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O ciberespaço ou rede, é o novo meio de comunicação que surge da 

interconexão mundial dos computadores, especifica não apenas a 

infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo 

oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que 

navegam e alimentam esse universo (Pierry Lévy, 1999). 
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RESUMO 

Na era do conhecimento, devido à informação e à comunicação estarem presentes no processo 

de desenvolvimento de qualquer que seja o serviço ou produto trabalhado nas organizações, se 

faz necessária a gestão dos fluxos de informação e comunicação. Apesar da noção da existência 

de conexões entre pessoas e organizações, e também da ciência do processo de desenvolvimento 

de produto ou serviço baseado em fluxos de informação e comunicação, ainda é indispensável 

identificar e analisar a organização e seus fluxos dispersos, considerando o uso da Análise de 

Redes Sociais (ARS) e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para transformação 

em conhecimento. O objeto deste estudo é um modelo para identificação e análise de 

organizações em rede, o que demanda responder como construir um framework conceitual, 

visto que este se apresenta como uma rede ou um plano de conceitos interligados, oferecendo 

uma compreensão abrangente destes fluxos de informação e comunicação. Com o objetivo geral 

de construir um framework conceitual de ARS e TIC para organizações em rede, esta Tese está 

baseada nos pressupostos teóricos das teorias de redes, das organizações em rede e a utilização 

das TIC, assim como da educação em rede. Considerada quanto à sua natureza uma pesquisa 

aplicada, trabalha uma visão de mundo pragmática e é caracterizada como indutiva quanto ao 

método de abordagem, adicionando ainda à abordagem intuitiva. Do ponto de vista de seus 

objetivos é considerada uma pesquisa exploratória e descritiva em que aborda o problema de 

forma qualitativa, segue e aprimora a metodologia descritiva e cartográfica para organizações 

em rede. Para a coleta de dados, utilizaram-se as seguintes técnicas: revisão sistemática e a 

revisão integrativa, análise documental, visitas aos sítios da internet, entrevistas 

semiestruturadas, questionário com perguntas fechadas, mapeamento argumentativo e as 

observações participante e sistemática. A organização escolhida  pertence a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), e trata-se especificamente do 

Instituto Federal Catarinense (IFC). O resultado da investigação foi a construção do Framework 

conceitual Dandelion de ARS e TIC para organizações em rede. Em vista do modelo existente, 

o uso dos diversos softwares aplicativos (Mconf RNP, MOODLE, IRaMuTeQ, GEPHI e 

LiteMap), de forma prática, aprimorou e contribuiu com a utilização de ARS e TIC em cada 

um dos sete elementos do Framework conceitual Dandelion: (1) identificação e sistematização 

da história da organização, (2) análise dos principais eventos, serviços e stakeholders da rede, 

(3) identificação e análise da comunicação na organização em rede, (4) identificação da 

utilização das TIC na organização em rede, (5) identificação dos níveis fractais da organização 

em rede, (6)  desenho da rede com o uso de ARS e TIC e (7) análise da organização rede. Como 

contribuição final, destaca-se que o Framework conceitual Dandelion visa estruturar e 

relacionar os aspectos relevantes dos fluxos de informação e comunicação de maneira 

sistemática. Os sete elementos observados no modelo de identificação e análise de organizações 

em rede facilitam e potencializam a interação da rede. Os conceitos estudados, suas 

interligações e a sua aplicação prática buscam explicitar sobre os conhecimentos discutidos e 

facilitam o entendimento para sua utilização. 

  

Palavras-chave: Framework conceitual. Análise de Redes Sociais (ARS). Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC). Instituto Federal Catarinense (IFC). Organizações em rede. 

Educação em rede.



1 

 

ABSTRACT 

In the age of knowledge, due to the fact that information and communication are present in the 

development process of whatever service or product is worked on in organizations, it is 

necessary to manage information and communication flows. Despite the notion of the existence 

of connections between people and organizations, and also of the science of the product or 

service development process based on information and communication flows, it is still essential 

to identify and analyze the organization and its dispersed flows, considering the use of Social 

Network Analysis (SNA) and Information and Communication Technologies (ICT) for 

transformation into knowledge. The object of this study is a model for the identification and 

analysis of networked organizations, which demands to answer how to build a conceptual 

framework, since its presents itself as a network or a plan of interconnected concepts, offering 

a comprehensive understanding of these information flows and Communication. With the 

general objective of building a conceptual framework for SNA and ICT for networked 

organizations and the use of ICT, as well as network education. Considered as its nature and 

applied research, it works with a pragmatic worldview and is characterized as inductive as to 

the approach method, adding yet to the intuitive approach. From the point of view of its 

objectives, it is considered an exploratory and descriptive research in which it addresses the 

problem in a qualitative way, follows and improves the descriptive and cartographic 

methodology for a networked organizations. For data collection, the following techniques were 

used: systematic review and integrative review, document analysis, visits to websites, semi-

structured interviews, questionnaire with closed questions, argumentative mapping and 

participant and systematic observations. The chosen organization belongs to the Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), and it is specifically the 

Instituto Federal Catarinense (IFC). The result of the investigation was the construction of the 

conceptual Framework Dandelion for SNA and ICT for networked organizations. In view of 

the existing model, the use of various application software (Mconf RNP, MOODLE, 

IRaMuTeQ, GEPHI and LiteMap), in a practical way, improved and contributed to the use of 

SNA and ICT in each of the seven elements of the conceptual Framework Dandelion: (1) 

identification and systematization of the organization's history, (2) analysis of the main events, 

services and stakeholders of the network, (3) identification and analysis of communication in 

the networked organization, (4) identification of the use of ICT in the networked organization,  

(5) identification of the fractal levels of the networked organization, (6) network design using 

SNA and ICT and (7) analysis of the networked organization. As a final contribution, it is 

highlighted that the conceptual Framework Dandelion aims to structure and relate the relevant 

aspects of information and communication flows in a systematic way. The seven elements 

observed in the networked organization identification and analysis model facilitate and enhance 

the network's interaction. The studied concepts, their interconnections and their practical 

application seek to explain about the knowledge discussed and facilitate the understanding for 

its use. 

 

Keywords: Conceptual framework. Social Network Analysis (SNA). Information and 

Communication Technologies (ICT). Instituto Federal Catarinense (IFC). Network 

organizations. Network Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente vivem no mundo mais de sete bilhões e setecentos milhões de habitantes1, 

com um número tão expressivo torna-se difícil acreditar que todas as pessoas possam ter uma 

ligação de alguma forma, contudo, estudos sobre redes, desde 1929, afirmavam que era possível 

conectar duas pessoas desconhecidas, com não mais de seis pessoas vinculadas a elas por algum 

motivo (KARINTHY, 1929; MILGRAM, 1967; POOL; KOCHEN, 1978; WATTS; 

STROGATZ, 1998; FREEMAN, L. C., 2004; NEWMAN; BARABÁSI; WATTS, 2006). A 

expansão do ciberespaço torna o mundo menos totalizável, essa capacidade de universalização 

do ciberespaço tende a continuar indeterminada, uma vez que os nós que compõem essa rede 

têm reorganizado as conectividades globais (LÉVY, 1999). 

Convivemos em uma sociedade em rede (CASTELLS, 1999) e estudar fenômenos 

relacionados à rede pode permitir inferir nas organizações. Por organização, compreende-se a 

reunião de pessoas e recursos, de maneira sistemática e deliberada, definindo-se metas e 

objetivos planejados e comuns a todos os seus membros, atuando interativamente com o 

ambiente que as cerca (LACOMBE; HEILBORN, 2003; MORAES, 2004; MAXIMIANO, 

2000). 

Não estamos sozinhos neste mundo, impossível cogitar viver sem precisar do outro e 

muito menos estagnados no espaço e no tempo, então tornaram-se possível afirmar que vivemos 

em rede e em constante transformação. Tesla (1926), já previa que seríamos capazes de nos 

comunicar uns com os outros instantânea e independentemente da distância, assim como 

McLuhan (1964), ao afirmar que estávamos em uma Aldeia Global, ao observar que um sistema 

nervoso eletrônico (a mídia) estava rapidamente integrando o planeta, e seus eventos, em tempo 

real. 

Não seria diferente afirmar que as organizações também funcionem desta forma, estão 

em dependência de outras organizações e também em constantes mudanças assim como no 

modelo conceitual de Bertalanffy (1968) quando afirmou ser um organismo vivo, um sistema 

aberto, aquele em que uma organização está em contínua interação com o todo, com inputs, 

processados, gerando outputs, retroalimentando esse sistema através do feedback. O feedback 

em sistemas complexos torna-se fractal e opera nos níveis de indivíduos, grupos, organizações 

e ao nível de um edifício de conhecimento como um todo (TIFFIN; RAJASINGHAM, 2003). 

                                                 
1 Segundo o Worldometers a população mundial passa de 7,7 bilhões https://www.worldometers.info/br/. 
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Figura 1 – Relacionamentos diádicos entre a organização e os stakeholders 

 

Fonte: Adaptado de Freeman (1984) 

Maximiano (2000) corroborou ao afirmar que, o ambiente de uma organização 

compreende todas as pessoas, outras organizações, eventos e situações que com ela mantém 

qualquer espécie de relação. Freeman, R. E. (1984, 2004) definiu, em um amplo sentido 
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estratégico, que os stakeholders2 são indivíduos ou grupos de interesse que possam afetar ou 

seja afetado pelo alcance do propósito da corporação. Esses grupos podem ser internos, ou 

primários, aqueles em que a organização não poderia viver sem eles, fornecedores, empregados, 

alta direção, consumidores e comunidade local, já o grupo externo, ou secundários, são a mídia, 

concorrência, governo, sindicatos e associações, parceiros, comunidade financeira e outros 

eventuais (FREEMAN, R. E., 2004).  

Nessas partes interessadas, existem objetivos específicos de relacionamento, podem 

ser envolvidos voluntária ou involuntariamente com esta organização, esta relação traz 

benefícios para ambas as partes, chamados relacionamentos diádicos entre a organização e seus 

stakeholders, como ilustrado na Figura 1. Estas relações acontecem através de fluxos de 

informação e comunicação, pode-se inferir que um dos maiores desafios destas conexões de 

pessoas e organizações seria saber lidar com estes fluxos. Eles precisam ser identificados, 

organizados e compartilhados e para tal, requer capacidade de gestão da informação. Estes 

fluxos de informação e comunicação bem geridos transformam-se em vantagens estratégicas e 

competitivas. Na era do conhecimento, devido a informação e a comunicação estarem presentes 

no processo de desenvolvimento de qualquer que seja o serviço ou produto trabalhado nas 

organizações, se faz necessária a gestão dos fluxos de informação e comunicação. 

No item a seguir descreve-se a problemática e o problema de pesquisa relacionados 

com a contextualização apresentada anteriormente. 

1.1 PROBLEMÁTICA E PROBLEMA DE PESQUISA 

A sociedade vive em rede (CASTELLS, 1999), e, apesar da possibilidade de se 

comunicar (TESLA, 1926), e ser uma aldeia global (McLUHAN, 1964), existem problemas 

nesta comunicação. Outros autores afirmaram que a organização se tornou um organismo vivo 

(BERTALANFFY, 1968), com interação entre as pessoas e outras organizações 

(MAXIMIANO, 2000), considerados como stakeholders por Freeman, R. E. (2004), contudo, 

ainda existem problemas na transformação dos fluxos de informação e comunicação dispersos 

em conhecimento. A presente pesquisa considerou conhecimento segundo as afirmações dos 

pensadores conexionistas Venzin, Krogh e Roos (1998), esses autores preconizam 

conhecimento como o encadeamento de informações em uma atividade básica da organização 

                                                 
2 Termo cunhado por Freeman. em 1984, p. 46 apud Freeman, R. E. (2004) como “qualquer indivíduo ou grupo 

que possa afetar a obtenção dos objetivos organizacionais”. 
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em rede3. Os conexionistas descrevem o método de construir um modelo em uma organização 

como sujeito não obstante dos incentivos que entram na rede, mas também da própria rede, 

neste pensamento conexionista o conhecimento organizacional torna-se um estado em um 

grupo de indivíduos interconectados, assim, o número de conexões, todo o processo do fluxo 

de informações e a aptidão de armazenar essas informações constituem a rede (que seria análoga 

a uma rede de computadores), portanto, os princípios dessas conexões, formam uma parcela 

primordial do conhecimento (VENZIN,  KROGH e ROOS, 1998). 

Em seu estudo, Lopes e Baldi (2009) concluem e nos chamam a atenção para estudos 

de análise de redes que enfatizavam aspectos estruturais, contudo não os processuais. Desta 

maneira, os estudos de Lopes e Baldi (2009) não compreendiam de que forma esta rede era 

formada, ou ainda como ela se modificou ou quais os formatos dos diferentes relacionamentos 

presentes entre os atores que levavam a diversos tipos de trocas e resultados.  

Algumas tensões poderiam ser percebidas ao se referir à abordagem dialética, 

podendo-se concluir que um número de tensões seria identificável em redes, entre elas a tensão 

entre cooperação e competição, desta forma compreender as tensões existentes nas redes 

interorganizacionais seria vital para uma compreensão adequada das redes, porque esforços 

contínuos para atender demandas múltiplas e divergentes devem trazer sustentabilidade a longo 

prazo (AUSTEN, 2018). 

Oliver (1990) denomina relações interorganizacionais as transações, os fluxos e as 

ligações de recursos, em sua grande parte duradouros, ocorridas entre duas ou mais 

organizações. Gameiro (2008) apontou para o relacionamento intraempresa ter relações entre 

setores de uma mesma empresa como forma de diminuir a burocracia, já no outro enfoque 

associando-se a redes de empresas diferentes e referindo-se às relações existentes 

interempresas, os dois modelos preveem cooperação e não competição, isso considera-se rede. 

Os fluxos de informação movimentam as redes, o direcionamento desses fluxos pode 

fortalecer e delinear uma rede, proporcionando sinergia às funções nela desdobradas 

(SUGAHARA; VERGUEIRO, 2013). A Rede como base de informações e com uma 

quantidade infinita de dados precisa de ferramentas para sua análise. A análise de redes 

contribui de modo efetivo ao atingimento de objetivos estratégicos, na comunicação do 

conhecimento e gestão de informações (ROSA et al., 2017a). 

                                                 
3 Organização em Rede - exemplar organizacional singular distinto de outros modelos organizacionais auferindo 

ênfase na solidariedade e cooperação, em vez de autoridade ou concorrência (Powell, 1990). 
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Powell (1990) diferencia o modelo organizacional da organização em rede em relação 

aos modelos hierárquico e de mercado, o autor afirma que a organização em rede possui um 

modelo específico e distinguível das outras formas organizacionais, pois dá ênfase a 

reciprocidade e a colaboração, enquanto as demais fortalecem a autoridade e/ou a competição. 

Para Vega-Redondo (2013) a organização em rede, normalmente, se organiza de forma   rápida 

e flexível, desta forma se adapta na ocorrência de mudanças. Semolic (2007) ainda afirma que 

se a organização não se atualizar, não terá uma estrutura necessária para os dias atuais, ela deve 

se transformar e se reinventar. Sendo assim, as pesquisas utilizando a ARS e as TIC visam 

contribuir para atualização da estrutura organizacional, cuja adequação deve ser verificada 

continuamente. 

Então,  para tanto destacaram-se a seguinte pergunta de pesquisa: como construir um 

framework conceitual utilizando a Análise de Redes Sociais (ARS) e as Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) para organizações em rede? 

Um framework, segundo os autores Crossan, Lane e White (1999), objetiva aproximar 

o leitor da teoria e necessita de algumas prerrogativas para sua construção, sendo elas: 

a)  uma clara identificação do fenômeno interessado; 

b)  descrição ou a indicação das suposições ou premissas-chave subjacentes ao 

framework; 

c)  uma descrição dos elementos do framework e suas relações. 

Um framework conceitual interliga uma rede de conceitos oferecendo uma 

compreensão abrangente dos fenômenos (JABAREEN, 2009). O framework conceitual está 

sendo considerado nesta pesquisa como uma ferramenta para compreensão dos termos 

envolvidos seguindo o pensamento de Jabareen (2009), ou seja, o framework conceitual como 

uma rede ou um plano de conceitos interligados de forma que ofereça uma compreensão 

abrangente de vários tipos de fenômenos. 

Isto posto, esta pesquisa tem como proposta contribuir no modelo para identificação e 

análise de organizações em rede baseado em Tiffin e Rajasingham (1995) e Souza (2002, 2017), 

cujos estudos descreveram os níveis fractais de uma rede e as etapas de um modelo para 

construção de estudo das redes, respectivamente. O termo fractal se apresenta e se referencia 

melhor nos itens a seguir, contudo é importante salientar que Mandelbrot, na década 70, definiu 

o conceito dos fractais como sendo uma pequena parte igual ou similar ao todo 

(MANDELBROT, 1983; ARNOLD, 2010; FOSSATTI, 2003). Souza (2015) considerou os 
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vários níveis fractais, dando enfoque as redes tecnológicas de comunicação e as redes humanas 

e sociais, pensando o conceito de redes. 

A pesquisa de Souza (2002, 2017) identificou a rede informatizada de comunicação, 

onde os nós principais eram as organizações não-governamentais do chamado terceiro setor. 

Contudo esse método serve como base para identificação e análise de outras redes, como afirma 

Souza (2002, 2017), por exemplo, empresariais ligadas ao mercado, intergovernamentais ou 

ainda de movimentos sociais variados. Desde 2002 até hoje, outras tecnologias surgiram e pode-

se contribuir para o método. Esse método serve como base para identificação e análise de outras 

redes, por exemplo, empresariais ligadas ao mercado, intergovernamentais ou ainda de 

movimentos sociais variados (SOUZA, 2002, 2017). 

Então, apesar das pessoas e as organizações experienciar conexões entre elas, todo 

processo de desenvolvimento de produto ou serviço precisar de fluxos de informação e 

comunicação, ainda existe uma necessidade de identificar e analisar a organização, 

considerando-se o uso de ferramentas de Análise de Redes Sociais (ARS) e Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) para transformação dos fluxos de informação e comunicação 

em conhecimento. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

Construir um framework conceitual de ARS e TIC para organizações em rede. 

1.2.2 Objetivos específicos 

a)  investigar os fluxos de informação e de comunicação utilizadas em uma 

organização;   

b)  identificar as TIC mais utilizadas na organização;  

c)  criar um design da organização, os ambientes e a infraestrutura a partir da 

utilização de ferramentas e teorias de redes sociais; 

d)  contribuir na construção de modelos para identificação e análise de 

organizações em rede;  

e) desenhar um framework conceitual com base no modelo para identificação e 

análise para organizações em rede. 
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O próximo item descreve as justificativas sociais, organizacionais e pessoais da 

pesquisa. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

No âmbito social a pesquisa se justifica por relacionar termos inerentes à sociedade 

como um todo, à informação e a comunicação que estão em nosso meio, nas organizações e na 

sociedade, e circulam por fluxos, mesmo que através de fluxos dispersos. A contribuição social 

se dá no entendimento e transformação dos fluxos de informação e comunicação em 

conhecimento. 

As justificativas organizacionais são, inicialmente, por considerar-se a Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) uma rede com fluxos de 

informação e comunicação. Em segundo lugar, o Instituto Federal (IF) em que será validada a 

proposta, é o local de trabalho da autora desta pesquisa, então o acesso às informações pode se 

tornar acessíveis. A pesquisadora trabalha desde 2011 nesta instituição, em sala de aula, na 

coordenação, com alguns projetos de extensão e com o uso do ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA), o Modular Object Oriented Distance Learning (MOODLE), em suas 

disciplinas e cursos de formação continuada, contudo, atualmente, para execução deste 

Doutorado, encontra-se licenciada, mas, de acordo com a solicitação junto Comitê de Ética de 

Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH), está autorizada a fazer a pesquisa na organização. 

Ainda em se considerando a justificativa organizacional, busca-se a possibilidade, através dos 

resultados da Tese, um maior entendimento dos fluxos de informação e comunicação 

transformados em conhecimento. 

A presente pesquisa pretende contribuir para compreensão dos fluxos de informação, 

comunicação e TIC para organizações em rede. Souza (2002, 2017) enfatiza que as análises das 

informações e das experiências podem ser aplicadas a prática, respeitando a complexidade 

humana, suas culturas, as diversidades econômicas e a linguística, desta forma identificam 

métodos transferíveis, analisando pessoas e organismos suscetíveis a facilitar o trabalho na 

definição e orientação de suas ações. 

Um dos interesses pessoais da Tese relaciona-se, inicialmente, a formação acadêmica 

em administração e ciências contábeis da pesquisadora, e em um segundo momento, a sua 

atuação em gestão de organizações privadas, e, finalmente, por atuar em organizações 

educacionais por mais de 24 anos, por conseguinte, exercendo funções de professora, tutora e 

coordenadora, lidando com pessoas, tecnologias e os fluxos organizacionais. Atualmente é 
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Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) no Instituto Federal Catarinense 

(IFC) e acredita ser possível retribuir com a pesquisa o apoio recebido pela organização. 

A autora é membro do Grupo de Pesquisa Mídia e Conhecimento (GPM&C), com  

início ocorrido no ano de 2010, o GPM&C liderado pelos professores e pesquisadores Dr. 

Márcio Vieira de Souza e Dr. Fernando José Spanhol é reconhecido pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e está ligado ao Programa de Pós-

Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC) e ao Programa de Pós-

Graduação em Tecnologias da Informação e Comunicação (PPGTIC), da Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC) (GPM&C, 2019). O GPM&C, ilustrado na Figura 2, desenvolve 

trabalhos de pesquisa científica, o Laboratório de Mídia e Conhecimento (LabMídia), possui 

um grupo de estudantes de graduação, mestrado e doutorado, assim como pesquisadores de 

diferentes áreas do conhecimento.  

Figura 2 – Logotipo do GPM&C/UFSC 

 

Fonte: GPM&C (2019) 

Com uma rede de parceiros no desenvolvimento das investigações científicas, inclui 

pesquisadores de diversas regiões do Brasil e de outros países da América do Sul, América do 

Norte e Europa. As publicações do GPM&C abrangem a área na área de mídia e conhecimento, 

gestão do conhecimento, gestão da inovação, TIC, tecnologias educacionais, segurança pública 

e direitos humanos, entre outras, contemplando Teses, Dissertações, livros impressos e e-books, 

artigos em periódicos nacionais e internacionais, além do desenvolvimento de eventos e 

projetos nas áreas citadas (GPM&C, 2019). Neste grupo de pesquisa vários estudos e 

publicações sobre o tema foram escritos pela autora em conjunto com outros membros 

contribuindo desta forma com os temas da pesquisa. A seguir, no Quadro 1, encontram-se 

enumeradas algumas publicações em anais de eventos, artigos em periódicos, capítulos de livros 
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e revisão de livros da pesquisadora. Importante destacar que a mesma possui citações nas 

publicações com os nomes: Lucyene Lopes da Silva Todesco Nunes e Lucyene Lopes da Silva, 

NUNES, L. L. S. T. e SILVA, L. L., respectivamente. 

Quadro 1 – Contribuição da pesquisadora aos temas da pesquisa através de publicações em 

anais de eventos, artigos em periódicos, capítulos de livros e revisões de livros 

(continua) 

Ano Título Tipo de 

Publicação 

Autores 

2020 O uso do LiteMap em uma 

discussão colaborativa 

Capítulo de 

livro 

ROSA, L. Q.; SILVA, R. 

O.; NUNES, L. L. S. 

T.; V.; REIS, Z. C.; SOUZA, M. 

V. 

2019 Sistemas de autenticação eletrônica 

na avaliação: contribuições na 

educação em rede 

Anais ROSA, L. Q.; SILVA, L. L.; 

MÜLLER, F. M.; SOUZA, M. 

V. 

2019 A correspondência entre objetos de 

aprendizagem e mapas conceituais: 

uma revisão sistemática da 

literatura 

Periódico SILVA, R. O.; ROSA, L. Q.; 

SILVA, L. L.; SOUZA, M. V. 

2018 Aplicação de Badges em 

certificações 

Capítulo de 

livro 

MENDES, V. N.; BARROS, N. 

R. M.; SILVA, L. L. 

2018 Criação de um curso on-line 

visando a inclusão social e esportiva 

através de REA utilizando o 

MOODLE 

Capítulo de 

livro 

JESUS, J. C.; MATTOS, R. 

S.; SILVA, L. L.; SOUZA, M. 

V. 

2018 Dinâmicas na educação em rede: 

tendências tecnológicas 

educacionais e mídias sociais 

Anais ROSA, L. Q.; NUNES, L. L. S. 

T.; PILLON, A. E.; SOUZA, M. 

V. 

2018 EAD, PBL e o desafio da educação 

em rede: metodologias ativas e 

outras práticas na formação do 

educador coinvestigador 

Revisão de 

livro 

ROSA, L. Q.; NUNES, L. L. S. 

2018 Educação fora da caixa: tendências 

internacionais e perspectivas sobre 

a inovação na educação. 

Revisão de 

livro 

ROSA, L. Q.; NUNES, L. L. S. 

T.; SOUZA, R. K. 

2018 Eletrônica básica utilizando a 

metodologia da Blended Learning 

Capítulo de 

livro 

GOMES, A. L.; OLIVEIRA 

JÚNIOR, E. T. O.; MORO, F. 

F.; SILVA, L. L. 

2018 

 

Estado de Flow: uma experiência 

ótima em sala de aula 

Periódico VIANNA, C. T.; NUNES, L. L. 

S. T.; GAUTHIER, F. A. 

O.; SOUZA, M. V. 

2017 A correspondência entre objetos de 

aprendizagem e mapas conceituais: 

uma revisão sistemática da 

literatura 

Anais SILVA, R. O.; ROSA, L. 

Q.; NUNES; L. L. S. 

T.; SOUZA, M. V. 

http://lattes.cnpq.br/5771559359347145
http://lattes.cnpq.br/5771559359347145
http://lattes.cnpq.br/5771559359347145
http://lattes.cnpq.br/5771559359347145
http://lattes.cnpq.br/5771559359347145
http://lattes.cnpq.br/5771559359347145
http://lattes.cnpq.br/5771559359347145
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(continuação) 

Ano Título Tipo de 

Publicação 

Autores 

2017 Educação em rede: o LiteMap como 

ferramenta colaborativa e 

participativa na alfabetização em 

rede 

Anais ROSA, L. Q.; SILVA, R. 

O.; NUNES, L. L. S. 

T.; V.; REIS, Z. C.; SOUZA, M. 

V. 

2017 Educação em rede: o LiteMap como 

ferramenta colaborativa e 

participativa na alfabetização em 

rede 

Capítulo de 

livro 

ROSA, L. Q.; SILVA, R. 

O.; NUNES, L. L. S. 

T.; V.; REIS, Z. C.; SOUZA, M. 

V. 

2017 Reflexões sobre o ensino de 

espanhol através de ambientes 

virtuais de aprendizagem 

Anais SCHARDOSIM, C. R.; NUNES, 

L. L. S. T.; PEDRUZZI, T.  

2017 Reflexões sobre o ensino de 

espanhol através de ambientes 

virtuais de aprendizagem 

Periódico SCHARDOSIM, C. R.; NUNES, 

L. L. S. T.; PEDRUZZI, T.  

2017 Uma discussão colaborativa com o 

uso do LiteMap na disciplina de 

administração da produção: um 

estudo de caso 

Anais SILVA, R. O.; ROSA, L. 

Q.; NUNES, L. L. S. T.; REIS, 

Z. C.; SOUZA, M. V. 

2017 Uma experiência ótima: o flow na 

sala de aula 

Anais NUNES, L. L. S. T.; VIANNA, 

C. T.; GAUTHIER, F. A. 

O.; SOUZA, M. V. 

2016 Educação em Rede: tendências 

tecnológicas e pedagógicas na 

sociedade em rede 

Anais NUNES, L. L. S. T.; ROSA, L. 

Q.; SOUZA, M. V.; SPANHOL, 

F. J. 

2016 Educação em Rede: tendências 

tecnológicas e pedagógicas na 

sociedade em rede 

Periódico NUNES, L. L. S. T.; ROSA, L. 

Q.; SOUZA, M. V.; SPANHOL, 

F. J. 

2016 Mídia e Educação: Educação em 

Rede 

Anais NUNES, L. L. S. T.; 

CARNEIRO, N. O.; SOUZA, M. 

V.; TODESCO, J. 

L. ; BALDESSAR, M. J. 

2016 Mídia e Educação: Educação em 

Rede 

Periódico NUNES, L. L. S. T.; 

CARNEIRO, N. O.; SOUZA, M. 

V.; TODESCO, J. 

L. ; BALDESSAR, M. J. 

2016 Portal de recursos gratuitos 

contribuindo para práticas 

inovadoras de aprendizagem: um 

estudo exploratório 

Capítulo de 

livro 

ROSA, L. Q.; SOUZA, M. V.; 

NUNES, L. L. S. T.; SOUZA, S. 

L. C.; SPANHOL, F. J. 

2016 Relatos de uma experiência 

multicampi sobre ensino de 

espanhol a distância utilizando 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação 

Anais SCHARDOSIM, C. R.; NUNES, 

L. L. S. T. 

 

http://lattes.cnpq.br/5771559359347145
http://lattes.cnpq.br/5771559359347145
http://lattes.cnpq.br/5771559359347145
http://lattes.cnpq.br/5771559359347145
http://lattes.cnpq.br/5771559359347145
http://lattes.cnpq.br/7548741131749775
http://lattes.cnpq.br/5771559359347145
http://lattes.cnpq.br/7548741131749775
http://lattes.cnpq.br/7548741131749775
http://lattes.cnpq.br/7548741131749775
http://lattes.cnpq.br/5771559359347145
http://lattes.cnpq.br/5771559359347145
http://lattes.cnpq.br/5771559359347145
http://lattes.cnpq.br/5771559359347145
http://lattes.cnpq.br/5771559359347145
http://lattes.cnpq.br/5771559359347145
http://lattes.cnpq.br/7548741131749775
http://lattes.cnpq.br/5771559359347145
http://lattes.cnpq.br/5771559359347145
http://lattes.cnpq.br/5771559359347145
http://lattes.cnpq.br/5771559359347145
http://lattes.cnpq.br/5771559359347145
http://lattes.cnpq.br/5771559359347145
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(conclusão) 

Ano Título Tipo de 

Publicação 

Autores 

2016 Relatos de uma experiência 

multicampi sobre ensino de 

espanhol a distância utilizando 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação 

Periódico SCHARDOSIM, C. R.; NUNES, 

L. L. S. T. 

2016 Tecnologias da Informação e 

Comunicação: pesquisa e inovação 

Revisão de 

livro 

NUNES, L. L. S. T. 

2015 Contribuição para a clarificação do 

construto Esquecimento 

Organizacional 

Anais NUNES, L. L. S. T.; FLORES, 

A. R. B.; L.; ULBRICHT, V. R. 

2015 Tecnologia e Redes de 

Computadores. 

Editoração 

de livro 

FREITAS JUNIOR, V.; 

ANTUNES, A. C.; ANDERLE, 

D. F.; CARDOSO, I. S.; 

MALLMANN, J.; LIMAS, J. 

M.; NUNES, L. L. S. T.; 

SOUZA, M. A. S.; SILVA, M. E. 

M. 

2013 Mais do que a sala de aula: 

MOODLE, uma proposta no IFC-

SOMBRIO 

Anais NUNES, L. L. S. T.; ROSA, C. 

M.; MATOS, J. C.; 

FAGUNDES, L. C.; PIRES, L. 

F. M. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

No item, delimitação da pesquisa, definiram-se o campo de ação, o local e os sujeitos 

de pesquisa. 

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

O desafio da limitação foi um dos grandes problemas para o estudo das redes sociais, 

por conta disso, tornaram-se preciso definir de que forma se observará a rede, no entanto, essa 

mesma limitação arbitrária pode influenciar algumas propriedades observadas nessas redes 

(RECUERO, 2009). A Tese delimitou-se em construir um framework conceitual de ARS e TIC 

para organizações em rede utilizando os fluxos de informação e comunicação dispersos com 

vistas a transformá-los em conhecimento.  

A organização em que será analisada a proposta pertence ao grupo de organizações de 

governo, ou seja, organizações do Estado, entende-se desta forma por pertencerem ao órgão 

público federal de ensino. A organização é um Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IF), os sujeitos de pesquisa caracterizaram-se como servidores públicos da 

organização IFC, o servidor público nos IF, é o indivíduo investido em cargo público que atua 
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nas autarquias ou fundações públicas da Administração Indireta. No IFC pode-se prestar 

concurso para o cargo de Professor EBTT ou Técnico Administrativo em Educação (TAE), o 

TAE não pode exercer funções de docência. Nesta pesquisa os servidores públicos, atores e 

sujeitos de pesquisa, são membros da organização, seguindo o Quadro 2, é possível identificar  

a reitoria, as pró-reitorias e as direções dos diversos campi da organização IFC, como sujeitos 

de pesquisa iniciais, no entanto, esses primeiros sujeitos de pesquisa participaram e/ou 

indicaram outros sujeitos na organização em rede para contribuir com as informações em 

relação aos temas da pesquisa, os sujeitos de pesquisa serão melhor definidos no capítulo da 

Metodologia da Pesquisa. 

Quadro 2 – Reitoria, pró-reitorias e direções dos campi da organização IFC 

Função 

Reitoria 

Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional 

Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 

Pró-reitoria de Extensão 

Pró-reitoria de Ensino 

Pró-reitoria de Administração 

Direção do Campus Avançado de Abelardo Luz 

Direção do Campus Araquari 

Direção pro tempore do Campus Blumenau 

Direção pro tempore do Campus Brusque 

Direção do Campus Camboriú 

Direção do Campus Concórdia 

Direção pro tempore do Campus Fraiburgo 

Direção pro tempore do Campus Ibirama 

Direção pro tempore do Campus Luzerna 

Direção do Campus Rio do Sul 

Direção do Campus Santa Rosa do Sul 

Direção pro tempore do Campus São Bento do Sul 

Direção pro tempore do Campus São Francisco do Sul 

Direção pro tempore do Campus Avançado de 

Sombrio 

Direção do Campus Videira 

Fonte: IFC (2019) 

1.5 INEDITISMO 

O ineditismo desta Tese centra-se na contribuição às pesquisas realizadas pelos autores 

Tiffin e Rajasingham (1995) e Souza (2002, 2017), através da aplicação de ARS e TIC, 

considerando a evolução existente desde suas publicações até os dias atuais, o uso dessas 
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ferramentas para organizações em rede buscou refletir na transformação dos fluxos de 

informação e comunicação em conhecimento. O ineditismo e a singularidade da pesquisa, 

encontra-se também na validação do método em uma organização do governo, pois de acordo 

com Souza (2002, 2017) seu estudo ocorreu em organizações não governamentais, contudo, o 

mesmo serve como base para identificação e análise de outras redes. As redes existem, porém 

não seria possível perceber e comprovar sua integração, seus fluxos e o uso de suas TIC para 

não os deixar dispersos, tudo o que se tem está no individual e não no integrado. Castells (1999) 

afirma que não se deve ter nas TIC apenas a aplicação de uma ferramenta e sim o 

desenvolvimento de processos. Nesta pesquisa, as TIC serão parte da temática realizando um 

papel fundamental na pesquisa, na metodologia e como ferramentas de mídia, desta forma 

torna-se um ineditismo esta proposta metodológica para organizações em rede. Ribeiro et al. 

(2018), neste sentido, nos remetem a reflexão da necessidade de se programar e pensar em fazer, 

nas Ciências e na Educação, o uso das tecnologias e dos dispositivos digitais afirmando que ao 

evoluirmos da década de 1980 para os dias atuais seria como transpormos do período da pedra 

lascada para todas as possibilidades dos avanços das TIC. 

A busca exploratória realizada entre os termos da pesquisa demonstrou um número 

reduzido de publicações sendo possível perceber no APÊNDICE A — Busca exploratória para 

identificação do ineditismo e da singularidade da pesquisa, ao relacionar-se vários temas já 

investigados anteriormente individualmente por outros autores, porém ao se pesquisar os termos 

relacionados, estes resultam em poucas publicações, sendo possível verificar no APÊNDICE A 

através de tabelas e gráficos com o número de publicações dos termos da pesquisa nas bases de 

dados Scopus, Scielo e WoS, limitando-se aos idiomas português, inglês e espanhol. Iniciaram-

se com pesquisas sobre a Análise de Redes Sociais (ARS) e Framework Conceitual. Utilizaram-

se os termos de busca, ou strings de busca, em todos os campos. Este primeiro passo contribuiu 

para identificação dos termos e o ineditismo da pesquisa, deparando-se com vários temas 

relacionados com a pesquisa, tais como: Análise de Redes Sociais, Framework Conceitual, 

Redes, Conhecimento, Organizações em rede, Educação em Rede, Fluxos de Informação e 

Fluxo de Comunicação. 

1.6 ADERÊNCIA DA PESQUISA AO PPGEGC/UFSC 

Na presente pesquisa não se pretende construir uma linha de teorias ou de influências 

acerca da natureza do conhecimento, foi descrita a perspectiva teórica acerca do conhecimento 

baseado na epistemologia pragmática apresentando seu significado e abrangência no capítulo 
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do Referencial Teórico. A sociedade pós-industrial foi organizada em torno do conhecimento 

para alcançar o controle social e a direção da inovação e da mudança, o que, por sua vez, leva 

a novas relações sociais e novas estruturas que precisam ser abordadas politicamente (BELL, 

2006). A importância da terra na produção mudou drasticamente à medida que a economia 

passou da agricultura para a indústria, o movimento para o conhecimento também muda, a 

economia exige repensar os fundamentos econômicos (DRUCKER, 1994). 

A evolução da sociedade se descreve por suas próprias necessidades, no ambiente 

agrícola e artesanal eram necessários menos recursos do que nos dias atuais. Com o surgimento 

de maquinários na indústria, foram necessários outros recursos para que os homens daquela 

época estivessem produzindo seus bens. Contudo, a evolução contínua suplanta a sociedade 

industrial para uma sociedade da informação.  

A potencialidade da informação já foi percebida como uma nova sociedade, por Bell 

(2006), este sociólogo, em 1973, apesar de não descrever com este termo, introduz esta 

concepção ao caracterizar a sociedade baseada no conhecimento teórico. Ali viveu-se em um 

período de transição entre uma sociedade industrial para uma sociedade da informação. 

Entende-se que esta sociedade da informação evoluiu para sociedade do conhecimento. Hoje já 

se tornou um conceito aceito e conhecido de que vivemos em uma sociedade em rede 

(CASTELLS, 1999), numa sociedade do conhecimento. Se vivemos em uma sociedade 

reconhecida e entendida como uma sociedade em rede, então a educação desta sociedade, ou 

qualquer organização, também deve ser reconhecida e entendida como uma educação em rede 

ou uma organização em rede (SOUZA, 2018).  

Em suas dimensões, segundo o PPGEGC/UFSC (2018), o conhecimento pode ser 

cognitivista, conexionista e autopoiético. No conexionismo, as regras sobre como processar 

informações não são universais, elas variam localmente, desta forma, as organizações são vistas 

como redes auto-organizadas, compostas de relacionamentos e impulsionadas pela 

comunicação, neste sentido, o principal método na epistemologia conexionista considera olhar 

para os relacionamentos e não se concentrar no indivíduo ou em todo o sistema, assim, os 

modelos do conexionista são construídos em um grande número de unidades interagindo que 

são capazes de influenciar um ao outro enviando sinais de ativação por caminhos de 

interconexão, nesta epistemologia as organizações são vistas como redes (VENZIN, von 

KROGH e ROOS, 1998). Contudo, Fialho, Machado e Moussa (2016) afirmam que o 

conhecimento, em sua visão integral, incorpora os conceitos: cognitivo, conexionista e 

autopoiético, como aspectos de uma mesma realidade. Buscaram-se uma visão pragmática, 
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então não se definiu apenas uma das visões em separado, e sim tem-se o entendimento que cada 

uma delas contribuirá em determinado momento. 

Para o PPGEGC/UFSC, o conhecimento se revela como o resultado do encontro de 

actantes4 humanos ou não humanos na geração de valor (PPGEGC/UFSC, 2018), ou seja, 

conhecimento torna-se conteúdo ou processo resultante de interações sócio técnicas entre 

agentes humanos e tecnológicos, neste sentido, também se aborda como relevante fator 

estratégico para a geração de valor e equidade social (PPGEGC/UFSC, 2018). A presente 

pesquisa está inserida no PPGEGC/UFSC na área de concentração de Mídia do Conhecimento, 

especificamente na linha de pesquisa, intitulada de Mídia do Conhecimento.  

Perassi (2019) descreve as áreas de mídia e mídia do conhecimento como sendo 

aquelas que desenvolvem pesquisas de base relacionando a mídia, tecnologia, organizações e 

sociedade e aquelas pesquisas aplicadas ou tecnológicas envolvendo a mídia ou sistemas 

mediadores em comunicação, educação e gestão social e empresarial. O mesmo autor ainda 

relaciona pelo menos três grandes temas específicos: 

a) teoria de mídia, como suporte tecnológico, campo semiótico (significação) e sistema 

social (comunicação social e organizacional); 

b) desenvolvimento tecnológico, aplicando o conhecimento na produção ou na 

avaliação de sistemas mediadores ou mídia; 

c) coleta, registro e conservação de conhecimento, por meio da pesquisa sistemática 

de depoimentos e documentos em repositórios.  

A presente Tese vem juntar-se aos estudos do PPGEGC/UFSC ao construir um 

framework conceitual de ARS e TIC para organizações em rede, os estudos nessas organizações 

em rede que colaboram e não tem sido pesquisadas, na busca em fortalecer a rede já existente 

e transformar os fluxos de informação e comunicação em conhecimento com o uso de ARS e 

TIC para organizações em rede. 

Esta Tese encontra-se incluída nas pesquisas aplicadas ou tecnológicas envolvendo a 

mídia ou sistemas mediadores em comunicação, educação e gestão social e empresarial. Ainda, 

no tema desenvolvimento tecnológico, aplicando o conhecimento na produção ou na avaliação 

de sistemas mediadores ou mídia, vem juntar-se as pesquisas já realizadas no PPGEGC/UFSC 

com temas pertinentes a esta pesquisa, tais como: rede social, análise de rede social, rede 

organizacional, fluxo de informação, história oral temática e framework conceitual, a seguir, no 

                                                 
4 Actantes. Aquele que participa numa ação ou num processo. Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. 
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Quadro 3, descreveu-se as Teses e Dissertações defendidas no PPGEGC/UFSC e que 

contribuíram como fonte de pesquisa. 

Quadro 3 – Teses e Dissertações do PPGEGC/UFSC com contribuições à presente pesquisa 

Autor Título da Dissertação (D) ou Tese (T) Ano Tipo 

BALANCIERI, 

R. 

Um método baseado em ontologias para explicitação de 

conhecimento derivado da análise de redes sociais de um 

domínio de aplicação 

2010 T 

BORDIN, A. S. Framework baseado em conhecimento para análise de rede 

de colaboração científica 

2015 T 

CLEMENTI, J. 

A. 

Comunicação científica bidirecional nas mídias sociais: um 

framework à luz das Relações Públicas. 

2019 T 

DIANA, J. B. Möbius: um modelo para Polos EaD. 2019 T 

FORMANSKI, 

J. G. 

A estrutura da rede social organizacional e sua influência no 

fluxo de conhecimento inovador 

2018 T 

GONÇALVES, 

S. V. 

Fluxos de informação para a criação do conhecimento em 

curadoria de conteúdo: estudo de caso do programa Cómo 

Vamos 

2018 D 

LINDNER, L. 

H. 

Diretrizes para o design de interação em redes sociais 

temáticas com base na visualização do conhecimento 

2015 D 

LOPES, L. D. Framework conceitual de elementos da mídia digital 

MOOC: tecnologia pedagógica com ênfase em videoaulas 

2019 T 

MIRANDA, C. 

F. 

Parâmetros constitutivos de uma narrativa visual para o 

jornalismo digital: um framework conceitual 

2018 T 

PRIM, M. A. Elementos constitutivos das redes de colaboração para 

inovação social no contexto de incubadoras sociais 

2017 D 

REICHERT, F. Modelo de criação de espaços de colaboração em parcerias 

público-privadas – PPP por meio de Comunidades de 

Prática – CoP 

2008 T 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

Essas Teses e Dissertações do PPGEGC apontaram a necessidade de se avaliar as 

estruturas das organizações através da análise da rede social, algumas dessas pesquisas também 

deixam clara à necessidade da constituição de frameworks conceituais para análise e estudo do 

desenvolvimento de processos dessas organizações, bem como apontaram metodologias 

específicas para análise de trabalhos em redes de colaboração. Esta Tese contribui com os 

estudos existentes no âmbito do PPGEGC e se diferencia ao integrar todos esses modelos em 

uma única ARS e TIC com metodologias de comunidades e organizações em rede e criação de 

framework específico para tanto, pode ser subsídio para pesquisas na área de mídia e 

conhecimento que precisam fazer análise de rede e TIC. 

Miranda (2018) contribuiu com esta pesquisa ao referenciar o termo Framework 

conceitual dos autores Cross, Lane e White (1999) e Shehabudenn et al. (2000). Já o estudo de 
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Formanski (2018) colaborou ao estabelecer os atores na rede e descrever a teoria dos laços 

fracos. 

Gonçalves (2018), em seu capítulo sobre fluxos de informação nas organizações 

contribuiu com suas fundamentações teóricas ao trazer as camadas do fluxo de informação de 

Castells, além de fortalecer os conceitos dos autores Inomata e Davenport e Prusak. Já Prim 

(2017), em sua Dissertação, pode cooperar com suas definições sobre redes de colaboração e 

redes de atores. A forma colaborativa como este movimento se apresentou mostra as redes de 

atores e os trabalhos colaborativos, a Figura 3 apresenta os elementos da rede de colaboração.  

Figura 3 – Elementos da rede de colaboração 

 

Fonte: Adaptado de Prim (2017) 

Bordin (2015) usou análise de redes sociais em sua Tese, o estudo contribuiu com sua 

base teórica sobre análise de redes sociais e rede de colaboração, além de explicitar sobre a 

representação de conhecimento do framework através de módulos de implementação e que 

podem ser reutilizados em outros contextos ou aplicações. Observaram-se nesta pesquisa de 

Bordin (2015) a forma de representação de uma rede, normalmente realizada através de grafo 

ou matrizes (nodos e relacionamentos) e os conteúdos dos artefatos produzidos pelas relações 

de uma rede, que tem um potencial para complementar a análise da rede. 
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Ao abordar o tema das Redes Sociais Temáticas (RST), Lindner (2015) contribuiu com 

a presente Tese ao identificar os elementos da RST, sendo um organismo social colaborativo 

associando uma comunidade on-line a um objeto de conhecimento entre diferentes pessoas, 

experiências, documentos etc. O autor ainda afirma que a RST está propícia para equipes e 

grupos de trabalho ou de escola, de uma determinada disciplina ou comunidades de prática, 

sendo elas formadas, essencialmente, por quatro entidades: tema, pessoas, aplicativo e 

infraestrutura, como ilustrado na Figura 4. 

Figura 4 – Elementos da Rede Social Temática (RST) 

 

Fonte: Lindner (2015) 

Balancieri (2010) em sua Tese corrobora ao abordar os temas sobre análise de redes 

sociais e fluxos de informação. O seu aprofundamento histórico sobre redes, modelos de redes 

e medidas de análise trouxe uma sequência temporal as redes assim como referências 

bibliográficas que confirmaram as pesquisas realizadas. Em Reichert (2008) foi possível 

verificar o uso do método da história oral temática para a coleta de narrativas, este conjunto de 

procedimentos utilizaram-se nesta pesquisa. 
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1.7ESTRUTURA DO TRABALHO 

Para atender aos objetivos desta Tese dividiu-se o trabalho em cinco capítulos, mais 

as Referências e Apêndices, compreendendo estes em: Introdução, Referencial Teórico, 

Metodologia da Pesquisa, Framework Conceitual de ARS e TIC e Considerações Finais. 

No primeiro capítulo, o da Introdução, contextualiza-se o tema evidenciando-se a 

problemática e o problema de pesquisa delineando os objetivos, geral e específicos, a seguir, 

descreve-se a justificativa da pesquisa, no âmbito social, organizacional e pessoal, logo depois, 

a delimitação da pesquisa, o ineditismo, a aderência da pesquisa ao PPGEGC/UFSC, e, por 

último, a presente estrutura do trabalho.  

No segundo capítulo da Tese, o do Referencial Teórico, descrevem-se os temas 

pertinentes a pesquisa, contribuindo com o aprofundamento teórico através dos temas: redes 

sociais, fluxos de informações na perspectiva de redes organizacionais, organizações em rede e 

os fluxos de comunicação, Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e educação em 

rede. 

No terceiro capítulo, o da Metodologia da Pesquisa, define-se a visão de mundo 

pragmática do estudo, em seguida caracteriza-se a pesquisa, descreveram-se os procedimentos 

metodológicos, as técnicas de coleta de dados e a construção do framework conceitual.  

No capítulo quatro, do Framework Conceitual Dandelion de ARS e TIC para 

organizações em rede, apresentam-se a construção dos elementos: (1) identificação e 

sistematização da história da organização, (2) análise dos principais eventos, serviços e 

stakeholders da rede, (3) identificação e análise da comunicação na organização em rede, (4) 

identificação da utilização das TIC na organização em rede, (5) identificação dos níveis fractais 

da organização em rede, (6)  desenho da rede com o uso de ARS e TIC e (7) análise da 

organização rede. 

E no último capítulo, o das Considerações finais, expõe-se efetivamente o objeto 

investigado, analisado e interpretado, através da síntese comentada das ideias e dos resultados, 

demonstrando o alcance dos objetivos da pesquisa e propondo trabalhos futuros, logo após, nas 

Referências, referenciam-se as publicações utilizadas nesta Tese e por fim, apresentam-se os 

apêndices corroborando com informações complementares construídas pela pesquisadora. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Na revisão de literatura buscaram-se sustentar a base teórica com os pilares 

pertinentes ao estudo através de temas sobre redes, redes sociais, análise de redes sociais, 

organizações em rede, TIC e Educação em Rede, contribuindo para o aprofundamento 

conceitual. 

