Dentre as perspectivas apresentadas, o propósito da comunidade virtual apresenta-se como o 

mais relevante e a determinação da sua configuração tem impacto nas características possíveis 

para os demais fatores. Por sua vez, as características da plataforma tecnológica adotada 

restringe algumas das possibilidades de interação e colaboração, e desta forma, esta 

perspectiva é limitadora das possibilidades que podem ser estabelecidas para os fatores que 

compõem as demais perspectivas. 

Como apresentado anteriormente, a iniciativa de pesquisa analisada neste artigo refere-se ao 

estabelecimento de uma comunidade virtual, dividida em equipes que tem por objetivo 

desenvolver projetos de conclusão numa disciplina de um curso de especialização. Desta 

maneira, o propósito fundamental da comunidade é a resolução de problemas, sendo também 

considerados como objetivos relevantes a educação e o treinamento dos participantes e a 

socialização dos mesmos neste ambiente virtual. A tecnologia selecionada é o sistema de 

gestão de ensino Moodle, e desta maneira, as possibilidades de interação e colaboração são 

vinculadas às características principais disponibilizadas por este software. 

A figura a seguir apresenta a classificação desta comunidade virtual, de acordo com os 

critérios propostos por Von Kanel (2007): 
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Figura 2: Caracterização da comunidade virtual analisada 

Fonte: Adaptado de Von Kanel (2007) 

Tendo conceituado as principais características desta comunidade virtual, uma segunda 

questão que deve ser estruturada é qual será o processo empregado para o desenvolvimento 

dos projetos de conclusão de curso. Para isto, um referencial que compreende quatro fases é 

empregado: conceituação do projeto, análise dos requisitos, prototipagem e definição do 

processo. Este referencial é consistente com referenciais empregados no desenvolvimento de 

projetos de novos produtos (ROZENFELD et al., 2007) e de novos softwares 

(SOMMERVILLE, 1997).  

A figura 3 apresenta o referencial empregado para o design dos projetos elaborados pelas 

equipes pertencentes à comunidade virtual em análise, detalhados a seguir: 
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Figura 3: Referencial para desenvolvimento de projetos em comunidades virtuais 

Fonte: Criado pelos autores 

- Conceitos 

A fase de conceituação estabelece a visão do projeto que será desenvolvido, e 

consequentemente, determina os seus fatores críticos de sucesso e indicadores chave de 

performance. Todos os projetos são conceituados usando a técnica do Technology 

Roadmapping (PROBERT et al., 2003), analisando a evolução de três perspectivas diferentes 

para conceituar um produto, serviço ou software: evolução do mercado, características do 

produto, serviço ou software e questões relacionadas com gestão de tecnologias. 

Dois tópicos principais são considerados durante a análise do mercado: quais são as 

tendências atuais e futuras do mercado e como as competências essenciais da equipe podem 

ser exploradas efetivamente neste contexto. Para a análise das tendências atuais e futuras do 

mercado, usualmente os projetos empregam as forças competitivas propostas por Porter 

(1979), e que incluem o poder de barganha de clientes e fornecedores, a existência de 

produtos substitutos, a possibilidade de entrada de novos competidores e o poder de influência 

dos concorrentes atuais.  

A análise das funcionalidades desejadas nos produtos e serviços incluem estudos de 

usabilidade (ABRAHÃO et al., 2005), e neste contexto, a observação sobre os tipos de 

utilização dos ambientes pelos usuários traz informações relevantes para aprimorar os 

sistemas existentes ou promover a criação de novos sistemas, explorando novas interfaces e 

novas funcionalidades. 

Finalmente, analises sobre a perspectiva financeira determinam quais serão as tecnologias que 

serão utilizadas para desenvolver novos produtos e serviços de forma consistente com as 

análises anteriores. O referencial utilizado nestes projetos foi desenvolvido por Gregory 

(1995) e inclui cinco fases: identificação, seleção, aquisição, proteção e exploração de 

tecnologias. 
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Com a harmonização dos resultados obtidos em cada análise, um roadmap final é gerado, 

apresentando uma visão holística da evolução desejada do projeto ao longo do tempo, 

garantindo as diretrizes para seu desenvolvimento atual e futuro. 

