
Habitat digital para comunidade de prática – Relato de 

experiências na concepção de um ambiente 

Nelson Ferreira de Souza Junior, Daniel Steinbruch Pereira 

Laureate International Universities - Fadergs1 

Porto Alegre – RS – Brasil 

UFRGS - NUTED2 

Porto Alegre – RS – Brasil 

juniornelson@gmail.com
1
, danielsteinbruch@hotmail.com

2
 

 

Abstract. This paper presents a digital habitat development for communities 

of practices based on Wordpress platform. This habitat is compound of 

different plugins in order to provide support to classroom activities of such 

community. It also describes details of its conception, from the choice of the 

model to its development, makes further relevant statements and discusses 

overcoming related papers. 
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Resumo. Este artigo descreve o desenvolvimento de um habitat digital para 

uma comunidade de prática baseada na plataforma Wordpress. Este habitat 

foi composto por diferentes plugins cuja finalidade é proporcionar suporte 

às atividades presenciais de tal comunidade. Este artigo descreve também 

detalhes de sua concepção, da adoção do modelo ao desenvolvimento, faz 

algumas considerações pertinentes e discute trabalhos futuros. 
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1. Introdução 

 
Com o avanço das tecnologias da informação e das comunicações nos é 

permitido expandir as possibilidades de educação e expressão social, e com isso 

podemos criar novos meios de colaboração e participação. Estes meios atuam como 

catalisadores na organização social e tendem a ocupar diferentes espaços de interação. 

Seu uso a qualquer tempo e em todo lugar sugere, sua integração onipresente às mais 

diversas práticas da vida humana. Já se pode imaginar o dia em que a computação será 

um elemento invisível nas nossas atividades diárias, dada a ubiquidade de sua 

penetração na vida cotidiana. 

A rede mundial de computadores é justamente decorrência destes avanços, e ao 

longo do tempo vem permitindo a distribuição de informações entre os seus usuários. 

Mas, até pouco tempo atrás a Internet era amplamente utilizada apenas para 

compartilhar o conhecimento existente [Hughes, 2002]. 

Em meio aos anos de 2005 e 2006, com o advento da Web 2.0, as possibilidades 

de participação e uso colaborativo da Internet sofreram uma surpreendente expansão. O 

termo Web 2.0 foi utilizado em alusão à noção de que a rede mundial de computadores 

estaria em uma segunda fase de sua existência [Primo, 2006; O’Reilly, 2005; Jenkins, 

2006]. Se a primeira Web já reunia uma grande quantidade de informação e serviços a 

Web 2.0, por sua vez, oferece um variado leque de opções gratuitas de interação e extrai 



da colaboração e da participação dos usuários o principal recurso para sua manutenção e 

sobrevivência [Coutinho e Júnior, 2007; O'Reilly, 2005]. É neste contexto que os 

Fóruns
1
, os Blogs

2
, os Wikis

3
 e as redes sociais

4
 surgiram como plataformas que 

permitem que o usuário atue ao mesmo tempo como consumidor e produtor de 

informação. Agora, a qualidade dos serviços web passa a ser medida pela participação 

dos usuários, que agregam com suas experiências pessoais, colaboram gerando 

conteúdo e difundem estas mesmas informações e serviços ao longo da rede, criando 

oportunidades de geração de novos conhecimentos através da colaboração. 

Estas máximas orientam o nosso trabalho ao investigar e experimentar o 

desenvolvimento de um sistema alinhado a essa nova maneira de construir o saber, onde 

a exploração das tecnologias não deve estar limitada aos ambientes de aprendizagem, 

mas progressivamente constituir-se num habitat para as comunidades, servindo como 

meio de comunicação, interação e de colaboração. 

 Neste texto discorremos sobre o planejamento e a customização de um ambiente 

colaborativo baseado em ferramentas da Web 2.0, denominado aqui de habitat digital. 

Este habitat deve ser capaz de suportar as diversas atividades de um grupo de usuários 

que possui os mesmos interesses e deverá facilitar a interação entre este grupo de 

pessoas com a troca de experiências e metodologias de trabalho, alavancando o 

processo de colaboração e compartilhamento, incentivando a participação no processo 

de aprendizado individual e coletivo e facilitando a gestão do conhecimento. 