2.1 REDES SOCIAIS 

Convivemos em uma sociedade em rede (CASTELLS, 1999) e estudar fenômenos 

relacionados à rede pode permitir inferir esses eventos das redes nas organizações. As redes 

estão na sociedade e a sua importância se mostra pelas conexões humanas, assim, a 

compreensão do significado de rede se faz indispensável em um entendimento básico sobre 

rede, necessária às pessoas e especialmente aos jovens (SAYAMA et al. 2015). 

Desde o seu boom no final do século 20, segundo Watts e Strogatz (1998) e Barabási 

e Albert (1999), o conceito de redes tornaram-se cada vez mais relevante para a vida cotidiana 

das pessoas. Quase todo sistema que nos cerca, ou existe entre ou dentro de nós, pode ser 

entendido como uma rede, ou seja, uma estrutura discreta que consiste em nós (vértices, 

entidades, atores, itens) e nas bordas (links, relacionamentos, laços, conexões) que conectam os 

nós (SAYAMA et al., 2017). 

Na busca por um material acessível para iniciação a redes a Network Science and 

Education for the Interconnected World (NetSciEd), a Rede de Ciência e Educação para o 

Mundo Interconectado, se esforçou para criar um documento com informações básicas sobre 

rede, utilizou ferramentas para identificar e caracterizar os conceitos fundamentais para quem 

busca conhecer redes através de  conferências e simpósios com cientistas especialistas e 

estudantes, desta forma chegaram a sete conceitos de redes que devem ser difundidos em toda 

comunidade acadêmica com o folheto chamado de Network Literacy, no português conhecido 

como Iniciação a Redes (SAYAMA et al., 2015). 

Sayama et al. (2015) descreveram os sete conceitos básicos para o estudo de redes: 

1. As redes estão por toda parte. 

2. Redes descrevem como as coisas se conectam e interagem. 

3. As redes podem ajudar a revelar padrões. 

4. As visualizações podem ajudar a fornecer um entendimento das redes. 

5. A tecnologia computacional de hoje permite que você estude redes do mundo real. 
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6. As redes ajudam a comparar uma grande variedade de sistemas. 

7. A estrutura de uma rede pode influenciar seu estado e vice-versa. 

Exemplos de redes são onipresentes, considerando a internet, mídias sociais, sistemas 

financeiros, redes de transporte, ecossistemas, organizações, amizades, escolas, salas de aula, 

materiais didáticos, cérebros, sistemas imunológicos e até genes / proteínas dentro de uma única 

célula (SAYAMA, 2015). 

O conhecimento sobre redes pode nos ajudar a entender esses sistemas, tornando-o 

uma alfabetização útil para as pessoas se tornarem eficazes neste mundo cada vez mais 

complexo e interconectado do século XXI (SHEETZ; DUNHAM; COOPER, 2015; SAYAMA 

et al., 2017). Ciência em rede, segundo Barabási (2013), tornaram-se um campo interdisciplinar 

de pesquisa científica em redes, oferece uma abordagem poderosa para conceituar, desenvolver 

e compreender soluções para problemas sociais, de saúde, tecnológicos e ambientais 

complexos. 

O conhecimento da Ciência das Redes aponta entendimentos promissores, dado que 

leva a refletir a atualidade em que estamos e compreender as várias manifestações que ocorrem 

nos diversos ramos da ciência (Cavalcante, 2009). As primeiras explicações surgiram no Séc. 

XVIII, a seguir, para contribuir na pesquisa, a Teoria dos Grafos e o Mundo Pequeno. 

2.1.1 Teoria dos Grafos 

A teoria de grafos, com o problema da cidade de Königsberg e a travessia através das 

suas sete pontes representando uma rede de ligações tornaram-se uma das primeiras referências 

a rede, teve seu início em 1736. Euler (1766) tentou resolver o problema da cidade e suas sete 

pontes, sua conclusão foi que: um grafo conectado G torna-se euleriano se, e somente se, o grau 

de cada vértice de G for par.  

Um grafo G (V, A) seria definido pelo par de conjuntos V e A, onde: 

V - conjunto não vazio: os vértices ou nodos do grafo; 

A - conjunto de pares ordenados a= (v, w), v e w ∈ V: as arestas do grafo. 

 (WILSON, 1998). 

O problema das sete pontes de Königsberger pergunta se um determinado diagrama 

pode ser desenhado sem levantar o lápis do papel e sem repetir nenhuma linha. O nome 

'Euleriano' surge do fato de que Euler foi a primeira pessoa a resolver o famoso problema das 

pontes de Königsberger, que pergunta se você pode cruzar cada uma das sete pontes, como 

ilustrado na Figura 5, exatamente uma vez e retornar ao seu ponto de partida (WILSON, 1998). 
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Figura 5 – Desenho das sete pontes de Königsberger representando o Grafo G 

  
Fonte: Euler (1766) 

Segundo a teoria dos grafos, um grafo seria composto por um conjunto de objetos 

ligados entre si. Os objetos são denominados de vértices enquanto que as ligações, 

caracterizando uma relação entre os objetos, são denominadas de arestas. Para além das 

denominações vértice-aresta usadas na caracterização do sistema também seria possível 

encontrar as designações equivalentes nó-ligação (ALBERT; BARABÁSI, 2002) 

Na teoria dos grafos, um caminho em um grafo seria uma sequência de vértices, de tal 

modo que, de cada um de seus vértices, existe uma aresta para o próximo vértice na sequência, 

este caminho pode ser infinito, mas um caminho finito sempre tem um primeiro vértice, 

chamado seu vértice de início, e um último vértice, chamado seu vértice final. Ambos são 

chamados de vértices terminais ou terminais do caminho. Os outros vértices no caminho são 

vértices internos. Um ciclo torna-se um caminho tal que o vértice inicial e o vértice final são os 

mesmos. A escolha do vértice inicial em um ciclo seria arbitrária. Um ciclo dirigido sem as 

flechas, seria apenas um ciclo (NEWMAN, BARABÁSI, WATTS, 2006).  

Um grafo G consiste de um conjunto finito não vazio de vértices (nós) V (G) e um 

conjunto finito de arestas (arcos) E (G), Figura 6, tal que cada elemento do conjunto E seria 

representado por pares não ordenados distintos de elementos distintos de V (G) chamados de 

arestas. Denominamos V (G) o conjunto de vértices e E (G) o conjunto de arestas de G. Por 

exemplo, a Figura 6 representa o grafo G cujo conjunto de vértices V (G) é {w, v, u, z} e cujo 

conjunto de arestas E (G) consiste das arestas uv, uw, vw e wz (WILSON, 1998). 

V= {v1, v2,..., vn}. // V é o conjunto de vértices v1, v2,..., vn., E= {e1, e2, ..., em}. // E é 

o conjunto de arestas e1, e2, ..., em, ek= {vi, vj, onde vi, vj ∈ V. // ek é a aresta que liga o vértice 

vi ao vértice v. Um grafo conexo G é euleriano se existir uma trilha fechada contendo cada 
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borda de G. Note que esta definição requer que cada aresta seja percorrida uma vez e somente 

uma vez.  

Figura 6 – Grafo G onde cada aresta seja percorrida uma vez e somente uma vez 

 
Fonte: Wilson (1998) 

As pessoas usaram a ideia de rede social vagamente por mais de um século para 

conotar conjuntos complexos de relacionamentos entre membros dos sistemas sociais em todas 

as escalas, do interpessoal ao internacional. Moreno, em 1934, utilizava a teoria dos grafos no 

sociograma, ferramenta de visualização e modelagem de interação, frequentemente envolvia 

perguntar às pessoas a quem elas escolheriam, digamos, convidar para uma festa ou trabalhar 

em um projeto (MORENO,1978).  

Os pilares da conceituação sociométrica são os conceitos universais de espontaneidade 

e criatividade, desta forma a sociometria tomou esses conceitos do nível metafísico e filosófico 

e os levou a testes empíricos por meio do método sociométrico, sendo assim, uma apresentação 

desses conceitos é o primeiro passo dentro do sistema sociométrico (MORENO, 1978).  

As redes totais encontram fundamentação, inicialmente, nos trabalhos de Moreno 

(1978), onde as redes inteiras derivavam dos trabalhos de Mitchell, que as desenvolveu a partir 

do estudo de Barnes, a referência do pesquisador é uma instituição, organização, local, uma 

escola (RECUERO, 2009). 

Nas palavras de Moreno (1978), a sociometria aspira ser uma ciência por si só como 

um prólogo indispensável para todas as ciências sociais, no entanto, sem abandonar a visão da 

totalidade por uma polegada, ela recuou do máximo para o mínimo, para os átomos e moléculas 

sociais, podendo, portanto, ser chamada de sociologia dos eventos dinâmicos microscópicos, 

independentemente do tamanho do grupo social ao qual ela foi aplicada,  pequeno ou grande, e 

o mais importante disso é, o resultado do desenvolvimento sociométrico tem sido que a 
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investigação dos menores agregados sociais se tornou mais interessante que a dos grandes 

agregados. 

O conceito de redes randômicas surgiu com os pesquisadores Solomonoff e Rapoport 

(1951) como proposta para o mecanismo de formação de redes. Os mesmos autores definiram 

as redes aleatórias, considerando os numerosos problemas em vários ramos da biologia 

matemática, considerando um agregado de pontos de cada um deles emitindo um certo número 

de linhas dirigidas para fora (axones). Cada axônio termina em algum ponto do agregado, e a 

probabilidade de um axônio de um ponto terminar em outro ponto seria a mesma para cada par 

de pontos no agregado, a configuração resultante constitui uma rede aleatória 

(SOLOMONOFF; RAPOPORT, 1951). 

Os mesmos autores criaram hipóteses para as redes aleatórias:  

a) Um problema na teoria das redes neurais. Suponha que os pontos de 

uma rede sejam neurônios. Qual é a probabilidade de que exista um 

caminho entre um par arbitrário de neurônios na rede? Se a rede tiver 

um viés, qual é a probabilidade de existir um caminho entre um par 

especificado? Em particular, qual é a probabilidade de que um neurônio 

seja um membro de um ciclo (ou seja, existe um caminho do neurônio 

para si mesmo através de qualquer número positivo de internódios)? 

Ou, pode-se perguntar, o que é a probabilidade de que exista um 

caminho de um determinado neurônio para todos os outros neurônios 

da rede? 

b) Um problema na teoria das epidemias. Suponha que um número de 

indivíduos em uma população fechada contraia uma doença contagiosa, 

que dura um tempo finito e depois os matam ou os torna imunes. Se a 

probabilidade de transmissão é definida para cada par de indivíduos, 

qual é o número esperado de indivíduos que contrairão a doença em um 

horário especificado? Em particular, qual é o número esperado de 

indivíduos que eventualmente (após um tempo infinito) contrair a 

doença? Ou então, qual é a probabilidade de toda a população 

sucumbir? Note que se a probabilidade de transmissão for considerada 

a mesma para cada par de indivíduos, estamos lidando com uma rede 

aleatória. 

c) Um problema na genética matemática. Dada a probabilidade de 

acasalamento entre cada par de indivíduos em uma população (em 

função de sua distância, parentesco ou afins), qual é o número esperado 

de ancestrais de uma determinada ordem para cada indivíduo? 

Claramente, quanto menor o número esperado de ancestrais, quanto 

maior a homogeneidade genética da população. 

Em 1954, J. A. Barnes começou a usar o termo redes sistematicamente para denotar 

padrões de laços, abrangendo conceitos tradicionalmente usados pelo público e aqueles usados 
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por cientistas sociais: grupos limitados (por exemplo, tribos, famílias) e categorias sociais (por 

exemplo, gênero, etnia).  

Os grafos aleatórios se tornaram popularizados com as pesquisas de Erdös e Rényi 

com a teoria randômica dos grafos (NEWMAN; BARABÁSI; WATTS, 2006). Os grafos eram 

considerados estocásticos e ao invés de analisá-los de forma determinística, sugere-se um 

modelo de rede aleatórias, conhecido como grafos aleatórios (ERDÖS; RÉNYI, 1959, 1960, 

1961). 

As primeiras contribuições foram Solomonoff e Rapoport, contudo a teoria aleatória 

de grafos tornou-se conhecida somente no final dos anos 50 e início dos 60, quando vários 

trabalhos importantes sobre o assunto apareceram quase simultaneamente de Ford e Uhlenbeck, 

1957, Erdös e Rényi, 1959, 1960 e Gilbert 1959 (NEWMAN; BARABÁSI; WATTS, 2006). 

Entre estes, os mais influentes e os mais relevantes para o trabalho atual, foram os trabalhos de 

Paul Erdös e Alfred Rényi, que são considerados os pais da teoria moderna de grafos aleatórios 

entre os quais se destaca a sua teorização sobre “grafos randômicos” (random graphs), e de 

como traduziam a formação de redes sociais (NEWMAN; BARABÁSI; WATTS, 2006; 

GAMEIRO, 2008; CAVALCANTE, 2009). A forma como a rede se apresenta, sua topologia, 

pode ser identificada em três tipos básicos: centralizada, descentralizada ou distribuída 

(BARAN; BOEHM; SMITH, 1964). 

Figura 7 – Redes de comunicação centralizada 

 
Fonte: Baran, Boehm e Smith (1964) 

É possível conhecer as redes de comunicação geradas, apesar da possibilidade de 

desenhar uma variedade de redes, podendo ser centralizadas (ou estrela), Figura 7, Baran, 

Boehm e Smith (1964) afirmam que a rede centralizada se mostra vulnerável devido ao formato 

de comunicação entre os nós, pois a destruição de um único nó central destrói a rede toda, as 
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redes descentralizadas, Figura 8 ou distribuídas (ou rede ou malha), nem sempre é necessária a 

dependência total de um único ponto. 

Figura 8 – Redes de comunicação descentralizada 

 
Fonte: Baran, Boehm e Smith (1964) 

Ao contrário das redes anteriores definidas, nas redes distribuídas, a eliminação de um 

ponto não afetará significativamente a estrutura da rede, Figura 9 (BARAN; BOEHM; SMITH, 

1964). 

Figura 9 – Redes de comunicação distribuída 

 
Fonte: Baran, Boehm e Smith (1964) 

Recuero (2009) afirma que estas topologias são interessantes, pois as mesmas possuem 

vários elementos para estudos das redes sociais, contudo se tratam de modelos fixos e que em 

uma mesma rede social poderíamos ter várias características e elementos dos três modelos, 

dependendo da rede e do momento em que se observar a rede. 
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2.1.2 Mundo Pequeno (Small World) 

Em 1929, fora do mundo científico, Karinthy já citava os graus de separação em seu 

conto Chains (NEWMAN; BARABÁSI; WATTS, 2006). O autor já afirmava, em 1929, que o 

planeta Terra nunca tinha sido tão pequeno como o era naquela época, falando relativamente 

claro, dizia que o planeta parecia ter encolhido, devido ao pulso acelerado da comunicação 

física e verbal, apesar de já ter surgido este tema anteriormente, Karinthy dizia nunca o ter 

enquadrado dessa maneira. O autor relatou: - Nós nunca falamos sobre o fato de que qualquer 

um na Terra, por vontade minha ou de qualquer um, possa agora aprender em apenas alguns 

minutos o que eu penso ou faço, e o que eu quero ou o que eu gostaria de fazer. E continua: - 

Se eu quisesse me convencer do fato acima: em alguns dias eu poderia ser - Hocus pocus!5 - 

Onde eu quero estar (KARINTHY, 1929). Este parágrafo descreve um pedaço do conto de 

Karinthy e não poderia ser mais presente, como um passe de mágica, Newman, Barabási e 

Watts (2006) trouxeram este texto para citar o mundo pequeno em que vivemos.  

O mesmo fenômeno do mundo pequeno, com fundamentos científicos, teve seu início 

em meados de 1950 com o ensaio Contatos e influência, escrito por Ithiel de Sola Pool e 

Manfred Kochen, contudo tendo sido publicado somente em 1978 (POOL; KOCHEN, 1978).  

Watts e Strogatz (1998) abordaram o mesmo tema em análise de redes sociais, baseados em 

Pool e Kochen. As questões levantadas por Pool e Kochen diziam respeito a padrões de 

convivência ligando pares de pessoas, especulando que qualquer pessoa nos Estados Unidos 

estaria ligada por uma corrente de relacionamentos envolvendo no máximo sete intermediários 

(FREEMAN, L. C. 2004). Vários estudantes se apropriaram dos pressupostos de Pool e Kochen, 

incluindo Stanley Milgram, que os usou como base para sua Tese de doutorado sobre o mundo 

pequeno, Milgram publicou vários artigos sobre o assunto, um deles foi uma popularização que 

apareceu em Psychology Today, em 1967 (MILGRAM, 1967). 

O modelo de Watts e Strogatz (1998) começa com uma tentativa de capturar 

agrupamentos, a tendência universal de amigos de amigos serem amigos, os autores citaram o 

artigo da Psychology Today de Milgram, bem como um livro posterior editado por Kochen, em 

1989, sobre a ideia do mundo pequeno, mas eles aparentemente não descobriram nenhuma outra 

literatura sobre o assunto, em todo caso, eles introduziram um modelo inteiramente novo que 

foi projetado para explicar tanto o agrupamento encontrado na interação humana quanto os 

caminhos curtos que ligam pares de indivíduos (FREEMAN, L. C., 2004). 

                                                 
5 Hocus Pocus... encantamento utilizado por mágicos do século XVI, Dictionary.com. 
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A contribuição do estudo está no uso de cadeias de conhecimento para estender os 

contatos de um indivíduo a um alvo geograficamente e socialmente remoto, e no tamanho da 

população da qual os membros das cadeias foram sorteados, o número médio de intermediários 

observado neste estudo foi um pouco maior que cinco (TRAVERS; MILGRAM, 1969).  

Granovetter (1973), conforme ilustrado na Figura 10, demonstra que um laço fraco 

possui grande influência entre os laços fortes construindo pontes entre eles, identificando aí a 

importância desses laços.  O autor nos revela que, em geral, cada pessoa tem muitos contatos, 

uma ponte entre A e B fornece a única rota pela qual a informação ou uma influência pode fluir 

de qualquer contato de A para qualquer contato de B e, consequentemente, de qualquer pessoa 

conectada indiretamente a A para qualquer um conectado indiretamente a B. Assim, no estudo 

da difusão, podemos esperar que as pontes assumam um papel importante. 

Figura 10 – Diagrama da influência da força do laço fraco e os laços fortes 

 

Fonte: Granovetter (1973) 

Independentemente de os nós representarem indivíduos, organizações ou mesmo 

países, e os vínculos se referirem a comunicação, cooperação, amizade ou comércio, os vínculos 

podem ser diferenciados na maioria dos ambientes (OPSAHL; AGNEESSENS; SKVORETZ, 

2010). Essas diferenças podem ser analisadas definindo-se uma rede ponderada, na qual os 

laços não estão apenas presentes ou ausentes, mas tem alguma forma de peso ligada a eles. Em 
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uma rede social, o peso de um empate é geralmente uma função da duração, intensidade 

emocional, intimidade e troca de serviços (GRANOVETTER, 1973). 

2.1.3 Análise de Redes Sociais (ARS) 

Uma rede social seria uma estrutura social composta de indivíduos (ou organizações) 

denominados "nós", que são ligados (conectados) por um ou mais tipos específicos de 

interdependência, tais como amizade, parentesco, interesse comum, troca financeira, antipatia, 

relacionamentos, ou relações de crenças, conhecimento ou prestígio (WASSERMAN; FAUST, 

1994). 

As redes sociais estão à nossa volta desde tempos imemoriais, podem ser encontradas 

em torno de nós em uma variedade de formas, reais ou virtuais, mas suas propriedades básicas 

ainda permanecem as mesmas, a rede social foi definida de diferentes maneiras, mas sua 

dependência dos fundamentos da matemática permaneceu inalterada em quase todas as 

definições (ARIF, 2015). 

Redes sociais têm sido e estão sendo cada vez mais representadas através de 

representações matemáticas como gráficos, matrizes e relações. Podemos definir redes sociais 

como sendo uma representação estruturada dos atores sociais (nós) e suas interconexões (laços), 

ou seja, uma estrutura social composta de indivíduos ou organizações, chamados de nós, 

conectados por algum tipo de interdependência, entendidos como laços (WASSERMAN; 

FAUST, 1994; JIN; MATSUO; ISHIZUKA, 2006). 

Precursores de redes sociais no final do século XIX incluindo Émile Durkheim e 

Ferdinand Tönnies, este último argumentou que os grupos sociais podem existir como laços 

sociais pessoais e diretos que ligam indivíduos que compartilham valores e crenças, ou elos 

sociais impessoais, formais e instrumentais (WASSERMAN; FAUST, 1994). 

Os mesmos autores ainda afirmam que Georg Simmel, escrevendo na virada do século 

XX, foi o primeiro estudioso a pensar diretamente em termos de redes sociais. Seus ensaios 

apontaram para a natureza do tamanho da rede na interação e para a probabilidade de interação 

em redes frouxamente unidas (laços fracos) em vez de grupos. Mucheroni (2016) descreveu a 

linha do tempo de redes identificando fatos e pesquisadores, Figura 11.  

A Figura resumiu alguns dos pesquisadores e fatos relacionados a Rede, sendo que 

alguns desses itens já foram discutidos nas seções 2.1.1 e 2.1.2 e outros serão discutidos nos 

itens a seguir. É visível na Figura que, depois de um hiato nas primeiras décadas do século XX, 

surgiram três tradições principais nas redes sociais.  
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Figura 11 – Linha do tempo identificando os fatos e os pesquisadores relacionados a redes 

 
Fonte: Mucheroni (2016) 

Na década de 1930, J. L. Moreno foi pioneiro no psicodrama, sociodrama, 

interpretação de papéis, dinâmica de ação, técnica de aquecimento, psicoterapia de grupo e 

sociometria, com gravações e análises sistemáticas da interação social em pequenos grupos, 

especialmente salas de aula e grupos de trabalho (sociometria), enquanto um grupo de Harvard 

liderado por W. Lloyd Warner e Elton Mayo explorou relações interpessoais no trabalho 

(WASSERMAN; FAUST, 1994). Em 1940, o discurso presidencial de Radcliffe-Brown aos 

antropólogos britânicos recomendou o estudo sistemático das redes, no entanto, demorou cerca 

de 15 anos até que este apelo fosse seguido sistematicamente (WASSERMAN; FAUST, 1994). 

Nos anos 1960-1970, um número crescente de estudiosos trabalhou para combinar as 

diferentes trilhas e tradições das redes. Um grupo foi centrado em torno de Harrison White e 

seus alunos do Departamento de Relações Sociais da Universidade de Harvard: Ivan Chase, 

Bonnie Erickson, Harriet Friedmann, Mark Granovetter, Nancy Howell, Joel Levine, Nicholas 

Mullins, John Padgett, Michael Schwartz e Barry Wellman. Outro grupo independente no 

departamento de Relações Sociais de Harvard na época liderado por Charles Tilly, que se 

concentrou em redes de sociologia política e social e movimentos sociais, e Stanley Milgram, 

que desenvolveu a Tese de "seis graus de separação” e o terceiro grupo com os ex-alunos de 

Harrison White, Mark Granovetter e Barry Wellman que elaboraram e popularizaram a análise 

de redes sociais (WASSERMAN; FAUST, 1994). 

Rapoport e Horvath (1961) consideravam que o uso de modelos matemáticos para 

descrever a estrutura social possuía certas vantagens se considerassem um modelo que 
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descrevesse todas as características essenciais de uma organização social específica poderia ter 

uma aplicabilidade mais geral, na medida em que pode ser aplicado diretamente ou com 

pequenas alterações para descrever a estrutura de organizações semelhantes. Desta forma, os 

autores, afirmaram que, de fato, tais diferenças encontradas ao se adequarem aos modelos 

semelhantes de um grupo de organizações poderiam permitir uma diferenciação quantitativa 

em classes separadas do que poderia de outro modo ter sido considerado estruturas idênticas. 

Importante salientar os nomes de alguns estudiosos como S.D. Berkowitz, Stephen 

Borgatti, Ronald Burt, Kathleen Carley, Martin Everett, Katherine Faust, Linton Freeman, 

Mark Granovetter, David Knoke, David Krackhardt, Peter Marsden, Nicholas Mullins, Anatol 

Rapoport, Stanley Wasserman, Barry Wellman, Douglas R. White e Harrison White que 

expandiram o uso de análise sistemática de redes sociais (FREEMAN, L. C.  2004). 

Freeman, L. C. (2004) descreveu que já em 1930 surgia o campo moderno da análise 

de redes sociais. Introduzida pelo psiquiatra, Jacob L. Moreno, e uma psicóloga, Helen Jennings 

que conduziam as pesquisas de análise de redes sociais elaboradas, primeiro entre os presos de 

uma prisão (Moreno, 1932) e mais tarde entre os residentes de uma reforma da escola para 

meninas (Moreno, 1934). Moreno e Jennings atribuíram o nome de sociometria de abordagem, 

no início, a sociometria gerou um grande interesse, particularmente entre os Americanos 

psicólogos e sociólogos, porém acabou sendo de curta duração; pela década de 1940 a maioria 

dos cientistas sociais americanos haviam retornado ao seu tradicional focar nas características 

dos indivíduos (FREEMAN, L. C., 2004). 

Análise de redes sociais (ARS) desenvolvida com os estudos de parentesco de 

Elizabeth Bott na Inglaterra na década de 1950 e estudos de urbanização dos anos 1950-1960 

do grupo de antropólogos da University of Manchester (centrado em torno de Max Gluckman 

e mais tarde J. Clyde Mitchell) investigando redes comunitárias no sul da África, Índia e 

Estados Unidos, concomitantemente, o antropólogo britânico S. F. Nadel codificou uma teoria 

da estrutura social que foi influente na análise de rede posterior (WASSERMAN; FAUST, 

1994). 

A ARS considera as relações sociais em termos de teoria de redes que consiste em nós 

e laços (também chamadas bordas, links ou conexões), nesta análise, os atores individuais são 

os “nós” dentro das redes, e os laços são as relações entre estes atores (WASSERMAN; 

FAUST, 1994).  

Os mesmos autores afirmam que uma rede social seria um mapa de vínculos 

específicos entre os nós estudados, considerando-se a forma mais simples, a Figura 12 
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demonstra esse mapa com os contatos sociais de alguns indivíduos, cada nó representa um 

indivíduo. 

Figura 12 – Um exemplo de diagrama de rede social 

 
Fonte: Wasserman e Faust (1994) 

A análise de redes sociais ganhou um acompanhamento significativo em antropologia, 

biologia, estudos de comunicação, economia, geografia, ciência da informação, estudos 

organizacionais, psicologia social e sociolinguística, e se tornou um tema popular de 

especulação e estudo, permitindo caracterizar e explicar as condições estruturais que poderiam 

influenciar a ação coletiva e a solução complexa de problemas entre diversas organizações 

(FISCHER; JASNY, 2017). 

Com o objetivo de examinar tanto o conteúdo, quanto os padrões de relacionamentos 

em redes sociais, segundo Oliveira e Gama (2010), a ARS busca compreender as relações entre 

os atores e as implicações desses relacionamentos. As tarefas mais comuns de ARS envolvem 

a identificação de: 

a)  a maioria dos nós centrais; 

b)  pontes, pontes locais e gatekeepers6; 

c)  laços fortes e fracos; 

d)  cliques; 

                                                 
6 Os gatekeepers tendem a controlar o fluxo de informações entre as comunidades, este termo será melhor definido 

a posteriori. 
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e)  Hubs e autoridades; e 

f)  comunidades. 

No item a seguir descreveram-se algumas métricas utilizadas na ARS. 

2.1.4 Métricas (medidas) na ARS 

Como em outros campos, as métricas ajudam a definir certos atributos em termos 

quantitativos. Esta seção ilustra diferentes níveis de análise de redes sociais, juntamente com 

as métricas usadas para fazer inferências sobre a rede. 

Existem níveis diferentes de ARS, cada um deles caracterizados pela estrutura da rede 

subjacente. Pode ser em nível de ator, nível diádico, nível triádico, nível de subconjunto ou 

nível de rede (ARIF, 2015). Para Gama e Oliveira (2010) e Guerreiro (2012), os termos 

utilizados foram nó e rede, sendo divididas conforme o tipo de análise pretendida, ou seja, a 

análise foi realizada ao nível de um nó, descobrindo sua importância na rede de forma geral ou 

ainda, analisando ao nível da rede a que pertence, caracterizando sua estrutura de rede e do 

comportamento que a criou. 

Métricas como centralidade, prestígio e papéis como isolados, ligações, pontes, etc. 

são usados para analisar a rede social a nível de ator, enquanto distância e acessibilidade, 

estrutural e outras noções de equivalência e tendências para a reciprocidade são importantes a 

nível diádico. No nível triádico, interessa-se o equilíbrio e a transitividade. No nível de 

subconjunto, um está interessado em encontrar cliques, subgrupos coesos, componentes, 

enquanto métricas como conectividade, diâmetro, centralização, densidade, prestígio, etc. são 

usados para análise no nível de rede (ARIF, 2015). 

As métricas a nível de ator podem ser analisadas por sua centralidade, alguns estudos 

de análise de redes sociais podem combinar diversas medidas de rede dependendo do estudo 

pretendido (FREEMAN, L. C., 2004; WASSERMAN; FAUST, 1994). Sendo assim, 

apresentamos algumas medidas. A centralidade ou prestígio (Centrality) dos nós, foi a 

identificação de quais nós são mais “centrais” do que outros, tem sido uma questão-chave na 

análise de redes (FREEMAN, 1978; BONACICH, 1987; BORGATTI; CARLEY; 

KRACKHARDT, 2006). Oliveira e Gama (2010) e Guerreiro (2012) relacionam como primeiro 

objetivo de uma análise de rede analisar a centralidade do nó. Freeman (1978) descreveu os três 

primeiros a nível de um nó, a centralidade de um nó, podendo calcular o grau, intermediação, 

proximidade e Bonacich (1987) a medida de centralidade eigenvector. 
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Freeman, (1978) argumentou que os nós centrais eram aqueles “no meio das coisas” 

ou pontos focais. Para exemplificar a sua ideia, ele usou uma rede composta por cinco nós, 

Figura 13. O nó do meio possui três vantagens sobre os outros nós: com mais ligações este nó 

pode alcançar todos os outros mais rapidamente e controla o fluxo entre os outros nós. Com 

base nessas três características, Freeman (1978) formalizou três medidas diferentes de 

centralidade dos nós: grau, proximidade e distância. Grau seria o número de nós aos quais um 

nó focal está conectado e mede o envolvimento do nó na rede. 

Figura 13 – Rede em estrela com cinco nós e quatro arestas 

 

Fonte: Freeman (1978) 

No entanto, existem limitações: a medida não leva em consideração a estrutura global 

da rede. Por exemplo, embora um nó possa estar conectado a muitos outros, ele pode não estar 

em posição de atingir outros rapidamente para acessar recursos, como informações ou 

conhecimento (BRASS, 1984; BORGATTI, 2005; OPSAHL; AGNEESSENS; SKVORETZ, 

2010). 

Com essa medida seria possível verificar a indicação aproximada do poder social de 

um nó com base em quão bem ele se conecta à rede. Grau (Degree), Proximidade (Closeness) 

e Intermediação (Betweenness) são todas medidas de centralidade. A centralidade mede o grau 

em que a estrutura da rede contribui para a importância ou status de um nó em uma rede 

(GHOSH; LERMAN, 2011). 

Uma outra forma de se analisar a centralidade do nó seria pela centralidade de grau 

(Degree Centrality), esta medida verifica o número de arestas que conectam um nó a outros e 

seria usado para identificar os nós que têm mais conexões na rede. Seria a mais simples de todas 

as medidas de centralidade, seu valor pode ser medido considerando um determinado nó na 

rede torna-se o número de links incidentes sobre ele e seria usado para identificar os nós que 

possuem maior número de conexões na rede, porém, não leva em consideração a centralidade 
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ou o prestígio dos nós incidentes (WASSERMAN; FAUST, 1994; CHELMIS; PRASANNA, 

2011). 

Já a centralidade de proximidade (Closeness Centrality) seria a extensão em que um 

nó se encontra entre outros nós na rede. Esta medida tem em conta a conectividade dos vizinhos 

do nó, auferindo um valor maior para os nós que fazem a ponte entre os clusters. A medida 

reflete o número de pessoas que uma pessoa está conectando indiretamente por meio de seus 

links diretos (WASSERMAN; FAUST, 1994; NEWMAN, 2001). 

Para centralidade de intermediação (Betweenness Centrality) foi possível analisar o 

quanto um nó está no caminho geodésico entre outros nós. Mede a extensão em que um nó se 

situa entre outros nós na rede, nós com alto nível de interdependência ocupam funções críticas 

na estrutura da rede, uma vez que eles geralmente têm uma posição de rede que lhes permite 

trabalhar como uma interface entre grupos fortemente unidos, sendo elementos "vitais" na 

conexão entre diferentes regiões da rede, na perspectiva das redes sociais, as interações entre 

dois atores não-adjacentes podem depender de outros atores no conjunto de atores, 

especialmente os atores que estão nos caminhos entre os dois, o que enfatiza a importância de 

um bom valor de separação, esses atores também são chamados de gatekeepers porque tendem 

a controlar o fluxo de informações entre as comunidades. (FREEMAN, 1978; WASSERMAN; 

FAUST, 1994; GAMA; OLIVEIRA, 2010; GUERREIRO, 2012). 

A métrica centralidade do autovetor (Eigenvector Centrality) foi baseada na atribuição 

de uma pontuação relativa a cada nó e mede quão bem um determinado ator está conectado a 

outros atores bem conectados. Esta pontuação seria dada pelo primeiro autovetor da matriz de 

adjacência. A ideia básica por trás da centralidade do autovetor seria que o poder e o status de 

um ator são definidos recursivamente pelo poder e pelo status de seus alteradores. Ou seja, 

como o valor da centralidade do autovetor de um nó depende da qualidade das conexões, os nós 

com maior centralidade do autovetor estão no centro do fluxo de ideias e informações na rede. 

Em redes de coautoria, seria uma representação da capacidade de um autor receber novas ideias 

de pesquisa que se espalham pela rede. 

A métrica ponte (Bridge) seria uma aresta ligando dois vértices, se essa ponte for 

retirada, seus pontos de extremidade ficariam em diferentes componentes de um grafo, a ponte 

(ou ponta de corte / ponto de corte), torna-se a borda (ou aresta) conectando dois vértices que 

pertenceriam a diferentes componentes conectados, ou regiões, em um grafo se essa borda fosse 

excluída (OLIVEIRA; GAMA, 2010). Segundo os autores, as pontes podem ser entendidas 

como conexões fora do círculo de conhecimentos de um indivíduo, os terminais de uma ponte 
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são comumente chamados de corretores, ou gatekeepers e normalmente, pontes são associadas 

a laços fracos (embora nem todos os laços fracos sejam uma ponte). Oliveira e Gama (2010) 

determinam que as vantagens das pontes são: facilitam a comunicação entre grupos, promovem 

a disseminação da inovação e proporcionam acesso a novas informações e recursos. Ainda 

afirmam que se a ponte fosse removida, a rede seria substituída por dois componentes, criando 

um furo estrutural que impede a comunicação entre eles. 

Já a definição para ponte local, seria a borda unindo dois vértices que não têm vizinhos 

diretos (ou vértices adjacentes) em comum, o que significa que, se removermos essa aresta, a 

distância geodésica entre esses dois vértices aumentará (OLIVEIRA; GAMA, 2010). Uma 

ponte local seria um link que reduz drasticamente a distância entre dois conjuntos de atores, 

embora não defina um caminho único de atores de uma região para atores em outra região 

(Idem, 2010). 

Ponte local = (B, I), Figura 14, encurta a distância entre o conjunto de atores {A, B, 

C} e o conjunto de atores {D, E, F, G, H, I}. A remoção da ponte local não impediria o acesso 

a certas partes da rede, uma vez que existe sempre um caminho alternativo para os atores {B, 

L, K, J, G, I}, embora seja mais longo (Ibdem, 2010). 

Figura 14 – Ligação entre dois vértices que não possuem vizinhos diretos (ou vértices 

adjacentes) em comum (Ponte Local) 

 
Fonte: Oliveira e Gama (2010) 

Apresenta-se, a seguir, algumas métricas a nível diádico, a equivalência estrutural 

(Structural Equivalence) seria uma propriedade matemática que expressa a similaridade entre 

os atores em uma rede social baseada nos vizinhos que compartilham (ou, equivalentemente, o 

número de laços idênticos que possuem). Dois atores são estruturalmente equivalentes se suas 

posições podem ser trocadas, Figura 15, sem modificar a estrutura geral da rede. A equivalência 
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estrutural aproximada pode ser usada como base para o agrupamento hierárquico de redes 

sociais. 

Figura 15 – Similaridade entre os atores em uma rede social baseada nos vizinhos que 

compartilham (Estrutura Equivalente) 

 
Fonte: Oliveira e Gama (2010) 

No princípio da transitividade, no nível triádico, determina que se duas pessoas em 

uma rede social têm um amigo em comum, existe uma grande probabilidade de que elas se 

tornem amigas em algum momento no futuro. A transitividade é, portanto, uma propriedade de 

vínculos (RAPOPORT, 1953). Comumente se fala na linguagem das redes sociais que um 

amigo do seu amigo provavelmente também será seu amigo. O aumento da probabilidade de 

ligação seria geralmente motivado por oportunidade, confiança e incentivo (OLIVEIRA; 

GAMA, 2010). 

Figura 16 – Ponto Temporal Ti+1 

 
Fonte: Oliveira e Gama (2010) 

Graficamente, este fenômeno seria representado pelo fechamento do terceiro lado do 

triângulo, formando um clique K3 (clique do tamanho 3), Ponto Temporal Ti+1, Figura 16. Isso 

torna-se conhecido como fechamento triádico, o conceito de fechamento triádico só adquire 

significado quando a mesma rede seria analisada ao longo do tempo, os Laços fortes são mais 

transitivos que laços fracos (OLIVEIRA; GAMA, 2010). 
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No coeficiente de agrupamento (Clustering coefficient), significa dizer o quão bem a 

vizinhança de um nó está conectada, o coeficiente de cluster seria uma medida da capacidade 

do vizinho de um nó de formar um grafo completo, também chamado de clique (MILGRAM, 

1967; WATTS; STROGATZ, 1998). O valor do coeficiente de agrupamento seria diretamente 

proporcional ao grau de conectividade dos vizinhos desse nó: quanto mais conexões entre os 

vizinhos, maior o coeficiente de agrupamento.  

O coeficiente de clustering de uma rede, seria a média do coeficiente de clustering de 

todos os nós da rede, portanto, seria considerado uma boa medida se uma rede demonstra um 

comportamento de mundo pequeno. A teoria de Stanley Milgram do “6 Grau de Separação” 

utiliza a métrica média do comprimento do caminho. Um grafo seria considerado mundo 

pequeno se seu coeficiente de agrupamento médio for significativamente maior do que um grafo 

aleatório construído a partir do mesmo conjunto de vértices (MILGRAM, 1967;  WATTS; 

STROGATZ, 1998). 

Para iniciar as métricas a nível de rede seria preciso formular três conceitos 

fundamentais: caminho, distância geodésica entre dois nós e excentricidade de um vértice. Um 

caminho seria uma sequência de nós em que pares consecutivos de nós não repetitivos são 

vinculados por uma aresta; o primeiro vértice de um caminho seria chamado de vértice de início 

e o último vértice do caminho seria chamado de vértice final. Já o conceito de distância 

geodésica, ou caminho mais curto, entre os nós, pode ser definida como o comprimento do 

caminho mais curto, ou o caminho mínimo, entre os nós (OLIVEIRA; GAMA, 2012). Por sua 

vez, os autores ainda complementam que a excentricidade é a maior distância geodésica entre 

um determinado vértice ν e qualquer outro no grafo. Esses três conceitos são formados com 

base na maioria das métricas de nível de rede, o diâmetro / raio, a distância geodésica média, o 

grau médio, a reciprocidade, a densidade e o coeficiente de agrupamento global. 

Diâmetro da rede (Network Diameter), na métrica de diâmetro e Raio (Diameter and 

Radius) o diâmetro D é dado pela excentricidade máxima do conjunto de vértices na rede e, 

analogamente, o raio R pode ser definido como a excentricidade mínima do conjunto de 

vértices. As redes mais esparsas têm geralmente um diâmetro maior do que as matrizes 

completas, devido à existência de menos caminhos entre pares de nós (OLIVEIRA; GAMA, 

2012), essa métrica dá uma ideia sobre a proximidade de pares de atores na rede, indicando até 

que ponto dois nós estão, no pior dos casos. 

Na distância geodésica média (Average Geodesic Distance) expressa o quão distantes 

os nós se encontram, em média, segundo os autores Oliveira e Gama (2012), por exemplo, no 
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contexto da ARS, a distância geodésica média pode ser usada para medir a eficiência do fluxo 

de informações dentro da rede. O grau médio (Average Degree) é o número de vértices 

adjacentes a um vértice (v), também chamado de grau médio da rede. Com base nessa medida, 

pode-se obter grau máximo, grau mínimo ou grau médio. O grau médio de um grafo é uma 

medida de nível de rede e é calculado a partir do valor de grau ou de todos os nós na rede 

(NEWMAN, 2001). O grau médio é simplesmente a média dos graus de todos os vértices de 

uma rede, o grau médio pode ser usado para medir a conectividade global de uma rede 

(OLIVEIRA; GAMA, 2012). 

Na reciprocidade, segundo Oliveira e Gama (2012), existe a tendência de pares de nós 

formarem conexões mútuas entre si, identificada como reciprocidade r, a quantidade específica 

para redes direcionadas que se mede, existem várias maneiras de se calcular essa métrica, 

contudo a maneira mais popular e intuitiva é calcular a razão entre o número de conexões 

mútuas na rede e o número de todas as conexões.  

A densidade (Density) de um grafo quantifica o número de conexões entre vários 

atores na rede. O grafo é considerado denso se o número de arestas no grafo se aproximar do 

número máximo de arestas que se pode ter nesse grafo e de outro modo esparso. Densidade ρ é 

uma medida importante no nível de rede, que é capaz de explicar o nível geral de conexão em 

uma rede, é dado pela proporção de arestas na rede em relação ao número máximo possível de 

arestas (OLIVEIRA; GAMA, 2012). Os autores inferem que a densidade é uma quantidade que 

vai de um mínimo de 0, quando uma rede não tem arestas, até um máximo de 1, quando a rede 

está perfeitamente conectada (também chamado de grafo completo ou clique). Portanto, altos 

valores de ρ estão associados a redes densas e baixos valores de densidade estão associados a 

redes esparsas. 

O coeficiente de clustering global (Global Clustering Coefficient) é uma das duas 

versões de medida do grau em que os nós em um gráfico tendem a se agrupar, a outra versão 

seria a local. A versão global foi projetada para fornecer uma indicação geral do clustering na 

rede, enquanto o local fornece uma indicação da incorporação de nós únicos. (WATTS; 

STROGATZ, 1998). Na medida Proximidade (Closeness), é possível analisar o grau em que 

um indivíduo está próximo de todos os outros indivíduos em uma rede (direta ou indiretamente), 

reflete a capacidade de acessar informações através da videira dos membros da rede, assim, a 

proximidade é o inverso da soma das distâncias mais curtas entre cada indivíduo e cada outra 

pessoa na rede, o caminho mais curto também pode ser conhecido como a distância geodésica 

(OLIVEIRA; GAMA, 2012). 
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O termo Centralização (Centralization), entende-se pela diferença entre o número de 

links para cada nó dividido pela soma máxima possível das diferenças. Uma rede centralizada 

terá muitos de seus links dispersos em torno de um ou alguns nós, enquanto uma rede 

descentralizada é aquela em que há pouca variação entre o número de links que cada nó possui. 

Os termos Centralidade e Centralização se diferenciam, a Centralidade é uma métrica de nível 

de nó; cada nó tem uma pontuação de centralidade que representa sua posição na rede e a 

centralização é uma métrica de nível de grupo, indicando até que ponto a rede é dominada por 

um ou alguns nós (OLIVEIRA; GAMA, 2012). 

Quadro 4 – Alguns softwares aplicativos de ARS 

 
Fonte: Adaptado de IBPAD (2019) 

NodeXL- O NodeXL Basic é um pacote de software de análise e 
visualização de rede de código aberto para o Microsoft 
Excel https://nodexl.com

Plataforma de visualização, manipulação e exploração interativa para 
todos os tipos de redes; plataforma ideal para análise de rede 
dinâmica. https://GEPHI.org/

A IssueCrawler é uma das principais do grupo, permitindo mapear 
redes de sites listados pelo usuário ou até com a técnica 
de snowballing (até 3 graus de profundidade). 
https://www.issuecrawler.net/

Bluenod  - O Bluenod é uma maneira simples de encontrar 
influenciadores e ótimo conteúdo com a visualização do Twitter. 
https://bluenod.com

Chorus - O Chorus é um pacote gratuito, em evolução, de coleta de 
dados e análise visual, projetado para facilitar e permitir a pesquisa 
em ciências sociais usando dados do 
Twitter.http://chorusanalytics.co.uk/

netlytic - O Netlytic é um analisador de redes sociais e de texto 
suportado pela comunidade que pode resumir e visualizar 
automaticamente conversas públicas online em sites de mídia social. 
https://netlytic.org/home/
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A crescente necessidade de análise e compreensão de meios sociais, podem ser 

auxiliados com softwares de ARS e ajudar no discernimento do abrangente fluxo de 

informações, Orta (2016) realizou uma coletânea de mais de 100 softwares de ARS com acesso 

através do link htt://www.k-government.com/2016/06/28/100-herramientas-analisis-redes-sna-

ars/. Listaram-se no Quadro 4 alguns desses softwares, o critério da escolha deveu-se a não 

exigência, por parte do usuário, do conhecimento de programação, adaptado do IBPAD. 

O GEPHI é um software de código aberto e gratuito, possui uma comunidade 

atualizada, e por esses motivos foi priorizado como um dos softwares de ARS nesta Tese. 

Considerado como um software aplicativo para analistas de dados e cientistas interessados em 

explorar e entender grafos, encontra-se na versão GEPHI 0.9.2. Neste software aplicativo o 

usuário interage com a representação, manipula as estruturas, formas e cores para revelar 

padrões ocultos. O objetivo é ajudar os analistas de dados a criar hipóteses, descobrir 

intuitivamente padrões, isolar singularidades de estruturas ou falhas durante a terceirização de 

dados. É um software aplicativo complementar às estatísticas tradicionais, já que o pensamento 

visual com interfaces interativas é agora reconhecido para facilitar o raciocínio. Este é um 

software para análise exploratória de dados (GEPHI, 2019). 

O mecanismo OpenGL ad-hoc de visualização de grafos permite acelerar a 

compreensão e a descoberta de padrões em grafos grandes, este software aplicativo de ARS faz 

a exploração de rede que pode ser interativa e eficiente (GEPHI, 2019). A recuperação da tela, 

no software GEPHI, exemplifica uma visualização em tempo real, como mostra a Figura 17. 

Figura 17 – Exemplo de rede utilizando o mecanismo OpenGL ad-hoc do software 

aplicativo GEPHI 

 

Fonte: GEPHI (2019) 

http://www.k-government.com/2016/06/28/100-herramientas-analisis-redes-sna-ars/
http://www.k-government.com/2016/06/28/100-herramientas-analisis-redes-sna-ars/
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Com a capacidade de análise de redes de até 100.000 nós e 1.000.000 de arestas, iterar 

através da visualização usando filtragem dinâmica e suas ferramentas para manipulação de 

grafos contribuem para visualização. 

Segundo o site do software GEPHI, o layout tem por objetivos dar forma ao grafo, 

com os algoritmos baseados em força, esses otimizam a legibilidade de grafos, o software 

GEPHI fornece algoritmos de layout de última geração, tanto para eficiência quanto para 

qualidade, sua paleta de layout permite que o usuário altere as configurações durante a execução 

e, portanto, aumenta drasticamente o feedback e a experiência do usuário. 

2.2 FLUXOS DE INFORMAÇÕES NA PERSPECTIVA DE REDES ORGANIZACIONAIS 

Os fluxos de informação na constituição de redes organizacionais têm relação com o 

embate frontal entre as relações interpessoais e interinstitucionais existentes nestas 

organizações. Para se considerar participante de uma rede organizacional implica em aceitar 

rever as formas de poder e comportamento destes fluxos informacionais que estamos 

acostumados e que acabamos por reproduzi-los. 

Quadro 5 – Elementos que compõe o fluxo de informação 

D
im

en
sã

o
  

Categoria de 

Análise 

 

 

Conceito 

 

 

Autores 

E
le

m
en

to
s 

Atores Todos os envolvidos no fluxo de 

informação, e nas atividades 

inerentes ao fluxo, e que, de 

alguma forma, são responsáveis 

para que o fluxo ocorra. 

Allen (1966); Choo (2006); 

Davenport; Prusak (1998); Le 

Coadic (2004); Silva; Lopes 

(2011); Vaz (2004) 

Canais Responsáveis por suporte à 

transmissão de informações no 

processo de comunicação. 

Alves; Barbosa (2010); Calva 

Gonzalez (2004); Fujino 

(2007); Kwasitsu (2003) 

Fontes de 

informação 

Insumo para a obtenção dos mais 

variados tipos de informação que 

darão suporte para as atividades 

que o fluxo de informação está 

inserido. 

Barbosa (1997); Rodrigues; 

Blattmann (2011); Campelo 

(2000); Choo (2006); Dias 

(2005); Kayne (2005); 

Kwasitsu (2003) 

Tecnologias da 

Informação e 

Comunicação 

Suportes para que as operações do 

fluxo aconteçam de forma 

exequível. 