- Requisitos 

 Nesta fase, os conceitos elaborados na proposição do projeto que será desenvolvido pela 

comunidade virtual são estruturados na forma de requisitos do sistema. Estes requisitos são 

especificações formais sobre o que o sistema deve realizar, e consequentemente, sua definição 

requer uma maior compreensão e formalização das suas funcionalidades. Estas atividades são 

executadas usando princípios tradicionais da engenharia de requisitos (SOMMERVILLE, 

1997), incluindo a observação de ambientes com objetivos similares, a realização de 

brainstorms e a realização de entrevistas com usuários potenciais. 

Outra fonte importante de conhecimentos para a especificação destes requisitos são os fóruns, 

blogs e outros sistemas colaborativos da Web 2.0.  O termo Web 2.0 foi criado para descrever 

tendências sobre o design de sistemas e serviços que tem como objetivos principais o 

aprimoramento da criatividade, o compartilhamento de informações e a colaboração entre os 

participantes em ambientes virtuais ambientados na Web (O’REALLY, 2005). Estes 

ambientes provaram ser muito efetivos na difusão de conhecimentos sobre  produtos e 

serviços, informação relevante para o detalhamento destes projetos.  

Finalmente, os requisitos são formalizados usando uma das técnicas a seguir: texto em 

linguagem natural, diagramas de casos de uso ou fluxogramas. Estas especificações são então 

compartilhadas entre os diferentes envolvidos com o projeto e os aprimoramentos e correções 

são incorporados. 

Com os requisitos especificados, o projeto tem as suas características principais definidas, e é 

então detalhado usando práticas de gestão de projetos. Os requisitos são desdobrados em 

estruturas analíticas, e baseados nesta estrutura, o cronograma e o orçamento são 

estabelecidos. 

- Protótipo 

Nesta fase, os requisitos elaborados na fase anterior são implantados num ambiente virtual de 

forma a criar um protótipo do sistema. Esta é uma abordagem iterativa, onde cada iteração 

inclui a análise dos riscos principais relacionados e a implementação de algumas 

funcionalidades do sistema. Ao final de cada ciclo um protótipo funcional é disponibilizado e 

validado entre os diferentes participantes; a partir do retorno obtido, um novo ciclo é 

planejado. 

Os protótipos são estruturados sobre plataformas tecnológicas desenvolvidas em software 

livre. Desta maneira, os protótipos iniciais já dispõem de um conjunto de funcionalidades que 

podem ser explorados na construção do ambiente, incluindo fóruns, wikis, blogs, chats e 

outras ferramentas úteis. Se alguma outra ferramenta for necessária, a equipe de 

desenvolvimento do projeto é estimulada a encontrar outras soluções gratuitas na própria 

Web. Desta maneira, serviços como por exemplo o Google Docs, são utilizados para 

estruturar o protótipo do projeto. 

- Processo 

A etapa final na elaboração dos projetos é o estabelecimento de diretrizes para a operação do 

ambiente. Desta maneira, esta fase compreende a formalização dos processos operacionais, 

incluindo as ferramentas necessárias, métodos de operação e pessoal capacitado. 
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As necessidades de pessoal para operar o ambiente virtual podem incluir os designers 

instrucionais, para conceituar e implementar novos cursos e iniciativas de educação a 

distância, os monitores, para auxiliar os estudantes durante os cursos, os tutores para gerar 

novos conteúdos e os web designers, para criar novos conteúdos gráficos e animações, entre 

outros. 

As ferramentas que serão usadas por este pessoal incluem o próprio ambiente virtual e outras 

ferramentas de suporte. Estas ferramentas podem ser editores gráficos, processadores de texto 

e geradores de animações gráficas. Com a emergência da competição nas nuvens, 

caracterizada pela prestação de serviços na Web. parte significativa destas ferramentas será 

incorporada com a contratação de serviços online. 