A organização do artigo traz na seção 2 referências e aspectos pertinentes às 

comunidades de prática e outros trabalhos relacionados. Na seção 3 aborda detalhes do 

modelo de comunidade que está sendo estudada, enquanto a seção 4 descreve sobre a 

plataforma e sobre as ferramentas escolhidas para o desenvolvimento do habitat. Na 

seção 5 apresenta algumas considerações a respeito do protótipo, e na seção 6 são 

descritas as possibilidades de trabalho futuros. 

2.     Referencial 

2.1. Comunidades de Prática 

2.1.1. Conceito de comunidade 

Tradicionalmente o conceito de comunidade está ligado à idéia de um local 

físico situado geograficamente, habitado por pessoas. Estes indivíduos não partilham 

apenas a proximidade, mas também uma cultura e uma história comum. Esta estrutura 

social e suas atividades cotidianas são ditadas por algumas regras emergentes da 

vontade da maioria. 

Arce e Pérez [Arce e Pérez, 2001] definem comunidade como uma rede de 

relações sociais, que pode estar fundamentada em um território, com interesse comum, 

ou em características comuns de seus membros, o que pressupõe uma definição de 

interação humana. Tal interação é construída da realidade social, redimensionando o 

sujeito como pessoa socializada em um grupo concreto, com suas representações sociais 

                                                 
1
Fóruns são ferramentas para páginas de Internet destinada a promover debates através de mensagens 

publicadas abordando uma mesma questão. 
2
 Blog é uma página da Web cujas atualizações (chamadas posts) são organizadas cronologicamente como 

um diário. 
3
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4
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e valores culturais. Da mesma maneira, Kim [Kim, 2001] declara comunidade como um 

grupo de pessoas que partilham um interesse ou um propósito comum, e que formam 

relacionamentos dentro de um contexto partilhado.  

Através desses autores encontramos os elementos essenciais das comunidades. 

São compostas por pessoas e pelo contexto partilhado ou pelo interesse mutuo. Para 

muitos, o interesse partilhado é a essência da comunidade na medida em que dá sentido 

e orienta as suas interações podendo ajudar as pessoas a decidirem que direção dar à 

comunidade. Na medida em que estas comunidades evoluem, emergem outras 

características como o reconhecimento dos membros, uma história pregressa, um lugar 

de encontro, compromissos comuns, adoção de padrões, e ainda outros. 

2.1.2. Comunidades virtuais 

A dimensão social da Internet é incontornável tendo em vista capacidade de criar 

e desenvolver novos tipos de comunidades com contribuições impares na aprendizagem, 

mudança e inovação. Este potencial tem sido explorado nas empresas levando equipes, 

muitas vezes geograficamente distantes, a missões de negócios e estratégias. As 

diferentes tecnologias disponíveis dão a cada um de nós um poder sem precedentes de 

construir o nosso próprio mundo de referência, de encontrar as pessoas que realmente 

nos interessam, estejam onde estiverem, de aprender e ensinar sobre aquilo que 

realmente queremos que faça parte da nossa vida. [Soares, 1999:75] 

 

"comunidades virtuais são os agregados sociais surgidos na Rede 

quando os intervenientes num debate o levam por diante em números e 

sentimentos suficientes para formatarem teias pessoais no ciberespaço"

        (Rheingold, 1996:19) 

 

Johnson [Johnson, 2001] define comunidades virtuais como comunidades que 

usam tecnologia em rede, especialmente a internet, para estabelecer comunicação e 

relacionamentos, que atravessam as barreiras geográficas. 

 Neste momento o aglomerado social passa a ter novos locais de encontro, ou 

seja, passam a freqüentar ambientes virtuais baseados em computação. 

2.1.3. Comunidades de prática 

O termo “comunidade de prática” foi originalmente escrito por Etienne Wenger 

em 1991, e a define como um grupo de pessoas que compartilha um mesmo interesse, 

como por exemplo, um problema enfrentado no trabalho ou nas suas vidas. 