Castells (2005); Davenport; 

Prusak (1998); Meyer; Marion 

(2013); Molina (2010); 

Saracevic (1996); Kwasitsu 

(2003) 

Fonte: Adaptado de Inomata, Araújo e Varvaski (2015) 
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No atual paradigma informacional, segundo Castells (1999), a matéria-prima é 

informação, as novas tecnologias têm efeitos na existência individual, o sistema apresenta uma 

complexidade crescente de interação, sendo flexível, não apenas pela reversibilidade, mas 

também pela capacidade de rearranjo de seus componentes, e há uma convergência de 

diferentes tecnologias em um sistema altamente integrado (CASTELLS, 1999; LOPEZ ISAZA; 

CORREA VALEJO, 2011). 

Inomata, Araújo e Varvaski (2015), agruparam os fatores que compõe o fluxo de 

informação, as dimensões, divididas em elementos e aspectos, além da composição da categoria 

de análises. Estes quadros resumiram e contribuíram ao trazer os conceitos de vários autores, 

Quadro 5 e Quadro 6. 

Quadro 6 – Aspectos que compõe o fluxo de informação 

D
im

en
sã

o
 

 

Categoria de 

Análise 

 

 

Conceito 

 

 

Autores 

A
sp

ec
to

s 

Barreiras Entraves ocasionalmente 

encontrados no caminho que 

a informação deve percorrer. 

Alves; Barbosa (2010); Sousa; Amaral 

(2012); Starec (2002); Valentim; 

Teixeira (2012); Kwasitsu (2003) 

Escolha e uso 

da informação 

Aspectos que interferem na 

escolha da fonte e do uso da 

informação. 

Cavalcante; Valentim (2010) Choo 

(2006); Curty (2006); Detlor (2010) 

Necessidades 

informacionais 

Fator responsável pelo 

início do processo e do fluxo 

de informação. 

Bettiol (1990); Calva Gonzalez (2004); 

Fadel et. al. (2010); Martínez-Silveira; 

Oddone (2007) 

Velocidade Tempo de resposta entre a 

necessidade da informação e 

a resposta obtida. 

Davenport; Prusak (1998); Detlor 

(2010); Dewett; Jones, 2011; Grácio; 

Fadel (2010) 

 

Fonte: Adaptado de Inomata, Araújo e Varvaski ( 2015) 

As redes organizacionais podem servir como estruturas institucionais colaborativas 

unindo as partes interessadas em arranjos formais e informais que podem ajudar a facilitar o 

fluxo de informações e recursos (FISCHER; JASNY, 2017). Sugahara e Vergueiro (2013) 

consideram que no ambiente em rede existe uma relação entre a estrutura da rede e o tipo de 

relacionamento decorrente dessa estrutura, desta forma pressupõe-se que as mudanças 

estruturais nos fluxos de informação decorrem das interações acontecidas entre os atores.  

Inomata, Araújo e Varvaski (2015) consideraram quatro categorias de análise de 

elementos: os atores, os canais, as fontes de informação e as Tecnologias da Informação e 
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Comunicação, quanto a dimensão dos aspectos, as categorias de análise são: barreiras, escolha 

e uso das informações, necessidades informacionais e velocidade. 

Não existindo o gerenciamento do fluxo de informação a comunicação é atingida de 

forma direta, desta forma acarreta ambiguidade ao ambiente da organização, desta forma 

dificulta as interações entre os indivíduos desta organização, então o fluxo de informação 

aguardado é, portanto, o entendimento, do profissional (receptor) da mensagem e a utilização 

desse novo conhecimento para ele e a organização usando em ações de melhorias (SANTOS; 

TRZECIAK; RADOS, 2017). 

Inomata et al. (2015) corroboraram ao construir um quadro de definições de fluxos de 

informação com o portfólio da análise da produção científica brasileira sobre fluxos de 

informação, após uma revisão bibliométrica em periódicos Qualis A1 e B1 com definições 

sobre fluxo de informação, Quadro 7. 

Quadro 7 – Definição de fluxo de informação 

(continua) 

Autor (ano) Definição de fluxo de informação 

Sugahara e 

Vergueiro 

(2013, p. 78) 

“O fluxo de informação é um processo de comunicação com a 

intencionalidade do fenômeno da informação, não objetiva somente uma 

passagem, e ao atingir ao público destinatário, o fluxo modifica o estágio 

atual da condição humana. Esse desenvolvimento é repassado ao seu 

espaço de convivência. Tal espaço pode expressar-se em uma estrutura 

social em rede”. 

Valentim e 

Teixeira 

(2012) 

Fluxos de informação formais (estão diretamente relacionados a Gestão da 

Informação. Objetivo: gerenciar a imensa quantidade de informações, 

proveniente tanto do ambiente interno quanto externo, proporcionando o 

acesso, o compartilhamento e a disseminação, por meio de documentos e 

sistemas); Fluxos de informação informais (estão diretamente relacionados 

a Gestão do Conhecimento. Objetivo: aplicar ações direcionadas à criação/ 

construção, aquisição/apreensão, compartilhamento/ socialização e 

uso/aplicação de informação/ conhecimento). Os fluxos informais 

dependem exclusivamente das pessoas e da comunicação entre elas para 

ocorrer. Estes fluxos devem ser integrados. Porém, a Gestão da Informação 

apoia-se nos fluxos formais da organização, ou seja, no conhecimento 

explícito. 

Dalbosco e 

Vieira (2011) 

Baseado no conceito de Barreto (1998), afirmam que o fluxo consiste no 

processo de mediação entre a geração de informação por uma fonte 

emissora e a aceitação da informação pela entidade receptora, sendo esse 

processo composto por uma série de elementos e variáveis. 

Rodrigues e 

Blattmann 

(2011) 

Os fluxos de informação podem ser entendidos como as etapas que 

compreendem os momentos de interação e transferência da mensagem 

entre um emissor e um receptor. 
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(conclusão) 

Autor (ano) Definição de fluxo de informação 

Vital, Floriani 

e Varvakis 

(2010) 

Os fluxos de informação permitem o estabelecimento das etapas de 

obtenção, tratamento, armazenamento, distribuição, disseminação e uso da 

informação no contexto organizacional. 

Savi e Silva 

(2009) 

O fluxo da informação é o processo envolvido na transferência da 

informação de um emissor para um receptor. E na prática clínica, entende-

se da seguinte forma: quando a informação acessada pelo médico causar 

uma mudança na situação existente ou interferir na decisão clínica, 

concentrando-se no que Barreto (2002 apud SAVI; SILVA, 2009) indica 

como fluxos extremos da informação. 

Calazans 

(2006, p. 68) 

“O fluxo informacional é responsável pela qualidade da informação, sua 

distribuição e adequação da informação às necessidades do usuário. A 

gestão da informação organizacional é realizada através da coordenação, 

administração e planejamento do ambiente informacional e dos seus fluxos 

de informação. [...] O modo como o fluxo informacional é implementado 

na organização também influencia a informação estratégica". 

Leitão (1985, 

p. 99) 

O fluxo da informação em nível do indivíduo, simplificadamente, é um 

processo possui três elementos principais: um emissor, uma mensagem (a 

informação) e um receptor. Em nível de empresa considerando os seguintes 

componentes: P&D, produção e comercialização, onde "cada ator do 

processo pode exerce a função de emissor ou de receptor, dependendo da 

etapa do processo. Esse fato permite constatar o caráter sistémico do 

fenômeno e sua característica de processo sequencial. [...] O fluxo da 

informação também apresenta características similares ao que se processa 

em nível do indivíduo. O início do processo se dá com a identificação de 

uma necessidade da sociedade por parte da área de comercialização da 

empresa. Em nível de país, "os principais atores nesse nível são, como 

receptor o país em desenvolvimento que solícita, recebe a informação e 

aumenta seu aprendizado tecnológico e o país desenvolvido que atua como 

emissor. Este é o fluxo de informação que se passa ao início do processo 

de aprendizado ou desenvolvimento tecnológico. Outro fluxo de 

informação identificado [...] é o que se passa dentro do país em 

desenvolvimento, onde o receptor é a empresa com ou sem P & D e que 

necessita atender a uma necessidade do país e como emissor, os órgãos de 

P&D, a universidade e/ou a literatura". 

Kremer (1980) É um termo utilizado para descrever a dinâmica do processo pelo qual a 

informação é disseminada, procurada e obtida. 

Fonte: Inomata et al. (2015) 

No próximo item, organizações em rede e os fluxos comunicação buscaram-se ampliar 

o entendimento sobre os temas chaves relacionados com a pesquisa. 
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2.3 ORGANIZAÇÕES EM REDE E OS FLUXOS DE COMUNICAÇÃO 

Uma organização pode ser da área política, econômica ou social e estar presente em 

uma das esferas: Estado, mercado ou entidades da sociedade civil. A tripartite pode ser assim 

denominada, o Estado como primeiro setor, o segundo setor é o Mercado e no terceiro setor 

estão as entidades da Sociedade Civil. A tríade compreende as organizações de Governo, 

organizações empresariais e organizações do terceiro setor, respectivamente.  

De acordo com Maximiano (2007) são assim definidas: a) Organizações do Governo 

– são as organizações administradas pelo governo com objetivo de prestar serviços à 

comunidade em geral,  são mantidas através da arrecadação de taxas, impostos e contribuições; 

Organizações Empresariais – são as organizações que possuem  fins lucrativo na produção e/ou 

comercialização de bens e serviços, são criadas com recursos dos proprietários em forma de 

capital social e também com recursos de terceiros, como fornecedores e credores como 

empréstimos e financiamentos; Organizações do Terceiro Setor – são as organizações de 

utilidade pública, sem fins lucrativos, criadas por pessoas sem vínculo com o governo, entre 

elas estão as Organizações Não-Governamentais  (ONG) e outras entidades com fins 

filantrópicos. 

Nestas definições de organizações é possível entender nas organizações do Governo, 

mesmo sob uma perspectiva econômica, a rede pública educacional, seja ela municipal, estadual 

ou federal. Já para instituições educacionais privadas caracterizamos como organizações 

empresariais ligadas ao mercado que funcionam com o livre comércio e em busca de resultados. 

No entanto, as organizações ligadas a sociedade civil sem fins lucrativos, são organizações 

educacionais do terceiro setor, que podemos identificar algumas instituições filantrópicas 

educacionais.  

Por organização, compreende-se a reunião de pessoas e recursos de maneira 

sistemática e deliberada, definindo-se metas e objetivos planejados e comuns a todos os seus 

membros, atuando interativamente com o ambiente que as cerca (LACOMBE; HEILBORN, 

2003; MORAES, 2004; MAXIMIANO, 2000). 

As organizações podem ser de natureza econômica ou social. As organizações que 

buscam lucratividade são de natureza econômica, este é seu caráter específico, os negócios, já 

as organizações voltadas ás ações comuns ou de utilidade pública são de natureza social, 

fundamentando-se em valores e normas sociais, sem fins lucrativos (MORAES, 2004). 
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A organização da educação no Brasil é regida pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB), 

esta lei estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, cabe a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios organizarem, em regime de colaboração, os respectivos 

sistemas de ensino (BRASIL, 2018).  Organizações educacionais, são organizadas como 

instituições públicas ou privadas, tendem a se estruturar através de organogramas formais de 

atividades, estes podem ter formato vertical, também chamado de clássico, o funcional, o 

horizontal, o circular ou radial, o Organograma Linear de Responsabilidade (OLR), o matricial 

e o de barras. 

Neste estudo é possível perceber que em organizações do governo também é possível 

os ganhos proporcionados pela rede, especificamente no uso de suas tecnologias, percebemos 

nos fluxos comunicacionais e informacionais, os clusters existentes, seus input e output. 

Organização em rede caracterizamos as empresas, entidades, instituições ou 

organizações no papel de prover produtos e serviços, sendo elas públicas ou privadas, mas neste 

estudo o direcionamento está nas organizações de governo, especificamente as organizações 

em rede educacionais. 

Uma organização em rede é geralmente concebida como uma organização que é rápida 

e flexível na adaptação a mudanças em seu ambiente, contudo as mudanças na estrutura da 

organização também podem ser prejudiciais a médio prazo, pode haver tensão entre 

adaptabilidade e estabilidade estrutural em uma organização em rede em um ambiente em 

mudança (VEGA-REDONDO, 2013). 

A organização em rede deve ser entendida como um modelo organizacional específico 

distinguível de outras formas organizacionais, tais como hierarquia/burocracia e mercado, 

através de sua ênfase na reciprocidade e colaboração, em vez de autoridade ou competição 

(POWELL, 1990). 

Redes organizacionais são definidas como conjuntos de organizações interagindo e os 

laços entre elas. Os relacionamentos entre organizações, por exemplo, são interações com o 

objetivo de trabalhar em conjunto ou compartilhar informações (FISCHER; JASNY, 2017).  

Uma rede é um grupo de múltiplas entidades que estão ligadas de alguma forma em 

suas estruturas com interdependência e interesses comuns, diante disso, coordenam 

conjuntamente suas atividades sem subordinação e formam relações de trabalho relativamente 

estáveis e flexíveis (SHORT et al., 2015). Uma rede é caracterizada por relacionamentos 

abertos e tarefas distribuídas que requerem entrada de vários membros e, normalmente, ajudam 
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na construção do conhecimento e promovem a difusão e o compartilhamento de informações e 

recursos (SHORT et al., 2015). 

Silva, P. J. et al. (2015) afirmam, em seu estudo sobre capital social em rede 

organizacional, que vários autores abordaram o tema confiança como uma ferramenta de 

diminuição de riscos referentes às relações de troca, em relação à melhora no processo de 

comunicação e ao acesso a conhecimentos e tecnologias compartilhados entre essas 

organizações. Os mesmos autores trazem a cooperação como elemento para ajuda mútua e 

reciprocidade, oferecendo aos atores desta rede uma espécie de segurança, quando precisam. 

Austen (2018) define organizações públicas como redes colaborativas públicas, a 

autora afirma que é um grupo de três ou mais organizações públicas, sociais ou comerciais que 

são interdependentes, tomam decisões sobre operações conjuntas baseadas na igualdade de 

direitos dos parceiros, assumem que a rede facilita a interação entre parceiros e a troca de 

recursos, que lhes permite agir no interesse público, e chamá-los desta forma: redes 

colaborativas públicas. 

Os fluxos de comunicação ou fluxos comunicacionais possuem diversos tipos, 

descendente, ascendente, horizontal, circular e transversal. Quanto aos elementos de fluxo de 

comunicação, possuímos o emissor, o ambiente e o receptor. Quanto aos tipos de interação 

podem ser: um para um, um para muitos e muitos para muitos. 

McLuhan (1964) previu que as comunicações eletrônicas criariam uma nova episteme 

que ele comparou a uma aldeia global. Com o passar do tempo, a comunicação se adaptou à 

organização, concordando com a evolução das perspectivas das teorias das organizações e o 

uso das TIC deve ser entendido como um instrumento que fomenta e gera a globalização das 

ações da organização (FÉLIX MATEUS, 2014). 

Os canais de comunicação são: face a face, telefone, e-mail, intranet, redes sociais, 

memorandos, cartas, relatórios formais, boletins. Os principais fluxos de comunicação: 

a) descendente - da direção para base - instruções, normas, ordem, 

circular, informal, troca de ideias; 

b) ascendente - da base para direção - relatório, informação, conversa, 

problema a ser decidido, sugestão; 

c) horizontal - de um órgão para outro - informações que cruzam a 

empresa, entre colegas; 

d) circular; 

e) transversal. 
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Moreira e Ramos (2014), ao definirem fluxo de comunicação, descrevem que é a 

interação entre um ou mais agentes, possuem várias tipologias além de desencadear 

comportamentos ativos e/ou passivos destes agentes, decorrendo em um domínio de interação 

e suportado por um ou vários mecanismos de comunicação. 

O estudo das comunicações reconhece implicitamente a existência de redes de 

comunicação em diferentes níveis. As comunicações intrapessoais, interpessoais, de grupo, 

organizacionais, de massa e globais são vistas como os níveis sociais dentro dos quais as 

pessoas se comunicam (WILLIAMS, 1992; TIFFIN; RAJASINGHAM, 2003). 

Tiffin e Rajasingham (1995) quando relacionam a comunicação, pessoas e seus 

diferentes níveis de comunicação afirmam que a comunicação é diferente em cada nível e as 

pessoas podem ser vistas como mudanças de níveis para satisfazer diferentes necessidades de 

comunicação. Os mesmos autores concluem que os sistemas educacionais são sistemas de 

comunicação e, portanto, são redes que podem existir em diferentes níveis fractais. Sendo 

assim, as redes têm funções de transmissão, armazenamento e processamento e inter-

relacionam os nós de aprendiz, professor, problema e conhecimento para que a aprendizagem 

possa ocorrer, ou seja, precisamos olhar isso com mais detalhes antes de ver como isso se aplica 

à educação em sala de aula e como ela poderia fornecer uma base para projetar uma rede para 

uma classe virtual no futuro. (TIFFIN, J.; RAJASINGHAM, 1995). 

A origem do fractal data da década de 1970, o termo foi cunhado em 1975 pelo 

pesquisador Benoît Mandelbrot, o "pai dos fractais". Mandelbrot desenvolveu esta ciência, 

pesquisador do IBM's Watson Research Center, define que o conceito dos fractais está em uma 

pequena parte ser igual ou similar ao todo (MANDELBROT, 1983; ARNOLD, 2010; 

FOSSATTI, 2003). O próprio Mandelbrot afirma que cunhou o termo fractal do adjetivo latino 

fractus, do verbo latino correspondente frangere que significa ‘quebrar’: criar fragmentos 

irregulares, desta forma é sensato afirmar que também deve significar ‘irregular’, ambos os 

significados sendo preservados em fragmento (MANDELBROT, 1983).  

Corrobora com o conceito, Mors, ao afirmar que são figuras geométricas complexas 

cuja característica fundamental é a autossimilaridade, os fractais estão presentes em 

praticamente todos os ramos do conhecimento (MORS, 2010). Mandelbrot encontrou o nome 

‘fractais’ para tudo o que está ocorrendo na natureza, esta geometria fractal encontra uma 

variedade de aplicações em campos de engenharia e não engenharia (SRIVATSUN; RANI, 

2012). As dimensões fractais não foram números regulares, estruturas regulares e irregulares 
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vistas na natureza, e alguns exemplos dessas geometrias são linhas de costa, montanhas, 

estrutura de neve, folhas de samambaia, casca de árvores e seixos (SRIVATSUN; RANI, 2012). 

Fossati nos mostra a coerência entre a lógica do fractal quadrangular, que oferece 

melhor visibilidade ao observador quando compara a geometria entre o todo e a parte, e entre a 

parte e o todo, conceituando de outra forma o termo fractal. O autor relaciona os fractais as 

organizações, e ainda que a organização é como uma sociedade reproduzindo-se através dos 

indivíduos que a compõem, resultando cada indivíduo, um produto de seu meio (FOSSATTI, 

2003). 

Nas redes compostas por fractais tomada como base conceitual na educação em rede, 

é possível verificar este conceito fundado nas redes sociais, auferindo prioridade as formas de 

organização humana, assim como as articulações entre grupos e instituições, este conceito de 

educação em rede, com a presença de fractais e a criação de experiências, tornam a 

aprendizagem mais significativa, desta forma é possível vislumbrar uma educação muito mais 

interativa e próxima dos atores envolvidos, tendo ao seu favor o que os dois mundos (presencial 

e virtual) podem dar (SOUZA, 2006; SOUZA; SIMON, 2015; GIGLIO; SOUZA; SPANHOL, 

2015). 

Quadro 8 – A fractal comunicação incluída nas funções administrativas 

Funções Fractais de Comunicação 

Planejar Acesso e compartilhamento da informação, participação, gestão dos 

Conflitos, comunicar mudanças, visão do planejamento estratégico. 

Organizar Integrar recursos, agrupar, estruturar espaços, divisão de trabalho, 

centralizar informação, descentralização, parcerias, terceirização, conhecer 

mercado/clientes. 

Dirigir Rede de comunicação, canais formais e informais, dinâmica interpessoal, 

ouvir, cooperar, influenciar, interagir, sugestões, conflitos, feedback, porta-

voz e informar. 

Controle Informar desempenho, compartilhar informações, estimular a ação, ações 

corretivas, atender com efetividade, responsividade. 

Comunicação Diversidade, conflito, negociação, interatividade, cooperação, informação, 

influência, persuasão relação públicos, responsividade, canais formais e 

informais. 

Fonte: Fossatti (2003) 

Fossatti (2003), sugeriu incluir nas funções administrativas a comunicação, como 

descreveu no Quadro 8.  O autor apresentou a fractal de comunicação como sendo um lugar 

específico para criar a estrutura de comunicação entre os diversos agentes, nessa estrutura deve 

existir: uma rede de comunicação ajustada aos processos, estímulos a canais formais e 
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informais, dinâmicas interpessoais, processo de ouvir atentamente, negociando, cooperando,  

com influência de administração interativa, não podem faltar sugestões para melhorias, e 

administrar os conflitos de influências, instruções de trabalhos claras, através de feedbacks, 

solução de problemas, comunicação com porta-voz da informação aos stakeholders. 

Tiffin e Rajasingham (1995) identificaram os níveis fractais em uma rede de aula 

tradicional, já Souza (2002) desenvolveu um modelo de construção para uma metodologia 

descritiva e cartográfica como proposta para identificar uma rede informatizada de 

comunicação, nesta rede, os nós principais foram  organizações não-governamentais do terceiro 

setor, contudo, Souza (2002) afirma que esta metodologia deva servir como base de 

identificação e análise em outras redes, como, por exemplo, empresariais ligadas ao mercado, 

intergovernamentais ou ainda de movimentos sociais variados. Nesta proposta Souza (2002, p. 

180-181) descreveu as sete etapas da construção metodológica, Figura 18. 

Figura 18 – Identificação e análise para organizações em rede 

 
Fonte: Adaptado de Souza (2002, 2017)  

Souza (2002, 2017), baseado em Tiffin e Rajasingham (1995), demonstraram os níveis 

fractais de uma rede de ensino tradicional, Figura 19.  

1 - Identificar e sistematizar  a história da Organização

3 - Identificar e analisar a 
comunicação, o discurso 
e os temas

2 -Analisar os principais 
eventos presenciais e os 
principais produtos da 
organização/empresa/rede 

4 - Analisar as 
ferramentas de TIC 
usadas pela rede 5 - Identificar os 

níveis fractais da 
organização/ rede6 - Desenhar o 

modelo 
organizacional

7 - Construir a rede de acordo com a análise das 
informações
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Figura 19 – Níveis fractais de uma rede de ensino tradicional 

 

Fonte: Souza (2002, 2017) e Tiffin e Rajasingham (1995) 

a)  história da organização: identificar e sistematizar as principais datas cronológicas 

da organização (data de fundação, datas de mudanças significativas, de direção, 

alianças, fusões, terceirização, etc.) datas dos lançamentos dos principais produtos, 

principais campanhas e criação de ferramentas de trabalho. A história sempre é 

importante para contextualizar a realidade analisada; 

b)  analisar os principais eventos presenciais e os principais produtos da 

organização/empresa/rede, as organizações e suas relações (local de atuação, forma 

de atuação, influência local e global, produtos, softwares utilizados, relação com 

outros grupos, concorrentes, governos, entidades financiadoras etc.);  

c)  identificar e analisar a comunicação, o discurso e os temas recorrentes da 

rede/organização virtual. Identificar através da comunicação eletrônica (mensagens 

do correio eletrônico, debates, preocupações, e questões da organização virtual), os 

discursos, os fluxos de informação; 

Nível do sistema educacional, os nós são os distritos escolares 
regionais ou locais

Nível de uma escola, os nós são as diversas classes de aula

Nível de uma rede de grupo, o nó é a sala de aula

Nível de uma rede Díade, por exemplo, professor e estudante no 
contato um a um

Nível de uma rede Neural, o estudante individual
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d)  análise das ferramentas de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

usadas pela rede (evolução das ferramentas, impressas, rádio, internet, banco de 

dados etc.); 

e)  identificação dos níveis fractais da organização/rede (local, municipal, global ou 

rede temática, geográfica etc.); 

f)  desenho do modelo organizacional realizado a partir da identificação dos níveis 

fractais. A partir da identificação dos nós da rede baseados nos fluxos de 

comunicação e com subsídio das etapas e elementos anteriores; 

g)  análise e conclusões sobre a rede analisada, baseadas no desenho do modelo 

cartográfico. 

Na figura a seguir, Figura 20, Souza (2002) representou de forma gráfica os níveis 

fractais de comunicação, realizado na rede Diálogos para o Progresso da Humanidade (DPH), 

apresentou os diversos níveis fractais da Associação Diálogo.  

Figura 20 – Níveis fractais de comunicação da Rede DPH 

 
Fonte: Souza (2002, 2017) 
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A pesquisa de Souza fez parte de seu doutoramento concluído em 2002, publicada no 

mesmo ano com o título de Redes informatizadas de comunicação: a teia da rede internacional 

DPH, sendo a segunda edição publicada no ano de 2017. O modelo apresentado por Souza 

(2002) propõe o uso em redes organizacionais diferentes e sugere que é possível aplicá-lo em 

outras organizações. 

2.4 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 

As TIC são fundamentais para comunicação organizacional, verificando seus links e 

suas conexões, as TIC podem ser assim definidas como a união das Tecnologias da Informação 

(TI) e das Tecnologias da Comunicação (TC). 

Pode-se considerar que as tradicionais  tecnologias, ou as chamadas tecnologias 

convencionais da comunicação são essencialmente rígidas, pois tem em suas funções uma 

constante e estão paradas no desenho dos dispositivos: televisão, rádio, jornal ou telefone, 

porém, as TI ao se considerar seu aspecto da informação e sua integração com o computador, 

com suas ligações digitais abertas, tais como: web 2.0, Facebook Messenger, Twitter, YouTube, 

Apps, traz a união das tecnologias TI e TC, denominadas pela fórmula, TI + TC= TIC (ONU, 

2002; LUDWIG; MATTEDI, 2018). 

Existe uma variedade terminológica para compreender e definir as TIC, nos últimos 

anos pode-se notar uma grande diferença entre algumas dessas definições. Denominações como 

Novas Tecnologias, Tecnologias de Informação e Comunicação, Tecnologias de Aprendizagem 

e Conhecimento, ou Novas Tecnologias de Informação e Comunicação, aludem a esses 

conceitos de informação e comunicação, sendo o resultado da reflexão em um momento 

específico ou destacando alguns atributos em particular (GRANDE, CAÑÓN, CANTÓN, 

2016). 

O quadro a seguir descreve a síntese de 20 conceitos sobre TIC dos autores Grande, 

Cañón, Cantón (2016), eles afirmam que todas essas definições diferem, em parte, do período 

de tempo que abrangem, de 1985 a 2015, e refletem novas abordagens e experiências desta 

evolução em relação às TIC, nesta pesquisa adicionaram-se os conceitos de Significados.com e 

da InfoEscola, Quadro 9. 
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Quadro 9 – Síntese de 20 conceitos sobre TIC 

(continua) 

Autor (es) Síntese da Definição 

Hawkridge 

(1985)  

Tecnologias aplicadas à criação, armazenamento, seleção, transformação 

e distribuição de informações. 

Gil Díaz (1985)  Aquelas que são baseadas em sistemas ou produtos capazes de capturar 

informações do ambiente, armazená-las, processá-las, tomar decisões, 

transmiti-las e torná-las inteligíveis aos sentidos. 

FUNDESCO 

(1986)  

Conjunto de tecnologias que permite a aquisição, produção, 

armazenamento, processamento, comunicação, gravação e apresentação 

de informações em forma de voz, imagens e dados contidos em sinais 

acústicos, ópticos ou eletromagnéticos. 

Castells (1986)  

 

Série de descobertas científicas e desenvolvimentos tecnológicos que 

afetam mais os processos de produção e gestão do que os produtos. 

Benjamín y  

Blunt  

(1992) 

 

Tecnologias baseadas em computadores e comunicações através deles, 

usadas para adquirir, armazenar, manipular e transmitir informações para 

pessoas e unidades de negócios internos e externos de uma organização. 

Jiménez  

Segura (1994) 

 

Abrange todas as atividades relacionadas à criação, armazenamento, 

processamento ou disseminação de informações, independentemente do 

suporte utilizado. 

Tejedor y 

Valcárcel  

(1996) 

Os três principais sistemas de comunicação; vídeo, computação e 

telecomunicações. E não apenas ao equipamento (hardware), que 

possibilita essa comunicação, mas também ao desenvolvimento de 

aplicativos (software). 

Martinez (1996)  

 

Mídia e processamento de informações resultantes do destacamento de 

ferramentas tecnológicas e conceituais eletrônicos, conhecidos e aqueles 

que serão desenvolvidos como resultado do uso destas novas tecnologias 

e o avanço do conhecimento humano. 

Adell (1997)  Um conjunto de processos e produtos derivados de novas ferramentas 

(hardware e software), suportes de informação e canais de comunicação 

relacionados ao armazenamento, processamento e transmissão 

digitalizada de informações. 

 

Cabero (2001)  

 

Tecnologias que são desenvolvidas em torno de quatro mídias básicas: 

tecnologia da informação, microeletrônica, multimídia e 

telecomunicações. O desenvolvimento de cada um desses campos está 

interligado aos demais, o que permite alcançar novas realidades 

comunicativas e potencializar aquelas que podem ter isoladamente. 

Majó e Marqués 

(2002)  

As tecnologias de informação e comunicação, que são um dos motores 

fundamentais da sociedade atual, são basicamente três: tecnologia da 

informação, telecomunicações e tecnologias de som e imagem. 

Guardia (2002) Sistemas e recursos para a elaboração, armazenamento e disseminação 

digitalizada de informações baseadas no uso de tecnologia 

computacional. 
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(conclusão) 

Autor (es) Síntese da Definição 

UNESCO (2002) Conjunto de disciplinas científicas, técnicas de engenharia e gestão 

utilizadas na gestão e processamento de informação: suas aplicações; 

computadores e sua interação com homens e máquinas; e os conteúdos 

sociais, econômicos e culturais associados. 

OCDE (2002) Dispositivos que capturam, transmitem e implantam dados e informações 

eletrônicas e que apoiam o crescimento econômico e o desenvolvimento 

da indústria de manufatura e serviços. 

Haag, Cummings 

y Mccubbrey  

(2004) 

Qualquer ferramenta baseada em computador e usado para trabalho, 

apoio e informações do processo (e a necessidade para isso). 

Baelo y Cantón  

(2009) 

 

É a realização social que facilita os processos de informação e 

comunicação, graças aos desenvolvimentos tecnológicos, buscando a 

construção e ampliação de conhecimentos que levem à satisfação das 

necessidades dos membros de uma determinada organização social 

Cobo (2011) Dispositivos tecnológicos (hardware e software) que permitem editar, 

produzir, armazenar, trocar e transmitir dados entre diferentes sistemas 

de informação com protocolos comuns. Eles integram meios de 

tecnologia da informação, telecomunicações e redes, permitem a 

comunicação e colaboração interpessoal e multidirecional (um para 

muitos ou muitos para muitos). Desempenham um papel substancial na 

criação, o intercâmbio, a divulgação, gestão e acesso ao conhecimento. 

Vivancos (2013) 

 

Conjunto de códigos e dispositivos (digitais) envolvidos nas etapas de 

codificação, processamento, armazenamento e comunicação de 

informações em diferentes formas: alfanumérico, icônico e audiovisual. 

Nesta definição o próprio autor observa que é uma definição muito fraca. 

Cacheiro (2014) Tecnologias que permitem transmitir informações a qualquer momento 

e em qualquer lugar. 

Roblizo y Cózar  

(2015) 

Fenômeno revolucionário, chocante e de frequente mudança, que 

engloba tanto a técnica como a coisa social que permeia todas as 

atividades humanas, formativa, acadêmica, do ócio e do consumo. 

Significados.com 

(2017) 

É a área que utiliza ferramentas tecnológicas com o objetivo de facilitar 

a comunicação e o alcance de um alvo comum, além de beneficiar a 

produção industrial de um determinado bem, as TIC também servem para 

potenciar os processos de comunicação. 

InfoEscola 

(2020) 

É um conjunto de recursos tecnológicos, utilizados de forma integrada, 

com um objetivo comum, são utilizadas das mais diversas formas, na 

indústria (no processo de automação), no comércio (no gerenciamento, 

nas diversas formas de publicidade), no setor de investimentos 

(informação simultânea, comunicação imediata) e na educação (no 

processo de ensino aprendizagem, na EaD). 

Fonte: Adaptado de Grande, Cañón, Cantón (2016) 

É possível verificar, no Quadro 10, alguns dos resultados da pesquisa de Mestrado de 

SOUZA (2019), neste estudo, a autora estuda a relação dos temas TIC, gestão do conhecimento 

e o compartilhamento do conhecimento em grupos de pesquisa, é possível perceber que se tem 
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métodos e técnicas, além de mídias diferentes para cada um dos itens: Pessoas, Processos e 

Tecnologias.  

Quadro 10 – Compartilhamento de conhecimento identificados nos grupos de pesquisa 

Classificação Métodos ou Técnicas Exemplos de Mídias 

Pessoas Comunidades virtuais de 

execução de projetos  

Google Drive 

Microsoft Onedrive 

 

 

 

 

 

Processos 

Gerenciamento de conteúdo Google Drive 

Microsoft Onedrive 

Site Wordpress 

E-Learning (AVA) MOODLE 

Teleduc 

Google Classroom 

BlackBoard 

Fóruns de discussão Google Groups  

Fórum de ambiente virtual de aprendizagem 

Grupos de Facebook Messenger 

WhatsApp Messenger 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologias 

Blog Wordpress,  

Blogspot 

Blog sem construtor 

Chat WhatsApp Messenger 

Facebook Messenger 

Telegram 

Conferência multimodal Skype Microsoft 

Hangouts Google 

Conferência via equipamentos de webconf 

E-mail Gmail 

Hotmail (Outlook) 

E-mail institucional 

Redes Sociais Facebook Messenger 

Instagram 

YouTube 

LinkedIn 

Twitter 

Fonte: Adaptado de Souza (2019) 

Uma das recomendações do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro 

de 2006, sobre as competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida é a 

competência digital, importante salientar que estas competências envolvem situações do 

cotidiano, tanto na vida do trabalho como na vida social e pessoal, desta forma exige uma 

atitude crítica e responsável dos meios interativos (COMISSÃO EUROPÉIA, 2006). 

Utilizaram-se nesta Tese as várias mídias digitais, que serão melhor apresentadas no 

capítulo da Metodologia da Pesquisa, com base na pesquisa de Souza (2019), sendo assim torna-
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se necessário clarificar a definição de competência digital. A TiEDUCA (2019), empresa de 

tecnologia aplicada a educação, tem por objetivo ajudar professores do ensino fundamental, 

médio e superior, a potencializar a aprendizagem dos seus alunos através da tecnologia, intentou 

criar uma correspondência para os níveis de pensamento da taxonomia de Bloom, denominando 

Taxonomia Digital de Bloom, Figura 217. Eles descrevem que estes aplicativos se encontram 

na versão revisada da taxonomia de 1956, além de verificar a proposta de Anderson e Krathwohl 

de 2001, auferindo ênfase nas competências. 

Figura 21 – Adaptação da Taxonomia de Bloom com os aplicativos digitais 

 
Fonte: TiEDUCA (2019) 

Para Bloom (1956) os objetivos educacionais são divididos em três partes: cognitivo, 

afetivo e psicomotor, segundo o autor, o domínio cognitivo é dentre estes três, o mais 

frequentemente usado. Bloom descreve que os objetivos cognitivos enfatizam a ação de 

relembrar ou reproduzir algo aprendido, ou a resolução de alguma atividade, somente então 

reorganizar as ideias.  

                                                 
7 Disponível em: https://aeducacaodesofia.blogspot.com/2019/11/infografico-taxonomia-digital-bloom.html 

acesso em: 18 jun. 2019. 
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Quadro 11 – Processos e resultantes de acordo com o objetivo da aprendizagem na taxonomia 

de Bloom 

Objetivos Processos Resultantes 

Conhecimento - 

especificar modos e meios 

para lidar com itens 

específicos fatos universais e 

abstrações num dado campo  

Definir, reconhecer, recitar, 

identificar, rotular, 

compreender, examinar, 

mostrar, coletar ou listar  

Rótulos, nomes, fatos, 

definições ou conceitos  

Compreensão – tradução,  

Interpretação e/ou 

extrapolação  

Traduzir, interpretar, explicar, 

descrever, resumir ou 

demonstrar  

Argumento, explicação, 

descrição ou resumo  

Aplicação - uso de abstrações 

em situações específicas e 

concretas  

Aplicar, solucionar, 

experimentar, demonstrar, 

construir, mostrar, fazer, 

ilustrar ou registrar  

Diagrama, ilustração, 

coleção, mapa, jogo ou 

quebra-cabeças, modelo, 

relato, fotografia ou lição  

Análise – 

elementos, relacionamentos 

e/ou princípios 

organizacionais  

Conectar, relacionar, 

diferenciar, classificar, 

arranjar, estruturar, agrupar, 

interpretar, organizar, 

categorizar, retirar, comparar, 

dissecar ou investigar 

Gráfico, questionário, 

categoria, levantamento, 

tabela, delineamento, 

diagrama, conclusão, 

lista, plano ou resumo  

Síntese - comunicação 

inédita, plano de operação 

e/ou conjunto de 

relacionamento abstratos  

Projetar, reprojetar, combinar, 

consolidar, agregar, compor, 

formular hipótese, construir, 

traduzir, imaginar, inventar, 

criar, inferir, produzir, 

predizer  

Poema, projeto, resumo 

de projeto, fórmula, 

invenção, história, 

solução, máquina, filme, 

programa ou produto 

  

Avaliação - julgamento em 

termos de evidência interna 

e/ou julgamento em termos 

de evidência externa  

Interpretar, verificar, 

julgar, criticar, decidir, 

discutir, verificar, disputar ou 

escolher 

Opinião, julgamento, 

recomendação, 

veredito, conclusão, 

avaliação, investigação ou 

editorial  

Fonte: Adaptado de Bloom (1956) 

A taxonomia dos objetivos educacionais de Bloom ainda dividi em seis os níveis do 

domínio cognitivo. O Quadro 11, relacionou as colunas dos objetivos da aprendizagem na 

taxonomia de Bloom. Na primeira coluna mostra os objetivos da aprendizagem, na segunda 

coluna indica os processos para atingir estes objetivos e a terceira os resultantes da 

aprendizagem.  
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A roda da pedagogia8, Figura 22, é uma reviravolta na taxonomia de Bloom, 

Carrington (2015) combina a Taxonomia da Bloom com atividades, ferramentas digitais e 

aplicativos relevantes em um ambiente educacional.  

Figura 22 – A roda da pedagogia relacionando os objetivos cognitivos definidos por Bloom e 

os aplicativos 

 
Fonte: Carrington (2015) 

Conforme a realização da pesquisa denominada Education for life and work: 

developing transferable knowledge and skills in the 21st Century, realizada pela National 

                                                 
8 A roda da pedagogia disponível em: https://designingoutcomes.com/wp-content/uploads/Wheel_only_V4_ Lo 

Rez_650x650.jpg 
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Research Council, foi possível constatar que é possível desenvolver competências essenciais. 

A competência digital pressupõe o uso de múltiplas formas de informação na realização de 

tarefas nos contextos diversos como nossa casa, ou em aula, ou no local de trabalho e nas redes 

sociais (ALARCON et al., 2018).  

A UNESCO considera necessário apostar nas TIC para se alcançar a igualdade e 

qualidade na educação, da mesma forma, ainda afirmam que o acesso universal à educação seria 

possível se existir a equidade na educação, a qualidade de ensino e aprendizagem, o 

desenvolvimento profissional de professores, além de melhorar a gestão, a governança e a 

gestão educacional ao fornecer a possibilidade de organização de políticas, tecnologias e 

capacidades (UNESCO, 2019). 

Gonçalves, Ramos e Santos (2009) corroboram ao afirmar que, por meio da TIC, pode-

se estabelecer conexão através dos fluxos, de informação e conhecimento, para dinamizar e o 

gerenciar esses fluxos dos processos organizacionais, construindo assim estruturas (ou redes) 

voltadas ao conhecimento, este processo sinergético amplia a interação social e proporciona a 

criação de novos conhecimentos. 

As TIC constituíram-se como um elemento básico para existência das redes, desta 

forma, interagindo de forma conjunta. Contudo, somente existir as ferramentas de 

comunicação, não se assegurando o uso e muito menos a eficiência da rede de comunicação 

interna. Desta forma, necessita-se analisar a rede de comunicação da organização para verificar 

e os componentes e melhorar o uso da mídia social contribuindo para utilização de recursos   de   

comunicação em uma rede (CARNIELLO et al., 2017). 

Sociedade digital precisa de cidadãos digitalmente competentes, ser digitalmente 

competente significa usar as tecnologias digitais de maneira segura e confiável para diversos 

fins, como trabalhar, conseguir um emprego, aprender, fazer compras on-line, obter 

informações sobre saúde, ser incluído e participar da sociedade, entretenimento, etc. 

2.5 EDUCAÇÃO EM REDE 

A sociedade se mostra cada vez mais digital, a Educação em Rede é trazida neste item 

como uma visão ampla como uma evolução do papel de todos os indivíduos nesta rede.  Em 

uma época atual refletida pela era   do   conhecimento,   onde a utilização das TIC transforma 

a sociedade digital cada mais  crescente e globalizada, têm  sido percebidos as  trilhas  pela  

educação, não mais como uma educação bancária,  e sim com a perspectiva de uma educação 

evoluída, onde os estudantes já não possuem as características de passividade, mas convivem 
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cada vez mais com um espaço educacional inovador, neste cenário então, surgiu, e está em 

evolução, este processo dinâmico denominado “Educação em Rede” (ROSA et al., 2018). 

Na Educação em Rede educa-se para além da tecnologia com proposta de educação no 

mundo digital, presencial ou à distância para educadores, transcendendo a tecnologia, porém 

não a desprezando, a partir de uma reflexão, discutir seu uso, uma vez que é parte integrante 

dos processos sociais do conhecimento, a educação como parte de uma teia, um rizoma, uma 

rede (GOMEZ, 2004).  

Assim também ter uma mediação como processo educacional pode reorientar aquilo 

que se tinha como individual isolada das pessoas nas redes perfazendo em uma participação 

através de uma comunidade educacional emergente sendo este indivíduo envolvido não só 

intelectualmente, mas com diferentes virtudes desenvolvidas na colaboração do trabalho em 

redes (KENSKI, 2008). 

Gomez, em 2004, cunhou o termo Educação em Rede, assim pois pensar em uma 

Educação em Rede é trazer a transversalidade admitida nas inter-relações de quem compõe esta 

rede. Em suma, pensar a transversalidade é contribuir para a noção de educação em rede, a 

partir do conceito de rizoma9 (Deleuze e Guattari) e da pedagogia libertária, dialógica, proposta 

por Paulo Freire (GOMEZ, 2009). Esta percepção não é de hoje, Freire (1994) propôs a 

educação libertadora, na qual o processo de ensino-aprendizagem não é imposto, mas 

desenvolvido por meio de diálogo e de troca de experiências entre os agentes envolvidos no 

processo educacional.  

Convém, no entanto, reafirmar o papel dos indivíduos nesta rede para uma pedagogia 

cooperativa personalizada através de agentes capazes de ultrapassar a cultura do ciberespacial, 

cuja informação virtual perfaz as pilastras do desenvolvimento cognitivo (MEDEIROS, 2003). 

Notamos que para se ter uma Educação em Rede, conforme afirma Souza (2015), estendida por 

toda a rede (física e virtual) utilizando como base as mídias digitais interativas, é preciso que 

estes acessos e compartilhamentos estejam baseados no conceito de uma educação híbrida 

(presencial e a distância), continuada, mais próxima e interativa. 

Com efeito, discutimos Educação em Rede desde 1999, utilizando-se de outros termos 

e conceituando-a sinonimamente, como descrito no caderno de revista de biblioteconomia, 

1999/2000, Gomez (2000, p, 37) “a filosofia da tecnologia reflete e propõe a geração de redes 

                                                 
9 Deleuze e Guattari referem-se a maneira de compreender a vida em seu sentido mais amplo, considerando-a 

como um sistema de conexões, sem início e nem fim, permeado por linhas, estratos, intensidades e 

segmentaridades. 
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associativas locais e globais, possibilitando melhor compreensão ao conceito de rede em 

educação conforme algumas propostas levantadas”. Para Souza (2006), o termo sinônimo 

utilizado foi E-duc@çao, porém este autor já trabalha o tema Redes Informatizadas desde 2002 

com a publicação de sua Tese. Souza (2015) afirmou que a educação em rede veio para ficar. 

O mesmo autor descreve a Educação em Rede como uma educação integral, holística, 

complexa, utilizando-se da mídia digital, a rede, a web, como espaços de diálogos, estamos em 

tempo de construir a rede colaborativa, onde o fazer de um pode ser replicado e disseminado 

para muitos, estamos em um momento em que espaço e tempo não podem mais impedir a 

expansão do conhecimento.  

A competência corresponde a um “saber ser” que corresponde às habilidades de 

comportamento e conhecimento e cada indivíduo é uma competência inata, dotada de saberes 

e experiências legitimados pelo processo de formação, evoluindo à medida que um indivíduo 

adquire conhecimentos e a árvore das competências, um processo ininterrupto de um saber ser 

para saber fazer, crescendo em uma rede intelectual de ação (LÉVY, 1999; MEDEIROS, 2003).  

Emancipar através da Educação em Rede é o início do pensamento de Gomez (2004) 

apoiada em Freire em sua pedagogia libertária e dialógica, concebe a rede, na rede e educação, 

como espaços sociopolíticos que permite construir uma sociedade justa, humana e igualitária, 

convocando oprimidos e opressores a libertarem-se. Ainda afirma que  “Nesses espaços, a 

relação educação em rede/poder oferece elementos para pedagogia da virtualidade quando 

possibilita trabalhar questões inéditas, mas viáveis e libertadoras das práticas alternativas” 

(GOMEZ, 2004, p. 46). 

Significa pensar a partir do lado dos seres humanos oprimidos, superando ao mesmo 

tempo a separação epistemológica gerada pelo confronto da ciência moderna como paradigma 

do conhecimento dominante, com muitos outros como a filosofia ou o conhecimento 

denominado "popular" (SANTOS, 2007; RIÁDIGOS MOSQUERA, 2016). 

Tais observações destes pensamentos nos faz crer que o contexto local e global deve 

ser considerado na política pública para uma educação em rede, assim como o relacionamento 

humano, todos os nexos com as diversas áreas de conhecimento, sendo elas a filosofia ou quem 

sabe a epistemologia, desta forma ajudariam na compreensão da construção do conhecimento 

nas redes de aprendizagem (GOMEZ, 2004). A Educação em Rede representa uma mudança 

de paradigmas, na qual a escola incentiva a promoção ao conhecimento (GOMEZ, 2004; 

NUNES et al., 2016; ROSA, 2017) em um espaço diferente, o ciberespaço (LÉVY, 1999), 

representa o espaço no qual a inteligência coletiva se desenvolve. O ciberespaço, enquanto 
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ambiente ampliado de circulação e formação do entendimento, possibilita o diálogo em rede, 

aumentando os parâmetros fundamentais do aprendizado e rearticulando os dispositivos da 

informação e comunicação, essenciais à interação entre os sujeitos da ação (MEDEIROS, 

2003). Contribuindo com o pensamento de ciberespaço, Lemos (2005) e Nunes et al. (2016) 

permite a análise histórica da Educação em Rede por meio da análise da cibercultura, Quadro 

12. 

Quadro 12 – Análise histórica da Educação em Rede 

Desenvolvimento da Cibercultura 

Anos 70 Anos 80-90 Século XXI 

- Surgimento da 

microinformática; 

- Convergência tecnológica; 

- Aparecimento do Personal 

Computer (PC). 

-Popularização da internet; 

-Transformação do PC em 

um Computador Coletivo 

(CC); 

-Conexão ao ciberespaço. 

-Era da Conexão; 

-Computação ubíqua, 

pervasiva e senciente; 

-Mobilidade; 

-Computadores Coletivos 

Móveis (CCM). 

Fonte: Lemos (2005) e Nunes et al. (2016) 

Pensando os ambientes virtuais de aprendizagem na perspectiva da Educação em Rede, 

conforme Giglio, Souza e Spanhol (2015) é incorporar as ferramentas colaborativas e 

inovadoras nestes ambientes proporcionando uma convergência entre ambientes presenciais e 

a distância. Por isso acreditar em um virtual posicionado, não no irreal ou imaginário, mas sim 

virtualizante, fomentando uma nova concepção de educação em rede, conceber tanto o 

conhecimento em rede, assim como as redes de conhecimentos, observaram-se a metáfora do 

significado de rede e sua natureza interconexionista relacionando espaço e saberes, construídos 

pela conectividade e coletividade (GOMES, 2008). 

A educação em rede pode ser compreendida como uma educação estendida e aberta 

por toda a rede (física e virtual) tendo as TIC e as mídias digitais interativas e a internet 2.0 

como meios para aprendizagem, conduzindo a educação a novas experiências, usando 

ferramentas e ambientes virtuais inovadores, baseadas no conceito de ensino híbrido (SOUZA, 

2015; MAZON, 2017).  

O processo ensino-aprendizagem ao passo que desenvolve as estruturas da cognição 

motiva a ação social em torno da qual o conhecimento é reconfigurado (MEDEIROS, 2003). 