Finalmente, definições sobre o método que será usado para operar o ambiente virtual 

resultante incluem a definição das suas dinâmicas, e consequentemente, os métodos 

resultantes dependem dos objetivos do ambiente, variando de acordo com o propósito das 

diferentes iniciativas. 

5. RESULTADOS OBTIDOS 

Como mencionado anteriormente, a iniciativa de pesquisa analisada neste artigo aconteceu no 

contexto de um curso de especialização, onde os alunos deveriam desenvolver um projeto 

final para constituir a sua avaliação de desempenho. 

Esta iniciativa foi executada em duas oportunidades, empregando a mesma metodologia. 

Desta maneira, foi utilizado o Ambiente Virtual de Aprendizagem da instituição, 

desenvolvido sobre a plataforma Moodle, e, para cada equipe de projeto, foi aberto um curso 

específico, onde os mesmos teriam autonomia completa para o desenvolvimento dos seus 

projetos. Foram disponibilizadas ferramentas para comunicação e colaboração, e os alunos 

foram estimulados a utilizarem estas ferramentas para o desenvolvimento do projeto. 

A seguir, os alunos foram informados sobre as etapas necessárias para o desenvolvimento de 

cada projeto específico. Estas etapas são as mesmas discutidas na seção 4, incluindo 

procedimentos para conceituação do ambiente, formalização dos requisitos, desenvolvimento 

de um protótipo e projeto do processo em operação.  

Em relação aos projetos desenvolvidos pelas equipes participantes, a tabela a seguir apresenta 

um resumo dos temas principais abordados pelos projetos: 

  

 

Tabela 1 – Temas dos projetos desenvolvidos 

 

De acordo com a tabela apresentada, verifica-se que os temas selecionados pelas equipes de 

projeto foi diversificado. O desenvolvimento de websites genéricos, explorando modelos 

rotineiros, apresentou-se como tema principal para o desenvolvimento dos projetos. Os 

conceitos envolvidos no desenvolvimento destes projetos incluiu ambientes de publicidade 

viral, de realidade virtual e de promoção de  casamentos, entre outros. O segundo tema mais 

relevante para os alunos foi o desenvolvimento de ambientes para promoção de oportunidades 
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de emprego e cadastro de currículos. Este tema pode ser explicado pelo fato dos alunos 

encontrarem-se em cursos de especialização, onde a questão da recolocação profissional é 

bastante relevante. Finalmente, temas específicos relacionados com engenharia e gestão de 

operações apresentaram-se como menos importantes para os alunos.  

Em relação à avaliação dos participantes sobre o projeto executado, esta foi realizada em uma 

das oportunidades apenas, e desta forma, considera-se os resultados obtidos como 

preliminares, sendo um objetivo para as próximas iniciativas o aprimoramento do 

questionário, de forma a mensurar diferentes aspectos do processo de aprendizagem entre os 

alunos. A figura a seguir apresenta os resultados obtidos com esta primeira iniciativa. 

 

 

Figura 4: Avaliação das contribuições para os alunos 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Verifica-se que uma grande maioria dos participantes considerou o desenvolvimento dos 

projetos como muito importante ou importante, confirmando a relevância deste tipo de 

iniciativa. Um ponto que merece destaque é o fato dos alunos terem considerado os projetos 

mais relevantes na ótica pessoal do que na ótica profissional. Uma explicação para isto 

relaciona-se com o fato da grande maioria dos alunos não atuar diretamente na área de 

tecnologia da informação, e consequentemente, não visualizar aplicações imediatas do projeto 

em relação ao seu cotidiano profissional. Desta maneira, os alunos sentem-se pessoalmente 

capacitados para operar novas redes sociais, conhecimento que acreditam que pode ser útil em 

situações futuras. 