“Grupos de pessoas que partilham uma preocupação, um conjunto 

de problemas ou uma paixão  acerca de um tópico e que aprofundam o seu 

conhecimento e especialidade na área através de  interações regulares” 

       (Wenger. 2002:4) 

Estas comunidades de prática se reúnem para desenvolver o conhecimento com 

objetivos de compartilhar práticas em torno desse assunto. Segundo Wenger [Wenger, 

2002], uma comunidade de prática se diferencia de equipes de trabalho porque é 

definida por um tópico de interesse e não por uma tarefa a realizar. Para Terra e Gordon 

[Terra e Gordon, 2002] as comunidades de prática também pressupõem a participação 

voluntária. Consideram que o termo comunidades de prática refere-se às formas como 

as pessoas trabalham em conjunto e se associam a outras naturalmente. 

Wenger [Wenger, 2002] considera que uma comunidade de prática possui três 



elementos estruturantes: domínio, comunidade e prática. O domínio é o assunto ou o 

foco de interesse. A Comunidade se refere às interações e a construção de 

relacionamentos em torno do domínio. A prática é o conhecimento específico que a 

comunidade desenvolve, partilha e mantém. 

O que diferencia as comunidades de prática das comunidades virtuais 

tradicionais é que ela mantém o interesse dos indivíduos dedicado ao aprendizado 

compartilhado e na troca de experiências em sua área de atuação. Elas oferecem aos 

seus usuários as mesmas possibilidades de interação e relacionamentos das 

comunidades virtuais, porém são permanentemente concentrados no aprendizado 

confiável a partir de indivíduos com interesses, projetos, desafios e motivações 

similares. Podem ser comunidades formais ou informais no ciberespaço, mas 

atualmente se gerem de forma autônoma, utilizando o suporte das tecnologias da 

informação para se apropriar do conhecimento que o seu ambiente propicia, tornando 

toda informação um bem público mantido pela comunidade. O fato de, a interação ser  

virtual e não presencial, permite a criação de diferentes representações e identidades. 

Neste contexto, a concepção que temos do mundo, da realidade, da política, do religioso 

e do social pode ser transformada [Negroponte, 1995]. 

 Nessas comunidades de práticas os utilizadores constroem o significado das 

tecnologias e do espaço virtual através das suas utilizações, moldando a tecnologia com 

as suas práticas, e construindo a dinâmica do seu grupo dando a significado ao uso de 

suas ferramentas e do seu espaço. 

3.   A comunidade objeto de estudo 

Para dar andamento a este estudo se fez necessário a adoção de uma comunidade 

de prática que, mantivesse em suas rotinas, atividades que justificassem a criação de um 

Habitat. Foi necessário escolher um grupo de pessoas que mantivessem os mesmos 

interesses e especializações, e que estivessem dispostas a participar de forma voluntária, 

mas comprometida com o processo de transformação do conhecimento legado e na 

geração de novos conhecimentos. Nesse ínterim, conhecemos um grupo de profissionais 

engajados numa causa há 33 anos. O Ceapia – Centro de estudos, atendimento e 

pesquisa da infância e adolescência – é uma instituição sem fins lucrativos que se 

preocupa em melhorar a qualidade de vida de crianças e adolescentes com problemas 

psicológicos, além de promover a troca de conhecimento entre profissionais da área da 

saúde. 

A instituição já tem sua comunidade concebida e ativa, formalmente organizada 

como um centro de estudos onde, além de suas atividades de atendimento à  famílias, 

mantém o Curso de Especialização em Psicoterapia da Infância e Adolescência. Todos 

os seus membros, desde o corpo docente, alunos e até os atendentes na recepção 

possuem os mesmos interesses e já se relacionam entre si. Isso facilita 

consideravelmente o aprendizado uns com os outros. A participação de todos se dá em 

prol da comunidade (dos membros, da própria comunidade e a sociedade em geral) e 

suas interações são baseadas em troca de informações e experiências, discussões, 

materiais e metodologias de atendimento. 