Destacaram-se os processos relevantes, nos quais ocorre a ruptura dos modelos tradicionais em 

resposta aos paradigmas de ensino e de aprendizagem propostos, por meio das reflexões de 
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Gomez (ROSA, 2017). Neste sentido, pensar o processo de ensino-aprendizagem, dentro da 

visão da educação em rede (SOUZA, 2015; MAZON, 2017) e da educação 3.0 (FAVA, 2014; 

MAZON, 2017) não basta o professor ter uma boa didática ou um bom relacionamento, esse 

professor precisa utilizar uma linguagem atualizada e ser um bom comunicador, de acordo com 

as gerações Y e Z, adaptando-se às peculiaridades de aprendizagem de cada “nó” dessa rede 

sob seus cuidados (MAZON, 2017). Souza e Simon (2015) destacam que as redes compostas 

por fractais, base conceitual da Educação em Rede, são formas de organização humana e de 

articulação entre grupos e instituições, afirmando que de fato são redes sociais profundamente 

vinculadas ao desenvolvimento de redes físicas e de recursos comunicativos. 

Mazon (2017) contextualiza que a educação em rede torna o processo educacional 

aberto, contínuo e integrado em um movimento do ensino para um contexto híbrido, desta 

forma, a presença das tecnologias e das mídias digitais tornam a educação mais significativa e 

interativa, integrando pares e atores envolvidos neste processo educacional.  

A tecnologia na área de educação é focada em salas de aula inteligentes e disponibiliza 

conteúdo de forma assíncrona para alunos à distância (SNOW; PULLEN; MCANDREWS, 

2005). Gao (2015) em seu estudo descreve que a aplicação da tecnologia de educação em rede 

trouxe condições para a reforma do modo de ensino de esportes, e sua implícita função pelo 

novo modo de ensino, desta forma o uso da tecnologia de educação em rede para o ensino da 

educação física obteve algumas vantagens em relação ao ensino de educação física tradicional.  

Na organização do conhecimento em rede as informações são conectadas através de 

nós que atuam como união, mistura e retrabalho de todos eles (ESCOBAR, 2004; RIÁDIGOS 

MOSQUERA, 2016). É uma forma de auto-organização do avanço do conhecimento em si e o 

tipo de sociedade que está sendo construída de modo que ele é adotado por ambos que é 

alternativa chamado como hegemônica (HARDT; NEGRI, 2004; RIÁDIGOS MOSQUERA, 

2016).  

Para os autores Zhu, Tang e Li, (2017) a busca da sociedade pela educação de 

qualidade estabelece as bases para a promoção da educação popular e ao longo da vida da 

educação em redes remotas. Os mesmos autores ainda afirmam que a educação em rede a 

distância fornece a condição básica para a melhoria da qualidade nacional. Atualmente, a 

educação em rede remota está se desenvolvendo em direção à tendência de inteligência e 

popularização mudando significativamente o pensamento educacional, o modo de educação, o 

conteúdo educacional e a estrutura educacional. Para Zhu, Tang e Li (2017) as vantagens desta 

educação em rede remota como: a) liberdade de aprendizado, rompendo a limitação de tempo 
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e espaço; b) a introdução de multimídia, as formas de conhecimento são abundantes; c) a 

estrutura de conhecimento não linear facilitando que os alunos dominem seu próprio progresso 

de aprendizado e melhorem a eficiência de seu aprendizado; d) recursos podem ser 

compartilhados. A informação transmitida na internet constitui uma enorme base de dados, e 

os aprendentes podem obter todos os tipos de recursos de aprendizagem através da rede; 

interatividade é outra característica da educação em redes a distância; f) a educação em rede à 

distância realiza o modelo de ensino centrado no aluno, que permite aos aprendentes ter 

autonomia de aprendizagem. 

Na leitura mais aprofundada de Gomes (2008), o modelo de Educação em Rede 

relacionou-se às TIC através dos sujeitos em inter (ação), desta forma a autora nos afirma que 

é preciso considerar a concepção rizomática do saber à realização do modelo de educação em 

rede, por uma visão interacionalista do saber-objeto, possibilita o desencadeio do 

desenvolvimento dos sujeitos em inter (ação). Gomes (2008) ainda complementa que nesse 

modelo o diálogo perfaz-se entre o pensamento complexo, a transdisciplinaridade e o 

construtivismo, tendo como resultado a abordagem interacionista-construtivista-sistêmica 

construindo o conhecimento através da interação entre sujeitos e sujeito-objeto. 

Neste trabalho de Gomes (2008) é identificado o duplo sentido do termo Educação em 

Rede sendo um deles a dimensão espacial (virtual) e o outro a dimensão pedagógica (maneira 

de conhecermos as coisas). Aprendemos que para trabalhar a educação em rede, as ações devem 

ser desenvolvidas em atividades organizadas e sistemáticas e que gerem processos de 

sincronização entre os participantes, “na internet é preciso sincronizar as atividades que estão 

distribuídas por vários canais para uma melhor comunicação” (GOMEZ, 2004, p. 53).  

Futuramente é possível implantar a metodologia de educação em rede e os 

conhecimentos advindos das experimentações para objetivar trocas de conhecimentos, diálogos 

entre os profissionais e, entre profissionais e a sociedade, e assim, promover uma educação em 

rede aplicando a pedagogia do conectivismo a partir das conexões estabelecidas e estruturadas 

nas redes (SIEMENS, 2005; ROCHA, 2016). 

Segundo Gomes (2008), os autores contemporâneos comparam a ideia arboral10 do 

conhecimento, prevendo menos hierarquia através das TIC. Esta autora possui a Educação em 

Rede pela linha de pensamento convergindo do que é rizoma. De acordo com Gallo (1995) e 

                                                 
10  A ideia arboral vem do conceito de árvore do conhecimento de Maturana e Varela, em seu livro de 2001, os 

autores afirmam que a cada momento os seres humanos modificam suas estruturas, sendo assim existem trocas 

contínuas através das interações. 
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Gomes (2008) a figura do rizoma transforma a metáfora arbórea em uma imagem de caule 

encurvado de poucos vegetais, com uma imensidade de humildes raízes embaraçadas em meio 

a pequenos bulbos, relacionando as várias áreas do saber, desenhando um conjunto complexo 

onde os elementos remetem uns aos outros ou até mesmo fugindo do próprio conjunto. A 

educação em rede, via web, em sua dimensão emancipadora, deve ter como base a formação 

centrada na aprendizagem estando em comunhão com o sujeito, a mediação pedagógica e o 

desenho participativo (GOMEZ, 2004; GOMES, 2008). 

Pensar a Educação em Rede na visão de Gomez (2004) é ir muito além da tecnologia, 

pensar e educar para solidariedade humana. Neste sentido, Morin (1994), Alves (2001) e 

Riádigos Mosquera (2014) reafirmam que pensar, pesquisar e educar em rede requer, entre 

outras coisas, a possibilidade de experimentar caminhos múltiplos e diversos, sem hierarquias 

e no caminho da multidisciplinaridade. O mesmo acontece na educação em rede e aberta onde 

a imersão nas tecnologias promove a mudança no que se refere à diminuição de barreiras 

geográficas, sociais construindo redes de conhecimento (DIAS, 2013; ROCHA, 2016). 

Rocha (2016) propõe um modelo de educação em rede, interativo e colaborativo, para 

onde o conhecimento não fosse repassado como mero conteúdo pré-definido, mas considerar 

também o compartilhamento, trocas de experiências, além de escutar opiniões alheias e a 

participação em debates. Sinonimamente dizendo, o tecido social em rede requer conexões e 

coordenação para funcionar, pode ser um caminho a seguir para que a própria educação 

caminhe de maneira coerente em democracias participativas e justiça social, contudo lembrando 

que a rede implica que o que acontece em um nó afeta o todo, de modo que a ação coordenada 

é essencial ao intervir nela (RIÁDIGOS MOSQUERA, 2014). 

Gomes (2008) aprofunda mais as redes de conhecimento em redes de conhecimento 

horizontal considerando que para uma consciência educativa em rede, em um mundo cada vez 

mais complexo, a compreensão unilateral de tais realidades variáveis como sociais e 

educacionais, essa contradição presente em nossas sociedades (pós) modernas acompanha as  

relações de poder que legitimando um único ponto de vista de experiências e conhecimentos, 

avaliando outros caminhos para a inclusão, que coletam a urgência de mudar paradigmas 

epistemológicos dominantes para outros baseados em redes de conhecimento horizontal. 

Gomez (2004) orientada pela dimensão emancipadora do educador Freire, 

fundamentando-se nos princípios básicos da educação popular interligando a dimensão política, 

de educação no mundo digital e que parte do processo social do conhecimento, dos 

saberes/cultura, o pronunciamento, a metodologia dialógica, a solidariedade e a permanente 
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relação texto/contexto. “A coerência com os princípios básicos da educação popular se 

estabelece quando constatamos que na internet opera o processo antropológico de “vir-a-ser”, 

o devir, que nos leva a percorrer caminhos insuspeitos, a ser andarilhos na busca de nós, do 

outro e do mundo” (GOMEZ, 2004, p. 22). 

As redes estão organizadas de forma horizontal e se contrapõem às estruturas 

hierárquicas de poder, nestas redes, observa-se e os princípios de colaboração e solidariedade e 

ganha-se ênfase no princípio de corresponsabilidade com os participantes, e estes participantes 

também compartilham o poder de decisão mudando a lógica do poder hierárquico 

(WHITAKER, 1993; AMARAL, 2002; SOLFA, 2008; PRADA, 2015). 

Escobar (2004) e Riádigos Mosquera (2016) caracterizam o significado da construção 

de conhecimento em rede: a malha não pode ser hierárquica, é auto-organizada e maleável; - há 

um duplo desafio: a defesa do local pela sua expressão e a reestruturação dos mundos locais 

pela cultura global; - o carácter político da malha suporta uma boa parte do seu peso nas 

intersecções das várias identidades conformes; - Os resultados das práticas de malha podem ser 

enquadrados como a criação de configurações alternativas de cultura, economia, natureza e 

identidade, que não estão subordinadas aos princípios organizacionais neoliberais e modernos. 

Considerando estes participantes como nós de uma rede, nesta visão, Riádigos 

Mosquera (2014) afirma que diferentes nós na sociedade ou na educação, ou seja, diferentes 

pessoas, grupos ou instituições poderiam explorar sua complexidade interna, valorizando-a em 

vez de renunciá-la, sendo assim, neste modelo de educação em rede, ele afirma que precisamos 

de alunos que treinam e professores para aprendam, famílias que ensinem e educadores que 

amem e cuidem, políticas que eduquem e educadores que politizem. 

Pensar cibercultura e disseminar a informação e proporcionar seu acesso, nesta 

estrutura vê-se a chance de maximizar, ressignificar os conteúdos em rede sobre os quais a 

ecologia cognitiva11 se desenvolve, estes fenômenos fomentam ações conjunturais nas quais os 

conhecimentos individuais se fundamentam e, por conseguinte, a educação se incrementa 

(MEDEIROS, 2003).  

Então se pensar Educação em Rede neste contexto é entender a educação a partir do 

igualitarismo, com a participação da comunidade educativa, de uma multiplicidade 

epistemológica, a inclusão educacional, a horizontalidade e a participação democrática, a 

                                                 
11 Ecologia cognitiva é o diálogo entre as pessoas, assim como suas relações e interações, essas relações podem 

ocorrer entre as diversas pessoas, destas interações um novo conhecimento se constrói (LÉVY, 1999). 
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solidariedade, o altruísmo, bondade, etc., e onde a justiça curricular é a protagonista (TORRES 

SANTOMÉ, 2011; RIÁDIGOS MOSQUERA, 2014) 

Referindo-se ao espaço virtual como um contexto da esfera digital, compartilhado no 

cotidiano como uma estratégia de comunicação educacional, composição da sociedade 

complexa, rearticulação dos meios locais com os diversos espaços globais Gomez (2004, p. 73) 

infere que “um sistema simbólico diferenciado, coerente com a multiplicidade de práticas 

sociais que ocorreram na internet, quando mediadas pela cultura e ideologia, alcançará a 

vinculação entre eu e o outro na educação em rede”. 

É necessário aderir a mudança de paradigma, com uma cultura na perspectiva da 

Educação em Rede, promovendo o pertencimento, a colaboração e interatividade (ROCHA, 

2016). 

Em uma educação em rede os indivíduos competentes perfazem as pilastras do 

desenvolvimento cognitivo iniciando, através de uma pedagogia cooperativa e personalizada, 

uma cultura ciberespacial e informação virtual (MEDEIROS, 2003). 

Riádigos Mosquera (2014) afirma que diferentes nós na sociedade ou na educação, ou 

o que é o mesmo, diferentes pessoas, grupos ou instituições poderiam explorar sua 

complexidade interna, valorizando-a em vez de renunciá-la. É por isso que, para este modelo 

de educação em rede, precisamos de alunos que treinam e professores para aprender, famílias 

que ensinam e educadores que amam e cuidam, políticas que educam e educadores que 

politizam. Aderir a mudança de paradigma, com uma cultura na perspectiva da Educação em 

Rede, promovendo o pertencimento, a colaboração e interatividade (ROCHA, 2016). 

Essa segregação levanta a necessidade democrática, a partir da justiça epistemológica, 

de que o conhecimento seja construído em rede, do cotidiano ao acadêmico, do leigo ao 

especializado, para construir uma cultura equitativa com contribuições de todos em tudo 

(RIÁDIGOS MOSQUERA, 2016). 

Para isso, a escola deve sair e forjar alianças e conexões, compartilhando o trabalho de 

educar um grupo de indivíduos e organizações também presentes na vida dos estudantes, tais 

como ONGs, cooperativas, sindicatos, bibliotecas, associações cívicas, etc., ao mesmo tempo, 

dentro dele, projetos necessários são elaborados para o resto do tecido social (RIÁDIGOS 

MOSQUERA, 2014). 

Como uma rede, aberta e expansiva, na qual todas as diferenças podem ser expressas 

de maneira livre e igualitária, fornece os meios de reunião para que possamos trabalhar e viver 

juntos, portanto, é preciso experimentar, tentar ou apostar em outra forma de relacionar e 
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perceber o mundo, tendo desta na educação a possibilidade de contribuir para essa tarefa com 

um julgamento crítico para entendê-la por meio de ferramentas como pensamento/ação em rede 

e considerando a importância da vida cotidiana, perseguidos como uma forma de estrutura 

social e educacional, são uma forma de expressão da qualidade da própria democracia 

(RIÁDIGOS MOSQUERA, 2016). 

Para Medeiros (2003) é ter na construção das habilidades dos agentes sociais, sua 

capacidade de argumentar no diálogo em rede, a construção e reconstrução do saber e a 

possibilidade de uma projeção comunitária para a concepção da árvore de competência para a 

educação em rede. Pode-se ter então a implementação de uma pedagogia solidária 

individualizada através de pessoas capazes, tendo na cultura ciberespacial as pilastras do 

desenvolvimento cognitivo para uma Educação em Rede (MEDEIROS, 2003). 

Em adição a essa abordagem e num nível mais avançado, isso significa que os dois 

tempos (real e virtual), os três espaços (web 1.0, 2.0 e 3.0) e as três modalidades (presencial, a 

distância e híbrida) de educação em rede constituem-se nesse holograma do universo, de formas 

não individualizadas (GOMES, 2008), em que todas as coisas estão infinitamente conectadas e 

que nada está verdadeiramente separado de nada (BOHM, 1980; GOMES, 2008). 

Em relação a educação, os autores Tiffin e Rajasingham (2003) questionavam sobre o 

sistema educacional em tempos de uma sociedade da informação. Os autores diziam sobre as 

escolas projetadas para preparar pessoas para a vida em uma sociedade industrial no final do 

século passado e questão levantada pelos autores pode ser repetida ainda nos dias de hoje: Que 

tipo de sistema educacional é preciso para uma sociedade da informação? Nos dias de hoje, 

contudo, devemos nos perguntar como está este sistema na sociedade do conhecimento que vem 

evoluindo para sociedade em rede. 

Tiffin e Rajasinghan (2003) afirmaram que é preciso ter dimensões globais, inclusive 

nas universidades, com a episteme mudando é preciso que a as universidades também mudem, 

desta forma é preciso afirmar o óbvio, a sociedade da informação é baseada na tecnologia da 

informação e assim também deve ser suas universidades. Os autores relacionavam a condição 

de mudança das universidades para o uso de tecnologias, prevendo sua dimensão virtual.  
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Neste capítulo da Metodologia da Pesquisa apresenta-se a Visão de Mundo 

pragmática, a seguir a Caracterização da Pesquisa que se demonstra qualitativa, logo após as 

Técnicas de Coleta de Dados e a Metodologia de Construção do Framework Conceitual. A 

metodologia é a disciplina que estuda os caminhos do saber e método quer dizer caminho e 

“logia” quer dizer estudo e ciência, que se refere ao próprio saber (PRODANOV; FREITAS, 

2013). 

3.1 VISÃO DE MUNDO  

Nesta pesquisa trabalharam-se uma visão de mundo pragmática que utiliza todos os 

tipos de conhecimento e ferramentas construídos para chegar aos seus objetivos de pesquisa, 

com objetivos, processos e resultantes (CRESWELL, 2013). Existem muitas formas de 

pragmatismo, indivíduos que possuem uma estrutura interpretativa baseada no pragmatismo se 

concentram nos resultados da pesquisa, as ações, situações e consequências da investigação, 

em vez de condições antecedentes (como no pós-positivismo), há uma preocupação com 

aplicações, o que funciona e soluções para problemas (PATTON, 1990). 

Desta forma, ao invés de um foco nos métodos, o aspecto importante da pesquisa é o 

problema que está sendo estudado e as perguntas feitas sobre esse problema (ROSSMANN; 

WILSON, 1985; CHERRYHOLMES, 1992; CRESWELL, 2013). Estes autores fornecem 

orientações para as ideias básicas, tais como: 

a) o pragmatismo não está comprometido com nenhum sistema de filosofia e 

realidade; 

b) pesquisadores individuais têm liberdade de escolha; 

c) eles são “livres” para escolher os métodos, técnicas e procedimentos de 

pesquisa que melhor atendam às suas necessidades e propósitos; 

d) os pragmatistas não veem o mundo como uma unidade absoluta. De maneira 

semelhante, os pesquisadores analisam muitas abordagens para coletar e 

analisar dados, em vez de assinar apenas uma maneira (por exemplo, várias 

abordagens qualitativas); 

e) a verdade é o que funciona no momento; não se baseia em um dualismo entre 

a realidade independente da mente ou dentro da mente; 
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f) pesquisadores pragmatistas buscam o “o quê” e o “como” da pesquisa com 

base em suas consequências pretendidas - onde eles querem ir com ela; 

g) os pragmatistas concordam que a pesquisa sempre ocorre em contextos sociais, 

históricos, políticos e outros. 

Os pragmatistas acreditam em um mundo externo independente da mente, bem como 

daqueles alojados na mente, estes autores acreditam que precisamos parar de fazer perguntas 

sobre a realidade e as leis da natureza, eles simplesmente gostariam de mudar de assunto, os 

autores desta visão de mundo são Rorty, 1990, Patton, 1990, Cherryholmes, 1992 e Tashakkori 

e Teddlie, 2003 (CRESWELL, 2013). Creswell (2013) corrobora ainda que, na prática, o 

indivíduo que emprega essa visão de mundo aplica vários métodos de coleta de dados, buscando 

melhor responder à pergunta de pesquisa. 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A metodologia é um caminho para alcance dos objetivos da pesquisa, Prodanov e 

Freitas (2013) entendem por método, o caminho a nível de abstração dos fenômenos, é a forma 

de abordagem, inferindo-se que é o conjunto de processos empregados na pesquisa. 

Quanto ao método de abordagem esta pesquisa se caracteriza como indutiva. O método 

indutivo parte do particular e/ou específico para o geral, generalizando somente após a coleta 

de dados específicas e/ou particulares (GIL, 2008). Para Lakatos e Marconi (2003) a indução 

se caracteriza no processo mental, partindo-se do particular, com dados suficientemente 

constatados, inferindo-se a verdade geral ou universal, diferente das contida nas partes, 

levando-se a conclusões mais amplas. Neste método de abordagem a generalização advém de 

observações da realidade e as constatações particulares contribuem para generalizações 

(PRODANOV; FREITAS, 2013).  

Contribuindo ao método indutivo adicionaram-se a abordagem intuitiva. Moraes e 

Galiazzi (2006) corroboram que na pesquisa, especificamente na fase da análise textual 

discursiva, uma das fases de tempestade de ideias, existe a exploração necessária para 

aprofundamento do tema, e neste momento é desconstruído o pensamento do pesquisador, ou 

mesmo as ideias de outros sujeitos de pesquisa, desta forma, podem surgir novos 

entendimentos, de forma intuitiva, dos conhecimentos existentes. Ribeiro et al. (2017) ainda 

contribui ao afirmar que [...] através dos movimentos caórdico12, ambíguo e não-linear 

                                                 
12 Palavra cunhada por Hock, D.W. (1996), para afirmar que um sistema tensionado entre o caos e a ordem, ou 

seja, caótico e ordenado, seria "caórdico". https://archive.org/details/birthofchaordica00hock_0/page/n7 
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potencializaram-se a (des) construção dos diversos delineamentos rizomáticos de caminhos de 

duas vias (dedutivo e indutivo) considerando-se a aproximação e/ou afastamento de inúmeras 

abordagens (não) lineares e (trans) disciplinares. 

Quanto à natureza da pesquisa é uma pesquisa aplicada, este tipo de pesquisa gera 

produtos e/ou processos, com finalidades imediatas, utilizando-se dos conhecimentos da 

pesquisa básica com as tecnologias existentes. Objetiva gerar conhecimentos para aplicação 

prática dirigidos à solução de problemas específicos, envolve verdades e interesses locais 

(PRODANOV; FREITAS, 2013).  

Do ponto de vista de seus objetivos, considera-se uma pesquisa exploratória e 

descritiva. Investiga-se e delineia-se o tema da pesquisa, fixando os objetivos e realizando  

pesquisas bibliográficas, este tipo de pesquisa  permite o estudo mais flexível sob diversos 

ângulos e aspectos do tema, a pesquisa exploratória está sendo realizada concomitante com a 

pesquisa descritiva, na pesquisa descritiva registra-se e descreve-se os fatos observados, 

contudo sem interferir neles, este tipo de pesquisa as características são descritas e são 

estabelecidas as relações entre variáveis, além de observar, registrar, analisar e ordenar dados, 

sem manipulá-los (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Quanto à forma de abordagem do problema é uma pesquisa qualitativa. Na pesquisa 

qualitativa o pesquisador participa, compreende e interpreta, se aprofundando no mundo dos 

significados (MINAYO, 2009), tratar da essência do objeto de estudo, estabelecer estratégias e 

procedimentos é o papel dos investigadores qualitativos, desta forma consideram o ponto de 

vista e as experiências do entrevistado (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Bogdan e Biklen (1994) 

consideram que a investigação qualitativa de cunho sócio histórico busca ir a campo com uma 

preocupação inicial, um objetivo central, uma questão orientadora. 

Objeto de estudo da pesquisa são os fluxos de informação e comunicação nas 

organizações. O estudo desenvolvido em 2002 e revisto com a impressão do seu livro, Souza, 

em 2017, descreveu sete etapas para construção de modelos para identificação e análise de 

organizações em rede. É preciso compreender esses fluxos nas organizações, nas redes, em 

especial redes que colaboram e não têm sido pesquisadas. O presente estudo pretendeu 

fortalecer a rede existente e transformar o conhecimento através dos fluxos de informação e 

comunicação com o uso de Análise de Redes Sociais e Tecnologias da Informação e 

Comunicação para organizações em rede. 

Isto posto, este estudo teve como proposta contribuir no modelo para identificação e 

análise de organizações em rede baseado em Tiffin e Rajasingham (1995) e Souza (2002), cujos 
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estudos descreveram os níveis fractais em uma rede e as etapas de um modelo para construção 

de estudo de redes, respectivamente. Na época, Souza (2002) identificou a rede informatizada 

de comunicação, nela os nós principais eram as organizações não-governamentais do chamado 

terceiro setor. Contudo, esse método serve como base para identificação e análise de outras 

redes, como afirma Souza (2002), por exemplo, redes empresariais ligadas ao mercado, redes 

intergovernamentais ou ainda redes de movimentos sociais variados. Desde 2002 até hoje, 

outras tecnologias surgiram e pode-se contribuir para o método. Esse método serve como base 

para identificação e análise de outras redes, por exemplo, empresariais ligadas ao mercado, 

intergovernamentais ou ainda de movimentos sociais variados (SOUZA, 2017). 

Então, apesar de termos conexões entre pessoas e as organizações, todo processo de 

desenvolvimento de produto ou serviço precisar de fluxos de informação e comunicação, ainda 

existe uma necessidade de identificar e analisar a organização, seus fluxos, considerando-se o 

uso de softwares de ARS e TIC para transformação do conhecimento. 

Consideraram-se o conceito de framework conceitual de Jabareen (2009) e 

observaram-se os itens descritos pelos autores Crossan, Lane e White (1999). Um framework 

conceitual suporta o entendimento e a comunicação de estruturas e relacionamentos dentro de 

um sistema com propósito específico (SHEHABUDDEEN et al., 1999), identificando seus 

elementos e suas relações a fim de nortear análises, explicar processos e prever resultados 

(CARVALHO, 2013). Um framework deve identificar claramente o fenômeno de interesse, 

indicar premissas ou suposições subjacentes e descrever a relação entre os elementos 

(CROSSAN; LANE; WHITE, 1999). De acordo com Asti Vera (1980, p. 153), frameworks 

explicam uma determinada teoria, simplificando as relações complexas na intenção de 

compreendê-las, esse instrumento torna mais visível a análise do fenômeno em questão. No 

framework conceitual identifica-se o fenômeno de interesse, descreve-se as premissas do 

quadro estudado e demonstra-se a relação entre os elementos da estrutura (CROSSAN; LANE; 

WHITE, 1999). Já para Shehabudenn (2000) o framework conceitual constitui-se de quatro 

partes:  

a) representar as categorias e dar suporte para a compreensão de um problema 

complexo;  

b) mostrar uma relação entre os principais elementos dentro de um sistema; 

c) descrever o contexto e possibilitar uma visão sobre o fenômeno na sua 

totalidade;  
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d) possibilitar a solução de problemas de forma estruturada, descrição desta 

relação entre os elementos do framework.  

Dito isso, definiu-se a questão de pesquisa: como construir um framework conceitual 

de ARS e TIC para organizações em rede?  

Para base teórica, preliminar, utilizaram-se a revisão sistemática e a revisão 

integrativa. Na investigação teórica iniciaram-se com base na busca sistemática da literatura e 

em informações documentais da organização em rede IFC. Entendeu-se que com a expansão 

do conhecimento diariamente, uma das formas de clarificar este avanço é a revisão de literatura, 

nela é possível acompanhar a evolução de um tema ao longo do tempo.  

Desse modo foram analisados livros, artigos de periódicos e anais, Tese e Dissertações 

relacionados aos termos da pesquisa, mapeando e discutindo determinadas produções 

acadêmicas, em diferentes campos do conhecimento, verificando seus aspectos e dimensões, 

identificando as épocas e lugares, de que formas e em que condições têm sido produzidas 

alcançando assim o que se denomina o Estado da Arte (FERREIRA, 2002). O estado da arte é 

o estado do conhecimento, no Brasil tem se mostrado como semelhantes em várias publicações 

(VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014). O chamado “Estado da Arte” representa a 

sistematização da produção de determinada área do conhecimento, tornando-o assim um valor 

instrumental para compreender o contexto de determinado tema.  

A revisão integrativa proporciona alcançar o Estado da Arte, registrando 

metodologicamente o caminho que permite a outros pesquisadores alcançar os mesmos 

resultados. Optamos pela revisão integrativa por sua ampla abordagem metodológica, incluindo 

estudos experimentais e não-experimentais, combinando os dados da literatura teórica e 

empírica (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). Neste estudo, a revisão integrativa se dividiu 

em seis etapas, conforme se descreve a seguir:  

a) identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para a 

elaboração da revisão integrativa;  

b) estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/ amostragem 

ou busca na literatura;  

c) definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/ 

categorização dos estudos;  

d) avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; 

e) interpretação dos resultados; 

f) apresentação da revisão/síntese do conhecimento. 
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As bases de dados escolhidas foram: Scopus, Scielo e WoS. Nos idiomas: Português, 

Inglês e Espanhol, um dos critérios de seleção é para que a publicação possuísse acesso livre, 

além de atender aos critérios estipulados em cada protocolo de busca. A primeira na verificação 

do ineditismo, apresentados anteriormente no item Ineditismo. Constataram-se que o tema ARS 

e FC, individualmente, possuíam vários estudos, o número de publicações decaem ao 

relacionarmos estes dois temas. E ao comparar os temas mencionados com os demais temas da 

pesquisa, fluxos de informação e fluxos de comunicação, estes diminuíram drasticamente.  

Essas revisões ocorreram nos períodos de julho de 2017 a setembro de 2017 e em julho de 2018 

a setembro de 2018, realizadas de acordo com o protocolo de busca apresentado nos 

APÊNDICE A — Busca exploratória para identificação do ineditismo e da singularidade da 

pesquisa. 

O protocolo de busca usado na revisão sistemática da literatura do tema Organização 

em rede, utilizando-se a ferramenta State of the Art (StArt), encontra-se no APÊNDICE B — 

Protocolo de busca para uso da ferramenta StArt. O uso de uma ferramenta computacional foi 

necessário considerando a RS ter muitas etapas, sua execução ser trabalhosa e repetitiva, 

segundo Zamboni et al. (2010) o suporte de uma ferramenta computacional é essencial para 

planejamento, execução e visualização da Revisão Sistemática (RS).  

O uso científico da ARS aborda fenômenos sociais, políticos e econômicos 

sobressaindo-se aos pesquisadores de áreas sociais, humanas ou comportamentais, contudo é 

usada por várias disciplinas sendo considerada multidisciplinar. Como uma ferramenta 

metodológica tem como principal vantagem a visualização das relações em uma rede social, 

podendo ser matematicamente testados e demonstrados de acordo com as métricas de ARS 

(WASSERMAN; FAUST, 1994). Wasserman e Faust (1994) afirmam que uma das 

especificidades da ARS é o cerne no aspecto relacional dos dados coletados, então o objetivo 

da ARS é realizar a investigação das interações entre as unidades independentes, podendo 

identificar, por exemplo, alguns padrões no decorrer do tempo. 

Utilizaram-se as quatro propriedades definidoras de Freeman, L. C. (2004) para análise 

de redes sociais: 

a) envolver e a intuir de que os elos entre os atores sociais são importantes; 

b) basear-se na coleta e análise de dados que registram as relações sociais que 

ligam os atores. 

c) basear-se fortemente em imagens gráficas para revelar e exibir a padronização 

desses links;  
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d) desenvolver modelos matemáticos e computacionais para descrever e explicar 

aqueles Padrões. 

O termo atores, na análise de redes sociais, utiliza-se referindo não só às pessoas, 

consideradas unidades individuais, assim como as unidades sociais coletivas, por exemplo, 

departamentos de uma organização ou agências de serviço público (WASSERMAN; FAUST, 

1994). 

E por fim aplicação da metodologia descritiva e cartográfica, testada e validada, de 

análise de comunicação de rede de Tiffin e Rjasingham (1995) e Souza (2002), o modelo para 

identificação e análise de organizações em rede, conforme o autor especifica esta metodologia 

poderá servir como base para identificação e análise de outras redes, como, por exemplo, 

empresariais ligadas ao mercado, intergovernamentais ou ainda de movimentos sociais 

variados. Para Souza (2002, 2017) a metodologia descritiva e cartográfica possui sete etapas: 

a) história da organização; 

b) analisar os principais eventos; 

c) identificar e analisar a comunicação; 

d) análise das ferramentas de tecnologia de informação e comunicação; 

e) identificação dos níveis fractais; 

f) desenho do modelo organizacional; 

g) análise e conclusões sobre a rede analisada. 

Nesta Tese, buscaram-se aprofundar, modificar e atualizar, contribuindo no modelo 

com o uso de softwares de ARS e TIC. 

3.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

A técnica de coleta de dados é o conjunto de processos utilizados na ciência, neste 

caso, na pesquisa de campo, para analisar e interpretar os dados, resultando em um relatório 

que sustentará o trabalho científico, na busca de um melhor entendimento do leitor 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). Para atingir o objetivo geral de construir um framework 

conceitual de ARS e TIC para organizações em rede e os demais objetivos específicos 

propostos, nesta Tese, definiram-se as seguintes Técnicas de Coleta de Dados: pesquisa 

documental, entrevistas semiestruturadas; questionário com perguntas fechadas, discussão 

colaborativa, observação participante e sistemática e pesquisa dos fluxos de informação, 

Quadro 13. 
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Quadro 13 – Quadro resumo das técnicas de coleta de dados 

Técnicas  Modos de coleta Locais de coleta 

Pesquisa documental Busca de informações referentes a 

organização em rede. 

Sites institucionais 

disponíveis na web e 

documentos da organização. 

Entrevistas 

semiestruturadas 

Realização de entrevistas Ferramenta Conferência 

Web da RNP (Mconf RNP). 

Questionário com 

perguntas fechadas 

Aplicação de questionário sobre o uso 

das TIC na vida pessoal e no setor, 

departamento ou atividade na 

organização em rede  

AVA (MOODLE). 

Discussão 

colaborativa 

Mapeamento de argumentos. LiteMap. 

Observação 

participante e 

sistemática 

Recebimentos de e-mail e 

comunicados institucionais. 

E-mail e Sistema Integrado 

de Gestão Institucional 

(SIGEPE). 

Pesquisa dos fluxos 

de informação 

Busca de informações em 

memorandos eletrônicos no período 

de 20/8/2018 a 19/8/2019. 

Relatório dos memorandos 

eletrônicos emitido pelo 

Sistema Integrado de Gestão 

(SIG) 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

Para esta Tese criou-se, no MOODLE do IFC Campus Sombrio, uma turma para teste 

com alguns integrantes do GPM&C, e outra para presente pesquisa objetivando integrar as 

informações da pesquisa em um só local, Figura 23. Foram incluídas as informações sobre o 

TCLE, questionário, o link para participação na discussão colaborativa e o agendamento para 

entrevista. 

Figura 23 – AVA da pesquisa intitulada Organizações em Rede 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

O AVA utilizado, Figura 24, configuraram-se em uma categoria específica de 

aplicações denominada de Sistemas de Gestão da Aprendizagem (SGA) ou Learning 

Management System (LMS), conforme APÊNDICE C — AVA da pesquisa com TCLE, o 

questionário, o link para participação na discussão colaborativa e o agendamento para 

entrevista. O TCLE e o Termo de consentimento para fotografias, vídeos e gravações, 

constantes no APÊNDICE D — Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e no 



102 

 

APÊNDICE E — Termo de consentimento para fotografias, vídeos e gravações apresentam no 

texto as informações que asseguram aos sujeitos de pesquisa sua integridade e dignidade, os 

mesmos foram repetidos oralmente no acolhimento aos entrevistados. 

Figura 24 – AVA com informações sobre a pesquisa e links 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

A plataforma e-learning ou Sistema de Gerenciamento de cursos (SGC) escolhida foi 

o MOODLE, e, é um sistema modular de ensino à distância orientado a objetos. Utilizaram-se 

recursos, síncronos e assíncronos para dar suporte a pesquisa, tais como páginas, links e a 

atividade de questionário, além dos objetivos da pesquisa, o TCLE, o questionário, link para 

participação na discussão colaborativa e a agenda para entrevista, cadastraram-se 18 

entrevistados. 

3.3.1 Pesquisa documental 

Nesta pesquisa documental buscaram-se informações primárias relacionadas a 

organização em rede. Os sites de cada um dos campi e da Reitoria foram visitados, além dos 

documentos norteadores da organização. A pesquisa documental utiliza-se de fontes primárias, 

isto é, dados e informações que ainda não foram tratados científica ou analiticamente 

(FONSECA, 2002). Para Lopes (2006), a pesquisa documental realiza-se através do uso da  
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documentação direta (questionários, entrevistas, formulários, etc.) ou indireta (publicações 

oficiais ou privadas da organização) de uma ou várias fontes.   

Desse modo, a pesquisa foi fundamentada em documentos norteadores da instituição, 

em que os dados coletados foram através dos sites institucionais, neles encontram-se as 

informações históricas e acontecimentos relevantes da organização em rede. Gil (2008) 

corrobora ao afirmar que existem documentos que apesar de já terem sido processados, podem 

receber outros entendimentos, resultando em documentos como relatórios de empresas, tabelas 

etc. 

Ademais, o cuidado é necessário quanto a fonte da documentação, é preciso verificar 

sua fidedignidade para o alcance de resultados satisfatórios (FONSECA, 2002). De acordo Gil 

(2008), também é relevante saber que a pesquisa documental é parecida metodologicamente 

com a bibliográfica, todavia suas fontes são diferentes. 

3.3.2 Entrevistas semiestruturadas 

Nesta pesquisa, utilizaram-se os modelos de Meihy (2002) para realização de 

entrevistas temáticas semiestruturadas, nos parágrafos a seguir serão apresentados alguns 

pressupostos metodológicos de Meihy. Buscaram-se na história oral temática a base para o 

roteiro das entrevistas, em que Meihy (2002) identifica na história oral temática uma forma 

adequada para soluções comuns e tradicionais de diferentes áreas do conhecimento acadêmico, 

sendo assim, considerando-se ser o assunto específico e preestabelecido, utilizaram-se os 

procedimentos determinados pela história oral temática nas entrevistas. 

Meihy (2002) descreveu as três modalidades da história oral como sendo: história oral 

de vida, história oral temática e tradição oral. Nesse estudo será dada a ênfase na história oral 

temática, no qual a objetividade direciona-se para um assunto específico e preestabelecido, cujo 

tema aqui é: organizações em rede e seus fluxos de informação e comunicação.  

Meihy (2002) argumenta que o entrevistador possui um papel ativo, contestador, mais 

do que o entrevistado, porém, os detalhes do entendimento pessoal do narrador interessam, por 

revelarem aspectos úteis à informação temática central. Segundo Meihy e Ribeiro (2011) é 

preciso primeiramente definir o grupo de colaboradores, com a quantidade de pessoas 

envolvidas, delimitando o espaço geográfico, exigindo formulações do corpus documentais, 

com coerência para dar a possibilidade de continuidade da pesquisa. (MEIHY; RIBEIRO, 

2011).  
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Comunidade de destino, colônia, rede ou redes de colaboradores, são os termos 

usados por Ribeiro (2013) para identificar os sujeitos de pesquisa, ou que poderiam ser os 

sujeitos de pesquisa. Entende-se como comunidade de destino todo o acervo de experiências 

relacionados com o tema, os membros da organização que se sentem ligados ao tema da 

pesquisa, considerado como um grande grupo de pessoas, que se encontram com laços de 

afinidade e se encontram ligados por seus interesses ao tema da pesquisa (RIBEIRO, 2013). 

Para a entrevista da comunidade de destino desta Tese, conforme, APÊNDICE F — 

Roteiro da entrevista, optaram-se pelo software aplicativo Conferência Web da RNP (Mconf 

RNP). A Conferência Web é um serviço que leva para o ambiente web os recursos próprios de 

uma conferência utilizando os recursos de vídeo e áudio combinados a outras funcionalidades 

de interação instantânea e colaborativa como chat, bloco de notas, visualização compartilhada 

de imagens, arquivos ou mesmo da tela de um computador remoto, esta sala de reuniões 

também pode ser acessada pelo celular utilizando-se Mconf-Mobile (RNP, 2019). 

Os sujeitos da pesquisa, ou seja, a comunidade de destino, estabelecidos nesta pesquisa 

são 27 membros da organização, sendo eles: a reitora, os pró-reitores, as diretorias existentes 

na reitoria e os diretores de campi, todos integrantes do Colégio de Dirigentes (CODIR), devido 

ao seu caráter consultivo, e por ser um órgão de apoio ao processo decisório da Reitoria, desta 

forma contribuiu para definição dos sujeitos de pesquisa. O CODIR é constituído, pela reitora, 

como presidente, os pró-reitores e pelos diretores gerais dos campi. Receberam a carta convite 

para participar da pesquisa pelo e-mail institucional e consultados para definir os entrevistados, 

posteriormente. 

O CODIR foi assim definido como comunidade de destino, já para o conceito 

denominado colônia, consideraram-se o grupo menor de onde podem emergir os entrevistados 

da pesquisa, por estarem mais intimamente ligados à experiência estudada, este grupo está 

contido na comunidade de destino (RIBEIRO, 2013). A colônia foi definida pelos membros da 

organização da comunidade de destino em número de oito. 

Na “Rede” ou “redes de entrevistados” encontram-se os membros da organização 

indicados pelas pessoas entrevistadas na “colônia” e estabelecidas no decorrer da pesquisa. A 

colônia indicou mais 10 membros da organização. A rede de entrevistados ficou assim definida, 

os oito membros da colônia, somados as 10 indicações, totalizando 18 membros da organização 

entrevistados. Dos 18 entrevistados, 10 são Técnicos Administrativo em Educação (TAE) e oito 

são Professores EBTT, com uma representatividade de 10 entre os 16 campi da organização em 

rede IFC: Reitoria, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Concórdia, Campus 
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Fraiburgo, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus São Bento do Sul, Campus 

São Francisco do Sul e Campus Avançado Sombrio. 

Foi formulada uma carta de apresentação, estabelecidos contatos iniciais com 

agendamentos e utilização de um roteiro de entrevista, APÊNDICE F — Roteiro da entrevista, 

através de 12 perguntas, as questões da entrevista foram abertas, sendo estimuladas as respostas 

completas, além de registradas, gravadas e transcritas após o término. 

As entrevistas foram promovidas através da Conferência Web da RNP (Mconf RNP) 

através de encontros virtuais entre a pesquisadora e os entrevistados, acessando através do link 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/lucyene-lopes-da-silva-todesco-nunes. O Conferência 

Web é um serviço que leva para o ambiente web os recursos próprios de uma conferência 

utilizando os recursos de vídeo e áudio combinados a outras funcionalidades de interação 

instantânea e colaborativa como chat, bloco de notas, visualização compartilhada de imagens, 

arquivos ou mesmo da tela de um computador remoto, esta sala de reuniões também pode ser 

acessada pelo celular utilizando-se Mconf-Mobile (RNP, 2019). 

As perguntas foram elaboradas de forma que produzissem confiança e cumplicidade 

nas conversas mantidas entre os membros da organização e os pesquisadores, pensadas para 

motivar a lembrança. Para realização das entrevistas, inicialmente, os membros da organização, 

considerados como rede de entrevistados, agendaram suas entrevistas no e-mail, no AVA, por 

telefone ou no momento da entrevista. 

As 18 entrevistas foram realizadas entre os dias 20 de setembro e 4 de outubro de 2019. 

O esclarecimento ou a opinião dos entrevistados sobre estes assuntos foram averiguados, 

realizando-se entrevistas adicionais que totalizaram 11 horas e 47 minutos (707 minutos), com 

uma média de 39 minutos e 17 segundos por entrevista. A entrevista com maior tempo de 

duração foi de 68 minutos e a de menor duração foi de 20 minutos. Meihy (2002) afirma que o 

tempo de duração da entrevista não deve ser longo, uma vez que existem variáveis que 

permitiriam retirar o foco da entrevista. Contudo, é possível oferecer ao entrevistado, caso 

necessário, um tempo mais longo para resgatar suas memórias, neste estudo foi necessário 

oferecer novas datas e horários para três entrevistados, as demais entrevistas aconteceram de 

acordo com o agendamento prévio. 

Buscaram-se realizar da melhor forma possível as entrevistas, obedecendo as 

necessidades de cada entrevistado, tais como: necessidade de alterar horário ou a data, 

dificuldades no uso das ferramentas, quando necessário eram verificados alguns requisitos 

básicos no uso da ferramenta para os entrevistados, de acordo com cada um.  
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Para análise das entrevistas buscaram-se sair da dicotomia entre o qualitativo e o 

quantitativo, utilizando-se da análise textual dos dados. A dicotomia da análise qualitativa e 

quantitativa na análise de dados da pesquisa data do Séc. XIX, Durkheim (1933) afirmou que 

os fatos morais eram fenômenos como qualquer outro, sendo assim consistiam em regras de 

ação e reconhecíveis por suas características distintivas, podendo ser observados, descritos e 

classificados, bem como buscar as leis que os explicavam. A análise textual ou análise de dados 

textuais, segundo Lahlou (1994), propõe que se supere a divisão clássica entre quantitativo e 

qualitativo na análise de dados, pois, à medida que possibilita a quantificação dos dados 

empregando a estatística sobre variáveis qualitativas textuais. 

Nesta Tese utilizaram-se o software aplicativo Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires (IRaMuTeQ) para contribuir com a 

análise lexical. O IRaMuTeQ é uma interface de R para análises multidimensionais de textos e 

questionários, o R é um software que analisa estatisticamente o texto, desenvolvido pelo Prof. 

Pierre Ratinaud do Laboratoire d'Études et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales 

(LERASS REPERE), em português, Laboratório de Estudos e Pesquisa Aplicada em Ciências 

Sociais (RATINAUD, 2014). 

O software aplicativo IRaMuTeQ, apesar de possuir o direito autoral reservado aos 

seus desenvolvedores, LERASS REPERE, é um software livre construído com software livre, 

ou seja, é possível distribuí-lo e/ou modificá-lo, contudo sob os termos exigidos pelo software 

aplicativo. Seus desenvolvedores ainda afirmam que o IRaMuTeQ foi desenvolvido e 

distribuído na esperança de ser útil, mas sem qualquer garantia; sem sequer uma garantia 

implícita de comercialização ou adequação a um objetivo específico (RATINAUD, 2014). 

3.3.2.1 Plataforma Brasil 

Importante salientar nessa seção, que seguindo os preceitos do Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da UFSC e obedecendo às recomendações da Resolução 510/16, 

o projeto de pesquisa foi enviado ao CEPSH/UFSC através da Plataforma Brasil.  

A Plataforma Brasil é uma base nacional e unificada de registros de pesquisas 

envolvendo seres humanos para todo o sistema CEP/Conep, permite que as pesquisas sejam 

acompanhadas em seus diferentes estágios - desde sua submissão até a aprovação final pelo 

CEP e pela Conep, quando necessário (PLATAFORMA BRASIL, 2019). O projeto foi 

aprovado no dia 6 de agosto de 2019, as entrevistas e os questionários foram realizados com os 
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sujeitos de pesquisa da organização após a aprovação por este comitê, conforme expresso no 

item Delimitação da Pesquisa e no item das Entrevistas semiestruturadas.  

3.3.3 Questionário (levantamento) com perguntas fechadas de múltiplas escolhas 

O questionário ou levantamento, em inglês survey, é considerado um instrumento para 

coleta de informações dos sujeitos de pesquisa por meio de perguntas a serem respondidas sem 

a intervenção do pesquisador, desta forma tem a vantagem de poder ser aplicado a um grande 

número de pessoas ao mesmo tempo (VIEIRA, 2009). 

Prodanov e Freitas (2013) afirmam ser uma série ordenada de perguntas a ser 

preenchido pelo participante, devem ser construídos utilizando-se uma linguagem simples e 

direta. Gil (2008) complementa que para corrigir eventuais erros na formulação é preciso passar 

por uma etapa de pré-teste do questionário. Prodanov e Freitas (2013) classificam os 

questionários em: aberto, fechado ou de múltiplas escolhas, nos de múltiplas escolhas, as 

perguntas são fechadas, mas apresentam uma série de respostas possíveis. 

Antes de disponibilizar o questionário aos entrevistados, realizaram-se um pré-teste 

com oito integrantes do GPM&C no AVA. Efetuaram-se alterações no questionário, conforme 

percepções dos GPM&C junto ao mesmo. Esta técnica de coleta de dados foi utilizada para 

coleta de dados das informações sobre as TIC e os fluxos de informação e comunicação 

relacionados na vida pessoal e no setor, departamento ou atividade do membro da organização, 

disponibilizado no AVA como uma das etapas da pesquisa, conforme Figura 25.  

Figura 25 – Questionário no AVA 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 
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No AVA adicionaram-se uma atividade, denominada Questionário, configuraram-se 

com datas de início e fim e adicionando as questões do questionário, ao final foi possível 

acompanhar as respostas e obter os resultados em gráficos, APÊNDICE G — Questionário 

sobre o uso das TIC na vida pessoal e no setor, departamento ou atividade na organização em 

rede IFC. 

3.3.4 Discussão colaborativa 

A discussão colaborativa, foi escolhida como uma técnica de coleta de dados nesta 

Tese por permitir criar mapas argumentativos e o software LiteMap denominado como software 

aplicativo por ser gratuito e possuir uma comunidade com explicações em português. Segundo 

o site do software LiteMap (2019), o mesmo está disponível para que as comunidades tenham 

um espaço on-line para mapear visualmente um debate colaborativo podendo coletar os 

principais temas, ideias, prós e contras que acontecem em uma discussão on-line e para conectar 

e exibir em forma de gráficos de rede. O APÊNDICE H — Tutorial para uso do software 

LiteMap para discussão colaborativa, foi construído e disponibilizado no AVA para os 

participantes para contribuir com o uso do software. 

De acordo com o Projeto Catalisty, com o LiteMap os conteúdos são mapeados 

visualmente, sendo possível aos usuários se conectarem ter a oportunidade de responder 

problemas, criar novas ideias, informar se é a favor ou contra a determinado argumento e, 

principalmente visualizar em forma de gráficos, o resumo visual de uma discussão, melhorando 

de modo significativo a compreensão do debate e o envolvimento com os outros usuários 

(OPEN UNIVERSITY, 2017). 

A discussão colaborativa é uma opção de técnica de coleta de dados, segundo Rosa et 

al. (2020) o software aplicativo LiteMap foi considerado uma metodologia de pesquisa através 

do recurso de mapa argumentativo como fonte de conhecimento para usuários em um debate. 

Este software aplicativo vem sendo utilizado pelo GPM&C em parceria com a Open University 

em alguns projetos no Brasil e no mundo. Um dos projetos que pode ser citado é a Pesquisa e 

Inovação Responsáveis ou Responsible Research and Innovation (RRI), este grupo objetiva 

disseminar a RRI no Brasil e no mundo. 