5. CONCLUSÕES E PESQUISAS FUTURAS 

Ao analisar o ensino das disciplinas que compõem o corpo de conhecimento da gestão 

tecnológica, Horwitch e Stohr (2008) consideram que quatro objetivos devem ser 

incorporados de forma a alinhar o ensino com as tendências sociais e tecnológicas atuais. 

O primeiro objetivo apresentado pelos autores é a capacidade de visualizar os clientes como 

fontes para criação de valor. Neste contexto, considerando-se os alunos como clientes neste 
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processo, verifica-se que o emprego da metodologia apresentada faz com que este objetivo 

seja atingido, pois os alunos tem a possibilidade de, através de uma experiência complexa, 

onde o processo de aprendizagem acontece de acordo com a evolução dos alunos, 

desenvolverem projetos que contribuem para o seu aprimoramento profissional e pessoal. 

O segundo objetivo proposto pelos autores é a capacidade de ensinar a análise de 

necessidades do mercado global e das tendências tecnológicas. Este objetivo também é 

atingido com a utilização da metodologia proposta, pois o envolvimento dos alunos em redes 

sociais virtuais possibilita que os mesmos compreendam as dinâmicas e passem a participar 

de redes sociais globais mais amplas. Por outro lado, a compreensão das novas possibilidades 

e restrições das tecnologias empregadas permite que os alunos sejam capazes de adquirir 

conhecimentos sobre a evolução destas  tecnologias. 

O terceiro objetivo proposto pelos autores é o desenvolvimento da compreensão sobre como 

terceirizar processos de trabalho de forma a incorporar novas competências para o 

desenvolvimento de produtos e serviços. Este objetivo é atingido com o desenvolvimento do 

protótipo pelos alunos: este desenvolvimento permite que os mesmos sejam capazes de 

visualizar aquilo que serão capazes de executar internamente, e consequentemente, formular 

estratégias para a terceirização das atividades sobre as quais os mesmos não possuem 

domínio. 

 Finalmente, o quarto objetivo proposto pelos autores é a possibilidade de ensinar novas 

formas de parcerias e alianças. Este objetivo é atingido com o estabelecimento da 

comunicação virtual da equipe de projeto, que tem de se comunicar com a utilização de 

ferramentas virtuais, e é fortalecido conforme as equipes passam a se envolver em outras 

redes virtuais externas, onde tem a possibilidade de estabelecer novos formatos de aliança. 

Desta maneira, pode se concluir que os resultados obtidos com a iniciativa apresentada são 

bastante positivos. O desenvolvimento de projetos usando redes sociais virtuais garante o 

aprimoramento do processo de ensino, alinhando o mesmo com as diretrizes propostas por 

Morin (2007), pois emprega ambientes virtuais conectados a comunidades virtuais globais, 

onde os alunos vivenciam experiências que se desenvolvem de acordo com os resultados 

obtidos e competências incorporadas. 

Dentre as limitações do estudo deve-se sublinhar o fato de que a avaliação dos resultados 

obtidos pelos alunos ainda se refere à apenas uma turma, e para que seja possível o 

estabelecimento de análises mais robustas, esta base de pesquisados deve aumentar bastante. 

Além disto, os resultados referem-se apenas à uma iniciativa de pesquisa, e seria interessante 

comparar os resultados obtidos por diferentes redes que foram conceituadas de maneira 

similar mas que trazem participantes de procedências distintas. 

Desta maneira, as iniciativas futuras de pesquisa incluem o aprimoramento da qualidade dos 

projetos obtidos, o aprimoramento das avaliações realizadas pelos alunos em relação aos 

projetos desenvolvidos e a comparação entre os resultados obtidos por diferentes 

comunidades virtuais de aprendizagem, que foram conceituadas de maneira similar. Pretende-

se com a evolução desta pesquisa o estabelecimento de conjuntos de melhores práticas para o 

desenvolvimento deste tipo de iniciativa.  
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