O Ceapia possui um Ambulatório que movimenta em média trezentos e 

cinqüenta atendimentos por semana e uma infraestrutura voltada para o aprendizado do 

seus colaboradores. Dispõe de doze salas de atendimento e três salas de espelho para 

observação de atendimentos. Além dos seminários e atendimentos, o aluno do Curso 

assim como os profissionais associados e voluntários, também são estimulados a 

participar ativamente da multiplicidade de atividades que a instituição proporciona, tais 

como reuniões administrativas, clínicas e científicas, além de comissões e atividades 



voltadas para a sociedade. Anualmente realizam jornadas de estudos externas e internas. 

Um dos setores que muito se destaca é o de pesquisa, que presta consultoria e 

supervisiona os estudos científicos desenvolvidos pelos profissionais e alunos do Curso 

de Especialização, participando assim de atividades curriculares. Para facilitar o 

processo de aprendizagem de seus colaboradores e a atualização dos alunos do Curso de 

Especialização, o Ceapia mantém uma biblioteca cujo acervo especializado encontra-se 

à disposição, assim como uma publicação anual chamada Publicação Ceapia – Revista 

de Psicoterapia da Infância e da Adolescência, indexada pelo Index-psi desde 2007. No 

evento “Encontros com a Comunidade” promovem, através de seções abertas, a 

exposição e discussão de assuntos da atualidade. Os eventos direcionam-se a educadores 

e comunidade em geral que debatem e integram sua experiência com profissionais da 

saúde mental.  

Tendo presente a importância de difundir e facilitar o acesso da comunidade ao 

conhecimento e informação na área da infância e adolescência e buscando ampliar 

espaços de interlocução entre Psicologia/ Psicanálise com a Cultura, o Ceapia criou 

também o evento Ciranda Cultural no Ceapia. A “Ciranda Cultural” se constitui em um 

espaço científico/cultural que promove encontros de profissionais da saúde mental com 

pessoas ligadas a atividades culturais: arte, literatura, cinema e temas afins, visando 

enriquecimento mútuo e expansão do olhar psicológico.  

A partir destas descobertas, montou-se o cenário ideal à prática e para a 

realização dos experimentos por conta deste trabalho. 

3.1.   Os elementos estruturantes da comunidade 

Foram identificados durante o processo de análise das atividades desta 

organização os três elementos estruturantes de uma comunidade de prática, segundo os 

estudos de Etiene Wenger [Wenger, 2002], como segue: 

 Domínio/Interesses: Assuntos que envolvem crianças e adolescentes na 

perspectiva da psicologia e da psicanálise; 

 Comunidade/Público Alvo: Psiquiatras, psicanalistas, psicólogos de 

crianças e adolescentes e as famílias; 

 Prática/Expertise: Pensar e discutir, trocar e compartilhar conhecimentos 

a respeito do tema na forma de estudos em grupos, seminários, 

compartilhamento de esquemas de trabalho e formas de atendimento, 

documentos, metodologias, estudos de casos, etc., saindo de seus 

consultórios, dedicando-se ao ensino, à pesquisa e ao atendimento da 

comunidade. 

3.2.   Estilo, atividades e estágio 

Em 2006 Etiene Wenger descreve em Communities of Practice a brief 

introdution, que as dinâmicas das Comunidades de Prática se dão a partir de vários 

estágios de desenvolvimento, caracterizados por diferentes níveis de interação entre 

seus membros e nos diferentes tipos de atividades que desempenham.  

Na comunidade objeto de estudo, foi possível perceber que as rotinas conduzidas 

são balizadas principalmente por encontros regulares onde há a participação presencial 

dos seus membros. Suas atividades são focadas em projetos e na solução de problemas 

de áreas especificas. Todos os projetos estão diretamente relacionados com o domínio 

da comunidade e ao mesmo tempo mantém características multidisciplinares, pois 

viabilizam a comunicação entre os diferentes subgrupos da instituição. Têm como 

princípios complementares, conforme Terra [Terra 2005], a valorização da comunicação 



oral, tem as regras de participação para a comunidade bem definidas, reconhecem níveis 

diferentes de participação, criam, treinam e motivam um grupo central de pessoas que 

irão “gerir” a comunidade, estabelecem um sentimento de identidade para a 

comunidade, promovem os “Sucessos” da comunidade e monitoram o nível de atividade 

e satisfação dos seus componentes. 