A discussão colaborativa buscou responder uma pergunta exposta pela pesquisadora, 

optaram-se pelo software aplicativo LiteMap. Este ambiente da web configura-se em um mapa 

para visualizar as discussões dos fóruns nele incluído. O LiteMap, de acordo com o Projeto 

Catalisty, é um software aplicativo da Knowledge Media Institute da Open University (ROSA 
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et al., 2017b). Constataram-se que apesar da tela inicial de registro do usuário neste software 

aplicativo ser amigável e facilitar a participação dos entrevistados, de acordo com a Figura 26, 

solicitando alguns dados para validar o registro, alguns entrevistados precisaram de ajuda para 

concluir esta etapa. Então, contataram-se os entrevistados pelo telefone, mensagem de texto ou 

pela ferramenta Google Talk do e-mail institucional, cadastraram-se os participantes e o acesso 

poderia ser assíncrono. 

Figura 26 – Tela inicial de registro no LiteMap 

 

Fonte: LiteMap (2019) 

Dos 18 entrevistados, dois não puderam realizar a discussão colaborativa, um deles 

por não conseguir finalizar o cadastro com sucesso e o outro por não entrar no software 

aplicativo para se cadastrar. No AVA foi possível direcionar o membro da organização para 

participar na discussão colaborativa sobre a questão: as TIC podem contribuir com a 

comunicação nas organizações? Como? Foi realizada no software aplicativo LiteMap. 

Efetivaram-se a discussão colaborativa com 16 participantes no software aplicativo LiteMap. 

Denominaram-se o grupo Organização em Rede, com a descrição: o uso das TIC para 

organizações em rede. A Figura 27 ilustra uma janela para gerir o grupo criado. É possível 

alterar o nome, incluir uma imagem, fazer uma descrição, direcionar a um website existente, 
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decidir se o grupo ou se as pessoas precisam de autorização para juntarem-se ao grupo e por 

fim uma relação das pessoas que fazem parte deste grupo. 

Os entrevistados poderiam acessar de forma assíncrona, a primeira resposta aconteceu 

no dia 24 de setembro de 2019 e a última resposta aconteceu no dia 6 de outubro de 2019. A 

pergunta inicial para discussão foi: As TIC podem contribuir com a comunicação nas 

organizações? Como? A primeira informação ao entrevistado sobre a existência da participação 

em uma discussão colaborativa foi incluída no TCLE enviado pelo e-mail, logo após, ao acessar 

o AVA, um dos itens do ambiente disponibilizado um tutorial, em forma de apresentação, para 

cadastramento no ambiente do software aplicativo e participação na discussão.  

Figura 27 – Gestão do grupo no software aplicativo LiteMap 

 

Fonte: Elaborada pela autora utilizando o software aplicativo LiteMap (2019) 

Repetiu-se o envio do e-mail, agora com o tutorial incluído, APÊNDICE H — Tutorial 

para uso do software LiteMap para discussão colaborativa, sobre o cadastramento no software 

aplicativo LiteMap, escrito por extenso no corpo do e-mail. Verificaram-se que, mesmo assim, 
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alguns participantes não haviam realizado seus cadastros para iniciar a discussão, então, no 

decorrer das entrevistas, foi sugerido a alguns entrevistados, se assim o preferissem, permanecer 

na sala de reunião, WebConf, da RNP, para prosseguir com as instruções de uso do software 

aplicativo LiteMap, a pesquisadora pode auxiliar seguindo as etapas para o cadastro, desta 

forma foi possível realizar a discussão respondendo à pergunta sobre TIC, resultando em ideias, 

notas e um novo problema. 

3.3.5 Observação participante e sistemática 

A técnica de observação tem sido utilizada em diversas áreas de conhecimento, 

segundo Ferreira et al. (2012) esta possibilita ao pesquisador obter dados e informações dos 

participantes que com outras técnicas se tornariam mais difícil ou mesmo improváveis. Gil 

(2008) descreve que uma das principais vantagens desta técnica é a de que os fatos são 

percebidos sem interferência.   

Nesta Tese utilizaram-se duas técnicas de observação: observação participante e a 

observação sistemática. A observação participante consiste na presença do pesquisador dentro 

do grupo pesquisado (GIL, 2008). Neste caso, a técnica da observação participante foi 

determinante ao se considerar a relação da pesquisadora e da rede pesquisada, a pesquisadora é 

Professora EBTT da organização em rede IFC, desta forma, chegando-se ao conhecimento da 

rede a partir do interior da própria rede. 

A observação sistemática é aquela em que o pesquisador tem seu objetivo de 

observação definido, assim como os fenômenos a serem observados (GIL, 2008).  Nesta 

pesquisa o objetivo de observação encontra-se nos e-mails institucionais e nos envios de 

comunicação através do SIGEPE para todos os servidores da rede. 

3.3.6 Pesquisa dos fluxos de informação 

Nesta seção verifica-se as possíveis fontes de informações sobre os fluxos de 

informação e comunicação. Valentim e Teixeira (2012) corroboram ao afirmar que, a utilização 

de forma eficiente dos fluxos de informação permite uma gestão da informação, esta é capaz de 

transformar o conhecimento tácito em conhecimento explícito, conforme deseja toda 

organização. Estas fontes podem estar nos e-mails enviados e recebidos, nos envios de 

comunicação pelo sistema integrado da organização, por exemplo os memorandos. Ainda 

podem ser alguma relação entre os membros da organização. Valentim descreve os possíveis 

fluxos informacionais estruturados e não estruturados em uma organização, Quadro 14. 
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Quadro 14 – Os possíveis fluxos informacionais estruturados e não estruturados 

Fluxos informacionais estruturados Fluxos informacionais não estruturados 

Considerados os dados e informações que se 

repetem. 

Leva-se em conta os dados e informações 

que não se repetem. 

Acredita-se naquele resultado de atividades 

e tarefas realizadas na organização. 

Utiliza-se o resultado de vivências e 

experiências individuais e grupais. 

Pondera-se utilizar fluxos apoiados por 

normas e procedimentos bem especificados. 

Podem considerar os fluxos apoiados pela 

aprendizagem organizacional e pelo 

compartilhamento do conhecimento entre as 

pessoas. 

São registrados em diferentes suportes 

(papel, digital, eletrônico) 

Nem sempre são registrados, mas quando 

são, ocorre em distintos suportes. 

Utilizam-se de diferentes meios para circular 

os dados e as informações (malote/correio 

interno, sistemas de informação interno e 

ambiente Web. 

Realiza-se a circulação das informações em 

distintos meios, por exemplo, sistemas de 

informação internos (intranet). 

A Gestão da Informação é responsabilidade 

de uma ou várias pessoas da organização, 

visando o tratamento e disseminação das 

informações, através do acesso e uso. 

Gestão do Conhecimento acontece através 

de todas as pessoas que atuam na 

organização, uma vez que a 

responsabilidade se refere ao 

compartilhamento e socialização de 

vivências e experiências individuais e 

grupais. 
Fonte: Valentim(2010) 

Para se obter os dados e informações contemplados nos fluxos de informações e 

comunicação da organização em rede IFC analisaram-se o departamento de TI sobre o acesso 

aos metadados do e-mail institucional ou a um outro arquivo de fluxo de informação. Foram 

realizadas observações nos e-mails institucionais e no sistema integrado de gestão, além de que 

a inclusão no roteiro de entrevista de perguntas relacionadas a quem o entrevistado procura para 

tomada de decisão em relação a TI. 

Nesta Tese, inicialmente, buscaram-se informações dos metadados sobre os envios e 

recebimentos dos e-mails, contudo, devido o domínio da organização ser da empresa Google, 

os metadados não estavam disponíveis, um outro recurso de informação entre os setores foi o 

arquivo com os envios e recebimentos dos memorandos entre os setores. As informações 

contidas no arquivo eram: data e hora do envio, setor/departamento que enviou e a data e hora 

de recebimento e do setor/departamento que recebeu, este arquivo resultou em um fluxo de 

informação possível de análise através do software GEPHI e do software IRaMuTeQ. 
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3.4 METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DO FRAMEWORK CONCEITUAL 

Nesta pesquisa, utilizaram-se o framework conceitual como uma ferramenta para 

compreensão dos termos envolvidos: ARS, TIC e organização em rede, seguindo o pensamento 

de Jabareen (2009), ou seja, o framework conceitual como uma rede ou um plano de conceitos 

interligados de forma que ofereça uma compreensão abrangente de vários tipos de fenômenos. 

Como visto anteriormente, essa pesquisa tem como proposta contribuir com o modelo 

para identificação e análise de organizações em rede baseado em Tiffin e Rajasingham (1995) 

e Souza (2002, 2017), cujos estudos descreveram os níveis fractais de uma rede e as etapas de 

um modelo para construção de estudo das redes, respectivamente. Deste modo, o 

desenvolvimento deste framework conceitual utilizou os conceitos extraídos no modelo de 

identificação de organizações em rede e aprimorou seu uso por meio de processos para análise 

dos dados. 

Esta análise inicial ocorre no Instituto Federal (IF), precisamente no IFC, considerando 

o acesso às pessoas e as informações, pois a pesquisadora é membro da organização. A 

organização em rede, neste estudo, subentende-se como um conjunto de empresas, instituições 

ou órgãos que se relacionam pelas visões comuns e conhecimentos compartilhados, apesar das 

individualidades, possuem necessidades que podem ser supridas pela rede. 

Nesse sentido, propõe-se na construção deste framework conceitual o aprimoramento 

dos sete elementos do modelo para a identificação e análise de organizações em rede. 

Inicialmente, resgata-se a história da organização, e em um segundo momento, após a visita aos 

sítios da web, cria-se uma cronologia dos acontecimentos de cada campi e da reitoria do IFC. 

Os outros cinco elementos, compreendem a observação dos canais de comunicação e 

ferramentas disponíveis de informação para identificação e análise da comunicação na 

organização em rede. A seguir a identificação da utilização das TIC na organização, o outro 

elemento é a identificação dos níveis fractais da organização em rede. O penúltimo item é o 

desenho da organização com o uso de softwares de ARS e por último a análise da organização 

em rede. Cabe ressaltar, não necessariamente, que os elementos precisam seguir a ordem 

descrita acima, pois existe a possibilidade de serem  realizados concomitantemente, como pode 

ser percebido no capítulo 4, Framework Conceitual Dandelion de ARS e TIC para 

Organizações em Rede, que demonstra as análises e resultados da Tese. 
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4 FRAMEWORK CONCEITUAL DANDELION DE ARS E TIC PARA 

ORGANIZAÇÕES EM REDE 

Com a proposta de contribuir com o modelo para identificação e análise de 

organizações em rede baseado em Tiffin e Rajasingham (1995) e Souza (2002, 2017) e 

responder à pergunta de pesquisa: como construir um framework conceitual utilizando a 

Análise de Redes Sociais (ARS) e as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

para organizações em rede? Esta Tese se propôs a construir um framework conceitual 

alicerçado nos objetivos dispostos pelos autores Crossan, Lane e White (1999), ou seja, 

aproximando o leitor da teoria, apresentando-se o fenômeno organizações em rede, além de 

relacionar o mesmo aos conceitos-chave pesquisados. 

Um framework conceitual pode ser considerado como uma teorização de conceitos 

interligados para compreensão de determinado fenômeno. Deste modo, nesta Tese, construiu-

se o Framework Conceitual Dandelion de ARS e TIC para Organizações em Rede, em que se 

constatou a possibilidade de uso dos diversos softwares, tais como: Mconf RNP, MOODLE, 

IRaMuTeQ, GEPHI e LiteMap, presentes na metodologia de pesquisa e relevantes para 

atualização do atual modelo.  

A inspiração do nome Dandelion, adveio da planta dente-de-leão, devido suas diversas 

utilidades e sua expansão das sementes, considerada aqui neste estudo como a disseminação do 

conhecimento. Percebeu-se que, assim como cada parte do dente-de-leão é útil: raiz, folhas, 

flores, cada parte da organização em rede também o é identificada como níveis fractais. Assim, 

como a flor Dandelion pode ser usada para alimentos, medicamentos e corantes para colorir, 

cada parte da organização em rede tem suas funções na organização e, consequentemente, a 

transformação do conhecimento existente na rede. Esta planta pode enviar suas sementes a 8 

km, desta forma disseminando e perpetuando sua espécie. Do mesmo modo, assim é o 

Framework Conceitual Dandelion de ARS e TIC para Organizações em Rede, Figura 28, que 

surge inicialmente com a intenção de transportar o conhecimento para organizações em rede e 

perpetuar sua espécie. 

O Dandelion, ou dente-de-leão (Taraxacum officinale Weber) é um membro da família 

Asteraceae (Compositae), nativa da Europa, mas amplamente distribuída nas zonas temperadas 

mais quentes do Hemisfério Norte, a planta forma uma roseta com folhas, com dentes fortes e 

os caules são ocos no topo de uma cabeça de flor que consiste em muitos floretes de raio 

amarelo, (GONZÁLEZ-CASTEJÓN; VISIOLI; RODRIGUEZ-CASADO, 2012). 
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Figura 28 – Framework conceitual Dandelion  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) com design gráfico de Ângela Carvalhaes Ferrari 

O dente-de-leão, Figura 29, e suas partes, são habitualmente consumidos como 

alimentos em várias áreas do mundo, onde também são empregados em fitoterapia, de forma   

particular, evidências emergentes sugerem que o dente-de-leão e seus constituintes têm 

atividades antioxidantes e anti-inflamatórias que resultam em diversos efeitos biológicos, 
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estudos forneceram uma análise abrangente dos constituintes do dente-de-leão, uma avaliação 

das propriedades farmacológicas do dente-de-leão e uma descrição de estudos relevantes que 

apoiam o uso do dente-de-leão como planta medicinal (GONZÁLEZ-CASTEJÓN; VISIOLI; 

RODRIGUEZ-CASADO, 2012).  

Figura 29 – Dandelion, ou dente-de-leão (Taraxacum officinale Weber) imagem diurna 

 

Fonte: Imagem da internet (2019) 

Seu nome original em latim foi atribuído por Linnaeus em 1753, "Leontodon 

taraxacum"(KIRSCHNER; ŠTĚPÁNEK, 2011). O nome do gênero surgiu do grego, Leontodon 

que significa dente de leão e esse era um nome comum do dente-de-leão em muitas línguas, já 

a origem do nome da espécie taraxacum é menos clara, sabe-se que por volta do ano 900, o 

cientista persa el Razi chamou a planta "tarashaquq", pois foi usado no tratamento de uma 

doença ocular chamada "taraxis", enquanto outros pensam que o nome pode ser derivado da 

palavra grega "taraxos" (desordem) "(KIRSCHNER; ŠTĚPÁNEK, 2011). Outros cientistas 

mudaram o nome para "Taraxacum officinale", elevando o nome da espécie antiga ao nível do 

gênero, enquanto o novo nome da espécie "officinale" significa "da farmácia", devido às 

propriedades medicinais concedidas (KIRSCHNER; ŠTĚPÁNEK, 2011). 

Coelho et al. (2019) no artigo, Uso tradicional de plantas pelos curandeiros 

remanescentes da região de Grande Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil contribuem neste 

sentido ao identificar que este arbusto herbáceo é utilizado na região para cura de doenças 

obstétricas, ginecológicas e do trato urinário, e doenças infecciosas, o estudo concluiu que os 

curandeiros da região da Grande Dourados mantêm considerável conhecimento etnológico 

sobre as propriedades medicinais de diferentes espécies medicinais e que é preciso apoiar e 
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compartilhar essas informações valorizando desta forma a cultura e preservando o 

conhecimento para as gerações futuras (COELHO et al., 2019). 

Deste modo, o Framework Conceitual Dandelion é constituído nesta Tese e, assim como a 

planta dente-de-leão, utiliza e expande seus elementos, e que neste caso permite a disseminação 

do conhecimento. São eles: identificação e sistematização da história da organização, análise 

dos principais eventos, serviços e stakeholders da rede, identificação e análise da 

comunicação na organização em rede, identificação da utilização das TIC na organização em 

rede, identificação dos níveis fractais da organização em rede, desenho da rede com o uso de 

ARS e TIC e análise da organização rede. 

A seguir, são listados os sete elementos: 

(1) história da organização; 

(2) principais eventos, serviços e stakeholders da rede; 

(3) análise da comunicação; 

(4) utilização das TIC; 

(5) níveis fractais; 

(6) desenho da rede; e 

(7) análise da organização. 

Utilizaram-se os recursos de acordo com a metodologia proposta no capítulo 3. 

Inicialmente, resgataram-se a história da organização e a criação de uma cronologia dos 

acontecimentos. Os elementos descritos inicialmente, não necessariamente, precisam seguir a 

ordem descrita. Esta análise inicial no IFC foi escolhida devido ao material encontrar-se 

disponível em documentos e páginas web e enriquecida com as entrevistas realizadas.  

4.1 IDENTIFICAR E SISTEMATIZAR A HISTÓRIA DA ORGANIZAÇÃO IFC 

Uma organização em rede se forma quando cada nó pode ser reconhecido como um e 

ao mesmo tempo fazer parte do todo. Do mesmo modo, pode-se afirmar que esta rede exista se 

o esforço é conjunto para auxiliar a todos desta rede. Nesse contexto, como visto, o IFC foi 

escolhido como a organização em rede deste estudo.  

A organização em rede IFC, como informado anteriormente, participa da RFEPCT e 

encontra-se presente em 15 municípios de Santa Catarina (SC). Com educação em todos os 

níveis, desde a formação inicial e continuada (FIC) até a pós-graduação. Em Blumenau, além 

do Campus, está localizada a reitoria e na cidade de Rio do Sul existe uma Unidade Urbana 
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(IFC, 2018). Na Figura 30 agruparam-se os nós, reitoria e os 15 campi, colaborando, desta 

forma, através da imagem, para visualização da organização em rede. 

Figura 30 – Os campi do IFC 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

A análise do elemento História da Organização, Figura 31, resultou em sete práticas 

e metodologias, que são necessárias para representar em sua cronologia a identificação e 

sistematização da história da organização em rede IFC, demandando saber, deste modo:  de que 

forma ocorrem (1) mudanças significativas na organização, em cada uma de suas unidades; 

(2) como as TIC são utilizadas, ou seja, reconhecer a evolução e uso intensivo das TIC; 

o  conhecimento sobre as (3) datas importantes que compõem a história da organização e seus 

acontecimentos significativos; como o conhecimento sobre a organização é identificado por 

meio de (4) entrevistas com membros da organização; aplicação de (5) questionários com 

a rede de colaboradores;  consultar e examinar as (6)  publicações em livros e periódicos 

sobre a organização e os (7)  documentos norteadores da organização. 

Reitoria Abelardo Luz Araquari Blumenau

Brusque Camboriú Concórdia Fraiburgo

Ibirama Luzerna Rio do Sul Santa Rosa do 
Sul

São Bento do 
Sul

São Francisco 
do Sul

Sombrio Videira
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Figura 31 – Framework conceitual Dandelion – História da Organização 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) com design gráfico de Ângela Carvalhaes Ferrari 

O IFC foi criado mediante a integração das Escolas Agrotécnicas Federais de 

Concórdia, de Rio do Sul e de Sombrio (Hoje, Santa Rosa do Sul) e dos colégios agrícolas de 

Araquari e Camboriú, atendendo ao objetivo da instituição ampliou sua abrangência e hoje este 

IF, além dos cinco primeiros campi, conta com mais dez campi, conforme . 
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Quadro 15 e Figura 32. 

Quadro 15 – Localização da Reitoria e dos campi do IFC 

Cidade Tipo de Campus e a Reitoria 

Blumenau (1) Reitoria 

Abelardo Luz (2) Campus Avançado de Concórdia 

Araquari (3) Campus 

Blumenau (4)  Campus 

Brusque (5) Campus 

Camboriú (6) Campus 

Concórdia (7) Campus 

Fraiburgo (8) Campus 

Ibirama (9) Campus 

Luzerna (10) Campus 

Rio do Sul (11) Campus 

Santa Rosa do Sul (12) Campus 

São Bento do Sul (13) Campus 

São Francisco do Sul (14) Campus 

Sombrio (15) Campus Avançado de Santa Rosa do Sul 

Videira (16) Campus 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 Figura 32 – Localização das unidades, reitoria e os diversos campi, do IFC 

 

Fonte: Página web do IFC13. 

                                                 
13 Disponível em: http://ifc.edu.br/nossos-campus/ acesso em: 3 mai. 2017. 
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Considerando-se o IFC com uma reitoria e seus campi, configura-se como uma 

organização em rede intraorganizacional14, é o tipo de empresa que possui mais de uma unidade, 

se comunicam e são interdependentes. Já a Rede organizacional ou redes de organização, 

subentende-se aquelas empresas que fazem parte de um mesmo segmento e possuem uma 

configuração interorganizacional, possuindo compatibilidades entre suas necessidades, que se 

realiza entre organizações (ex.: cooperação interorganizacional), relativo à interação entre 

organizações diferentes (Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2019). 

Figura 33 – Níveis e modalidades do sistema educacional brasileiro 

 

Fonte: Fogaça com base na LDB (1996, 2018)15 

O IFC faz parte do segmento da educação no Brasil, inicialmente, descreveu-se sobre 

a educação, seus níveis e modalidades de educação e de ensino. O ensino no Brasil está 

organizado e estruturado de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), nº 9.394/96, atualizada em junho de 2018 (BRASIL, 2018), estabelece a finalidade da 

                                                 
14 Se realiza ou se situa dentro de uma organização (Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2019). 
15 Disponível em: https://educador.brasilescola.uol.com.br/gestao-educacional/a-organizacao-estrutura-dos-

sistemas-ensino-no-brasil.htm Acesso em: 23 ago. 2018. 
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educação no Brasil, como esta deve estar organizada, quais são os órgãos administrativos 

responsáveis, quais são os níveis e modalidades de educação e de ensino, Figura 33.  

Os órgãos responsáveis pela educação, em nível federal, são o Ministério da Educação 

(MEC) e o Conselho Nacional de Educação (CNE), em nível estadual, seria a Secretaria 

Estadual de Educação (SEE), o Conselho Estadual de Educação (CEE), a Delegacia Regional 

de Educação (DRE) ou Subsecretaria de Educação, e, por fim, em nível municipal, existem a 

Secretaria Municipal de Educação (SME) e o Conselho Municipal de Educação (CME) 

(BRASIL, 2018). 

A educação básica no Brasil constitui-se do ensino infantil, ensino fundamental e 

ensino médio, a educação escolar (não a educação básica), além das três citadas anteriormente, 

compõe-se também do nível superior. Outras modalidades brasileiras de ensino são: educação 

de jovens e adultos (EJA), educação profissional ou técnica, educação especial e a educação a 

distância (EaD). Na estrutura organizacional, Figura 34, é possível verificar que a RFEPCT, 

além dos Institutos Federais, é composta pelo colégio Pedro II, os Centros Federais e as 

Universidades Federais. Identificaram-se o posicionamento do IF em uma estrutura macro, que 

é, primeiramente a RFEPCT, a SETEC e o MEC.  

A história dos IF iniciou quando o presidente Nilo Peçanha assina o Decreto 7.566 em 

23 de setembro de 1909, criando inicialmente 19 “Escolas de Aprendizes subordinadas ao 

Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio (BRASIL/MEC, 2017). Estas 

escolas tinham como objetivo a educação de meninos, na idade entre 10 e 13 anos, um ofício, 

para facilitar sua ocupação para um trabalho. Eram instituições que atendiam prioritariamente 

meninos em situação de vulnerabilidade social, inclusive índios e escravos (CONIF, 2016). Os 

resumos dos acontecimentos na RFEPCT, desde 1909, contextualizam o histórico desta grande 

rede através da linha do tempo na Figura 35 até 2019. 

No item, delimitação do estudo, caracterizaram-se, inicialmente, a organização em 

rede IFC, os próximos itens aprofundaram-se sobre a instituição com base em seus documentos 

norteadores. Para construção da história da organização em rede IFC utilizaram-se os 

documentos norteadores da instituição, nomeadamente: o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), o Estatuto, Resoluções, Portarias Normativas, o Organograma da Reitoria 

e as informações contidas nas páginas web da reitoria e de cada um dos campi.  
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Figura 34 – O IFC localizado na estrutura organizacional do MEC 

 
Fonte: Adaptado da estrutura organizacional do MEC16, BRASIL (2019) 

Os documentos mencionados estão publicados no seguinte link do site institucional: 

http://ifc.edu.br/documentos. Assim como quase todo sistema que nos cerca é uma rede 

formada por nós, segundo Sayama et al. (2017) todo sistema existe entre ou dentro de nós, e 

este pode ser entendido como uma rede, com uma estrutura formada por nós, esses nós podem 

ser vértices, entidades, atores ou vários itens e nas bordas existem seus links, relacionamentos, 

laços ou conexões, conectados pelos nós. Então, podemos afirmar que, mediante a integração 

                                                 
16 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/busca-geral/97-conhecaomec-1447013193/omec-1749236901/1-

estrutura Acesso em: 5 nov. 2019. 

http://ifc.edu.br/documentos
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das Escolas Agrotécnicas Federais de Concórdia, de Rio do Sul e de Sombrio17 (Hoje, Santa 

Rosa do Sul18) e dos colégios agrícolas de Araquari e Camboriú, que eram vinculados à 

Universidade Federal de Santa Catarina, o IFC já nasceu como uma Organização em Rede, com 

cinco nós, instituído pela lei 11.892/08, capítulo II, seção I, o art. 5º e inciso XXXV. 

Figura 35 – Linha do Tempo da RFEPCT 

 

Fonte: RFEPCT 19(2019) 

                                                 
17 A cidade de Santa Rosa do Sul desmembrou da cidade de Sombrio em 1988, posterior ao Projeto Sombrio, que 

deu o nome a Escola Agrícola Federal de Sombrio (EAFS). 
18 O campus IFC – Sombrio passou a se chamar Campus - Santa Rosa do Sul em 2016. 

19 Disponível em: http://110anos.redefederal.org.br/#historico acesso em: 22 de nov. 2019. 
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A Missão do IFC é: proporcionar educação profissional, atuando em ensino, pesquisa 

e extensão, comprometida com a formação cidadã, a inclusão social, a inovação e o 

desenvolvimento regional e sua Visão: ser referência nacional em educação profissional, 

científica e tecnológica, para o mundo do trabalho, por meio da formação cidadã o IFC, 

conforme Planejamento Estratégico para o período de 2018 - 2021, Figura 36. 

Figura 36 – Missão e Visão da organização IFC 

  

Fonte: Planejamento Estratégico IFC (2018)20  

Figura 37 – Valores da organização IFC 

 

Fonte: Planejamento Estratégico IFC (2018) 

                                                 
20 Disponível em: http://ifc.edu.br/wp-content/uploads/2018/11/Vers %C3%A3o-web_Planejamento-

estrat%C3%A9gico-2018-2021CC-2.pdf Acesso em: 22 mai. 2019. 
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Em Blumenau, além do Campus, está localizada a reitoria e na cidade de Rio do Sul 

existe uma Unidade Urbana (IFC, 2018). Os valores do IFC são: ética, credibilidade, 

transparência, compromisso e justiça social, compromisso com a qualidade de ensino, pesquisa 

e extensão, compromisso com a sustentabilidade, formação cidadã e compromisso com a 

excelência, Figura 37. 

O IFC possui atualmente 15 campi, identificados aqui como nós desta rede, 

distribuídos nas cidades de Abelardo Luz, Araquari, Blumenau, Brusque, Camboriú, 

Concórdia, Fraiburgo, Ibirama, Luzerna, Rio do Sul, Santa Rosa do Sul, São Bento do Sul, São 

Francisco do Sul, Sombrio e Videira.  

A primeira pergunta da entrevista: Você tem informações sobre a história da 

organização IFC? Constataram-se, entre alguns dos entrevistados, uma necessidade de se expor 

mais sobre o início da reitoria, sobre as histórias passadas de cada um dos campi e o fato 

marcante da transformação em IFC. Os pontos fortes e fracos na história da organização IFC 

revelou alguns temas relevantes, surgidos nas entrevistas relacionados a primeira questão sobre 

o histórico da organização, Quadro 16.  

Quadro 16 – Pontos fortes e pontos fracos como marcos na história da organização IFC 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Projeto cães-guia como marco para o IFC A falta da apresentação do histórico da 

reitoria 

Acessibilidade existente, porém, é preciso 

fazer mais 

Melhorar a divulgação da história antes da 

transformação em IFC 

Investir nos trabalhos com os egressos A dificuldade de transformar em IFC abrindo 

mão da autonomia 

Transformação histórica de escola agrícola 

em IFC 

No início, a dificuldade em se fortalecer a 

marca IFC 

Planejamento estratégico compartilhado Dificuldades em se criar os novos campi e 

seus cursos 

Criação de cursos de graduação que não 

existiam nas escolas agrícolas 

Falta construir a importância da instituição na 

e para comunidade 

Criação do curso stricto sensu. 

 

Trazer a história do início, das dificuldades 

das escolas agrícolas 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas (2019) 

O primeiro momento da entrevista questionava sobre a história do IFC, se o 

entrevistado possuía informações para contribuir sobre a história da organização IFC. 

Constataram-se, entre alguns dos entrevistados, uma necessidade de se expor mais sobre o 

início da reitoria, sobre as histórias passadas de cada um dos campi e o fato marcante da 

transformação em IFC.  
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Eu entendo que temos os campi quase quinquenários, esses têm uma história bem 

contada já, bem registrada e bem documentada. Eu acho que é interessante registrar 

também do ponto de vista da reitoria, seria coletar com relação a todos os reitores 

passados, cada um contando um pedacinho de sua história ali desde o primeiro prédio, 

toda a situação de improviso que eles passaram em 2008, tem bastante história 

interessante pra registrar, ouve-se em reuniões, em apresentações, ano passado (2018) 

na comemoração de 10 anos de instituto, todos os reitores estiveram presentes e 

contaram seus pedacinhos de história, é essa é uma parte que é bem interessante 

também do ponto de vista da reitoria (Entrevista 1, 2019). 

Na entrevista 2, na primeira pergunta sobre a história, relataram-se sobre a formação 

das escolas antes de se tornarem IFC. 

Eu percebo que muita coisa do passado foi esquecida, das coisas antes na história que 

está do IFC. Parece que o IFC foi criado a partir das escolas, mas não se falam como 

eram essas escolas, o que ofereciam, tipo de ensino, e as pessoas que entram 

recentemente não sabem disso também, como era oferecido o ensino, a diferença que 

era, o tipo de estudantes, [...] eu sei essa história, tem algumas pessoas mais antigas 

que sabem essa história, mas as pessoas recentes não sabem, elas sabem o que é o 

IFC, não sabem da onde veio o IFC, essa história foi bem perdida, eu acho bem 

importante isso, porque inclusive quando tem algum trabalho de sobre o histórico do 

IFC, [...] tem muita informação perdida e pouca coisa guardada, digamos assim para 

pesquisa de qualquer pessoa, acesso a qualquer pessoa, acho isso uma coisa bem 

importante que estivessem nas informações do IFC, foi formado no ano tal e os campi 

anteriores como eram isso eu acho bem importante. 

O primeiro elemento História da Organização, pretendeu-se identificar e sistematizar 

a história da organização e perceber os acontecimentos que contribuíram para Figura 40o 

segundo elemento, Principais Eventos, Serviços e Stakeholders, apresentado no item a seguir 

4.2. 

4.2 ANALISAR OS PRINCIPAIS EVENTOS, SERVIÇOS E STAKEHOLDERS DA REDE 

As datas de fundação de cada campi, as mudanças significativas, de direção, alianças, 

fusões, terceirização, os lançamentos dos principais produtos, principais campanhas e criação 

de ferramentas de trabalho, esses acontecimentos são importantes no contexto desta realidade 

analisada (SOUZA, 2002, 2017). 

Analisaram-se o presente elemento considerando a disponibilidade do material em 

documentos e páginas web acessíveis ao público, levando-se em conta também a primeira 

pergunta da entrevista: Você tem informações sobre a história da organização IFC? Como por 

exemplo:  principais eventos, datas e fatos relevantes, mudanças significativas, acordos de 

cooperação ou convênios, seus principais serviços (cursos, projetos, pesquisas e extensão), 

principais campanhas. Essa história é importante para o contexto da realidade analisada. 
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Figura 38 – Framework conceitual Dandelion – Principais Eventos, Serviços e Stakeholders 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) com design gráfico de Ângela Carvalhaes Ferrari 

Na análise do segundo elemento Principais Eventos, Serviços e Stakeholders, Figura 

38, determinaram-se seis ações práticas necessárias para Analisar os principais eventos, 

serviços e stakeholders da rede: visitas ao (1) web site da organização, em cada uma de suas 

unidades; observação e relação dos serviços de (2) ensino, pesquisa e extensão; assim como 
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dos cursos de pós-graduação (3) lato-sensu e stricto sensu oferecidos pela organização em 

rede; o conhecimento sobre a organização por meio de (4) entrevistas com membros da 

organização; consultar e examinar as (5)  informações disponíveis da organização; e 

aplicação de  (5) questionário sobre serviços. 

Descrevem-se nos parágrafos, a seguir, a formação do instituto iniciando com as 

Escolas Agrotécnicas Federais de Concórdia, de Rio do Sul e de Sombrio e os Colégios 

Agrícolas de Araquari e Camboriú, estas cinco unidades formaram o IFC. Os nós da rede IFC 

são seus campi e a reitoria, o fluxo da informação e da comunicação e reconhecimento destes 

fluxos podem contribuir com a rede, Figura 39. 

Figura 39 – Os 16 nós da organização em rede IFC, 15 Campi e mais a Reitoria 

  

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

Seriam apenas pontos interligados entre a Reitoria (nó preto) e seus 15 campi (nós 

vermelhos). Na sequência da pesquisa revelaram-se, a partir de eventos relacionados aos 

Campi, uma descrição desses acontecimentos na ordem do mais antigo para os mais novos, 

essas descrições obedeceram às cronologias de acordo com o primeiro evento acontecido em 

cada um dos campi e logo após se analisou os outros eventos. Relataram-se fatos importantes 

mesmo antes do início das atividades pedagógicas nos campi do IFC, Figura 40.  

Analisaram-se os principais eventos, serviços da rede e os stakeholders da rede 

revelando-se os seus nós que, através de suas formações variadas, mostram uma cronologia 

com eventos e acontecimentos. Os primeiros nós foram formados pelas Escolas Agrotécnicas 
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Federais e os Colégios Agrícolas que estruturaram o IFC. Estas escolas já existiam antes da Lei 

11.892/08 nos itens a seguir apresentam-se informações para análise e construção da cronologia 

com as datas históricas de seus Campi. 

Figura 40 – Analisar os principais eventos, serviços e stakeholders da rede 

 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Souza (2002, 2017) 

Os cinco Campi, Camboriú, Araquari, Concórdia, Santa Rosa do Sul e Rio do Sul, 

foram as primeiras escolas formadoras do IFC. São os primeiros nós da rede, com atividades 

anteriores a inclusão a Rede Federal em 2008, porém estas atividades não devem ser excluídas 

do contexto histórico. Veja no Gráfico 1. 

No gráfico 1 verifica-se uma diferença de 17 anos entre a data da primeira atividade 

do IFC-Camboriú e do IFC-Rio do Sul. A rede possui escolas com diferentes legados, cultura 

organizacional, pessoas e tecnologias que perpassaram por épocas diferentes, apesar de 

contribuir para uma variedade cultural e multiplicidade de ideias, podem criar ruídos nos fluxos 

de comunicação e informação e na fragilidade do uso das TIC, sem levar em conta a 

transformação do conhecimento. 
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Gráfico 1 – Ano da primeira atividade das escolas formadoras do IFC 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

No primeiro momento descreveram-se os cinco primeiros nós desta rede: antigo CAC 

e hoje IFC–Camboriú, antigo CASCGO e IFC-Araquari, antiga EAFC e hoje IFC-Concórdia, 

antiga EAFS e hoje IFC-Santa Rosa do Sul e a antiga EAFRS e hoje IFC-Rio do Sul, criados 

anteriormente a Lei 11.892/08.  

Figura 41 – IFC Campus Camboriú 

 

Fonte: Página web do IFC - Camboriú21 (2018) 

                                                 
21 Disponível em: http://www.camboriu.ifc.edu.br/institucional/sobre-a-instituicao/ Acesso em: 3 abr. 2018. 
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Prosseguindo com a construção da cronologia da rede, porém com aqueles campi 

criados após 2008, realizaram-se a mesma cronologia daqueles campi surgidos já com a 

existência da denominação IFC, sendo esta criação por necessidade de expansão ou por força 

política. Importante salientar que apesar de comporem a estrutura do IFC após sua criação, três 

dessas instituições (Luzerna, Videira e Sombrio) já existiam com outras denominações e sete 

foram criadas já com a denominação da organização IFC. 

O primeiro nó desta rede é o Campus do IFC na cidade de Camboriú,  

Figura 41, denominado Campus – Camboriú, torna-se a primeira unidade a ser 

descrita, considerando a fundação do Colégio Agrícola de Camboriú (CAS) ter sido em 1953.  

A primeira atividade no Campus Camboriú, foi o acordo firmado em oito de abril de 

1953 entre os Governos da União e do Estado de Santa Catarina e publicado no Diário Oficial 

da União em 15 de abril de 1953, Figura 42 (BRASIL, 1953). 

Verificaram-se que o então denominado Colégio Agrícola de Camboriú (CAC), 

iniciou em 1962 suas atividades pedagógicas, o curso que a instituição oferecia era o Curso 

Ginasial Agrícola. No ano de 1965 o CAC criou o Curso Técnico em Agricultura, o qual passa, 

em 1973, a denominar-se Curso Técnico em Agropecuária. 

Figura 42 – Acordo firmado entre a União e SC 

 

Fonte: D.O.U (1953) 

O Ministério da Agricultura era responsável pela Diretoria, já a parte didático-

pedagógica era vinculada à Secretaria de Ensino de 2° Grau do Ministério da Educação e 
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Cultura (MEC). O Decreto número 62.178, de 25 de janeiro de 1968, transferiu a 

responsabilidade administrativa e financeira do Colégio para a UFSC, na sua Pró-Reitoria de 

Ensino, as atividades eram restritas ao 2º Grau profissionalizante. Já em 2009, alguns meses 

depois da Lei 11.892/08, temos o CAC inserido na Rede Federal, transformando-se em um 

Campus do IFC, atendendo à chamada pública da Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica/Ministério da Educação (SETEC/MEC) para que as escolas agrícolas se tornassem 

institutos e assim tivessem a possibilidade de oferecer cursos superiores à comunidade (IFC - 

Camboriú, 2018). Analisando estes acontecimentos, construímos a cronologia do IFC-

Camboriú, Figura 43. 

Figura 43 – Cronologia IFC – Camboriú 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 

O segundo nó acrescentado na rede, com a segunda atividade mais antiga, dentre os 

campi do IFC, é o Campus do IFC em Araquari, veja imagem do campus na Figura 44. 

Sua primeira atividade foi a articulação para abertura da Escola de Iniciação Agrícola 

Senador Gomes de Oliveira em 1954. Inicialmente, a instituição denominou-se Escola de 

Iniciação Agrícola Senador Gomes de Oliveira, e sua fundação, em Araquari, deu-se em 26 de 

fevereiro de 1954, por acordo celebrado entre a União e o Estado de Santa Catarina, conforme 

publicação no Diário Oficial nº 63, de 18 de março de 1954 (IFC Araquari, 2018). 

 

 

 

1953

• Foi fundado o Colégio Agrícola de Camboriú (CAC), após um acordo firmado 
entre os Governos da União e do Estado de Santa Catarina. 

1962

• Início das atividades pedagógicas, a escola ficou sob a responsabilidade da 
Diretoria do Ensino Agrícola do Ministério da Agricultura e a parte didático-
pedagógica vinculada à Secretaria de Ensino de 2° Grau do MEC. 

1968
• A responsabilidade administrativa e financeira do Colégio passa para a UFSC. 

2009
• Transformou-se em um dos Campi do IFC.
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Figura 44 – IFC Campus Araquari 

 

Fonte: Página web do IFC - Araquari22 (2018) 

No final da década de 50, em 1959, o Colégio Agrícola Senador Carlos Gomes de 

Oliveira (CASCGO) entra para os cenários da educação brasileira e da educação agrícola. Em 

1959, efetivamente, suas atividades começaram. Até 1963, a Escola formou três turmas de 

operários agrícolas. Após esse período, a instituição transformou-se no Ginásio Agrícola 

Senador Gomes de Oliveira e passou a ministrar o curso de Mestre Agrícola, formando seis 

turmas em 1968 (IFC - Araquari, 2018). 

O Ginásio Agrícola foi transferido para a Universidade Federal de Santa Catarina, por 

força do Decreto nº 62.178, de 25 de janeiro de 1968, publicado no Diário Oficial da União em 

26 de janeiro de 1968 (BRASIL, 1968). Em 1981, integra-se ao Sistema Federal de Ensino, na 

condição de Colégio Agrícola Senador Carlos Gomes de Oliveira, com a finalidade de formar 

técnicos agrícolas em nível de segundo grau, conforme Portaria nº 059, de 24 de julho de 1981, 

da Secretaria de 1º e 2º Graus do MEC (IFC-Araquari, 2018). 

O CASCGO, durante quase 50 anos, ministrou o Curso Técnico em Agropecuária, nas 

modalidades concomitante e subsequente (antigo sequencial). Em 2009, o Colégio Agrícola 

transformou-se num Campus do Instituto Federal Catarinense, atendendo à chamada pública da 

SETEC/MEC para que as escolas agrícolas se tornassem institutos e assim tivessem a 

possibilidade de oferecer cursos superiores à comunidade (IFC Araquari, 2018). Veja na figura 

a seguir uma sequência com suas atividades principais, Figura 45. 

                                                 
22 Disponível em: https://araquari.ifc.edu.br/historico/ Acesso em: 3 abr. 2018. 
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Figura 45 – Cronologia IFC Araquari 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 

Com sua primeira atividade em 1965, o terceiro nó do IFC descrito é o de Concórdia, 

Figura 46, antes de seu funcionamento autorizado, iniciou suas atividades pedagógicas.  

Figura 46 – IFC Campus Concórdia 

 

Fonte: Página web do IFC - Concórdia23 (2018) 

                                                 
23 Disponível em: http://ifc.edu.br/2014/05/13/campus-concordia/ Acesso em: 3 abr. 2018. 

1954

•Articulação para abertura da Escola de Iniciação Agrícola Senador Gomes de 
Oliveira.

1954
•Passa a se chamar: Colégio Agrícola Senador Carlos Gomes de Oliveira (CASCGO) .

1959 •Inicia as atividades pedagógicas.

1963
•Passa a se chamar: Ginásio Agrícola Senador Gomes de Oliveira .

1968
•Ginásio Agrícola foi transferido para a Universidade Federal de Santa Catarina.

1981

•Integra-se ao Sistema Federal de Ensino, na condição de Colégio Agrícola Senador 
Carlos Gomes de Oliveira.

2009
•Colégio Agrícola transformou-se em um dos Campi do IFC.
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O Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia iniciou suas atividades 

pedagógicas em março de 1965, como Ginásio Agrícola, tendo seu funcionamento autorizado 

pelo Decreto nº 60.731, de 19 de maio de 1967 e formando a 1ª turma em 1968.  

Elevaram-se de Ginásio Agrícola para a categoria de Colégio Agrícola, em 12 de maio 

de 1972, através do Decreto nº 70.513. Posteriormente, pelo Decreto nº 83.935, de 04 de 

outubro de 1979, passou a denominar-se Escola Agrotécnica Federal de Concórdia.  

Foi transformado em Autarquia Federal pela Lei nº 8.731 de 16 de novembro de 1993, 

vinculada ao Ministério da Educação, nos termos do artigo 2º do anexo I do Decreto nº 2.147 

de 14 de fevereiro de 1997, através da Secretaria de Educação Média e Tecnológica (SEMTEC), 

adquirindo autonomia didática, disciplinar, administrativa, patrimonial e financeira (IFC 

Concórdia, 2018). Por fim, através da Lei 11.892/2008, a Escola Agrotécnica Federal de 

Concórdia passou a integrar o Instituto Federal Catarinense, denominando-se Campus 

Concórdia. Está ligado a esta unidade o Campus Abelardo Luz (IFC Concórdia, 2018). 

Sua cronologia, Figura 47, demonstra a sequência de atividades anteriores a sua 

integração ao IFC. 

Figura 47 – Cronologia IFC Concórdia 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 

1965
• Iniciou suas atividades pedagógicas como Ginásio Agrícola. 

1967
• Funcionamento autorizado.

1972
• Elevou-se de Ginásio Agrícola para a categoria de Colégio Agrícola.

1979
• Passou a denominar-se Escola Agrotécnica Federal de Concórdia. 

1993
• Foi transformado em Autarquia Federal.

1997

• Adquiriu autonomia didática, disciplinar, administrativa, patrimonial e 
financeira.

2009
• Integra-se ao IFC, denominando-se Campus Concórdia.
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Datando sua atividade inicial em 1967, o IFC Santa Rosa do Sul (antigamente 

conhecido como IFC Sombrio), Figura 48, se posiciona em quarto lugar no ranking das 

atividades mais antigas dentro do IFC. 

Figura 48 – IFC Campus Santa Rosa do Sul 

 

Fonte: Página web do IFC – Santa Rosa do Sul24 (2018) 

A antiga Escola Agrotécnica Federal de Sombrio (EAFS/SC), hoje Instituto Federal 

Catarinense – Campus Santa Rosa do Sul, está localizada a 15 km da rodovia BR-101, no 

município de Santa Rosa do Sul, um dos 15 municípios que fazem parte da Associação dos 

Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC). A escola foi criada, primeiramente, com o 

objetivo de atuar como uma Unidade de Ensino Descentralizada da Escola Técnica Federal de 

Santa Catarina, localizada em Florianópolis. A EAFS/SC foi inaugurada em 5 de abril de 1993, 

passando mais tarde a ser denominada Escola Agrotécnica Federal de Sombrio por meio da Lei 

nº 8.670, de 30/06/93. Foi transformada em Autarquia Federal, com a mesma denominação de 

Escola, em 16/11/93, por meio da Lei nº 8.731. Em 28 de março de 1994 entrou em 

funcionamento. A então EAFS/SC, desde o início das suas atividades, ofereceu o Ensino Médio 

e também cursos técnicos (IFC Santa Rosa do Sul, 2018). Veja na Figura 49 as principais datas 

e acontecimentos. 

                                                 
24 Disponível em: http://ifc.edu.br/2014/05/13/campus-santa-rosa-do-sul/ Acesso em: 4 abr. 2018. 
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Figura 49 – Cronologia IFC Santa Rosa do Sul 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 

Foi em consonância com o perfil produtivo da região que, na década de 1990, 

reuniram-se esforços para a instalação de uma escola profissionalizante da rede federal de 

ensino no extremo sul catarinense. Inaugurada em 1993, a então Escola Agrotécnica Federal de 

Sombrio era a única instituição federal de ensino técnico a atuar no sul de Santa Catarina. 

O atual Campus Santa Rosa do Sul, primeiramente denominado Campus Sombrio, 

além da unidade central localizada no município de Santa Rosa do Sul, possui uma unidade 

descentralizada, no município de Sombrio, chamada hoje de Campus Avançado Sombrio. Em 

2009, a Escola Agrotécnica Federal transformou-se num Campus do Instituto Federal 

Catarinense, atendendo à chamada pública da SETEC/MEC para que as escolas agrícolas se 

tornassem institutos e assim tivessem a possibilidade de oferecer cursos superiores à 

comunidade. 

O IFC Rio do Sul, Figura 50, é o quinto e último Campus que figura na primeira parte 

desta formação do IFC. Contando com sua primeira atividade o ano de 1970. Problemas 

econômicos e sociais da década de 70 na região do Alto Vale catarinense motivaram o estudo 

1967

• A intervenção da Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul 
(SUDESUL), autarquia federal  para planejar e promover a execução do 
desenvolvimento da Região Sul. 

1980

• Início da construção da escola do Projeto Sombrio. A cidade de Santa Rosa 
do Sul é desmembrada da cidade de Sombrio em 1988.

1993
• Inaugurada a Escola Agrotécnica Federal de Sombrio. 

1994
• Início das atividades pedagógicas.

2009
• Integra-se ao IFC, denominando-se Campus Sombrio.

2016
• O Campus Sombrio passa a denominar-se Campus Santa Rosa do Sul
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da situação da agricultura regional. O resultado mobilizou uma vontade política para procriação 

da Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul. 

Figura 50 – IFC Campus Rio do Sul 

 

Fonte: Página web do IFC – Rio do Sul25 (2018) 

Em 1986, após quinze anos de mobilização, o projeto foi oficializado. O Campus Rio 

do Sul foi implantado inicialmente como Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul, criada pela 

Lei 8.670 de 30 de junho de 1993. No ano de 2006, a Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul 

recebeu um terreno urbano que servia de moradia para os antigos fiscais da Superintendência 

do Ministério da Agricultura em Santa Catarina. Este terreno, de aproximadamente 1200 m2, 

está situado numa área central da cidade de Rio do Sul. Vislumbrando a expansão da Escola, 

após a reversão definitiva do imóvel da União para a EAFRS, iniciaram-se as tratativas, com o 

intuito de obter recursos para o início das obras da Unidade Urbana. A obra foi licitada em 

dezembro de 2007 e entregue à Comunidade do Alto Vale no mês de abril de 2009. 

Em 2009, a Escola Agrotécnica Federal transformou-se num Campus do Instituto 

Federal Catarinense, atendendo à chamada pública da SETEC/MEC para que as escolas 

agrícolas se tornassem institutos e assim tivessem a possibilidade de oferecer cursos superiores 

à comunidade. Está ligada a este Campus a Unidade Urbana, localizada no centro da cidade, lá 

desenvolvem atividades na área de informática e cursos de graduação em licenciaturas. Esta 

                                                 
25 Disponível em: http://ifc.edu.br/2014/05/13/campus-rio-do-sul/ Acesso em: 6 abr. 2018. 
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unidade foi possível por meio de um convênio com a Secretaria de Educação do Estado. A nova 

Unidade Tecnológica possui estrutura e laboratórios destinados aos cursos de Eletroeletrônica 

e Mecânica. Nesta unidade também estão sendo ofertados os cursos do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). Na Figura 51, a seguir, a cronologia do 

IFC Rio do Sul até sua transformação em IFC. 