Todo o conteúdo produzido através dos grupos de estudos e das reuniões 

temáticas alimenta a vasta biblioteca e serve às publicações, ao mesmo tempo em que 

integra o repositório de produção intelectual local. 

O que se destaca fortemente é o nível de especialização dos membros desta 

comunidade.  Esta aptidão ou perícia que é derivada, muitas vezes da experiência que a 

própria comunidade proporcionou ao longo do tempo. É o que cultiva e mantém a 

própria identidade da comunidade e da instituição. 

Pode-se perceber claramente durante as pesquisas um novo movimento 

protagonizado por alguns profissionais e pela a direção da instituição juntamente com 

alguns membros mais ativos. Esta mobilização tem como objetivo perpetuar  a sua 

comunidades, mantendo seu ritmo e aprimorando o diálogo entre os seus públicos, 

buscando diferentes níveis de participação, desenvolvendo espaços públicos e privados 

para a comunidade e, o que nos pareceu mais importante e que nos motivou a evoluir 

neste trabalho: o planejamento para a evolução.  

4. Plataformas e ferramentas 

Com a atenção voltada para as próximas gerações de profissionais e dando 

continuidade ao planejamento para os próximos anos o Ceapia adotou estratégias 

pontuais, dentre elas a reestruturação do seu website
5
, construído a partir do CMS

6
 

Frog
7
, e da adoção do LMS Moodle

8
 como ferramenta de apoio às atividades das turmas 

do curso de especialização.  

A partir deste novo momento propusemos a concepção e customização, de um 

ambiente de software que servirá como habitat digital para esta comunidade. Este 

ambiente terá como principal função suportar, no meio computacional, as atividades 

hoje realizadas presencialmente pelo grupo de profissionais da instituição. 

Na proposta original disponibilizaríamos um protótipo funcional até que a 

direção pudesse avaliar o projeto e decidir sobre sua implantação ainda durante a gestão 

atual. Apenas depois de esclarecido que nossas atividades seriam realizadas sem 

nenhum tipo de contrapartida, tendo interesse exclusivo apenas nos resultados do 

trabalho e que não seria necessário nenhum investimento adicional, pois a infraestrutura 

para hospedar o website e o Moodle seria suficiente para esta primeira etapa, recebemos 

autorização para iniciar o projeto. 

4.1 A plataforma adotada 

 Algumas estratégias precisaram ser adotadas para a construção do ambiente de 

software proposto. Seria necessário o desenvolvimento do protótipo em apenas alguns 

dias e sem a existência de recursos financeiros. Por isso, tecnologias já utilizadas pela 

equipe de estudos foram vistas com bons olhos, principalmente aquelas em software 

livre. Neste contexto a plataforma adotada para o desenvolvimento do habitat digital da 
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comunidade de Prática do Ceapia foi o CMS WordPress
9
. A figura 1 traz uma 

comparação entre os CMS WordPress, Joomla, Drupal e Plone. 

O WordPres é uma plataforma semântica para publicação de conteúdos padrão 

Web 2.0, de fácil utilização e aprendizagem por parte dos usuários, e de fácil 

administração. Ao mesmo tempo é software gratuito e de código aberto. Além disso, 

como já dissemos anteriormente, a infraestrutura contratada para manter o website e o 

LMS seria suficiente para colocar o protótipo a disposição da comunidade, sem custos 

adicionais e aditivos contratuais. Outros fatores foram decisivos na escolha da 

plataforma, entre eles a facilidade de instalação, configuração e testes, a possibilidade 

de adição de novos recursos, a possibilidade de desabilitar recursos em caso de falhas 

inesperadas, a segurança das informações e a grande quantidade de ferramentas de 

software que podem ser customizadas para ele. 

Como pré-requisito para a instalação do WordPress é necessário as seguintes 

configurações mínimas: Versão do PHP 5.2.4 ou superior, e versão do MySQL 5.0 ou 

superior, e um link para http://wordpress.org no site. 

Durante a instalação do WordPress 3.2.1 tínhamos a disposição um sistema 

operacional Linux com o kernel 2.6.24.4, rodando o servidor web Apache 2.2.17, com 

banco de dados MySQL 5.1.54 e interface para o banco de dados phpMyAdmin 3.3.10. 

 

Figura 1. Comparação entre os CMS WordPress, Joomla, Drupal e Plone (por Michelle 
Murrain, Laura Quinn e Maggie Starvish) 

4.2.   Ferramentas e funcionalidades 

Considerando as atividades presenciais da comunidade de prática do Ceapia, 

identificamos algumas ferramentas necessárias no padrão Web 2.0 que servirão para 

fornecer o apoio à manutenção do seu habitat digital e dar suporte ao seu pleno 

funcionamento na Rede. Listados abaixo, as principais ferramentas utilizadas, 

categorizadas como segue:  

 

4.2.1 Ferramentas principais:  

 

i. Blog: permite a inclusão de Posts de blog com conteúdo referente/relevante 

que proporcione reflexões, para a divulgação de eventos como seminários e 

reuniões dos grupos de pesquisa.  
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Estes contribuições são organizadas de maneira cronológica de forma que as 

publicações mais atuais apareçam em primeiro plano. Alem disso  

permite a adição de conteúdo de maneira muito simples, inclusive de áudio e 

vídeo. 

ii. Fórum: Ferramenta utilizada para debates e discussões sobre os temas e para 

solucionar dúvidas que por ventura possam surgir durante as trocas; 

iii. Calendário/Eventos: Servirá para centralizar e divulgar as informações a 

respeito da instituição e das atividades mensais, dos grupos de estudos, 

palestras, seminários, atividades em outras instituições, etc. 

iv. Enquetes: Vai atuar auxiliando no processo de decisão sobre novos temas, 

encontros, seminários, etc. 

v. Wiki: Para manter uma coleção de páginas com assuntos interligadas onde 

cada uma delas pode ser editada pelos membros da comunidade de forma 

colaborativa; Tem a finalidade de compilar o conhecimento adquirido, 

renovado, transmitido, etc. 

 

4.2.1 Ferramentas secundárias:  

 

i. Ferramenta de busca por textos dentro do ambiente da comunidade;  

ii. Compartilhamento via redes sociais de textos e materiais disponibilizados 

pela comunidade;  

iii. E-mail para eventuais comunicações e contatos pessoais; 

iv. Lista de links relacionados ao domínio e às praticas da comunidade; Links 

externos interconectando o LMS e o site institucional; 

v. Ferramenta de contato estilo Fale Conosco. 

Estas ferramentas de software no âmbito do WordPress são denominadas 

Plugins. Os Plugins são porções de código, ou softwares, construídos para estender as 

funcionalidades do CMS. Cada um deles é concebido para oferecer funcionalidades que 

permitem personalizar o sistema de acordo com as atividades tradicionais das 

organizações. Atualmente é possível encontrar plugins para qualquer funcionalidade 

dentro do “mundo” WordPress. Isto diminui os custos de implementação e manutenção 

da ferramenta e coloca a equipe focada naquilo que é realmente importante para as 

atividades da comunidade. 

 

Segue listados abaixo os plugins que foram instalados/customizados após a 

instalação original do WordPress, utilizados no desenvolvimento do habitat digital da 

comunidade de prática do Ceapia: 

 

i. All-in-one Event Calendar 1.1.2 - Sistema de calendário e agenda, com 

eventos classificados por categorias e cores, com recursos recorrentes, 

importação e exportação, e que pode ser integrados com o Google Calendar. 

ii. bbPress 2.0.1 – Excelente software de fórum com todas a características de 

sistemas proprietários, desenvolvido pelos mesmos criadores do WordPress. 

iii. Fast Secure Contact Form 3.0.5 - Formulário de contato que permite aos seus 

visitantes enviar mensagens via e-mail. Personalizável, tem uma opção para 

redirecionar os visitantes para qualquer URL após a mensagem é enviada. 