Figura 51 – Cronologia IFC Rio do Sul 

 –  

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 

Nas unidades seguintes, em número de dez, completam-se as informações históricas 

dos 15 Campi da organização IFC. Os 15 campi mais a Reitoria, é a rede IFC.  Obedecendo a 

mesma condição para dispor cada unidade, a regra foi seguir a ordem cronológica dos principais 

acontecimentos. 

Seguindo a ordem cronológica de cada um dos campi e da Reitoria, a próxima é a 

Reitoria. A Reitoria, segundo o Relatório de Gestão de 2009 (IFC, 2009), adquiriu o edifício, 

Figura 52, localizado no endereço Rua das Missões, 100 – Ponta Aguda – Blumenau, através 

do crédito da SETEC no valor de R$ 2.973.000,00, neste local foi instalada a sede da Reitoria. 

O valor foi designado pela Lei 11.892/2008, no ano de 2009 também foram adquiridos 

os mobiliário e equipamentos com vistas a dotar a sede da Reitoria de uma estrutura mínima 

necessária de funcionamento, além de implantar a pessoa jurídica “Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense”, com a criação de Cadastro Nacional da Pessoa 

1970

• Problemas econômicos e sociais da década, na região do Alto Vale 
catarinense, motivaram o estudo da situação da agricultura regional. 

1986
• Após quinze anos de mobilização, o projeto foi oficializado. 

1993
• Implantada a Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul.

2006

• Recebeu um terreno urbano e logo após houve a reversão definitiva 
do imóvel da União para a EAFRS.

2009

• A EAFRS transformou-se em um Campus do IFC, denominando-se 
Campus Rio do Sul.
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Jurídica (CNPJ) para o IFC e seus Campi, conforme pode-se verificar na Figura 53, a seguir, a 

cronologia com os acontecimentos de 2009 na Reitoria do IFC. 

Figura 52 – IFC reitoria 

 

Fonte: Página web do IFC – Reitoria (2019) 

Figura 53 – Cronologia Reitoria  

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 
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O primeiro, nesta segunda parte, é o IFC - Luzerna, Figura 54, sua integração ao IFC 

foi em 2010. Sua estrutura foi construída em 1999, como espaço para Escola Técnica Vale do 

Rio do Peixe (ETVARPE), instituição que, até 2008, ofereceu cursos técnicos e 

profissionalizantes para estudantes de Luzerna e região. Com infraestrutura de salas de aula e 

laboratórios, hoje pertencentes ao IFC Campus Luzerna. 

Figura 54 – IFC Campus Luzerna 

 

Fonte: Página web do IFC - Luzerna26 (2018) 

Com a federalização da ETVARPE, em 2010, a escola passa a integrar o IFC, sendo 

mais um nó desta malha, contudo fazendo parte, administrativamente, do Campus Videira. Em 

25 de março, iniciam-se as aulas dos cursos técnicos de Automação Industrial, Mecânica e 

Segurança do Trabalho. No ano de 2011 iniciou seu primeiro curso superior: Engenharia de 

Controle e Automação e em julho de 2012, o Campus deixa de ser ligado, administrativamente, 

ao IFC Campus Videira e se torna IFC Campus Luzerna, conforme pode-se verificar na Figura 

55, a seguir, a cronologia com os acontecimentos de 1999 a 2012 do campus Luzerna do IFC. 

O próximo IFC, IFC Videira, Figura 56, iniciou suas atividades pedagógicas em 06 de 

março de 2006, como extensão da Escola Agrotécnica Federal de Concórdia (EAFC), sua 

autorização de funcionamento foi através do convênio 036/2005. 

                                                 
26 Disponível em: https://luzerna.ifc.edu.br/campus-luzerna/ Acesso em: 9 abr. 2018. 
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Figura 55 – Cronologia IFC Luzerna 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 

O convênio entre a EAFC e a Prefeitura Municipal de Videira teve papel fundamental 

no início de suas atividades com apoio administrativo, o corpo docente e a destinação do espaço 

físico, onde as aulas foram ministradas, utilizando a Escola de Educação Básica Criança do 

Futuro (CAIC). 

Figura 56 – IFC Campus Videira 

 

     Fonte: Página web do IFC - Videira (2018) 

Visando expandir a EAFC em Videira e ampliar a oferta de cursos na cidade, em 27 

de dezembro de 2007, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) cedeu em 

1999
• A estrutura existente é da antiga ETVARPE.

2010

• Federalização da ETVARPE, passa a integrar o IFC, fazendo parte, 
administrativamente, do IFC Campus Videira.

2012

• Deixa de ser ligado, administrativamente, ao IFC Campus Videira e 
se torna IFC Campus Luzerna.
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comodato uma área de 235.989,5 m² (23,5 hectares), onde em 05 de maio de 2008 iniciaram-se 

as obras para construção de salas de aulas e laboratórios. Com a publicação da Lei 11.892 (29 

de dezembro de 2008), que criou os Institutos Federais, as Escolas Agrotécnicas de Concórdia, 

Sombrio e Rio do Sul foram integradas e passaram a ser campus do Instituto Federal 

Catarinense. 

Figura 57 – Cronologia IFC Videira 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 

A partir da portaria 04, publicada em 07 de janeiro de 2010, o Ministério da Educação 

estabeleceu a relação de todos os campi que integrariam cada um dos 38 IF criados no Brasil. 

Com isso, a unidade que funcionava em Videira como extensão de Concórdia foi elevada à 

condição de campus Videira do Instituto Federal Catarinense, com autonomia didática, 

disciplinar, administrativa, patrimonial e financeira. O campus Videira, em seu novo espaço, 

foi inaugurado em 01 de fevereiro de 2010, sendo que as aulas iniciaram em 26 de abril do 

mesmo ano (IFC Videira, 2018). O contexto histórico do IFC Videira encontra-se construído 

na Cronologia IFC Videira, Figura 57. 

O próximo IFC, a ser descrito, é o hoje denominado IFC – Campus Avançado 

Sombrio, Figura 58. O IFC Campus Avançado Sombrio (CAS) localiza-se no bairro Januária, 

em Sombrio, ao lado do centro da cidade. Em 2008, como Núcleo Avançado Sombrio, iniciou 

suas atividades. Tem a sua história atrelada à implantação e crescimento do campus Sede, 

2006

• Extensão da EAFC, iniciou suas atvidades pedagógicas através do convênio 
com a Prefeitura Municipal de Videira início utilizando a Escola de Educação 
Básica Criança do Futuro (CAIC).

2007
• Cessão da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 

2008
• Início das obras de construção de sala de aulas e laboratórios

2010
• Elevado à condição de campus Videira do IFC

2010
• O Campus Videira foi inaugurado em seu novo espaço.
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instalado em Santa Rosa do Sul, e atualmente denominado IFC Campus Santa Rosa do Sul 

(IFC-SRS). Com a expansão da Rede Federal, a partir de 2009, as ações do IFC-SRS, campus 

sede foram ampliadas para Sombrio, criando-se assim a unidade descentralizada urbana, 

denominada inicialmente Núcleo Avançado de Sombrio, posteriormente Unidade Urbana de 

Sombrio e, a partir da expansão da Rede Federal, Campus Avançado Sombrio. 

Figura 58 – IFC Campus Avançado Sombrio 

 

Fonte: Página web do IFC - Sombrio (2018) 

O movimento de criação deste campus busca apresentar soluções técnicas para os 

arranjos produtivos locais, proporcionando o acesso e gerando novas tecnologias a partir da 

formação do jovem que cursa o ensino médio integrado ao curso técnico de informática e 

fomentando as carreiras de nível superior com cursos de Tecnólogo em Gestão de Redes de 

Computadores e Gestão de Turismo, além da Licenciatura em Matemática. Além dos cursos 

regulares, também são ofertados cursos nas modalidades de Formação Inicial e Continuada 

(FIC) e desenvolvidas atividades de pesquisa e extensão ligadas a projetos concebidos pelo 

corpo de servidores da instituição (IFC Campus Avançado Sombrio), nesta pesquisa 

identificados como membros da organização, a seguir, na Figura 59 a cronologia do IFC do 

Campus Avançado Sombrio.  
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Figura 59 – Cronologia IFC Campus Avançado Sombrio 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 

O Campus IFC Blumenau, Figura 60, começou a ser pensado com a negociação junto 

a Universidade Regional de Blumenau (FURB). Em setembro de 2009, começaram as 

conversas com a FURB para expansão do IFC com a implantação de um Campus na cidade. 

Figura 60 – IFC Campus Blumenau 

 

Fonte: Página web do IFC (2018) 

2008

• Criada a unidade descentralizada urbana, denominada de Núcleo 
Avançado de Sombrio. 

2009

• Passou a integrar o IFC com a denominação de Unidade Urbana 
de Sombrio. 

2014

• Com a expansão da Rede Federal, passa a ser denominado 
Campus Avançado de Sombrio (CAS). 
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As tratativas foram retomadas em 2010, podendo iniciar em salas cedidas pelo Colégio 

Pedro II, localizado no centro de Blumenau. Após debates e audiências públicas, a gestão 

adquiriu uma estrutura própria para a unidade de ensino. As buscas a terrenos e construções 

começaram em agosto de 2010, instituindo-se uma comissão para analisar os imóveis 

apresentados.  

Em novembro de 2010, iniciaram-se o processo de compra do imóvel da então empresa 

Bernauer, localizada às margens da BR-470, no bairro Badenfurt. O primeiro curso oferecido 

pela instituição foi o técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio. Como o prédio ainda 

estava em reforma quando as aulas iniciaram, em fevereiro de 2012, foi preciso que alunos, 

professores e técnicos-administrativos usassem três salas de uma paróquia, cedidas pela 

comunidade do Badenfurt.  

 

Figura 61 – Cronologia IFC Blumenau 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 

Ainda durante as reformas, em agosto de 2013, iniciaram as aulas da primeira turma 

do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Em julho de 2014, 

após o término das obras, ocorreu a solenidade de inauguração oficial, com o descerramento da 

2009

• Iniciaram as negociações com a Universidade Regional de Blumenau 
(FURB) para a implantação de um Campus do IFC na cidade.

2010

• As tratativas foram retomadas em 2010, com a possibilidade da 
implantação iniciar em salas cedidas pelo Colégio Pedro II.

2010

• Após debates e audiências públicas para definir o local de implantação do 
Campus, a gestão optou em adquirir uma estrutura própria para abrigar a 
unidade de ensino.

2012

• Início das atividades em três salas de uma paróquia, cedidas pela 
comunidade do Badenfurt.

2013

• Início das aulas nas instalações da antiga empresa Bernauer com o 
prédio em reforma.

2014
• Solenidade de inauguração oficial.
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placa inaugural (IFC Blumenau, 2018). Sua cronologia pode ser observada na Figura 61 do 

campus Blumenau. 

Seguindo sua trajetória de expansão, no próximo ano, 2010, o Campus Ibirama teve 

sua inauguração, Figura 62. O Campus era ligado, administrativamente, ao Campus Rio do Sul. 

Em 1º de fevereiro de 2010 o IFC Ibirama inaugurou sem nenhuma atividade pedagógica e 

iniciou suas atividades de ensino no segundo semestre de 2010, com o Curso Técnico em 

Informática. Localizado a aproximadamente 20 km de Rio do Sul e a 70 km da Reitoria, é 

considerada uma unidade estratégica para o IFC. No dia 04 de fevereiro de 2011, o Campus 

Ibirama, por meio de uma solenidade, deu início ao seu funcionamento regular e modificou sua 

vinculação, deixando de pertencer ao Campus Rio do Sul e passando a ter vinculação direta à 

Reitoria do IFC, instalada em Blumenau. 

Figura 62 – IFC Campus Ibirama 

 

Fonte: Página web do IFC - Ibirama (2018) 

A partir do primeiro semestre de 2011, foram ofertados os cursos técnicos integrados 

ao ensino médio. Em abril de 2013, o Campus conquista sua autonomia e passa a ser 

independente administrativamente. Foi a partir dessa autonomia que iniciou o planejamento e 

oferta dos cursos de Especialização em Educação, Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica, na Modalidade de Jovens e Adultos (PROEJA) 



149 

 

com qualificação em Administração Comercial, e Técnico em Administração Integrado ao 

Ensino Médio (IFC Ibirama, 2018). Observa-se a cronologia do campus IFC Ibirama na Figura 

63. 

Figura 63 – Cronologia IFC - Ibirama 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 

Na sequência observa-se a trajetória do IFC Campus São Francisco do Sul, Figura 64, 

o início das atividades de ensino se deu com o empréstimo de uma sala de aula da Escola 

Municipal Franklin de Oliveira. 

A Escola Municipal Franklin de Oliveira, no bairro Reta, cede uma sala de aula para 

início das atividades de ensino, em março de 2010. O primeiro curso foi o Curso Técnico em 

Informática para Internet, na modalidade subsequente. A Resolução Ad Referendum nº 

006/2011, do Conselho Superior, em 28/02/2011 dá autorização para o funcionamento do 

Campus São Francisco do Sul. Iniciou como Campus Avançado, vinculado 

administrativamente ao Campus Araquari.   

No início de 2012, a Prefeitura Municipal efetivou a doação de um terreno de 40.128 

mil metros quadrados, no km 6 da Rodovia Duque de Caxias, no bairro Iperoba, as obras foram 

iniciadas ainda em 2012, com levantamentos topográficos. Ganhou autonomia em 23 de abril 

de 2013, com a Portaria 330/MEC. 

O término da construção aconteceu em 2014. O Campus oferece os cursos técnicos em 

Administração, em Guia de Turismo e em Automação Industrial, na modalidade integrados ao 

2010

• Início das atividades, primeiramente, sem turmas, e no segundo 
semestre, com atividades de ensino. O Campus era ligado, 
administrativamente, ao Campus Rio do Sul.

2011

• Início do funcionamento regular, modificou sua vinculação, 
deixou de pertencer ao Campus Rio do Sul e passando a ter 
vinculação direta à Reitoria do IFC. 

2013

• O Campus Ibirama conquista sua autonomia e passa a ser 
independente administrativamente
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ensino médio; os cursos técnicos em Automação Industrial e em Administração, na modalidade 

subsequente ao ensino médio e o curso superior de Tecnologia em Logística. 

Figura 64 – IFC Campus São Francisco do Sul 

 

Fonte: Página web do IFC - São Francisco do Sul (2018) 

Além disso, há o PROEJA, Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 

com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, com formação em 

Auxiliar Administrativo (IFC São Francisco do Sul, 2018). A cronologia do campus São 

Francisco do Sul se apresenta na Figura 65. 

Figura 65 – Cronologia IFC - São Francisco do Sul 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 

2010

• Início das atividades de ensino, realizado em uma sala de aula 
cedida pela Escola Municipal Franklin de Oliveira, no bairro 
Reta. 

2011

• Autorização para o funcionamento do Campus São Francisco do 
Sul, como Campus Avançado, vinculado administrativamente ao 
Campus Araquari.

2012

• A Prefeitura Municipal efetivou a doação de um terreno, no 
bairro Iperoba. As obras foram iniciadas. 

2013
• Ganhou autonomia, com a Portaria 330/MEC.

2014
• O término da construção aconteceu em 2014. 
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Pode-se afirmar que a negociação, em 2010, para doação de um terreno da Prefeitura 

Municipal de Brusque para o IFC é o primeiro evento do IFC Campus Brusque, Figura 66. 

Figura 66 – IFC Campus Brusque 

 

Fonte: Página web do IFC – Brusque (2018) 

A doação efetivou-se em 24 de novembro de 2011. As obras no local começaram em 

janeiro de 2012, sendo utilizado o modelo arquitetônico da equipe da Coordenação de 

Desenvolvimento de Projeto do Fundo de Desenvolvimento da Educação, chamado Programa 

Brasil Profissionalizado. Foram feitas audiências públicas com a comunidade local e em 

outubro de 2013, o Ministério da Educação autorizou o funcionamento do IFC Campus 

Brusque, que começou a ofertar cursos na modalidade PRONATEC em parceria com a 

Gerência Estadual de Educação (GEREI) de Brusque. Em 2017 iniciou a oferta de cursos de 

ensino médio integrado ao ensino técnico nas áreas de informática e química, na estrutura do 

antigo colégio Cenecista. Previsão de mudança de endereço, para a sede definitiva e própria 

para o primeiro semestre de 2018 (IFC Brusque, 2018). A sua cronologia se apresenta na Figura 

67.  
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Figura 67 – Cronologia IFC Brusque 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 

O antepenúltimo Campus está localizado na cidade de Abelardo Luz, o primeiro 

evento do Campus Avançado de Abelardo Luz é a pauta apresentada, em agosto de 2011, pelo 

Movimento sem Terra (MST) à presidente Dilma para atender à necessidade da região, em 

especial, dos agricultores familiares e camponeses, Figura 68.  

Esta pauta foi reafirmada na audiência pública realizada no Assentamento José Maria, 

em 09 de agosto de 2012, com a presença massiva de políticos locais e estaduais, comunidade, 

universidades, IFC, cooperativas dos assentados da Reforma Agrária, movimentos sociais e 

poder público municipal. O objetivo do Campus é atender às demandas históricas, dos 

camponeses e camponesas, por uma educação do campo pública gratuita e de qualidade. 

Inicialmente como polo do Campus Concórdia, 2013 e em 2015 como Campus Avançado 

Abelardo Luz. A sede do Campus está situada no Assentamento José Maria, o qual está 

localizado a aproximadamente 30 km de distância do centro da cidade de Abelardo Luz. 

2010
• Negociação para doação de um terreno da Prefeitura Municipal de 

Brusque para o IFC .

2011
• Prefeitura de Brusque doa ao IFC um terreno com área de 20 mil m².

2012

• Começaram as obras no local e para a levantar as demandas sociais de 
cursos foram feitas Audiências Públicas com a comunidade local.

2013

• O Ministério da Educação autorizou o funcionamento do Campus 
Brusque, que começou a ofertar cursos na modalidade PRONATEC em 
parceria com a Gerência Estadual de Educação (GEREI) de Brusque.

2017

• Oferta de cursos de ensino médio integrado ao ensino técnico nas áreas 
de informatica e química, na estrutura do antigo colegio cenecista.

2018

• Previsão de mudança de endereço, para a sede definitiva e propria para 
o primeiro semestre de 2018.
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Figura 68 – IFC Campus Avançado Abelardo Luz 

 

Fonte: Página web do IFC - Abelardo Luz (2018) 

Este Campus é fruto da conquista efetivada, por meio de Audiências Públicas, pelos 

trabalhadores do MST, juntamente com os poderes políticos municipais e estaduais, da 

comunidade, das universidades e do próprio IFC (IFC Campus Avançado Abelardo Luz, 2018). 

A cronologia do Campus Avançado Abelardo Luz figura-se na Figura 69. 

Figura 69 – Cronologia IFC Campus Avançado Abelardo Luz 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 

2011

• Pauta apresentada pelo MST à presidente Dilma para atender à necessidade 
da região, em especial, dos agricultores familiares e camponeses. 

2012

• Audiência pública realizada no Assentamento José Maria, em 09 de agosto 
de 2012, com a presença massiva de políticos locais e estaduais, 
comunidade, universidades, IFC, cooperativas dos assentados da Reforma 
Agrária, movimentos sociais e poder público municipal.

2013
• Inicialmente como Polo de Abelardo Luz do IFC – Campus Concórdia. 

Inicia suas atividades.

2015
• Torna-se Campus Avançado Abelardo Luz.
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O penúltimo Campus está localizado na cidade de Fraiburgo, denominado IFC Campus 

Fraiburgo, Figura 70, está localizado no meio oeste catarinense, na serra geral, a 1070m de 

altitude. 

Figura 70 – IFC Campus Fraiburgo 

 

Fonte: Página web do IFC – Fraiburgo (2018) 

O prédio onde se localiza o IFC Campus Fraiburgo foi construído nos anos 60 e 

abrigou a escola Sedes Sapientiae (Sede da Sabedoria), dirigida pelo Padre Biagio por mais de 

20 anos. Na primeira década do século XXI, o edifício abrigou o Centro Educacional 

Profissional de Fraiburgo (CEPROF). A unidade de Fraiburgo iniciou as atividades 

pedagógicas em 01 de agosto de 2012, com os cursos técnicos em Informática (concomitância 

externa), técnico subsequente em Segurança do Trabalho e com o Programa Nacional Mulheres 

Mil, que capacitou 100 mulheres de baixa renda na área de Confeitaria. Em 2012, como 

extensão de Videira, foi criado o Campus Avançado de Fraiburgo, que iniciou as atividades 

pedagógicas em 1º de agosto de 2012. Em 23 de abril de 2013, a unidade foi elevada à condição 

de Campus Fraiburgo, sua cronologia figura-se na Figura 71. 
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Figura 71 – Cronologia IFC Fraiburgo 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 

O Campus São Bento do Sul, do IFC, nasceu da união de esforços realizados pelo 

poder público, comunidade e por diversas entidades organizadas da região que juntos 

viabilizaram através da cessão de um terreno dentro do ambiente do Parque Científico e 

Tecnológico de São Bento do Sul, localizado no bairro Centenário a instalação deste Campus 

em 2012. Desta forma, permitiu o início, em 2014, iniciassem as obras do Campus. 

A última unidade a ser apresentada, neste item da presente pesquisa, é o IFC Campus 

São bento do Sul, Figura 72. O projeto arquitetônico utilizado na construção do Campus de 

São Bento do Sul é o modelo desenvolvido pela equipe da Coordenação de Desenvolvimento 

de Projeto do Fundo de Desenvolvimento da Educação, chamado Programa Brasil 

Profissionalizado. 

Figura 72 – IFC Campus São Bento do Sul 

 

Fonte: Página web do IFC - São Bento do Sul (2018) 

Para a levantar as demandas sociais de cursos foram realizadas Audiências Públicas 

com a comunidade local procurando prospectar a vocação mesorregional, em consonância com 

2012
•Como extensão de Videira, foi criado o Campus Avançado de Fraiburgo.

2012
•Inicia suas atividades pedagógicas.

2013
•A unidade foi elevada à condição de Campus Fraiburgo.
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as linhas educacionais do IFC e, atento, as ofertas de ensino de outras instituições, para evitar 

o sombreamento. A obra foi concluída e entregue no primeiro semestre de 2016, tendo sido 

inaugurada no dia 9 de maio do mesmo ano. As atividades letivas iniciaram em agosto de 2016, 

sua cronologia apresenta-se a seguir na Figura 73. 

Figura 73 – Cronologia IFC São Bento do Sul 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 

Os 15 nós mais a reitoria formam a malha IFC, Figura 74, uma organização em rede 

com suas várias unidades, seus eventos e acontecimentos diferentes e que compõem uma rede. 

Figura 74 – Os nós da rede IFC no mapa de SC 

 

Fonte: Página web do campus Luzerna27 (2018) 

                                                 
27 Figura disponível em: https://luzerna.ifc.edu. 

2012

• Cessão de um terreno dentro do ambiente do Parque Científico e 
Tecnológico de São Bento do Sul.

2014

• Inicia-se as obras do Campus. O projeto arquitetônico é o modelo 
desenvolvido pela equipe da Coordenação de Desenvolvimento de 
Projeto do Fundo de Desenvolvimento da Educação, Programa Brasil 
Profissionalizado. 

2016

• Obra concluída e entregue no primeiro semestre, As atividades letivas 
iniciaram-se em agosto de 2016.
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O IFC apresenta os números relacionados aos tipos de cursos, número de servidores e 

suas escolaridades, além do número de estudantes por tipo de curso, através do site da 

organização, Figura 75. Estas informações são atualizadas semestralmente. Considerando a 

última atualização do IFC em 2019/1 são 161 cursos, sendo 16 cursos de pós-graduação, 43 

graduações, 50 cursos técnicos, 6 PROEJA e 46 FIC.  

Figura 75 – IFC em números em 2019/1 

 

Fonte: http://ifc.edu.br/ifc-em-numeros (2019) 

O IFC, no primeiro semestre de 2019 possuía 11.850 estudantes sendo 452 de pós-

graduação, 5.677 de graduação, 5.372 de cursos técnicos, 45 de PROEJA e 304 de FIC. São 
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1.860 servidores sendo 841 TAE, 932 docentes e 87 docentes substitutos. O informativo IFC 

em números identificou a escolaridade dos servidores, dos 841 TAE são 15 com Doutorado, 

187 com Mestrado, 369 Especialização, 199 Graduação, 59 Ensino Médio e 12 fundamental. 

Dos 932 docentes são 374 com Doutorado, 458 com Mestrado, 77 Especialização e 23 com 

Graduação. Dos 87 docentes substituto, são 21 com Doutorado, 37 com Mestrado, 20 com 

Especialização e 9 com Graduação. 

O próximo item é o terceiro elemento no Framework Conceitual Dandelion, identifica 

e analisa a comunicação na organização, considerando-se as informações da página web, 

recebimento de e-mails pela pesquisadora como servidora da organização, além das 

informações das entrevistas e questionários. 

4.3 IDENTIFICAR E ANALISAR A COMUNICAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO EM REDE - 

FLUXOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO IFC 

Neste momento de análise da comunicação na organização em rede IFC, relacionaram-

se as informações da página web e as informações recebidas pela pesquisadora como membro 

da organização, além das informações na entrevista e questionários. A comunicação evoluiu e 

suas ferramentas também, desta forma descreveram-se os atuais ferramentais de comunicação 

e seus fluxos, contudo, é possível verificar o que foi utilizado no passado para análise desta 

evolução. 

No elemento Análise da Comunicação, Figura 76, obtiveram-se seis informações 

necessárias para Identificar e analisar a comunicação na organização em rede, consideram-se 

desta forma: visitar os (1) sistemas de comunicação da organização; verificar e acompanhar 

(2) a organização e o fluxo de comunicação;  (3) uso de ARS nos e-mails e memorandos 

que descrevem os fluxos de informação; conhecimento sobre comunicação por meio de (4) 

entrevistas com membros da organização; (5)  informações disponíveis da organização; e 

aplicação de  (6) questionário sobre comunicação. 
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Figura 76 – Framework Conceitual Dandelion –Análise da Comunicação 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) com design gráfico de Ângela Carvalhaes Ferrari 

A Rede de memorandos eletrônicos da organização em rede IFC é uma das formas de 

comunicação entre uma pessoa, grupo de pessoas ou unidades (setores ou departamentos) na 

organização IFC. Os memorandos identificam-se por eletrônico ou circular, os memorandos 

eletrônicos caracterizam-se ao enviar apenas à uma unidade, e geralmente, a pessoa que irá 

recebê-lo, identifica-se como o chefe da unidade (que poderá designar outros servidores da 
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unidade para receber também). Já o memorando circular, caracteriza-se pelo envio a um grupo 

de usuários, o grupo é configurado para envio de memorando circular (IFC, 2019). Observaram-

se o caminho do memorando eletrônico na Figura 77. 

Figura 77 – Fluxo do memorando eletrônico na organização em rede IFC 

 

Fonte: Manuais DTI/IFC (2019) 

Seus departamentos e setores possuem nomes e números de identificação.  Conforme 

descrito anteriormente, utilizaram-se o software aplicativo GEPHI para visualização dos dados, 

na versão 0.9.2. Cada um dos departamentos ou setores é caracterizado como um nó, e as 

relações entre os nós são as arestas. O nó possui nome (label) e um número de identificação 

(ID), utilizaram-se as informações dos memorandos eletrônicos para criar a rede da organização 

IFC.  
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Consideraram-se a rede de envios e recebimentos de memorandos eletrônicos da 

organização em rede IFC, constatando-se 642 nós (nodes) e 4.743 arestas (edges), Figura 78. 

Os nós são os departamentos ou setores que enviaram ou receberam os memorandos eletrônicos 

na organização em rede IFC. Destes 642 nós, 472 enviaram e 616 receberam memorandos 

eletrônicos, no período entre 20 de agosto de 2018, às 8h10min, até 19 de agosto de 2019, às 

20h04min. 

Figura 78 – Resumo dos nós e arestas criados com o envio dos memorandos no IFC 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações do software aplicativo GEPHI (2019) 

O software aplicativo GEPHI utiliza duas planilhas: nós (nodes) e arestas (edges), na 

planilha de nós (642), são todos os setores que enviaram ou receberam memorandos, com seus 

nomes e identificadores, label, ID, respectivamente. Na segunda planilha, de arestas (4.473), as 

colunas possuem os identificadores de origem (source) e os identificadores de destino (target), 

além do tipo de direção, nesta pesquisa caracterizaram-se como uma rede não direcionada 

(unndirected), pois nem todos que enviaram o memorando, também o receberam.  

O peso (weigth) da aresta, inicialmente, é determinado pelo numeral um, contudo o 

software identifica o peso de acordo com as vezes de repetição entre a mesma origem e destino, 

foram identificadas 4.743 arestas (edges), sendo o maior peso entre os nós 312 e o 992, peso 

915, ou seja, aconteceram 915 interações entre os nós 312 e 992 ou 992 e o 312, envio e 

recebimento de memorandos, configurando o maior número de interações. A Figura 79 

relaciona as interações com o peso entre 915 e 300. 
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Figura 79 – Tabela de dados obtidos a partir do software aplicativo GEPHI com as interações 

de maiores pesos 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base no software aplicativo GEPHI (2019) 

Verificando os canais de comunicação do IFC, constataram-se a comunicação através 

dos correios eletrônicos no e-mail institucional dos servidores, sem possibilidade de resposta, 

normalmente são sobre datas específicas (dia das mães, dia do servidor público, etc.) ou criação 

de novos serviços como o SIGEPE Gestor, aplicativo, inscrições para prêmios, Banco de 

Talentos versão web, algumas mudanças ocorridas. 

Figura 80 – Comunicado da Secretaria de Gestão de Desempenho Pessoal ao servidor 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

SECRETARIA DE GESTÃO E 
DESEMPENHO DE 

PESSOAL

SERVIDOR
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Recebimento de comunicações do Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal 

(SIGEPE), que se encontra no Ministério da Economia, informativos de cursos e atualizações 

da RNP, PROAD e PROEN e PROEX, comunicados pelo e-mail e pelo aplicativo no celular, 

Figura 80. A comunicação e divulgação de cursos, submissão de artigos, além de prêmios 

acontecem utilizando-se esses mesmos canais, e-mail e SIGEPE. A organização IFC envia 

convites para o processo Eleitoral, de 4 em 4 anos, aviso sobre a transmissão ao Vivo da reunião 

do CODIR, informação de editais (processo seletivo para o quadro de pessoal, além de 

informações sobre as Portarias Normativas) 

Foram identificados, a partir do correio eletrônico, a comunicação entre alguns setores 

e todos os servidores, através de questionário e entrevistas verificaram-se que estas 

comunicações acontecem de formas mais específicas. A Coordenação-Geral de Comunicação 

(CECOM) utiliza o sistema para comunicação entre o IFC e sua comunidade acadêmica através 

de correio eletrônico para divulgar as notícias e comunicados da instituição. A Coordenação de 

Sistemas de Informação (CSI) para CECOM e esta repassar aos servidores. 

A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) é responsável pela Conferência Web, 

é um serviço de comunicação e colaboração da RNP que promove encontros virtuais entre dois 

ou mais participantes, o serviço possibilita que, mesmo distantes geograficamente, os 

participantes compartilhem áudio, vídeo, texto, imagens, quadro branco e a tela de seus 

computadores, como todo serviço da RNP, está submetido a uma política de uso específica 

(IFC, 2019). O acesso ao serviço é feito através de um navegador web e a comunicação de áudio 

e vídeo se dá através de webcam e headset (fone de ouvido e microfone) conectados ao micro 

do usuário. 

Apresenta-se, a seguir, o organograma do IFC, Figura 81. Nele é possível verificar 

seus diversos setores, reitoria, pró-reitoria, coordenações e direções, assim como alguns setores 

de Staff. Para uma apresentação adequada usamos alguns setores em específico para 

representação dos fluxos de comunicação e informação existentes. 
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Figura 81 – Organograma do IFC28 

 

Fonte: IFC (2019) 

O acesso aos manuais disponíveis pela DTI encontra-se no endereço 

https://conferenciaweb.rnp.br, no IFC existem vários tutoriais, manuais e informações quanto 

aos requisitos mínimos contribuindo para o bom andamento do uso desta ferramenta, tais como:  

                                                 
28 Imagem disponível em: http://ifc.edu.br/wp-content/uploads/2018/05/ORGANOGRAMA-Conselho-

Superior.pdf 



165 

 

 Entrando na sala de meeting 

 Usando o assistente do áudio 

 Usando o microfone 

 Usando a câmera 

 Compartilhando conteúdos 

 Usando o bate-papo 

 Utilizando a janela de anotações 

 Utilizando a janela de compartilhamento de arquivos 

 Utilizando a janela de compartilhamento de links web 

 Utilizando a janela de pesquisa 

 Como iniciar uma sala de conferênciaconferenciawebmconf.png 

 Como remover gravações para liberar espaço 

 Requisitos Mínimos 

Figura 82 – Logo dos manuais disponíveis na DTI do IFC 

 

Fonte: IFC, DTI (2019) 

A análise, interpretação e compreensão dos fluxos de informação, comunicação e TIC 

para organizações em rede buscou melhorar as relações entre os membros da organização com 

ferramentas para melhorar estes fluxos, buscando transformar em conhecimento. No primeiro 

momento, da análise e sistematização da história da organização, a transição de escola agrícola 

para IFC, aparece como fato marcante na história da organização em rede IFC: 

Então eu acompanhei bem de perto essa transição de escola para IFC. Eu acho que foi 

um dos momentos mais marcantes que eu vivenciei aqui em virtude dessa 
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reorganização toda, didático, administrativa, pedagógica, principalmente quanto ao 

quesito autonomia eu me lembro assim que se prezava muito até porque éramos 

autarquias separadas, né? E tínhamos que nos reorganizar com novo contexto de IFC 

multicampi onde as decisões seriam de forma conjunta então eu acredito que para os 

dirigentes, para os gestores e para todos os servidores do IF naquele momento teve 

essa dificuldade, e eu acho que ainda tem reflexos hoje, sabe, em virtude disso, hoje 

se contextualiza uma nova… Um novo cenário de padronizações, né, de buscar 

entendimentos conjuntos, fazer as coisas de uma maneira mais comunitária entre os 

campi, mas ainda a gente observa muita resistência por parte mesmo dos servidores 

em si né, que querem prevalecer a sua autonomia (Entrevista 15). 

4.4 IDENTIFICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DAS TIC NA ORGANIZAÇÃO  

Neste item identificaram-se a utilização das TIC na organização, o Sistema Integrado 

de Gestão (SIG)29, utilizado pelo IFC, está dividido em cinco subsistemas: Sistema Integrado 

de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), Sistema Integrado de Gestão de Patrimônio, 

Administração e Contratos (SIPAC), Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos 

(SIGRH), Sistema Integrado de Gestão Eletrônica de Documentos (SIGED), Sistema Integrado 

de Gestão de Eleições (SIGELEIÇÃO) e Sistema de Administração Técnica e de Gestão dos 

Sistemas (SIGADMIN). Todos os subsistemas do SIG IFC utilizam interfaces intuitivas, 

através de acesso remoto, de forma fácil e segura e encontram-se integrados aos principais 

sistemas estruturantes da administração pública federal (SINFO, 2019). 

Descreveram-se, resumidamente, as funções de cada um desses subsistemas, o SIGAA 

informatiza todos os processos do IFC através dos módulos, cada usuário possui um login único, 

diferenciando as permissões de acordo com o perfil levando-se em conta os sistemas e módulos 

em que foi cadastrado. Já o SIPAC, é um sistema integrado é possível gerenciar as operações 

de gestão nas áreas responsáveis por finanças, patrimônio e contratos das instituições, 

permitindo integrar as ações e procedimentos administrativos. No entanto, o SIGRH permite 

informatizar os procedimentos de recursos humanos (RH), possui algumas funcionalidades, 

dentre outras, marcação/alteração de férias, atendimentos on-line, serviços e requerimentos, 

registros funcionais, relatórios de RH, sendo que algumas destas operações possui interação 

com o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE). Voltado para 

gestão de documentos, no SIGED é possível controlar os documentos, os uploads de 

documentos físicos, é possível realizar buscas por conteúdos de documentos, organizá-los por 

tipos e pastas e cadastrar seus descritores, desta forma permitindo desburocratizar e eliminar o 

fluxo de papéis.  

                                                 
29 O SIG utilizado no IFC foi desenvolvido pela Superintendência de Informática (SINFO), este órgão está 

diretamente subordinado à Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
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Figura 83 – Framework Conceitual Dandelion – Utilização das TIC 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) com design gráfico de Ângela Carvalhaes Ferrari 

Com uma eleição totalmente sistematizada, o SIGELEIÇÃO permite ao IFC realizar 

todas as fases das eleições através desse sistema, nele é possível criar novas eleições, definir os 

perfis dos eleitores, registrar votos, além de fornecer, de forma automática, transparente e 

segura, os resultados. E por último, SIGADMIN permite gerenciar as entidades comuns dos 
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subsistemas anteriores, tais como: os usuários, as permissões, as unidades, as mensagens, as 

notícias, a gerência de sites e os portais, entre outras funções.  

A análise do elemento Utilização das TIC, Figura 83, resultou em sete aplicações  

necessárias para identificação da utilização das TIC na organização em rede, sendo 

necessário: visitar o (1) web site da organização, em cada uma de suas unidades; (2) evolução 

das TIC, identificar a mudança nos uso das TIC; determinar os vários software para (3) Aplicar 

ARS; como a utilização das TIC é identificado por meio de (4) entrevistas com membros da 

organização; (5)  informações disponíveis da organização; e aplicação de  (6) questionário 

sobre as TIC. 

Tabela 1 – As TIC mais utilizadas na vida pessoal e no setor, departamento ou atividade 

TIC Vida pessoal % No seu setor, 

departamento    

ou atividade 

% 

Rede Social WhatsApp 100 WhatsApp 72,22 

E-Learning 

(AVA)  

SIG 55,56 SIG 72,22 

Aplicativo de 

mensagem 

WhatsApp 100 WhatsApp 76,47 

Fórum de 

discussão 

SIG 38,89 Google Groups 

SIG 

38,89 

38,89 

Blog Não utilizam 83,33 Não utilizam 72.22 

Chat WhatsApp 88,89 WhatsApp 83,33 

E-mail Gmail 83,33 E-mail 

institucional 

94,44 

Conferência 

Web 

Webconferência 

RNP 

43,75 Webconferência 

RNP 

83,33 

Fonte: Elaborada pela autora com base no questionário desenvolvido no AVA (2019) 

Para identificação da utilização das TIC foi criado o questionário no AVA, identificado 

no APÊNDICE G — Questionário sobre o uso das TIC na vida pessoal e no setor, departamento 

ou atividade na organização em rede IFC, os 18 entrevistados, membros da organização, 

responderam sobre a utilização das TIC. Todos os entrevistados receberam o convite pelo e-

mail, neste documento eles confirmaram a concordância com o TCLE para dar continuidade a 

pesquisa. Foram realizadas entrevistas, foi disponibilizado um questionário sobre TIC e a 

discussão colaborativa sobre a questão: As TIC podem contribuir. Em duas situações, em sua 

vida pessoal e no seu setor, departamento ou atividade no IFC, constataram-se, segundo a 

Tabela 1, o uso do sistema SIG e do aplicativo WhatsApp, pelos membros da organização 

entrevistados. 
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Dos 18 entrevistados, oito eram professores EBTT e 10 TAE. Ao serem questionados 

sobre o uso de redes sociais em suas vidas pessoais, a totalidade dos entrevistados, responderam 

que utilizam o aplicativo WhatsApp, entre 72% e 78% utilizam o Facebook, Instagram e 

YouTube, as outras redes sociais ficaram com percentuais abaixo de 50%. O aplicativo 

Snapchat não foi escolhido assim como a opção não utiliza. 

Foi possível constatar sobre o uso de redes sociais, no questionário, que as ferramentas 

WhatsApp e o Facebook estão em primeiro e segundo lugar, respectivamente, no uso pessoal, 

com 100% e 77,78%, Tabela 2 – Comparativo do uso das redes sociais na vida pessoal e no 

setor, departamento ou atividade na organização IFC. Para análise do uso na organização, no 

setor, departamento ou atividade, apesar de em percentual menor, as redes sociais se 

mantiveram como as mais utilizadas, sendo 72,22% para o WhatsApp e 27,78% para o 

Facebook. Constataram-se que, para a organização, se relacionar com os membros, deveria 

manter a comunicação nestes canais. Uma das ferramentas comentadas em Outras Redes 

Sociais, e que não estavam nas possíveis escolhas, foi o aplicativo Telegram. Descreveram 

também a informação de que o AVA tem sido utilizado para capacitação e facilita a interação 

entre as pessoas. 

Tabela 2 – Comparativo do uso das redes sociais na vida pessoal e no setor, departamento ou 

atividade na organização IFC 

Redes 

Sociais 

Na sua vida pessoal % No seu setor, departamento ou 

atividade % 

Facebook 77,78 27,78 

Instagram 72,22 22,22 

LinkedIn 27,78 0 

Messenger 44,44 11,11 

Pinterest 16,67 0 

Skype 33,33 1 

Snapchat 0 0 

Twitter 5,56 0 

WhatsApp 100,00 72,22 

YouTube 72,22 22,22 

Outra 0 0 

Não utiliza  0 16,67 

Outra  Telegram Nenhuma 

Fonte: Elaborada pela autora com base no questionário desenvolvido no AVA (2019) 

Nas duas últimas perguntas do questionário, quanto ao COMPARTILHAMENTO DE 

INFORMAÇÃO considerando a utilização das TIC no setor, departamento ou atividade: 1) 

Para COMPARTILHAR INFORMAÇÃO com a COMUNIDADE INTERNA do IFC, qual ou 
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quais as tecnologia (s) seu setor, departamento ou atividade, utiliza? e 2) Para 

COMPARTILHAR INFORMAÇÃO com a COMUNIDADE EXTERNA ao IFC, qual ou quais 

as tecnologia (s) seu setor, departamento ou atividade utiliza? questionaram-se aos 

entrevistados sobre a forma de compartilhar as informações com a comunidade interna do IFC, 

constataram-se que as duas formas mais utilizadas eram o e-mail, com 94,44% e pessoalmente, 

com 66, 67%, essas e outras formas podem ser identificadas na Tabela 3 – TIC utilizadas para 

compartilhar as informações com a comunidade interna da organização em rede IFC. 

Tabela 3 – TIC utilizadas para compartilhar as informações com a comunidade interna da 

organização em rede IFC 

TIC % 

Rede Social  33,33 

AVA   22,22 

Aplicativo de 

Mensagem 

 44,44 

Fórum de discussão   11,11 

Blog   3 (16,67 %) 

Chat   38,89 

E-mail   94,44 

Web Conferência   27,78 

Videoconferência   11,11 

Telefone Fixo  38,89 

Telefone Celular   22,22 

Pessoalmente   66,67 

Jornal impresso ou 

digital 

  5,56 

Boletim de notícias 

Informativo Cecom 

  16,67 

Outra tecnologia, 

qual? DokuWiki e Site 

  11,11 

Não compartilha 

informação 

  0 

Fonte: Elaborada pela autora com base no questionário disponível no AVA (2019) 

O próximo item, quinto elemento do Framework Conceitual Dandelion, identifica os 

níveis fractais da organização. 

4.5 IDENTIFICAR OS NÍVEIS FRACTAIS DA ORGANIZAÇÃO EM REDE 

"Nuvens não são esferas, montanhas não são cones, continentes não são círculos, o 

som do latido não é contínuo e nem o raio viaja em linha reta” (MANDELBROT, 1983, p. 1). 

O método proposto, tem em um de seus passos a identificação de seus   níveis fractais da 
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organização, esta rede pode ser composta por vários membros. A Figura 84, mostra o membro 

individualmente da organização, ao se deparar com seus pensamentos e seus conhecimentos 

implícitos, este se encontra em um nível neural. O nível díade se configura aos termos um 

membro conversando com outro membro desta organização.  

Figura 84 – Níveis fractais do IFC - Campus Avançado Sombrio (continua) 

 

Fonte: Elaborado pela Autora, adaptado de Tiffin e Rajasingham (1995) e Souza (2002, 2017), 

imagens da internet (2019)  

Nível de rede 
Neural - um 
membro da 
organização

Nível de 
Diáde - dois 
membros da 
organização

Rede de 
Grupo - um 

departamento

Nível de 
Escola - um 

nó são as 
salas de aula 

do IFC 
Sombrio
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Figura 85 – Níveis fractais nos IF (conclusão) 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Tiffin e Rajasingham (1995) e Souza (2017), imagens da internet 

(2019) 

A rede de grupo pode ser um departamento ou uma sessão dentro da organização e a 

Instituição, nesta figura aparece o Campi Sombrio. Pode-se analisar cada um dos nós 

(Instituição/Organização) apresentando-os nos níveis fractais.  

 

Nível de 
Escola - um 

nó são as 
salas de aula 

do IFC 
Sombrio

Nível de 
Organização -

Organização  em 
Rede - os nós 

são a Reitoria e 
todos os Campi.
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Educacional  -

Rede federal - Os 
nós são todos os 

IF do Brasil
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Verifica-se que a organização IFC – Sombrio é um nó da rede IFC, Figura 85. A 

instituição ou cada uma das unidades da organização é um nó da rede, que pode ser local ou 

municipal. O conjunto destes nós, tornam a malha e configura a Organização em Rede. 

Pensando cada uma destas organizações em seus estados, nacionalmente, temos a Rede Federal.  

A análise do elemento Níveis Fractais, Figura 84Figura 87, resultou em sete 

aplicações  necessárias para identificação da utilização das TIC na organização em rede, sendo 

necessário: visitar o (1) web site da organização, em cada uma de suas unidades; (2) como as 

TIC são utilizadas, ou seja, reconhecer a evolução e uso intensivo das TIC; determinar os 

vários software para (3) Aplicar ARS; como o conhecimento sobre a organização é identificado 

por meio de (4) entrevistas com membros da organização; aplicação de (5)  informações 

disponíveis da organização; e aplicação de  (6) questionário sobre TIC. 

Neste item foi possível verificar o nó da rede do Campus Avançado Sombrio, na  

Figura 86 encontra-se o Organograma do IFC - Campus Avançado Sombrio. 

Figura 86 – Organograma do IFC - Sombrio 

 

Fonte: IFC – Sombrio (2019) 
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Figura 87 – Framework Conceitual Dandelion – Níveis Fractais 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) com design gráfico de Ângela Carvalhaes Ferrari 
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4.6 DESENHO DA ORGANIZAÇÃO COM O USO DE FERRAMENTAS OU SOFTWARES 

DE ARS 

Buscaram-se realizar o desenho da organização com o uso de ferramentas ou softwares 

de ARS na rede IFC através do envio dos memorandos eletrônicos. 

A análise do elemento Desenho da Rede, Figura 88Figura 87, descreve cinco ações   

necessárias para preparar o desenho da rede com o uso de ARS e TIC: criação do (1) AVA 

MOODLE  contribuindo para um ambiente de informação da pesquisa; aplicação de (2)  

questionários, as respostas contribuem para alimentar o desenho da rede; uso de software 

aplicativo (3) webconferência RNP para entrevistas; utilização do software (4) LiteMap de 

discussão colaborativa; aplicação do (5)  IRaMuTeQ para análise textual nas entrevistas; e 

aplicação do  (6) GEPHI para análise da rede. 
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Figura 88 – Framework Conceitual Dandelion – Desenho da Rede 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) com design gráfico de Ângela Carvalhaes Ferrari 
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4.6.1 Desenho da rede de memorandos na organização em rede IFC através do software 

aplicativo GEPHI 

Para se construir a rede de memorandos eletrônicos na organização em rede IFC, 

inicialmente, inseriu-se no software aplicativo GEPHI duas planilhas, uma de nós e outra de 

arestas, neste momento a rede apresentaram-se sem nenhuma lógica aparente, de forma 

aleatória, todos os nós possuem o mesmo tamanho nesta etapa, conforme Figura 89. 

Figura 89 – Visualização inicial do software aplicativo GEPHI de maneira aleatória 

 

Fonte: Elaborado pela autora utilizando o software aplicativo GEPHI 0.9.2 (2019) 

Utilizando-se alguns recursos de filtro do software aplicativo GEPHI foi possível 

analisar a rede de memorandos da organização em rede IFC, Figura 90. Os filtros alteram o 

posicionamento dos nós mediante uma determinada lógica e também permitem a apresentação 

do grafo de forma mais compreensível. Geraram-se as métricas a partir do quadro de 

estatísticas, por exemplo, o grau médio, Newman (2001) verificou que o grau médio de um 

grafo é a medida de nível de rede, obtendo-se seu valor a partir do grau de todos os nós na rede 

(degree distribution), 83, esta medida na rede de memorandos da organização em rede IFC 

resultou em 14,776. 
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Figura 90 – Visualização da distribuição do grau de todos os nós da rede 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base no software aplicativo GEPHI (2019) 

A distribuição de tamanho (size distribution) é a modularidade da rede é baseada no 

grau de interação e identificada através das comunidades (clusters) de departamentos ou setores 

que enviaram ou receberam memorandos, esta modularidade facilita a visualização da rede, na 

Figura 91 visualiza-se a distribuição dos memorandos da organização em rede IFC. 

Figura 91 – Modularidade da rede com a distribuição de tamanho 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base no GEPHI (2019) 
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Para estabelecer uma visualização mais compreensível da rede, no item 

aparência>nós>tamanho>ranking>grau, configuraram-se os nós em relação ao tamanho 

(size) no ranking, com o grau mínimo 14 (grau médio) e o grau máximo 186, grau máximo 

encontrado na tabela de dados, os nós da rede muda consideravelmente seguindo-se o grau da 

rede de memorandos, Figura 92. 