Inclui suporte e CAPTCHA e Akismet para bloquear Spans.  



iv. Google Xml Sitemaps 3.2.6 - Plugin para gerar um mapa do site XML 

especial que irá ajudar os motores de busca como Google, Yahoo, Bing e 

Ask.com a indexar melhor o seu conteúdo. 

v. Sharebar 1.2.1 - Adiciona uma barra com ícones dinâmicos que muda com 

base no tamanho e localização browser página, para compartilhamento de 

conteúdo com as redes sociais (Facebook, Twitter, etc). 

vi. WordPress Wiki 1.0.2  - Adiciona funcionalidades de  Wiki à ferramenta  

WordPress. 

vii. WP-Polls 2.62 - Adiciona um sistema de pesquisa/enquetes AJAX no 

ambiente WordPress. WP-Polls é personalizável através de modelos e estilos 

Css. Suporta seleção múltipla de respostas. 

 

Funcionalidades que poderão ser adicionadas ao habitat digital em futuro próximo: 

 
i. Wordpress Download Monitor 3.3.5.4 - Gerenciar downloads do site e gerar 

estatísticas. (Já instalado, atualmente desabilitado) 

ii. Ferramenta de geração e envio de Newsletter (ainda não foi tomada a 

decisão a respeito de qual plugin será utilizado) 

5.  Considerações finais 

Este trabalho foi iniciativa da disciplina Habitats Digitais na Educação 

Permanente do PGIE/UFRGS, e tentou descrever o processo de criação de um habitat 

digital desde a sua concepção até a sua implantação. Nosso principal objetivo com ele é, 

no futuro, proporcionar às comunidades, suporte tecnológico para facilitar suas 

atividades e a manutenção de sua existência. 

Os resultados obtidos por conta deste processo não foram descritos neste 

trabalho em função do tempo necessário à maturação do ambiente e da ambientação dos 

profissionais da comunidade com o novo sistema. Mesmo tendo sido o modelo de 

ambiente validado pela presidência da instituição e comprovada a viabilidade do 

projeto, ainda não foi possível coloca-lo em produção. 

Ainda assim, é valioso perceber as comunidades de prática como protagonistas 

na geração e compartilhamento de conhecimento em diversas áreas, e principalmente 

dentro das organizações. Também é importante vislumbrar o papel das tecnologias 

baseadas na Web 2.0 conectando pessoas com os mesmos interesses, auxiliando na 

disseminação de conhecimento e melhores práticas.  

Tudo isso foi possível, utilizando-se apenas componentes disponíveis na 

internet. É fruto da sinergia de outras comunidades que investem seu tempo e 

conhecimento na construção de produtos open source e de simples customização. Serviu 

aqui para a construção de um ambiente colaborativo e de participação, cuja finalidade é 

muito nobre. 

6. Trabalhos futuros 

Vários questionamentos não puderam ser respondidos durante a execução deste 

trabalho. Algumas dessas dúvidas seriam facilmente sanadas se houvesse a 

oportunidade de experimentar, enquanto em tempo hábil, as atividades propostas para 

esta comunidade. Obteríamos uma quantidade considerável de participações e 

poderíamos ditar algum ritmo a esta comunidade, como acontece com essa comunidade 

nas suas atividades presenciais. 



Uma das perguntas mais pertinentes e que não pôde ser experimentada é o fato 

de o habitat comportar, ou poder manter diversas sub-comunidades de prática. Embora 

toda ferramenta estivesse customizada para esse uso, e dividida em categorias, os 

principais problemas encontrados só poderão ser observados a partir de sua colocação 

em produção.  

Também não houve tempo suficiente para responder questões como: Quantos 

membros a plataforma suporta?  Quanta atividade é possível? Qual a relação entre a 

comunidade e a evolução tecnológica? A comunidade de prática vai evoluir com a 

evolução da tecnologia?  

Outra característica importante e que não pode ser implementada é a questão da 

autenticação única. Em breve será possível realizar esta integração, onde os usuários 

utilizarão apenas uma credencial para fazer uso dos diferentes sistemas, site, Moodle e 

as novas ferramentas customizadas para a comunidade. Estará então o verdadeiro 

habitat completamente transparente e totalmente funcional às vistas do usuário. 
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