Figura 92 – Visualização com o filtro tamanho e grau do software aplicativo GEPHI 

 

Fonte: Elaborado pela autora utilizando-se o software aplicativo GEPHI (2019) 

A rede começa a se formar tornando-se visualmente mais compreensível a partir do 

algoritmo de layout aplicado pelo GEPHI. Optaram-se por utilizar dois algoritmos de layout: o 

OpenOrd e o ForceAtlas2. O OpenOrd, configurado com os números padrões do software 

aplicativo, este algoritmo organiza os elementos de acordo com o grau, Figura 93. 
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Figura 93 – Visualização da rede aplicando-se o algoritmo OpenOrd configurado com os 

números padrões da do software aplicativo GEPHI 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora utilizando-se o software aplicativo GEPHI (2019) 

O segundo algoritmo de layout utilizado foi o ForceAtlas 2, alteraram-se o padrão do 

software aplicativo na escala, considerando-se no item afinação, o dimensionamento 190, 

Figura 94.   
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Figura 94 – Visualização da rede aplicando-se o algoritmo ForceAtlas 2 configurado o 

dimensionamento em 190 

 

Fonte: Elaborado pela autora utilizando-se o software aplicativo GEPHI (2019) 

Para uma visualização mais compreensível da rede, aplicaram-se a cor nos nós, através 

do item aparência e partition escolheu-se o atributo: modularidade, Figura 95. 

. 
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Figura 95 – Visualização da rede com aplicação de cores nos nós através do item aparência e 

partition no atributo: modularidade. 

 

Fonte: Elaborado pela autora utilizando-se o software aplicativo GEPHI (2019) 

Manteve-se o sigilo dos participantes da pesquisa, assim como dos nomes dos 

departamentos ou setores da organização apresentado na rede de memorandos, não é interesse 

desta pesquisadora apresentar os nomes dos rótulos nos nós, contudo é possível verificar, 

nominalmente, cada um dos nós, a Figura 96, a seguir, sem possibilidade de leitura 

propositalmente, demonstra os rótulos na rede. 
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Figura 96 – Rede de memorandos sem possibilidade de leitura 

 

Fonte: Elaborado pela autora utilizando-se o software aplicativo GEPHI (2019) 

Observaram-se que as redes criadas pelos envios e recebimentos dos memorandos, 

assim como as afirmações de Newman (2001), contêm clusters ou comunidades locais, com 

um número maior de envio ou recebimento, acima da média da rede. Sendo assim, os nós 

tendem a formar grupos considerados altamente coesos e densos, valendo observar que esta 

rede, em específico, caracteriza-se do tipo mundo pequeno (small world), a teoria dos 6 graus 

de separação de Milgram (1967) utiliza a métrica média do comprimento do caminho e um 

grafo é considerado mundo pequeno se seu coeficiente de agrupamento médio, distância entre 

quaisquer dois elementos, não ultrapassar um número pequeno de conexões, geralmente até seis 

(MILGRAM, 1967;  WATTS; STROGATZ, 1998).  

Assim, a análise da rede gerada neste Tese, permitiu-se constatar que a rede de 

memorandos eletrônicos possui as características de uma rede do tipo mundo pequeno, pois os 

nós da rede podem alcançar ou serem alcançados por outros nós, utilizando-se para tanto poucas 

conexões, demonstrada pela Figura 97 e conforme a Tabela 4 – Métricas do software aplicativo 
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GEPHI utilizadas para análise desta pesquisa do valor da métrica comprimento médio de 

caminho. 

Figura 97 – Visão geral da rede com as métricas 

 

Fonte: Elaborado pela autora utilizando o software aplicativo GEPHI (2019) 

Tabela 4 – Métricas do software aplicativo GEPHI utilizadas para análise desta pesquisa 

(continua) 

Métrica Descrição Valores 

Período 

8/18 a 

8/19 

Visão geral da rede 

Grau médio 

(Average Degree) 

 

Número médio de conexões (arestas) dos nós da rede, o 

grau médio pode ser usado para medir a conectividade 

global de uma rede 

14,776 
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(conclusão) 

Grau Ponderado 

Médio (Medium 

Weighted Degree) 

Similar ao grau médio, mas, para sua medida, utiliza-se dos 

pesos das arestas em seu algoritmo para então definir o 

peso dos nós. 

127,972 

Diâmetro da Rede 

(Network Diameter) 

 

É a menor distância entre os dois nós mais distantes da 

rede. É a representação do tamanho linear da rede. 

6 

Densidade do Grafo Mostra o quanto a rede está próxima de ser completa. Um 

grafo completo tem todas as arestas possíveis e densidade 

igual a 1. 

0,023 

Modularidade Identifica as comunidades (clusters) de departamentos ou 

setores, com base em seu grau de interação. 

0,612 

Componentes 

conectados 

Número de componentes conectados na rede. 1 

Visão geral dos nós 

Coeficiente de 

Clustering Médio 

Indica como os nós estão conectados com sua vizinhança. 

O coeficiente de clustering de uma rede, é a média do 

coeficiente de clustering de todos os nós da rede, portanto, 

é considerado uma boa medida se uma rede demonstra um 

comportamento de mundo pequeno 

0,587 

Visão Geral das Arestas 

Comprimento médio 

de caminho 

Distância média de grafo entre todos os pares de nós. 2,784 

Fonte: Elaborada pele autora utilizando-se do GEPHI (2019) 

4.7 ANÁLISE DA ORGANIZAÇÃO EM REDE 

Na Análise da Organização em Rede, dividiu-se em Análise de dados textuais (análise 

lexical) com o uso do IRaMuTeQ, Análise de similitude utilizando-se os softwares aplicativos 

IRaMuTeQ e o GEPHI e A discussão colaborativa em rede com o uso do LiteMap. 

A análise do elemento Análise da Rede, Figura 98, analisa cinco etapas para Analisar 

a organização em rede, sendo elas: identificar o (1) tipo de rede; uso de software para definir 

o (2) desenho da rede; entrevistas e questionários para analisar o (3) fluxo de informação; 

pesquisa documental para verificar o (4) fluxo de comunicação; expor os resultados para (5) 

disseminação do conhecimento. 
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Figura 98 Framework Conceitual Dandelion – Análise da Rede 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) com design gráfico de Ângela Carvalhaes Ferrari 
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4.7.1 Análise de dados textuais (análise lexical) com o uso do IRaMuTeQ 

Na análise textual utilizaram-se o material produzido coletivamente (grupo de 

entrevistados), com a finalidade de produções diferenciadas, em função de variáveis dos que 

descreveram o texto, desta forma, com a aplicação de métodos estatísticos no texto, a análise 

lexical permitiu algumas abordagens exploratórias, especialmente para a constituição de 

classificações do texto e abriu o campo de dados qualitativos para estatísticas descritivas. 

O IRaMuTeQ pode desenvolver as cinco análises do corpus textual, a seguir: 

a) análises lexicográficas clássicas; 

b) especificidades e análise fatorial de correspondência (AFC); 

c) Classificação Hierárquica Descendente (CHD) ou método Reinert; 

d) análise de similitude; 

e) nuvem de palavras. 

Na descrição do corpus textual observaram-se o nome do arquivo, o idioma, os 

caracteres, o endereço do arquivo original, e o endereço do arquivo de saída, além da data e 

tempo de processamento, conforme demonstrado na Figura 99, já nas estatísticas, observaram-

se 18 textos, referente ao grupo de 18 entrevistados, foram 1026 segmentos de textos, 35895 

ocorrências de palavras, 4217 número de palavras, destas 2157 hápax, palavras que aparecem 

apenas uma vez no corpus textual. 

Figura 99 – Descrição do corpus textual 

 

Fonte: Elaborada pela autora utilizando o software aplicativo IRaMuTeQ (2019) 
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O software aplicativo IRaMuTeQ permitiu analisar os textos e estatísticas, após alguns 

passos, como a configuração da lematização30 e das propriedades-chaves, definiu-se as classes 

gramaticais de análise do texto, usando-se o número 0 para eliminá-la, nesta pesquisa não foi 

excluída nenhuma delas, o número 1 para ativá-las e o número 2 para deixá-las na forma 

complementar. As classes gramaticais ativadas foram: adjetivo, advérbio, nome comum 

(substantivo) e verbo. As outras classes foram deixadas na forma complementar. O resultado é 

um gráfico em logaritmo, onde no eixo Y no eixo da frequência e no eixo X a quantidade de 

palavras, conforme Figura 100, informou que muitas palavras se repetem várias, e ainda que 

existem ocorrências de hápax, representando 51,13% do número de palavras e 6,02% das 

ocorrências de palavras. 

Figura 100 – Resumo em logaritmo das ocorrências de palavras 

 

Fonte: Elaborada pela autora utilizando o software aplicativo IRaMuTeQ (2019) 

Demonstraram-se, através do software aplicativo IRaMuTeQ, os diferentes 

vocabulários existentes no texto, o gráfico busca mostrar as classes de vocabulários existentes 

                                                 
30 Retira-se a pontuação, passa todas as palavras para letras minúsculas, reduz as palavras ao masculino, singular 

e verbos ao infinitivo. 
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no texto. Segundo o IRaMuTeQ, o texto tem cinco vocabulários diferentes, sendo possível 

verificar os temas no contexto. 

A análise de similitude baseia-se na teoria dos grafos e é utilizada frequentemente por 

pesquisadores das representações sociais. Possibilita identificar as ocorrências entre as palavras 

e seu resultado traz indicações da conexidade entre as palavras, auxiliando na identificação da 

estrutura de um corpus textual (LABORATÓRIO DE PSICOLOGIA SOCIAL DA 

COMUNICAÇÃO E COGNIÇÃO – LACCOS/UFSC, 2019). As Figura 101 e Figura 102 

demonstram as diferentes classes de vocabulários. 

Figura 101 – Demonstração das diferentes classes de vocabulários 

 

Fonte: Elaborada pela autora utilizando o software aplicativo IRaMuTeQ (2019) 

O software aplicativo permitiu outras configurações das imagens obtidas com a 

classificação das classes de vocabulários.   
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Figura 102 – Dendrograma com as ligações das classes de vocabulários 

 

Fonte: Elaborada pela autora utilizando o software aplicativo IRaMuTeQ (2019) 

Na análise de similitude outras formas se criam, a Nuvem de Palavras é uma análise 

lexical mais simples, porém graficamente interessante, na medida em que possibilita rápida 

identificação das palavras-chave de um corpus (LACCOS, 2019). Na primeira nuvem de 

palavras, apresentada na Figura 103, encontram-se todas as palavras obtidas nas 18 entrevistas. 
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Figura 103 – Nuvem de palavras com todas as palavras das 18 entrevistas 

 

Fonte: Elaborada pela autora utilizando o software aplicativo IRaMuTeQ (2019) 

Na nuvem de palavra, a seguir, permaneceram as palavras com frequência de 347 até 

30, além de se retirar a palavra “não”. Verificaram-se a diminuição dos números de palavras, 

contudo se torna mais aparente as palavras que se repetem, Figura 104. Com esta possibilidade 

de uso no software aplicativo percebeu-se as palavras “gente” e “campus” mais repetidas nas 

entrevistas, conotando de forma positiva as pessoas na organização, considerando a organização 

em rede funcionar com as pessoas. 
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Figura 104 – Nuvem de palavras de palavras com frequência de 347 até 30 

 

Fonte: Elaborada pela autora utilizando o software aplicativo IRaMuTeQ (2019) 

Foram realizadas duas análises de similitude para construção da “árvore de similitude” 

ou coocorrência de palavras apresentadas na interface do software aplicativo, uma delas 

caracteriza-se pela “arvore total”, nela todas as palavras, independentemente do número de 

coocorrência, foram apresentadas, assim como na primeira nuvem de palavras apresentada 

anteriormente.  Observaram-se que ao permitir todas as palavras neste tipo de análise, as 

palavras ficaram omitidas ou sobrepostas. Na construção da segunda árvore, definiu-se o 

número de palavras pela frequência de palavras, de 347 a 30 palavras, o resultado se torna uma 

árvore mais legível. A seguir as Figura 105 e Figura 106 da análise de similitude, a primeira 

com todas as palavras, ou seja, “árvore total” e na segunda figura com a definição de 

coocorrências de palavras. 
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Figura 105 – Construção da “árvore total” na análise de similitude 

 

Fonte: Elaborada pela autora utilizando o software aplicativo IRaMuTeQ (2019) 

A árvore de similitude ou de coocorrência é composta por um núcleo central, a partir 

do qual, surgem algumas ramificações. O núcleo central é representado, no exemplo a seguir, 

pela palavra Gente da qual surgem outros segmentos que apresentam maiores graus de 

conexidade entre si, são eles: campus, a gente e reunião. As palavras que mais se sobressaíram 

na árvore de similitude foram: gente, a gente, campus e reunião. Nesta análise é perceptível as 

ligações das palavras na árvore e suas relações, o fluxo da informação e comunicação, 

utilizando-se do software aplicativo, se torna mais claro e deixa de ser subjetivo apenas às 

percepções do pesquisador, mas também através do software aplicativo que verifica a 

coocorrência de palavras e suas relações. 
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Figura 106 – Árvore de similitude com ocorrência de palavras de 347 a 30 

 

Fonte: Elaborada pela autora utilizando o software aplicativo IRaMuTeQ (2019) 

4.7.2 Análise das palavras-chave e análise de similitude utilizando-se os softwares 

aplicativos IRaMuTeQ e o GEPHI 

No software aplicativo IRaMuTeQ, através do botão EXPORT, foi possível exportar 

a imagem para arquivo armazenando-o na pasta de resultados em formato graphml, que 

posteriormente pode ser editado pelo software GEPHI. Foi possível executar dois arquivos, um 
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da nuvem de palavras e o outro da análise de similitude. A seguir, duas figuras criadas a partir 

dos resultados do IRaMuTeQ visualizados no software aplicativo GEPHI, Figura 107 e Figura 

108. Optaram-se por enviar os arquivos com um número reduzido de palavras e não todas as 

palavras, respeitaram-se o número de coocorrências de 347 a 30 palavras. O tipo de distribuição 

escolhida, ou formato executado, no software aplicativo GEPHI para nuvem de palavra foi 

Fruchterman Reingold. A visualização dos resultados destes arquivos no software aplicativo 

GEPHI diferencia-se da visualização no software aplicativo IRaMuTeQ nas cores e tamanhos 

das palavras. 

Figura 107 – Nuvem de palavras do IRaMuTeQ no software aplicativo GEPHI 

 

Fonte: Elaborada pela Autora utilizando o software aplicativo GEPHI (2019) 

A palavra central na nuvem de palavra permaneceu gente, conectando-se com campus, 

a gente e reunião. O que se observou, nesta forma de visualização, é que, apesar de maior 

número de coocorrências de algumas palavras, estas não possuíam um maior tamanho, sendo 

uma característica da configuração do software aplicativo GEPHI. Na árvore de similitude do 

software aplicativo GEPHI, observaram-se, assim como na figura anterior, o tamanho das 

palavras não variam conforme suas coocorrências, o tipo de distribuição escolhida executou-se 

o ForceAtlas2 e ajuste dos rótulos.  
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Figura 108 – Árvore de similitude do IRaMuTeQ no software aplicativo GEPHI 

 

Fonte: Elaborada pela autora utilizando o software aplicativo GEPHI (2019) 

4.7.3 A discussão colaborativa em rede com o uso do LiteMap 

A discussão colaborativa em rede, suscitada no ambiente do software aplicativo 

LiteMap, contribuiu para responder a questão: as TIC podem contribuir com a comunicação 

nas organizações? Como? Os entrevistados não tinham conhecimento do software aplicativo 

LiteMap e de suas aplicações, deste modo, a possibilidade do uso do ambiente para responder 

uma questão da organização em rede surpreendeu a todos os 16 participantes. A primeira ideia 

proposta foi datada de 24 de setembro de 2019 e a última em 06 de outubro de 2019, os Quadro 

17, Quadro 18 e Quadro 19, apresentam as discussões colaborativas 1, 2 e 3, respectivamente. 

O APÊNDICE H — Tutorial para uso do software LiteMap para discussão colaborativa. 

Quadro 17 – Discussão colaborativa 1 – ideias, argumentos e notas 

(continua) 

Discussão colaborativa 1 

Discussão 1 – Pesquisadora – As TIC podem contribuir com a comunicação nas 

organizações? Como? 

Entrevista 1 – 

ideia 

TI é ferramenta. 

Descrição: acredito que as TIC podem contribuir com a comunicação nas 

organizações fornecendo meios e ferramentas que permitam o fluxo de 

informações entre os interessados em plataformas adequadas de acordo com 

cada contexto. 
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(continuação) 

Entrevista 12 – 

argumento 

Creio que o TIC permite agregar as várias tecnologias 

disponíveis. Não deixando de usar os já consolidados como 

celular, webconf. 

Entrevista 9 – 

argumento 

As TI contribui certamente para comunicação, bem como um 

meio de interagir. 

Entrevista 2 – 

ideia 

Podem, se bem utilizadas. 

Entrevista 3 – 

ideia 

As TIC ajudam a agilizar as informações e também deixá-las 

registradas. 

Entrevista 4 – 

ideia 

As TIC na Comunicação Organizacional e os Processos de 

Trabalho, de Gestão e de Negócios 

Descrição: a adequada abordagem e o adequado tratamento dados a 

comunicação organizacional são fundamentais para a otimização e melhoria dos 

processos de gestão de uma organização. Numa organização pública devem ser 

tomados como estratégia de gestão visando os princípios de eficiência, eficácia, 

efetividade e economicidade, dentre todos os outros da administração pública. 

As TIC são poderosas ferramentas para criar uma integração e interação entre 

pessoas e grupos de uma organização e destes com outras pessoas e grupos de 

outras organizações, com vista no intercâmbio de informações e geração de 

conhecimentos sobre os processos de trabalhos, de gestão e de negócios, bem 

como para contribuir com a criação da identidade e cultura organizacional ou 

interorganizacional. Na administração pública, dada a necessária e compulsória 

integração e interação entre órgãos e entidades, a contribuição das TIC é 

fundamental. 

Entrevista 5 – 

ideia 

Agilidade na obtenção da informação 

Descrição: velocidade na informação, podemos perguntar e receber a resposta 

muito rapidamente em um aplicativo de conversas. Ainda fica o registro da 

informação. 

Discussão 7 – 

Ideia  

Através do uso de aplicativos adequados para a finalidade 

institucional e com boa usabilidade. 

Entrevista 8 – 

ideia 

Por meio de sistemas computacionais adequados e com 

qualidade de uso para a ‘realizacao’ das tarefas institucionais 

e ‘publicacoes’ das mesmas. 

Entrevista 10 – 

ideia 

A visualização de e-mails e chats. Ao mesmo tempo que estes 

tenham resposta. 

Entrevista 10 – 

nota 

Não é válido querer retorno na comunicação se as pessoas por 

trás do computador não estejam dispostas a colaborarem e 

trocarem informações e conhecimentos. 

Entrevista 11 – 

ideia 

Sim. Por meio da interação, relacionamento, 

compartilhamento e ‘comuniação’. As TICs facilitam a 

pesquisa e a troca de informação. 

Entrevista 13 – 

nota 

Seriam bem uteis, pois possibilita, em tempo real o 

compartilhamento de informações em ‘discusão’ de um 

grande grupo. 

Entrevista 15 – 

ideia 

Podem contribuir de forma a disseminar informações em 

grupos maiores e tornar a gestão mais participativa. 
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(conclusão) 

Entrevista 16 – 

ideia 

Quando bem empregada, entendo que as TIC auxiliam 

facilitando, aprimorando e organizando as informações e 

comunicação. 

Entrevista 17 – 

nota 

Possibilita compartilhamento de informações, para tomada de 

decisões em rede. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Quadro 18 – Discussão colaborativa 2 – ideias, argumentos e notas 

Discussão colaborativa 2 

Discussão 2 – Entrevista 10 – As pessoas estão preparadas para contribuir? 

Entrevista 5 – Ideia  Utilização em massa da TIC 

Descrição: A maioria das pessoas já utiliza a TIC mesmo sem perceber. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Quadro 19 – Discussão colaborativa 3 – ideias, argumentos e notas 

Discussão colaborativa 3 

Discussão 3 – Entrevista 14 – nota – Não vejo como vivermos/convivermos sem 

utilização das TIC. Nosso dia a dia de Gestor requer padronização, organização, 

registros formais e agilidade na comunicação e na transparência pública. Sites, 

Sistemas, e-mails, webconferências e tantas outras auxiliam e são essenciais 

para a realização do trabalho. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

O software aplicativo LiteMap permitiu três formas de visualizações: o mapa, as 

visualizações alternativas e a análise visual. A visualização inicial, denominada Mapa, 

caracterizaram-se pela rede formada na discussão colaborativa no software aplicativo LiteMap, 

a Figura 109 apresentou as inserções de ideias, problemas e notas dos 16 participantes. 
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Figura 109 – Rede formada na discussão colaborativa no LiteMap 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base no software aplicativo LiteMap (2019) 

No segundo momento, o software aplicativo LiteMap disponibilizou algumas 

Visualizações Alternativas para rede formada pela discussão colaborativa em rede com gráficos 

e mapas. O gráfico Raio de sol (sunburst), exibiu as postagens conectadas na discussão 

colaborativa em camadas coloridas por tipo ou segmento, é possível realizar a análise 

individualmente por tipo de postagem, foi possível observar que neste tipo de gráfico as duas 

questões apresentadas, uma pela pesquisadora e outra por um dos entrevistados, não se 

separaram. Já no gráfico Aninhamento de conversa (conversation nesting), a imagem forneceu 
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uma visão geral da conversa como círculos aninhados de contribuições, as cores denotaram os 

tipos de segmentos, os dois gráficos apresentaram: um grupo de discussão colaborativa, duas 

questões, 11 ideias, dois argumentos a favor e três notas, neste gráfico as duas questões 

apresentadas ficam separadas, ficando mais visíveis, Figura 110. 

Figura 110 – Gráficos Raio de sol (sunburst) e Aninhamento de conversa 

(conversationnesting) da discussão colaborativa 

Gráfico Raio de sol  

 

Gráfico Aninhamento de conversa 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base no software aplicativo LiteMap (2019) 

Grupo         Questão                            Ideia       Argumento     Nota 

 

A visualização do gráfico Mapa da árvore – folhas (treemap – leaves) da discussão 

colaborativa apresentou as folhas do mapa da árvore com blocos coloridos definidos em cada 

cor da folha a representação dos diversos tipos de postagem, sendo possível ampliar cada uma 

delas. O gráfico apresentou um grupo de discussão colaborativa, duas questões, 11 ideias, dois 

argumentos a favor e três notas. Neste gráfico as duas questões apresentadas, ficam mais 

visíveis, assim como os tipos de segmentos, já o gráfico da Mapa da árvore – de cima para baixo 

(treemap – top down) da discussão colaborativa, dispôs os dois primeiros níveis da árvore e, 

em seguida, detalhou os níveis das caixas rotuladas, os dois gráficos apresentam-se na Figura 

111. 
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Figura 111 – Gráficos da Mapa da árvore – folhas (treemap – leaves) e da Mapa da árvore – 

de cima para baixo (treemap – top down) de cima para baixo 

Mapa da árvore – folhas 

 

Mapa da árvore – de cima para baixo 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base no software aplicativo LiteMap (2019) 

Grupo         Questão                            Ideia       Argumento     Nota 

 

Considerando ainda as visualizações alternativas, foi possível visualizar as 

Contribuições da rede de conversas com 2 questões, 12 ideias, 2 argumentos a favor e 3 notas, 

conforme a Figura 112. 

Figura 112 – Visualização das contribuições da rede de conversas 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base no software aplicativo LiteMap (2019) 

     
Questão                            Ideia       Argumento     Nota 
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E por último, visualizaram-se a rede na Análise visual, com a descrição rápida, a rede 

social, pessoas e as conexões, a análise de atividades da rede, análise de participação dos 

entrevistados e o fluxo de contribuição. Na Descrição rápida, é possível se ter os indicadores 

de participação, além da visão geral com as atividades de visualizações dos entrevistados, 

conforme a Figura 113.  

Figura 113 – Descrição rápida da colaboração em rede em 7 de outubro de 2019 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base no software aplicativo LiteMap (2019) 

O segundo item da análise visual, rede social, ficou omitido pois esta visualização 

apresentou os nomes dos entrevistados e, para manter o sigilo oferecido no TCLE, 

determinaram-se que esta rede não seria apresentada. No gráfico das pessoas e suas conexões 

com as questões, a rede se formou em um anel com os 16 membros e as duas questões. Foi 

possível verificar dois argumentos a favor (conexões verdes), nenhum argumento contrário 

(conexão vermelha), e dezesseis ideias com contribuições em duas questões (conexão cinza), 
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ao selecionar a conexão, é possível verificar o membro, o tipo de conexão e a questão que está 

relacionado, Figura 114.  

Figura 114 – Os entrevistados e suas conexões com as questões no LiteMap 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base no software aplicativo LiteMap (2019) 

A Análise de atividades, apresentou a atividade da discussão colaborativa em rede ao 

longo do período em que a discussão esteve disponível no software aplicativo, Figura 115. É 

possível visualizar de acordo com a frequência da atividade por dia, o tipo de contribuição 

(questão, ideia ou argumento), o tipo de atividade (visualização, adição ou edição) e na tabela 

pode-se ver os dados complementares. 
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Figura 115 – Atividade da discussão colaborativa em rede ao longo do período 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base no software aplicativo LiteMap (2019) 

A análise de atividade do entrevistado mostrou as contribuições dos entrevistados na 

discussão colaborativa em rede. A visualização dos nomes foi alterada, para manter o sigilo, 

Figura 116, mudando os nomes pelos números da entrevista na Tese, conforme proposto no 

TCLE. 

Figura 116 – Contribuições dos entrevistados na discussão colaborativa em rede 
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Fonte: Elaborado pela autora com base no software aplicativo LiteMap (2019) 

     
Questão                            Ideia       Argumento     Nota 

Na contribuição ao longo do tempo é possível visualizar os tipos de contribuições, as 

estatísticas individuais de cada tipo para cada data, é possível exibir o fluxo das contribuições 
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diferenciando-se por tipo ao longo do tempo. Verificaram-se que a data de maior contribuição 

foi o dia 29 de setembro de 2019 com sete contribuições, sendo um argumento, uma questão, 

uma nota e quatro ideias, Figura 117. 

Figura 117 – Contribuição ao longo do tempo dos entrevistados no LiteMap 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base no software aplicativo LiteMap (2019) 

     
Questão                            Ideia       Argumento     Nota 

A complexidade das redes e as múltiplas possibilidades do uso dos softwares não 

permitiu utilizar por completo os recursos das ferramentas apresentadas, contudo acredita-se 

que a cada nova pesquisa sobre o tema será possível aprofundar e utilizar de forma mais robusta 

e avançada o software aplicativo.  

Finalizando este item, desenhou-se o Framework conceitual Dandelion com base no 

modelo para identificação e análise para organizações em rede, Figura 118, através dos sete 

elementos: (1) identificação e sistematização da história da organização, (2) análise dos 

principais eventos, serviços e stakeholders da rede, (3) identificação e análise da comunicação 

na organização em rede, (4) identificação da utilização das TIC na organização em rede, (5) 

identificação dos níveis fractais da organização em rede, (6)  desenho da rede com o uso de 

ARS e TIC e (7) análise da organização rede. 
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Figura 118 – Framework conceitual Dandelion de ARS e TIC para organizações em rede 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) com design gráfico de Ângela Carvalhaes Ferrari 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As Considerações Finais apresentam os alcances dos objetivos, as limitações, 

contribuições e as recomendações para continuidade da pesquisa. A intenção inicial 

permaneceu até o fim, o intuito em contribuir com a pesquisa iniciada por Tiffin e Rajasingham 

(1995) e dada continuidade por Souza (2002). Um significativo resultado da Tese foi a 

construção do Framework conceitual de ARS e TIC para organizações em rede denominado 

Dandelion. 

Experiências educacionais são construídas em uma espécie de redes de informação em 

níveis que eventualmente podem variar e estar distribuídos desde a rede neurológica do cérebro 

humano à rede de telecomunicações da aldeia global (TIFFIN; RAJASINGHAM, 1995). 

Powell (1990) prioriza na organização em rede um exemplar organizacional singular distinto 

de outros modelos organizacionais auferindo ênfase na solidariedade e cooperação, em vez de 

autoridade ou concorrência. 

Na construção do framework conceitual de ARS e TIC para organizações em rede esta 

pesquisa alcançou seu objetivo geral proposto e contribuiu no modelo para identificação e 

análise de organizações em rede (TIFFIN; RAJASINGHAM, 1995; SOUZA, (2002, 2017), 

para tanto identificando e analisando uma organização em rede. Neste intuito, foram 

investigados os fluxos de informação e de comunicação utilizados em uma organização, 

identificando as TIC mais utilizadas na organização. Desenhando a organização através de 

ferramentas e/ou softwares de redes atingiu seus objetivos específicos. 

Investigaram-se os fluxos de informação através dos memorandos eletrônicos, as redes 

criadas pelos envios e recebimentos dos memorandos, contêm clusters ou comunidades locais, 

acima da média da rede, desta forma os nós tendem a formar grupos coesos e densos, 

identificando a organização do tipo mundo pequeno (small world), conforme a teoria dos 6 

graus de separação de Milgram (1967). 

As TIC mais utilizadas foram apresentadas através da subseção 4.4 Identificação das 

TIC na organização com as respostas dadas ao questionário, APÊNDICE G — Questionário 

sobre o uso das TIC na vida pessoal e no setor, departamento ou atividade na organização em 

rede IFC, foram elas: SIG, WhatsApp e o E-mail institucional. Os desenhos criados na última 

subseção 4.6 Desenho da organização com uso das ferramentas ou softwares aplicativos da 

análise dos dados buscam contribuir com a disseminação para um design da organização em 

rede utilizando as ferramentas e teorias de redes sociais. 
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A contribuição com os modelos para identificação e análise de organizações em rede 

se deu ao utilizar as ferramentas atualizadas e estabelecer um framework conceitual com base 

no modelo para identificação e análise para organizações em rede. Em relação aos níveis 

fractais da organização IFC, constataram-se que o nível de uma rede neural, o nó é o membro 

da organização, nos IF, em nível de uma díade, consideraram-se dois membros da organização 

conversando. Observando-se uma rede de grupo, podemos ter um departamento ou um 

treinamento em grupo. No nível da instituição, os departamentos seriam os nós. Em nível de 

Rede, identificam-se os vários Campi como nós. E em nível de Rede Federal, todas as 

instituições desta rede, caracterizam-se como os nós. 

A Entrevista 4 apresentou uma ideia a questão 1: as TIC podem contribuir com a 

comunicação nas organizações? Como? Fortalecendo a informação sobre os temas da Tese, sua 

resposta reuniu alguns conceitos chave da pesquisa, além de sintetizar as respostas dos outros 

entrevistados. 

As TIC na Comunicação Organizacional e os Processos de Trabalho, de Gestão e de 

Negócios - A adequada abordagem e o adequado tratamento dados a comunicação 

organizacional são fundamentais para a otimização e melhoria dos processos de gestão 

de uma organização. Numa organização pública devem ser tomados como estratégia 

de gestão visando os princípios de eficiência, eficácia, efetividade e economicidade, 

dentre todos os outros da administração pública. As TIC são poderosas ferramentas 

para criar uma integração e interação entre pessoas e grupos de uma organização e 

destes com outras pessoas e grupos de outras organizações, com vista no intercâmbio 

de informações e geração de conhecimentos sobre os processos de trabalhos, de gestão 

e de negócios, bem como para contribuir com a criação da identidade e cultura 

organizacional ou interorganizacional. Na administração pública, dada a necessária e 

compulsória integração e interação entre órgãos e entidades, a contribuição das TIC é 

fundamental (ENTREVISTA 4, 2019). 

O uso da ferramenta de análise textual pode contribuir na gestão dos fluxos de 

informação e comunicação se for utilizada pelos atores da organização em rede. Este resultado 

adveio das 18 entrevistas realizadas para esta Tese com o intuito de fortalecer sobre a história 

da organização, sobre as TIC e sobre as reuniões. A discussão colaborativa permitiu reunir, em 

um só ambiente, a questão apresentada pela pesquisadora, a questão apresentada por um dos 

entrevistados, assim como ideias, argumentos e notas através de um debate on-line. O uso de 

uma ferramenta de discussão on-line, assíncrona ou síncrona, para responder uma questão em 

comum na organização em rede facilitou o entendimento do que se discutia, participar 

colaborativamente e a visualização desta rede criada com a discussão. 

A organização em rede é o fenômeno estudado nesta Tese, subentende-se organização 

em rede como um conjunto de empresas, instituições ou órgãos que se relacionam pelas visões 

comuns e conhecimentos compartilhados e, apesar das individualidades, possuem necessidades 
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que podem ser supridas pela rede. Uma organização em rede se forma quando cada nó pode ser 

reconhecido como um e ao mesmo tempo fazer parte do todo. Do mesmo modo, pode-se afirmar 

que esta rede exista se o esforço é conjunto para auxiliar a todos desta rede.  

Esta Tese contribui aos modelos de Tiffin e Rajasingham (1995) e Souza (2002, 2017) 

através de sua forma metodológica de aplicação das ferramentas de ARS e TIC, além do uso da 

teoria de redes para o tema organizações em rede. Nesta pesquisa as TIC foram parte da temática 

e possuem papel fundamental para realização da pesquisa, em sua metodologia e como 

ferramentas de mídia, sendo considerado um ineditismo esta proposta metodológica para 

organizações em rede. Ribeiro et al. (2018), neste sentido, nos remetem a reflexão da 

necessidade de se programar e pensar em fazer, nas Ciências e na Educação, o uso das 

tecnologias e dos dispositivos digitais afirmando que ao evoluirmos da década de 1980 para os 

dias atuais seria como transpormos do período da pedra lascada para todas as possibilidades 

dos avanços das TIC. 

O modelo metodológico apontou o quadro de pontos fortes e fracos na construção 

histórica da instituição. Framework conceitual Dandelion mostrou que pode enriquecer a 

análise de uma organização em rede, além de sistematizar o resgate do histórico da organização. 

As questões apontadas no quadro de pontos fortes e fracos podem contribuir para uma discussão 

na organização. A apresentação dos níveis fractais da organização e a participação dos membros 

da organização contribuem no mesmo sentido para uma discussão. Conclui-se com esta Tese a 

necessidade de verificação de modelos existentes para organizações em rede e uso sistemático 

de ferramentas e softwares para ampliar e contribuir com os métodos utilizados e que possuem 

sua riqueza, esta Tese vem contribuir com a atualização do modelo.  

Consideraram-se a contextualização do tema e a apresentação da problemática, 

tornando-se compreensível os estudos nessas organizações, nessas redes, em especial, redes que 

colaboram e não têm sido pesquisadas, com a intenção de fortalecer a rede existente e 

transformar os fluxos de informação e comunicação dispersos em conhecimento com o uso de 

Análise de Redes Sociais (ARS) e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para 

organizações em rede. 

Na prática, a investigação do presente problema buscou melhorar as relações entre os 

agentes humanos e não humanos pela interpretação e compreensão de tais fluxos e possíveis 

ferramentas para melhorar estes fluxos, buscando transformar em conhecimento. As redes 

existem, porém não seria possível perceber e comprovar sua integração, seus fluxos e o uso de 

suas TIC para não os deixar dispersos, tudo o que se tem está no individual e não no integrado. 
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Como trabalhos futuros acredita-se que, apesar das informações contidas nessa Tese 

haver buscado atender ao histórico da organização, deve-se dar continuidade na pesquisa para 

compartilhar o conhecimento sobre a organização. Ainda, sugere-se a utilização dos softwares 

aplicativos existentes, ou futuros, para validar o Framework conceitual Dandelion de ARS e 

TIC para organizações em redes em outras organizações formais, bem como nas redes informais 

para compreensão dos fluxos de informações. 
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APÊNDICE A — Busca exploratória para identificação do ineditismo e da 

singularidade da pesquisa 

As informações do Apêndice A, demostram a revisão bibliográfica para identificação 

do ineditismo. Foram relacionados, inicialmente, os termos de busca, ou strings de busca, 

Análise de Redes Sociais ou ARS e framework conceitual nas bases de dados Scopus, Scielo e 

WoS. Para o termo ARS, separadamente, obteve-se 298.268, 19.083 e 204.198 resultados, 

respectivamente. Constatamos que o tema é bem discutido e publicado nas mais diversas áreas. 

Tabela 5 – Número de publicações com os termos Análise de Redes Sociais (ARS) e 

Framework Conceitual (FC) nas bases de dados Scopus, Scielo e WoS 

Termo Scopus em todo o 

documento 

Scielo em 

todo o 

documento 

Web of 

Science 

(WoS) 

Análise de Redes Sociais (ARS) 298.268 19.083 204.198 

Framework Conceitual (FC) 41.302 11.950 32.462 

ARS e FC 2 4 116 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Gráfico 2 – Número de publicações com os termos Análise de Redes Sociais (ARS) e 

Framework Conceitual (FC) nas bases de dados Scopus, Scielo e WoS 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Para o assunto framework conceitual, individualmente, 41.302, 11.950 e 32.462. E ao 

analisarmos os temas em conjunto eles aparecem com resultados de 2 para Scopus, 4 Scielo e 

116 na WoS, conforme demonstram a Tabela 5 – Número de publicações com os termos Análise 

de Redes Sociais (ARS) e Framework Conceitual (FC) nas bases de dados Scopus, Scielo e 
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WoS e o Gráfico 2 – Número de publicações com os termos Análise de Redes Sociais (ARS) e 

Framework Conceitual (FC) nas bases de dados Scopus, Scielo e WoS. 

Relacionaram-se ARS com os demais temas da pesquisa, a Tabela 6 e o Gráfico 3 – 

Número de publicações com o termo Análise de Redes Sociais (ARS) relacionado com os 

demais termos da pesquisa nas bases de dados Scopus, Scielo e WoS.  

Tabela 6 – Número de publicações com o termo Análise de Redes Sociais (ARS) nas bases de 

dados Scopus, Scielo e WoS 

Termo Scopus Scielo WoS 

Análise de Redes Sociais (ARS) 298.268 19.083 204.198 

ARS e Framework Conceitual (FC) 4236 1 116 

ARS e Redes 10.549 5.630 19.195 

ARS e Conhecimento 648 213 6.250 

ARS e Organizações 173 74 2.112 

ARS e TIC 34 10 374 

ARS e Organização em Rede 0 0 11 

ARS e Fluxo de Informação 4 0 53 

ARS e Conhecimento útil 0 0 13 

ARS e Fluxo de Comunicação 0 0 7 

ARS e FC e Fluxo de Informação 0 0 0 

ARS e Educação em Rede 0 0 0 

ARS e Fluxo de informação e Fluxo de 

comunicação 

0 0 1 

ARS e Organizações e Educação em Rede 0 0 1 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

ARS e Organização em Rede, ARS e Fluxo de Informação, ARS e Conhecimento útil, 

ARS e Fluxo de Comunicação, ARS e Framework Conceitual e Fluxo de Informação, ARS e 

Educação em Rede, ARS e Fluxo de informação e Fluxo de comunicação, ARS e Organizações 

e Educação em Rede, são os termos em que os números de publicações diminuem bruscamente.  
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Gráfico 3 – Número de publicações com o termo Análise de Redes Sociais (ARS) relacionado 

com os demais termos da pesquisa nas bases de dados Scopus, Scielo e WoS 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Relacionando o termo framework conceitual com os demais termos da pesquisa 

resultaram a Tabela 7 e o Gráfico 4 – Número de publicações com o termo Framework 

Conceitual (FC) relacionado com os demais termos da pesquisa nas bases de dados Scopus, 

Scielo e WoS. 
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Tabela 7 – Número de publicações com o termo Framework Conceitual (FC) relacionado com 

os demais termos da pesquisa nas bases de dados Scopus, Scielo e WoS 

Termo Scopus Scielo WoS 

Framework Conceitual (FC) 41.302 11.950 32.462 

ARS e FC 2 4 116 

FC e Conhecimento 2.701 303 5.499 

FC e Redes 692 144 3.567 

FC e Organizações 53 79 2.859 

FC e TIC 4 18 397 

FC e Conhecimento útil 1 0 11 

FC e Fluxo de informação e Fluxo de 

Comunicação 

0 0 0 

FC e Organização em Rede 0 1 6 

FC e Fluxo de Informação 0 0 23 

FC e Fluxo de Comunicação 0 0 1 

ARS e Fluxo de Comunicação 0 0 7 

FC e Educação em Rede 0 0 0 

ARS e FC e Fluxo de Informação 0 0 0 

Fonte: Autora (2019) 

Gráfico 4 – Número de publicações com o termo Framework Conceitual (FC) relacionado 

com os demais termos da pesquisa nas bases de dados Scopus, Scielo e WoS 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

A próxima pesquisa relacionou os termos TIC e Fluxo de informação. As strings de 

busca nas bases de dados foram: ICT OR TIC OR "Tecnologias da Informação e Comunicação" 
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OR "tecnologías de la información y la comunicación" OR "information and communication 

technologies" e "Fluxo de informação" OR "Fluxos de informação" OR "flow of information" 

OR "flujo de información" OR "flujos de información". Na base de dados Scopus foram 

analisados os termos no título, no abstract e nas palavras-chave. Na base de dados Scielo Brazil 

consultados os títulos e os resumos. Na base de dados Web of Science (WoS) usaram-se o 

tópico como base para pesquisa, Tabela 8 – Número de publicações com os termos Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TIC) e Fluxo de Informação nas bases de dados Scopus, Scielo 

e WoS. 

Tabela 8 – Número de publicações com os termos Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) e Fluxo de Informação nas bases de dados Scopus, Scielo e WoS 

Termo Scopus Scielo WoS 

TIC e Fluxo de Informação 115 8 50 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Acrescentaram-se o tema “Fluxo de Comunicação” as strings de pesquisa, "flujo de 

comunicación" OR “Fluxo de Comunicação” OR “Fluxos de comunicação” OR 

"communication flow". Na dificuldade de encontrar publicações com os termos, ampliaram-se 

a busca para todos os campos (ou todos os índices) do documento em todas as três bases. Na 

base de dados WoS a pesquisa utilizou o campo “tópico”, Tabela 9 – Número de publicações 

com os termos: TIC, Fluxo de Informação e Fluxo de Comunicação. 

Tabela 9 – Número de publicações com os termos: TIC, Fluxo de Informação e Fluxo de 

Comunicação 

Termo Scopus Scielo WoS 

TIC, Fluxo de Informação e Fluxo de 

Comunicação 

4 11 0 

Fonte: Autora (2019) 

As strings de busca nas bases de dados foram: (ARS OR SNA OR "Análise de Redes 

Sociais" OR "social network analysis" OR "análisis de redes sociales") AND ("Educação em 

Rede" OR "Network Education" OR "educación en red") AND (Empresas OR Organizações 

OR companies OR Instituições OR instituciones OR institutions) AND ("Fluxo de informação" 

OR "Fluxos de informação" OR "flow of information" OR "flujo de información" OR "flujos de 

información") AND ("flujo de comunicación" OR “Fluxo de Comunicação” OR “Fluxos de 

comunicação” OR  "communication flow") AND ("Framework Conceitual" OR "conceptual 

Framework" OR "marco conceptual") AND (ICT OR TIC OR "Tecnologias da Informação e 
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Comunicação" OR "tecnologías de la información y la comunicación" OR "information and 

communication technologies") AND ("Organização em Rede" OR "Organizações em rede" OR 

“organización en red” OR “organizaciones en red” OR “network organization” OR “network 

organizations”) AND (Rede OR Redes OR Network OR Networks OR Red) AND 

(Conhecimento OR conocimiento OR knowledge) AND ("conocimiento útil" OR 

"conhecimento útil" OR "useful knowledge") 

As buscas realizadas nas bases de dados: Scopus, Scielo Brazil e WoS, usaram-se as 

strings em todos os campos, inicialmente. Este primeiro passo contribuiu para identificação dos 

termos e o ineditismo da pesquisa. Depararam-se com vários temas aqui envolvidos: Análise 

de Redes Sociais, Framework Conceitual, Redes, Conhecimento, Organizações em rede, 

Educação em Rede, Fluxos de Informação e Fluxo de Comunicação. 
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APÊNDICE B — Protocolo de busca para uso da ferramenta StArt 

O Apêndice B relacionada o protocolo de busca da ferramenta StArt. Usaram-se a 

ferramenta denominada State of the Art (StArt) no auxílio da pesquisa, auferindo suporte à 

aplicação desta técnica. StArt é uma ferramenta do Laboratório de Pesquisa em Engenharia de 

Software (LaPES) pertence ao Departamento de Computação da Universidade Federal de São 

Carlos (DC / UFSCar), a versão usada foi a 3.0.3 BETA. A Revisão Sistemática (RS) foi uma 

técnica utilizada para buscar evidências na literatura científica conduzindo de maneira formal, 

aplicamos etapas bem definidas, conforme protocolo previamente elaborado. O uso de uma 

ferramenta computacional foi necessário considerando a RS ter muitas etapas, sua execução ser 

trabalhosa e repetitiva, segundo Zamboni et al. (2010) o suporte de uma ferramenta 

computacional é essencial para planejamento, execução e visualização da RS.  

As fases da ferramenta StArt, Figura 119, está dividida em: 

a) planejamento; 

– criar protocolo; 

– verificar a aprovação do protocolo. 

b) execução; 

– aplicar as strings nas máquinas de buscas (esta etapa não é realizada na 

ferramenta) identificando os estudos; 

– exportar resultados no formato BibTex (esta etapa não é realizada na 

ferramenta); 

– importar BibTex31 na StArt; 

– aplicar critérios de aceitação ou rejeição nos artigos importados (seleção); 

– ler e resumir todos os artigos classificados como “aceito” (extração); e f) 

verificar se a execução foi aprovada. 

c) sumarização; 

– visualizações; 

– revisão. 

                                                 
31 BibTex é o formato de texto aceito pela ferramenta StArt, desta forma, um dos critérios de aceite das publicações 

foi o formato de exportação dos arquivos dessas publicações. 
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Figura 119 – Fases da ferramenta StArt 

 

Fonte: Zamboni et al. (2010) 

O Laboratório de Pesquisa em Engenharia de Software (LaPES) pertence ao 

Departamento de Computação da Universidade Federal de São Carlos (DC / UFSCar). Os 

próximos parágrafos demostram como foi utilizada a ferramenta para busca do tema: 

organizações em rede, usamos as plataformas de busca: Scielo, Scopus, e WoS, nos idiomas: 

Português, Inglês e Espanhol. Foi criado um protocolo de busca com o objetivo de: Conceituar 

organizações em rede educacional e identificar tipos de organizações em rede. Com a seguinte 

pergunta: Qual o conceito de organizações em rede educacional? E quais os tipos existentes de 

organizações em rede?  

Os critérios para seleção das publicações foram: descrever os tipos de organizações 

em rede; possuir conceituações ou conclusões sobre organizações em rede; exportar em BibTex; 

e possuir as palavras-chaves. As palavras-chave eram: education organization network, 

educational network organizations, network of education organizations, network of 

organizations, network organization, network organizations, organizaciones en red, 

organizaciones en red educativas, organización en red, organización en red educative, 

organization in educational network, organizational network, organizational network of 

education, organizational networks, organização em rede, organização em rede educacional, 

organizações em rede, organizações em rede educacionais, red de organizaciones, red de 

organizaciones educativas, red de organización, red organizacional, red organizacional de 

educación, red organizativas, rede de organização, rede de organização educacional, rede de 

organizações, rede de organizações de educação, rede organizacional, rede organizacional de 

educação, rede organización educativa e redes organizacionais. 

Na fase da seleção, foram lidos os títulos, resumos e as palavras-chave, analisados os 

critérios de inclusão (I) e de exclusão (E) conforme definidos no protocolo da ferramenta StArt:  

(I) pertencer ao tema; 
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(I) ter acesso ao texto; 

(I) possuir conceitos sobre organização em rede; 

(E) não pertencer ao tema; 

(E) não ter acesso aberto; 

(E) não possuir conceitos sobre organização em rede; 

Os materiais podem ser considerados: aceito (accepted), rejeitado (rejected), 

duplicado (duplicated) ou não classificado (unclassified). Foram recuperadas 239 publicações, 

62 foram aceitas, 1 estava duplicada, 31 não classificadas, 145 rejeitadas, a Figura 120 foi 

extraída da ferramenta. 

Figura 120 – Status da primeira fase de análise 

 

Fonte: Autora com base na ferramenta StArt (2018) 

Na fase da extração, a classificação dos materiais é quanto a prioridade da leitura, estas 

podem ser: muito alta (very high), alta (high), baixa (low) ou muito baixa (very low). Nesta 

etapa os materiais são lidos na íntegra, dos 62 materiais definidos como aceitos para fase de 

extração, após leitura integral, foram considerados 13 pertencentes ao corpus da pesquisa sobre 

organizações em rede. Na fase de visualização uma das possibilidades da ferramenta StArt é a 

apresentação gráfica das informações dos estudos, as informações dos estudos pertencentes ao 

corpus da pesquisa e a visualização da nuvem de palavras (word cloud) das palavras-chave das 

publicações aceitas para pesquisa, Figura 121. A ferramenta permite várias configurações para 

escolha destas visualizações, podendo ser todos os trabalhos, somente os aceitos, só os 

rejeitados, assim como os não classificados ou os duplicados. Para esta pesquisa os itens 

considerados aceitos na fase de extração apresentam a nuvem de palavras (word cloud) das 

palavras-chaves das 13 publicações da base de dados Scopus. 
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Figura 121 – Palavras-chave da ferramenta StArt 

 

Fonte: Autora com base na ferramenta StArt (2018) 
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APÊNDICE C — AVA da pesquisa com o TCLE, o questionário, o link para 

participação na discussão colaborativa e o agendamento para entrevista 

Nos parágrafos a seguir replicaram-se os conteúdos do AVA apresentado aos 

participantes. 

 

Para início de conversa... 

Olá Participante, 

agradecemos desde já sua participação na pesquisa. 

Esta pesquisa é qualificada como aplicada. 

Neste espaço você tem acesso ao TCLE (o mesmo aceito por você 

pelo e-mail). 

Na parte seguinte você tem acesso ao questionário sobre as 

Tecnologias da  

Informação e Comunicação (TIC). 

A próxima etapa é fazer o agendamento da sua entrevista e, após 

entrevista,  

contribuir sobre as TIC nas organizações. 

Então como primeira etapa, se ainda não o fez, salve o TCLE. 

Logo após, inicie o questionário. 

Na dúvida, estamos à disposição pelos e-mails e telefones. 

Lucyene e Márcio. 

 TCLE 

TIC utilizadas (questionário). Disponível até o dia (29 de setembro) 4 de 

outubro de 2019. 

O ideal é iniciar e terminar seu questionário, contudo é possível 

submeter sua resposta e depois retornar e submetê-la novamente, sem perda 

das questões respondidas. 

A previsão de realização é de 15 minutos. 

Este tópico tem por objetivo identificar as Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC) utilizadas por você para os fluxos de informação e 

comunicação. 

 

Após finalizar essa atividade, agende sua entrevista. 
 

http://moodle.sombrio.ifc.edu.br/mod/feedback/view.php?id=1396
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 Questionário 

 

Entrevista. Procure agendar até o dia (29 de setembro) 04 de outubro 

de 2019. 

Procure agendar até o dia (29 de setembro) 4 de outubro de 2019. 

Nesta entrevista serão abordados os assuntos sobre: a história da 

organização e sobre os fluxos de informação e comunicação. 

Para sua entrevista será utilizada o software aplicativo Conferênciaweb da 

RNP. 

Pelo link https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/lucyene-lopes-da-

silva-todesco-nunes, conforme agendamento (abaixo). 

Esta entrevista estará disponível apenas para você e para equipe da 

pesquisa (Lucyene e o Prof. Márcio).  

Então faça seu Agendamento para entrevista no link abaixo. 

Após sua entrevista você fará uma discussão colaborativa. 

 Agenda para entrevista, preferencialmente até o dia (29 de 

setembro) 4 de outubro de 2019.Pesquisa 

Realize até o dia 4 de outubro 2019. TIC nas organizações (discussão 

colaborativa) 

Este espaço será utilizado para uma discussão colaborativa. 

Nesta discussão colaborativa o tema a ser trabalho são as TIC nas 

organizações. 

Organização em Rede 

O uso das TIC para organizações em rede. 

Clique no link para participar, verifique o tutorial. 

Permanecendo a dúvida, envie uma mensagem. 

https://LiteMap.net 

 Tutorial LiteMap 

Glossário e lista de siglas 

 Glossário e Lista de siglas 

http://moodle.sombrio.ifc.edu.br/mod/feedback/view.php?id=1396
http://moodle.sombrio.ifc.edu.br/mod/feedback/view.php?id=1366
http://moodle.sombrio.ifc.edu.br/mod/feedback/view.php?id=1366
http://moodle.sombrio.ifc.edu.br/mod/page/view.php?id=1391
http://moodle.sombrio.ifc.edu.br/mod/feedback/view.php?id=1396
http://moodle.sombrio.ifc.edu.br/mod/feedback/view.php?id=1366
http://moodle.sombrio.ifc.edu.br/mod/page/view.php?id=1391
http://moodle.sombrio.ifc.edu.br/mod/feedback/view.php?id=1396
http://moodle.sombrio.ifc.edu.br/mod/feedback/view.php?id=1366
http://moodle.sombrio.ifc.edu.br/mod/page/view.php?id=1391
http://moodle.sombrio.ifc.edu.br/mod/feedback/view.php?id=1396
http://moodle.sombrio.ifc.edu.br/mod/feedback/view.php?id=1366
http://moodle.sombrio.ifc.edu.br/mod/page/view.php?id=1391
http://moodle.sombrio.ifc.edu.br/mod/feedback/view.php?id=1396
http://moodle.sombrio.ifc.edu.br/mod/feedback/view.php?id=1396
http://moodle.sombrio.ifc.edu.br/mod/feedback/view.php?id=1396
http://moodle.sombrio.ifc.edu.br/mod/feedback/view.php?id=1366
http://moodle.sombrio.ifc.edu.br/mod/page/view.php?id=1391
http://moodle.sombrio.ifc.edu.br/mod/feedback/view.php?id=1396
http://moodle.sombrio.ifc.edu.br/mod/feedback/view.php?id=1366
http://moodle.sombrio.ifc.edu.br/mod/feedback/view.php?id=1366
http://moodle.sombrio.ifc.edu.br/mod/feedback/view.php?id=1366
http://moodle.sombrio.ifc.edu.br/mod/page/view.php?id=1391
http://moodle.sombrio.ifc.edu.br/mod/feedback/view.php?id=1396
http://moodle.sombrio.ifc.edu.br/mod/feedback/view.php?id=1366
http://moodle.sombrio.ifc.edu.br/mod/page/view.php?id=1391
http://moodle.sombrio.ifc.edu.br/mod/page/view.php?id=1391
http://moodle.sombrio.ifc.edu.br/mod/page/view.php?id=1391
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APÊNDICE D — Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

Prezado participante, 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada ANÁLISE DE UM MODELO 

ORGANIZACIONAL DE EDUCAÇÃO EM REDE: UM ESTUDO DE CASO NO IFC, com 

base da Resolução nº 510/1632, desenvolvida pela doutoranda, Lucyene Lopes da Silva Todesco 

Nunes, sob a orientação do Professor Dr. Márcio Vieira de Souza, do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa 

Catarina. 

Justifica-se o estudo considerando o IFC pertencer a uma RFEPCT e possuir um rico fluxo de 

informação e comunicação, estes fluxos podem se tornar conhecimento útil, distribuídos e 

disseminados em rede. O objetivo central do estudo é analisar o modelo organizacional na 

perspectiva de Educação em Rede no IFC. Você responderá a um questionário, este estará 

disponível em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Serão realizadas entrevistas 

estruturadas, com uso da webconferência para diminuição de custo e risco de vida, no 

deslocamento. A entrevista será gravada e posteriormente apresentada para aprovação do (s) 

entrevistado (os). 

O convite a sua participação se deve à sua contribuição como membro da instituição IFC, 

identificado neste documento como respondente. Sua participação é voluntária, isto é, ela não 

é obrigatória, e você tem plena autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como 

retirar sua participação a qualquer momento. Você não será penalizado de nenhuma maneira 

caso decida não consentir sua participação, ou desistir da mesma. Contudo, ela é muito 

importante para a execução da pesquisa. 

Importante trazer o significado do comitê de ética para você entrevistado. O que é CEP? Ou 

CEPSH, é um órgão colegiado interdisciplinar, deliberativo, consultivo e educativo, vinculado 

à Universidade Federal de Santa Catarina, mas independente na tomada de decisões, criado para 

defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para 

contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos, está localizado no Prédio 

da Reitoria II, 4ºandar, sala 401, localizado na Rua Desembargador Vitor Lima, nº 222, 

Trindade, Florianópolis. Telefone para contato: (48) 3721-6094, de Segunda à sexta-feira, no 

horário das 7h às 19h. 

1) Confidencialidade: Apenas os pesquisadores do projeto, que se comprometeram com o dever 

de sigilo e confidencialidade, terão acesso a seus dados e não farão uso destas informações para 

outras finalidades, sendo assim, qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na 

divulgação dos resultados da pesquisa, deixando o material coletado armazenado em local 

seguro. 

2) Riscos e desconfortos: Identificaram-se a possibilidade de cansaço ou aborrecimento ao 

responder a entrevista, além do desconforto, constrangimento ou alterações de comportamento 

                                                 
32 Resolução CNS nº 510/16, define os projetos de Ciências Humanas e Sociais (CHS) como aqueles 

que “se voltam para o conhecimento, compreensão das condições, existência, vivência e saberes das pessoas e dos 

grupos, em suas relações sociais, institucionais, seus valores culturais, suas ordenações históricas e políticas e suas 

formas de subjetividade e comunicação, de forma direta ou indireta, incluindo as modalidades de pesquisa que 

envolvam intervenção”. Esses projetos serão avaliados pelo sistema CEP/CONEP à luz da referida resolução. 
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durante gravações de áudio e vídeo; Mudança no relacionamento estabelecido entre 

pesquisadores e servidores participantes, devido ao forte relacionamento entre eles; Uma 

devolução ou comunicação inapropriada de resultados dos estudos pode gerar situações de 

conflito ou abalar vínculos para pessoas ou grupos na instituição; O entrevistado poderá ter o 

risco de perder seu transporte, horário do trabalho ou se atrasar para algum compromisso. Além 

do risco de quebra de sigilo. Para redução de Riscos será possível a substituição de 

procedimentos de coleta de dados, além de supervisão técnica e um acompanhamento ético. 

Para reduzir esses desconfortos, o conteúdo das entrevistas e as anotações feitas por meio das 

observações não serão compartilhados com o grupo como um todo. Por tudo isso estes riscos 

foram classificados como mínimos por envolverem apenas observações, questionários e 

entrevistas. Ao final da pesquisa, cada participante terá acesso, individualmente, à descrição da 

sua entrevista e, se desejar, poderá alterar seu conteúdo. 

3) Benefícios: O ganho individual proveniente da participação na pesquisa é nenhum, já quanto 

ao ganho coletivo, se espera da pesquisa um conhecimento gerado assim como contribuições 

atuais ou potenciais da pesquisa para o ser humano, para a comunidade na qual está inserido e 

para a sociedade, possibilitando a promoção da qualidade digna da vida, a partir do respeito aos 

direitos civis, sociais, culturais e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado; O próprio 

processo em que se encontra inserido é um benefício ao entrevistado quando esclarece todo o 

processo de apresentação clara e acessível da natureza da pesquisa, sua justificativa, seus 

objetivos, métodos, potenciais benefícios e riscos, concebido na medida da compreensão do 

participante, a partir de suas características individuais, sociais, econômicas e culturais, e em 

razão das abordagens metodológicas aplicadas trazendo a conscientização da sociedade a 

respeito da natureza da construção do conhecimento científico, além do reconhecimento e 

valorização do tema pesquisado. 

4) Incorporação ao banco de dados dos pesquisadores: Os dados obtidos com sua participação, 

na forma de gravações em áudio serão incorporados ao banco de dados dos pesquisadores, cujos 

responsáveis zelarão pelo uso e aplicabilidade exclusivamente para fins científicos, apenas 

consentindo o seu uso futuro em projetos que atestem pelo cumprimento dos preceitos éticos 

em pesquisas envolvendo seres humanos. 

5) Direitos: Você terá direito de acesso, em qualquer etapa do estudo, sobre qualquer 

esclarecimento de eventuais dúvidas, ao estudo e ao registro do TCLE. Para tanto, basta entrar 

em contato com os pesquisadores responsáveis, assim como, terá garantido seu acesso aos 

resultados da pesquisa, a qualquer momento, com resultados parciais e o resultado final com a 

publicação da Tese;  

6) Compensação financeira (ressarcimento): A legislação brasileira não permite que você tenha 

qualquer compensação financeira pela sua participação em pesquisa, contudo, as possíveis 

despesas decorrentes da pesquisa, por exemplo: transporte e alimentação, quando houver; serão 

ressarcidas ao participante, através de reembolso de notas fiscais destas despesas, além de que 

qualquer dano material ou imaterial. 

O pesquisador responsável, que também assina esse documento, compromete-se a conduzir a 

pesquisa de acordo com o que preconiza a Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016, que trata 

dos preceitos éticos e da proteção aos participantes da pesquisa. Haverá acompanhamento e 

assistência a você, participante da pesquisa, contudo, em caso de dúvidas, poderá entrar em 

contato com os responsáveis pelo estudo no endereço: Campus Reitor João David Ferreira Lima 

s/n - Carvoeira, Florianópolis - SC, 88040-53, pelos e-mails ou telefones: 

lucyenen@gmail.com, (48) 9 9133-7303 e marciovieiradesouza@gmail.com, (48) 9 9982-

2737, 24 horas por dia, sete dias na semana. 

mailto:marciovieiradesouza@gmail.com
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Eu_________________________________,  R.G.___________________, li este documento e 

obtive dos pesquisadores todas as informações que julguei necessárias para me sentir 

esclarecido e optar por livre e espontânea vontade participar da pesquisa, compreendo meus 

direitos como um sujeito de pesquisa e voluntariamente consinto em participar deste estudo e 

em ceder meus dados para o banco de dados da equipe de pesquisadores. Compreendo que os 

resultados deste estudo poderão ser publicados em jornais profissionais ou apresentados em 

congressos profissionais, sem que minha identidade seja revelada. 

Compreendo sobre o que, como e porque este estudo está sendo feito, assino este TCLE, 

elaborado em duas vias, rubricado em todas as páginas e assinado, ao final, por mim, convidado 

a participar desta pesquisa ou meu representante legal, e pelo pesquisador responsável ou pela 

pessoa por ele delegada, receberei uma cópia deste formulário de consentimento. 

___________________________    _________________________ 

Assinatura do sujeito participante    Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE E — Termo de consentimento para fotografias, vídeos e gravações 

Eu,_________________________________________, permito que os pesquisadores da 

pesquisa intitulada de “ANÁLISE DE UM MODELO ORGANIZACIONAL DE EDUCAÇÃO 

EM REDE: UM ESTUDO DE CASO NO IFC” a qual consiste na Tese de Doutorado do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC), pela 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), tendo como objetivo geral “Analisar o modelo 

organizacional na perspectiva de Educação em Rede no IFC” da doutoranda Lucyene Lopes da 

Silva Todesco Nunes, sob orientação do Prof. Dr. Márcio Vieira de Souza. Concordo em 

obterem fotografia, filmagem ou gravação de minha pessoa para fins de pesquisa científica e/ou 

educacional. Eu concordo que o material e as informações obtidos relacionados à minha pessoa 

possam ser publicados em aulas, congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos 

científicos. As fotografias, os vídeos e as gravações ficarão sob a propriedade do grupo de 

pesquisadores pertinentes ao estudo e sob sua guarda. 

Nome do sujeito da pesquisa: __________________________________ 

RG: ______________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________________ 

Equipe de pesquisadores: Prof. Márcio Vieira de Souza e Doutoranda Lucyene Lopes da Silva 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC) da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)  

Data e local onde será realizado o projeto: ________________________ 

Adaptado de: Hospital de Clínicas de Porto Alegre/ UFRGS 
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APÊNDICE F — Roteiro da entrevista 

A entrevista foi composta por 12 questões. A primeira relacionava-se com a história 

da organização IFC, as nove questões seguintes indagavam sobre as TIC e as duas últimas 

perguntas interpelavam sobre as reuniões acontecidas na instituição.  

1) Você tem informações sobre a história da organização IFC? Como por exemplo:  

principais eventos, datas e fatos relevantes, mudanças significativas, acordos de 

cooperação ou convênios, seus principais serviços (cursos, projetos, pesquisas e 

extensão), principais campanhas. Essa história é importante para o contexto da 

realidade analisada. 

2) A comunicação evoluiu e suas ferramentas também, quais TIC você usava 

antigamente no IFC? 

3) Quais TIC utiliza hoje e em quais atividades no IFC? 

4) Quais são as pessoas e departamentos que você interage em busca de informações que 

subsidiem o desenvolvimento de suas atividades? 

5) Para tomada de decisão qual a pessoa ou departamento que você consulta? 

6) Qual canal de comunicação você considera mais eficiente? 

7) Os campi possuem uma ferramenta institucionalizada para informação e 

comunicação? 

8) Todos os campi utilizam um AVA institucionalizado (MOODLE)? 

9) Todos os campi possuem EaD? 

10) As reuniões e decisão do conselho com são realizadas. O direito a voto é presencial? 

11) As reuniões presenciais do conselho são feitas em vários campi, qual a frequência? 

Como se locomovem? Com direito a voto presencial ou virtual? 

12) As eleições são usadas ferramentas urnas eletrônicas? Com possibilidade de voto em 

outros campi? 
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APÊNDICE G — Questionário sobre o uso das TIC na vida pessoal e no setor, 

departamento ou atividade na organização em rede IFC 

1) As REDES SOCIAIS podem ser consideradas como uma tecnologia de informação, 

comunicação e de relacionamentos, estão presentes em grande parte da vida de pessoas no 

Brasil e no Mundo. 

Na sua vida pessoal, qual ou quais redes sociais você utiliza? 

-  Facebook:   14 (77,78 %) 

-  Instagram:   13 (72,22 %) 

-  LinkedIn:   5 (27,78 %) 

-  Facebook Messenger:   8 (44,44 %) 

-  Pinterest:   3 (16,67 %) 

-  Skype:   6 (33,33 %) 

-  Snapchat:   0 

-  Twitter:   1 (5,56 %) 

-  WhatsApp:   18 (100,00 %) 

-  YouTube:   13 (72,22 %) 

-  Outra:   0 

-  Não utiliza:   0 

 Outra Rede Social, especifique. 

-  Telegram 

 

2) O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) tem sido utilizado para capacitação e 

facilita a interação entre as pessoas. 

Na sua vida pessoal, qual ou quais a (s) tecnologia (s) de e-Learning ou 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) você utiliza? 

-  Google Classroom:   1 (5,56 %) 

-  MOODLE:   7 (38,89 %) 

-  Sistema Integrado de Gestão 

(SIGAA/SIGRH): 
  10 (55,56 %) 

-  TelEduc:   0 

-  Outro:   2 (11,11 %) 

-  Não utiliza:   4 (22,22 %) 

Outro AVA, especifique. 

 SIPAC Treinamento 

3) Os APLICATIVOS DE MENSAGENS ON-LINE se destacam nas trocas de mensagens 

de texto, fotos e vídeos e são utilizados para fins pessoais e organizacionais. 

 Na sua vida pessoal, qual ou quais Aplicativo (s) de Mensagem você utiliza? 

-  Facebook 

Messenger: 
  7 (38,89 %) 

-  Telegram:   1 (5,56 %) 

-  WhatsApp:   18 (100,00 %) 

-  Outro:   2 (11,11 %) 

-  Não utiliza:   0 

 Outro aplicativo de mensagem, especifique. 
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-  Hangouts 

-  Hangout-Google 

4) O FÓRUM DE DISCUSSÃO é um espaço assíncrono de troca de informações e 

conhecimentos. 

 Na sua vida pessoal, qual ou quais a (s) tecnologia (s) de Fórum de Discussão que 

você utiliza? 

-  Facebook:   6 (33,33 %) 

-  Google Groups:   6 (33,33 %) 

-  MOODLE:   1 (5,56 %) 

-  Sistema Integrado de Gestão 

(SIGAA/SIGRH): 
  7 (38,89 %) 

-  Outro:   1 (5,56 %) 

-  Não utiliza:   5 (27,78 %) 

Outro Fórum de discussão, especifique. 

-  WhatsApp 

5) O BLOG serve para postar conteúdos e divulgar um produto ou serviço na internet. 

 Na sua vida pessoal, qual ou quais plataforma (s) de Blog você utiliza? 

-  Blogspot/Blo

gger: 
  1 (5,56 %) 

-  MOODLE:   0 

-  Wordpress:   2 (11,11 %) 

-  Outro:   0 

-  Não utiliza:   15 (83,33 %) 

 Outro Blog, especifique. 

 6) O CHAT (bate-papo) é uma tecnologia síncrona de troca de mensagens pela internet. 

Na sua vida pessoal, qual ou quais tecnologia (s) de Chat você utiliza? 

-  Facebook 

Messenger: 
  7 (38,89 %) 

-  Google 

Hangouts: 
  11 (61,11 %) 

-  Skype:   4 (22,22 %) 

-  Telegram:   2 (11,11 %) 

-  WhatsApp:   16 (88,89 %) 

-  Outro:   0 

-  Não utiliza:   0 

Outro Chat, especifique. 

7) O E-MAIL é uma tecnologia utilizada para envio e recebimento de mensagens, sendo 

estes assuntos pessoais ou assuntos de trabalho. 

 Nos seus assuntos pessoais, qual ou quais serviço (s) de E-mail (s) você utiliza? 

-  Gmail (@gmail.com):   15 (83,33 %) 

-  Outlook/Hotmail 

(hotmail.com; 

@outlook.com; 

@live.com): 

  7 (38,89 %) 
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-  E-mail institucional 

(@ifc.edu.br): 
  8 (44,44 %) 

-  Outro:   3 (16,67 %) 

-  Não utiliza:   0 

  Outro E-mail, especifique. 

-  terra 

-  @yahoo.com.br 

-  Bol 

 A WEB CONFERÊNCIA é uma tecnologia para interação, em tempo real, utilizando 

diversos tipos de mídias. 

Na sua vida pessoal, qual ou quais tecnologia (s) de WebConferência você utiliza? 

-  Conferência Web RNP:   7 (43,75 %) 

-  Hangouts:   4 (25,00 %) 

-  Skype:   6 (37,50 %) 

-  Outra:   1 (6,25 %) 

-  Não utiliza:   4 (25,00 %) 

 Outra tecnologia, identifique. 

-  Facebook 

 

Para responder as próximas 9 (NOVE) questões, considere a utilização das TIC no seu 

trabalho (setor, departamento ou atividade que você realiza), na comunicação com a 

comunidade interna do IFC.  

Manter uma comunicação ativa em uma comunidade significa interagir através de um 

canal numa via de dois sentidos.  

 

1) Considere a utilização das REDES SOCIAIS, em seu setor, departamento ou 

atividade, na comunicação com a comunidade interna do IFC. 

Qual ou quais Redes Sociais seu setor, departamento ou atividade, utiliza? 

-  Facebook:   5 (27,78 %) 

-  Instagram:   4 (22,22 %) 

-  LinkedIn:   0 

-  Facebook 

Messenger: 
  2 (11,11 %) 

-  Pinterest:   0 

-  Skype:   1 (5,56 %) 

-  Snapchat:   0 

-  Twitter:   0 

-  WhatsApp:   13 (72,22 %) 

-  YouTube:   4 (22,22 %) 

-  Outra:   0 

-  Não utiliza:   3 (16,67 %) 

 Outra Rede Social, especifique. 

  

A utilização do Facebook, como rede social, na comunicação com a comunidade 

interna do IFC. 
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-  1 Extremamente utilizado:   1 (5,56 %) 

-  2 Muito utilizado:   0 

-  3 Moderadamente utilizado:   7 (38,89 %) 

-  4 Raramente utilizado:   3 (16,67 %) 

-  5 Não utilizado:   7 (38,89 %) 

A utilização do Instagram, como rede social, na comunicação com a comunidade 

interna do IFC. 

-  1 

Extremamente 

utilizado: 

  0 

-  2 Muito 

utilizado: 
  0 

-  3 

Moderadament

e utilizado: 

  6 (33,33 %) 

-  4 Raramente 

utilizado: 
  3 (16,67 %) 

-  5 Não 

utilizado: 
  9 (50,00 %) 

A utilização do LinkedIn, como rede social, na comunicação com a comunidade 

interna do IFC. 

-  1 

Extremamente 

utilizado: 

  0 

-  2 Muito 

utilizado: 
  0 

-  3 

Moderadament

e utilizado: 

  0 

-  4 Raramente 

utilizado: 
  0 

-  5 Não 

utilizado: 
  18 (100,00 %) 

  

A utilização do Facebook Messenger, como rede social, na comunicação com a 

comunidade interna do IFC. 

-  1 

Extremament

e utilizado: 

  0 

-  2 Muito 

utilizado: 
  0 

-  3 

Moderadame

nte utilizado: 

  2 (11,11 %) 
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-  4 

Raramente 

utilizado: 

  0 

-  5 Não 

utilizado: 
  16 (88,89 %) 

 

A utilização do Pinterest, como rede social, na comunicação com a comunidade 

interna do IFC. 

-  1 

Extremament

e utilizado: 

  0 

-  2 Muito 

utilizado: 
  0 

-  3 

Moderadame

nte utilizado: 

  0 

-  4 

Raramente 

utilizado: 

  0 

-  5 Não 

utilizado: 
  18 (100,00 %) 

A utilização do Skype, como rede social, na comunicação com a comunidade 

interna do IFC. 

-  1 Extremamente 

utilizado: 
  0 

-  2 Muito 

utilizado: 
  0 

-  3 

Moderadamente 

utilizado: 

  1 (5,56 %) 

-  4 Raramente 

utilizado: 
  4 (22,22 %) 

-  5 Não utilizado:   13 (72,22 %) 

A utilização do Snapchat, como rede social, na comunicação com a comunidade 

interna do IFC. 

-  1 Extremamente 

utilizado: 
  0 

-  2 Muito 

utilizado: 
  0 

-  3 

Moderadamente 

utilizado: 

  0 

-  4 Raramente 

utilizado: 
  1 (5,56 %) 

-  5 Não utilizado:   17 (94,44 %) 
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A utilização do Twitter, como rede social, na comunicação com a comunidade 

interna do IFC. 

-  1 Extremamente 

utilizado: 
  0 

-  2 Muito 

utilizado: 
  0 

-  3 

Moderadamente 

utilizado: 

  0 

-  4 Raramente 

utilizado: 
  2 (11,11 %) 

-  5 Não utilizado:   16 (88,89 %) 

A utilização do WhatsApp, como rede social, na comunicação com a comunidade 

interna do IFC. 

-  1 Extremamente 

utilizado: 
  3 (16,67 %) 

-  2 Muito 

utilizado: 
  5 (27,78 %) 

-  3 

Moderadamente 

utilizado: 

  3 (16,67 %) 

-  4 Raramente 

utilizado: 
  4 (22,22 %) 

-  5 Não utilizado:   3 (16,67 %) 

A utilização do YouTube, como rede social, na comunicação com a comunidade 

interna do IFC. 

-  1 Extremamente 

utilizado: 
  0 

-  2 Muito utilizado:   0 

-  3 Moderadamente 

utilizado: 
  4 (23,53 %) 

-  4 Raramente utilizado:   3 (17,65 %) 

-  5 Não utilizado:   10 (58,82 %) 

2) Considere a utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), em seu setor, 

departamento ou atividade, na comunicação com a comunidade interna do IFC. 

Qual ou quais a (s) tecnologia (s) de e-Learning ou Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) seu setor, departamento ou atividade, utiliza? 

-  Google Classroom:   0 

-  MOODLE:   4 (22,22 %) 

-  Sistema Integrado de 

Gestão (SIGAA/SIGRH): 
  13 (72,22 %) 

-  TelEduc:   0 

-  Outro:   0 

-  Não utiliza:   4 (22,22 %) 

 Outro AVA, especifique. 
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A utilização do Google Classroom, como AVA, na comunicação com a comunidade 

interna do IFC. 

-  1 

Extremamente 

utilizado: 

  0 

-  2 Muito 

utilizado: 
  0 

-  3 

Moderadamente 

utilizado: 

  0 

-  4 Raramente 

utilizado: 
  1 (5,56 %) 

-  5 Não 

utilizado: 
  17 (94,44 %) 

A utilização do MOODLE, como AVA, na comunicação com a comunidade interna 

do IFC. 

-  1 Extremamente 

utilizado: 
  0 

-  2 Muito utilizado:   2 (11,11 %) 

-  3 Moderadamente 

utilizado: 
  2 (11,11 %) 

-  4 Raramente 

utilizado: 
  2 (11,11 %) 

-  5 Não utilizado:   12 (66,67 %) 

A utilização do Sistema Integrado de Gestão (SIGAA/SIGRH), como AVA, na 

comunicação com a comunidade interna do IFC. 

-  1 Extremamente 

utilizado: 
  4 (22,22 %) 

-  2 Muito utilizado:   5 (27,78 %) 

-  3 Moderadamente 

utilizado: 
  3 (16,67 %) 

-  4 Raramente 

utilizado: 
  2 (11,11 %) 

-  5 Não utilizado:   4 (22,22 %) 

 A utilização do TelEduc, como AVA, na comunicação com a comunidade interna 

do IFC. 

-  1 Extremamente 

utilizado: 
  0 

-  2 Muito utilizado:   0 

-  3 Moderadamente 

utilizado: 
  1 (5,56 %) 

-  4 Raramente 

utilizado: 
  1 (5,56 %) 

-  5 Não utilizado:   16 (88,89 %) 
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3) Considere a utilização do APLICATIVO DE MENSAGEM, em seu setor, 

departamento ou atividade, na comunicação com a comunidade interna do IFC.  

Qual ou quais Aplicativo (s) de Mensagem seu setor, departamento ou atividade, 

utiliza? 

-  Facebook 

Messenger: 
  0 

-  Telegram:   0 

-  WhatsApp:   13 (76,47 %) 

-  Outro:   1 (5,88 %) 

-  Não utiliza:   4 (23,53 %) 

 Outro Aplicativo de Mensagem, especifique. 

-  Hangout, google talk 

A utilização do Facebook Messenger, como aplicativo de mensagem, na 

comunicação com a comunidade interna do IFC. 

-  1 Extremamente 

utilizado: 
  0 

-  2 Muito 

utilizado: 
  0 

-  3 

Moderadamente 

utilizado: 

  0 

-  4 Raramente 

utilizado: 
  4 (22,22 %) 

-  5 Não utilizado:   14 (77,78 %) 

 A utilização do Telegram, como aplicativo de mensagem, na comunicação com a 

comunidade interna do IFC. 

-  1 

Extremamente 

utilizado: 

  0 

-  2 Muito 

utilizado: 
  0 

-  3 

Moderadament

e utilizado: 

  0 

-  4 Raramente 

utilizado: 
  1 (5,56 %) 

-  5 Não 

utilizado: 
  17 (94,44 %) 

A utilização do WhatsApp, como aplicativo de mensagem, na comunicação com a 

comunidade interna do IFC. 

-  1 

Extremamente 

utilizado: 

  3 (16,67 %) 

-  2 Muito 

utilizado: 
  5 (27,78 %) 
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-  3 

Moderadament

e utilizado: 

  3 (16,67 %) 

-  4 Raramente 

utilizado: 
  2 (11,11 %) 

-  5 Não 

utilizado: 
  5 (27,78 %) 

4) Considere a utilização do FÓRUM DE DISCUSSÃO, em seu setor, departamento ou 

atividade, na comunicação com a comunidade interna do IFC. 

Qual ou quais a (s) tecnologia (s) de Fórum de Discussão seu setor, departamento 

ou atividade, utiliza? 

-  Facebook:   0 

-  Google Groups:   7 (38,89 %) 

-  MOODLE:   1 (5,56 %) 

-  Sistema Integrado de Gestão 

(SIGAA/SIGRH): 
  7 (38,89 %) 

-  Outro:   0 

-  Não utiliza:   6 (33,33 %) 

Outro Fórum de discussão, especifique. 

A utilização do Facebook, como fórum de discussão, na comunicação com a 

comunidade interna do IFC. 

-  1 

Extremamente 

utilizado: 

  0 

-  2 Muito 

utilizado: 
  0 

-  3 

Moderadamente 

utilizado: 

  1 (5,88 %) 

-  4 Raramente 

utilizado: 
  1 (5,88 %) 

-  5 Não 

utilizado: 
  15 (88,24 %) 

A utilização do Google Groups, como fórum de discussão, na comunicação com a 

comunidade interna do IFC. 

-  1 

Extremamente 

utilizado: 

  2 (11,11 %) 

-  2 Muito 

utilizado: 
  2 (11,11 %) 

-  3 

Moderadamente 

utilizado: 

  3 (16,67 %) 

-  4 Raramente 

utilizado: 
  2 (11,11 %) 
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-  5 Não 

utilizado: 
  9 (50,00 %) 

A utilização do MOODLE, como fórum de discussão, na comunicação com a 

comunidade interna do IFC. 

-  1 

Extremamente 

utilizado: 

  0 

-  2 Muito 

utilizado: 
  1 (5,88 %) 

-  3 

Moderadament

e utilizado: 

  0 

-  4 Raramente 

utilizado: 
  1 (5,88 %) 

-  5 Não 

utilizado: 
  15 (88,24 %) 

A utilização do Sistema Integrado de Gestão (SIGAA/SIGRH), como fórum de 

discussão, na comunicação com a comunidade interna do IFC. 

-  1 

Extremamente 

utilizado: 

  0 

-  2 Muito 

utilizado: 
  2 (12,50 %) 

-  3 

Moderadament

e utilizado: 

  4 (25,00 %) 

-  4 Raramente 

utilizado: 
  3 (18,75 %) 

-  5 Não 

utilizado: 
  7 (43,75 %) 

 5) Considere a utilização do BLOG, em seu setor, departamento ou atividade, na 

comunicação com a comunidade interna do IFC. 

Qual ou quais a (s) plataforma (s) de Blog seu setor, departamento ou atividade, 

utiliza? 

-  Blogspot/Blogger:   0 

-  MOODLE:   1 (5,56 %) 

-  Wordpress:   4 (22,22 %) 

-  Outro:   1 (5,56 %) 

-  Não utiliza:   13 (72,22 %) 

 Outro Blog, especifique. 

-  DokuWiki 

A utilização do Blogspot/Blogger, como blog, na comunicação com a comunidade 

interna do IFC. 

-  1 Extremamente 

utilizado: 
  0 

-  2 Muito utilizado:   0 
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-  3 Moderadamente 

utilizado: 
  1 (6,67 %) 

-  4 Raramente 

utilizado: 
  1 (6,67 %) 

-  5 Não utilizado:   13 (86,67 %) 

A utilização do MOODLE, como blog, na comunicação com a comunidade interna 

do IFC. 

-  1 Extremamente 

utilizado: 
  0 

-  2 Muito utilizado:   0 

-  3 Moderadamente 

utilizado: 
  1 (6,25 %) 

-  4 Raramente 

utilizado: 
  1 (6,25 %) 

-  5 Não utilizado:   14 (87,50 %) 

A utilização do Wordpress, como blog, na comunicação com a comunidade interna 

do IFC. 

-  1 Extremamente 

utilizado: 
  1 (5,88 %) 

-  2 Muito utilizado:   2 (11,76 %) 

-  3 Moderadamente 

utilizado: 
  0 

-  4 Raramente 

utilizado: 
  1 (5,88 %) 

-  5 Não utilizado:   13 (76,47 %) 

6) Considere a utilização do CHAT, em seu setor, departamento ou atividade, na 

comunicação com a comunidade interna do IFC. 

Qual ou quais tecnologia (s) de Chat seu setor, departamento ou atividade, utiliza? 

-  Facebook 

Messenger: 
  3 (16,67 %) 

-  Hangout:   11 (61,11 %) 

-  MOODLE:   0 

-  Skype:   2 (11,11 %) 

-  Telegram:   0 

-  WhatsApp:   15 (83,33 %) 

-  Outro:   0 

-  Não utiliza:   2 (11,11 %) 

 Outro Chat, especifique. 

-  Hangout -Google 

-  talk gmail 

 A utilização do Facebook Messenger, como Chat, na comunicação com a 

comunidade interna do IFC. 

-  1 Extremamente 

utilizado: 
  0 

-  2 Muito utilizado:   0 
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-  3 Moderadamente 

utilizado: 
  0 

-  4 Raramente 

utilizado: 
  3 (17,65 %) 

-  5 Não utilizado:   14 (82,35 %) 

A utilização do Hangouts, como Chat, na comunicação com a comunidade interna 

do IFC. 

-  1 Extremamente 

utilizado: 
  6 (33,33 %) 

-  2 Muito utilizado:   5 (27,78 %) 

-  3 Moderadamente 

utilizado: 
  2 (11,11 %) 

-  4 Raramente utilizado:   2 (11,11 %) 

-  5 Não utilizado:   3 (16,67 %) 

A utilização do Skype, como Chat, na comunicação com a comunidade interna do 

IFC. 

-  1 Extremamente 

utilizado: 
  0 

-  2 Muito utilizado:   0 

-  3 Moderadamente 

utilizado: 
  1 (5,88 %) 

-  4 Raramente utilizado:   4 (23,53 %) 

-  5 Não utilizado:   12 (70,59 %) 

A utilização do Telegram, como Chat, na comunicação com a comunidade interna 

do IFC. 

-  1 Extremamente 

utilizado: 
  0 

-  2 Muito utilizado:   0 

-  3 Moderadamente 

utilizado: 
  0 

-  4 Raramente 

utilizado: 
  1 (5,88 %) 

-  5 Não utilizado:   16 (94,12 %) 

A utilização do WhatsApp, como Chat, na comunicação com a comunidade interna 

do IFC. 

-  1 Extremamente 

utilizado: 
  3 (16,67 %) 

-  2 Muito utilizado:   4 (22,22 %) 

-  3 Moderadamente 

utilizado: 
  6 (33,33 %) 

-  4 Raramente 

utilizado: 
  3 (16,67 %) 

-  5 Não utilizado:   2 (11,11 %) 

7) Considere a utilização do E-MAIL, em seu setor, departamento ou atividade, na 

comunicação com a comunidade interna do IFC. 
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Qual ou quais serviço (s) de e-mail (s) você utiliza para os ASSUNTOS DE 

TRABALHO? 

-  Gmail 

(@gmail.com): 
  4 (22,22 %) 

-  Outlook/Hotmail 

(hotmail.com; 

@outlook.com; 

@live.com): 

  1 (5,56 %) 

-  E-mail 

institucional 

(@ifc.edu.br): 

  17 (94,44 %) 

-  Outro:   0 

-  Não utiliza:   0 

Outro E-mail, especifique. 

 A utilização do E-mail na comunicação com a comunidade interna do IFC. 

-  1 Extremamente utilizado:   14 (77,78 %) 

-  2 Muito utilizado:   3 (16,67 %) 

-  3 Moderadamente 

utilizado: 
  1 (5,56 %) 

-  4 Raramente utilizado:   0 

-  5 Não utilizado:   0 

 Com que frequência você ACESSA seu e-mail institucional? 

-  toda hora (mais de 20 

vezes por dia): 
  10 (55,56 %) 

-  de 10 a 20 vezes por dia:   5 (27,78 %) 

-  de 5 a 10 vezes por dia:   2 (11,11 %) 

-  de 1 a 5 vezes por dia:   1 (5,56 %) 

-  a cada 2 dias:   0 

-  1 vez por semana:   0 

-  1 vez por mês:   0 

-  Outra:   0 

-  Não acesso:   0 

 Outra Frequência, especifique. 

 Com que frequência você RESPONDE seu e-mail institucional? 

-  toda hora (mais de 20 vezes por dia):   6 (33,33 %) 

-  de 10 a 20 vezes por dia:   6 (33,33 %) 

-  de 5 a 10 vezes por dia:   2 (11,11 %) 

-  de 1 a 5 vezes por dia:   4 (22,22 %) 

-  a cada 2 dias:   0 

-  1 vez por semana:   0 

-  1 vez por mês:   0 

-  Outra:   0 

-  Não respondo:   0 

 Outra Frequência, especifique. 
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 Qual ou quais a (s) tecnologia (s) de WebConferência seu setor, departamento ou 

atividade, utiliza? 

-  Conferência 

Web RNP: 
  15 (83,33 %) 

-  Hangouts:   4 (22,22 %) 

-  Skype:   2 (11,11 %) 

-  Outra:   1 (5,56 %) 

-  Não utiliza:   2 (11,11 %) 

 Outra tecnologia, identifique. 

8) Considere a utilização da WEB CONFERÊNCIA, em seu setor, departamento ou 
atividade, na comunicação com a comunidade interna do IFC. 
A utilização da Conferência Web RNP, como webconferência, na comunicação com a 

comunidade interna do IFC. 

-  1 Extremamente utilizado:   2 (11,11 %) 

-  2 Muito utilizado:   6 (33,33 %) 

-  3 Moderadamente utilizado:   5 (27,78 %) 

-  4 Raramente utilizado:   2 (11,11 %) 

-  5 Não utilizado:   3 (16,67 %) 

A utilização do Hangouts, como webconferência, na comunicação com a 

comunidade interna do IFC. 

-  1 Extremamente 

utilizado: 
  0 

-  2 Muito utilizado:   2 (11,11 %) 

-  3 Moderadamente 

utilizado: 
  2 (11,11 %) 

-  4 Raramente 

utilizado: 
  6 (33,33 %) 

-  5 Não utilizado:   8 (44,44 %) 

A utilização do Skype, como webconferência, na comunicação com a comunidade 

interna do IFC. 

-  1 Extremamente 

utilizado: 
  0 

-  2 Muito utilizado:   0 

-  3 Moderadamente 

utilizado: 
  0 

-  4 Raramente 

utilizado: 
  4 (22,22 %) 

-  5 Não utilizado:   14 (77,78 %) 

9) Continue avaliando o grau de utilização de cada tecnologia, do seu setor, 

departamento ou atividade, na comunicação com a comunidade interna do IFC. 

Além das tecnologias citadas nas outras questões, cite outras tecnologias utilizadas 

pelo seu setor, departamento ou atividade, na comunicação com a COMUNIDADE 

INTERNA do IFC? 

-  Videoconferê

ncia: 
  6 (33,33 %) 
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-  Telefone 

Fixo: 
  16 (88,89 %) 

-  Telefone 

Celular: 
  11 (61,11 %) 

-  Pessoalmente:   15 (83,33 %) 

-  Jornal 

impresso ou 

digital: 

  3 (16,67 %) 

-  Boletim de 

notícias: 
  4 (22,22 %) 

-  Outra:   1 (5,56 %) 

Outra tecnologia, identifique. 

-  WhatsApp 

A utilização da Videoconferência na comunicação com a comunidade interna do 

IFC. 

-  1 Extremamente utilizado:   0 

-  2 Muito utilizado:   1 (5,56 %) 

-  3 Moderadamente utilizado:   4 (22,22 %) 

-  4 Raramente utilizado:   3 (16,67 %) 

  5 Não utilizado:   10 (55,56 %) 

 A utilização do Telefone Fixo na comunicação com a comunidade interna do IFC. 

-  1 Extremamente utilizado:   3 (16,67 %) 

-  2 Muito utilizado:   8 (44,44 %) 

-  3 Moderadamente utilizado:   7 (38,89 %) 

-  4 Raramente utilizado:   0 

-  5 Não utilizado:   0 

A utilização do Telefone Celular na comunicação com a comunidade interna do 

IFC. 

-  1 Extremamente utilizado:   0 

-  2 Muito utilizado:   5 (27,78 %) 

-  3 Moderadamente utilizado:   3 (16,67 %) 

-  4 Raramente utilizado:   6 (33,33 %) 

-  5 Não utilizado:   4 (22,22 %) 

A utilização do encontro, pessoalmente, na comunicação com a comunidade 

interna do IFC. 

-  1 Extremamente utilizado:   3 (17,65 %) 

-  2 Muito utilizado:   5 (29,41 %) 

-  3 Moderadamente utilizado:   7 (41,18 %) 

-  4 Raramente utilizado:   1 (5,88 %) 

-  5 Não utilizado:   1 (5,88 %) 

A utilização do Jornal Impresso ou Digital na comunicação com a comunidade 

interna do IFC. 

-  1 Extremamente 

utilizado: 
  0 
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-  2 Muito utilizado:   1 (5,56 %) 

-  3 Moderadamente 

utilizado: 
  0 

-  4 Raramente 

utilizado: 
  3 (16,67 %) 

-  5 Não utilizado:   14 (77,78 %) 

A utilização do Boletim de Notícias na comunicação com a comunidade interna do 

IFC. 

-  1 Extremamente 

utilizado: 
  0 

-  2 Muito utilizado:   2 (11,76 %) 

-  3 Moderadamente 

utilizado: 
  3 (17,65 %) 

-  4 Raramente 

utilizado: 
  4 (23,53 %) 

-  5 Não utilizado:   8 (47,06 %) 

 

Gostaria de complementar alguma informação sobre a utilização das TIC, em 

seu trabalho (setor, departamento ou atividade que realiza), na comunicação 

com a comunidade interna do IFC? 

-

 

  

Acaba que se confunde um pouco o que é pessoal com o institucional, pois em 

urgências eu utilizo WhatsApp para falar e resolver coisas com colegas em 

horário de expediente ou fora dele... pois fica mais difícil acessar o e-mail, o 

encontrar o colega conectado no e-mail, já no WhatsApp a resposta é imediata, 

mesmo não sendo horário de expediente de ninguém. Ficou um pouco confuso 

também em função de algumas perguntas estarem no presente, respondi então 

como sendo atualmente, já que algumas tecnologias citadas estão em desuso, tal 

como videoconferência, Skype... 

E respondi pensando na coordenação que abrange todos os campi, não 

especificamente no setor que atuo. 

-

  

E-mail, muito utilizado 

-

 

  

O setor que trabalho, geralmente as comunicações são oficiais e administrativas, 

por isso a restrição aos meios de comunicação utilizados 

Compartilhar informação significa tornar público, ou seja, deixar disponível o 

conteúdo para o público. 

Agora identifique as tecnologias quanto ao COMPARTILHAMENTO DE 

INFORMAÇÃO. 

Para responder as próximas 2 (DUAS) questões, considere a utilização das TIC 

no seu setor, departamento ou atividade. 

1) Para COMPARTILHAR INFORMAÇÃO com a COMUNIDADE 

INTERNA do IFC, qual ou quais as tecnologia (s) seu setor, departamento ou 

atividade, utiliza? 

-  Rede Social:   6 (33,33 %) 
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-  Ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA): 
  4 (22,22 %) 

-  Aplicativo de Mensagem:   8 (44,44 %) 

-  Fórum de discussão:   2 (11,11 %) 

-  Blog:   3 (16,67 %) 

-  Chat (bate-papo):   7 (38,89 %) 

-  E-mail:   17 (94,44 %) 

-  WebConferência:   5 (27,78 %) 

-  Videoconferência:   2 (11,11 %) 

-  Telefone Fixo:   7 (38,89 %) 

-  Telefone Celular:   4 (22,22 %) 

-  Pessoalmente:   12 (66,67 %) 

-  Jornal impresso ou digital:   1 (5,56 %) 

-  Boletim de notícias:   3 (16,67 %) 

-  Outra tecnologia, qual?:   2 (11,11 %) 

-  Não compartilha informação:   0 

Outra tecnologia, especifique. 

-  Informativo CECOM 

-  DokuWiki 

-  Site 

2) Para COMPARTILHAR INFORMAÇÃO com a COMUNIDADE EXTERNA 

ao IFC, qual ou quais as tecnologia (s) seu setor, departamento ou atividade, 

utiliza? 

-  Rede Social:   10 (55,56 %) 

-  Ambiente virtual de aprendizagem (AVA):   1 (5,56 %) 

-  Aplicativo de Mensagem:   6 (33,33 %) 

-  Fórum de discussão:   3 (16,67 %) 

-  Blog:   3 (16,67 %) 

-  Chat (bate-papo):   2 (11,11 %) 

-  E-mail:   8 (44,44 %) 

-  WebConferência:   4 (22,22 %) 

-  Videoconferência:   1 (5,56 %) 

-  Telefone Fixo:   7 (38,89 %) 

-  Telefone Celular:   4 (22,22 %) 

-  Pessoalmente:   4 (22,22 %) 

-  Jornal impresso ou digital:   4 (22,22 %) 

-  Boletim de notícias:   5 (27,78 %) 

-  Outra tecnologia, qual?:   2 (11,11 %) 

-  Não compartilha informação:   0 

Outra tecnologia, especifique. 

-  Informativo CECOM 

-  site 
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Gostaria de complementar alguma informação sobre a utilização das TIC, 

em seu trabalho (setor, departamento ou atividade que realiza), no 

COMPARTILHAMENTO DA INFORMAÇÃO com a comunidade 

interna ou externa ao IFC? 

-

 

  

No IFC temos muita restrição do que pode ser feito em relação a 

compartilhamento de informações, por exemplo não é permitido 

publicações fora do Facebook oficial e nele só são publicadas informações 

de interesse institucional, isso acaba prejudicando alguns setores, setor de 

coordeno, quando queremos por exemplo divulgar informações ou 

atividades... acho bem restrito. Um item que não foi citado e que usamos é 

página oficial da instituição (site oficial) é algo bem formal. 

-

 

  

O setor que trabalho, geralmente as comunicações são oficiais e 

administrativas, por isso a restrição aos meios de comunicação utilizados 

-

  

Acredito que podemos avançar enquanto Instituição na utilização das TICs. 

Ainda não utilizamos de todo o potencial delas. 
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APÊNDICE H — Tutorial para uso do software LiteMap para discussão colaborativa 

As imagens a seguir são do tutorial para uso do software LiteMap para discussão 

colaborativa. O acesso ao LiteMap decorreu no site https://LiteMap.net. Este tutorial foi 

construído e disponibilizado no AVA para os participantes para contribuir com o uso do 

software. Nele explicaram-se o acesso, o cadastro e a interação no LiteMap. 

Figura 122 – Como registrar-se no software aplicativo LiteMap. 

 

Fonte: Rosa (2016) 

Figura 123 – Página de registro no software aplicativo LiteMap 

 

Fonte: Rosa (2016) 

 



262 

 

Figura 124 – Mensagem do software aplicativo LiteMap para completar o registro 

 

Fonte: Rosa (2016) 

 

Figura 125 – Confirmação de registro completado e página para início ao software aplicativo 

LiteMap 

 

Fonte: Rosa (2016) 

 



263 

 

Figura 126 – Software aplicativo LiteMap com a discussão colaborativa da pesquisa 

 

Fonte: Elaborada pela autora utilizando o software aplicativo LiteMap (2019) 
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APÊNDICE I — Outras possibilidades de imagens utilizando-se o software aplicativo 

GEPHI através do arquivo de palavras-chave e análise de similitude do IRaMuTeQ 

O software aplicativo permite escolher o formato da distribuição da imagem, 

proporcionando outras possibilidades de imagens utilizando-se os arquivos de palavras-chave 

e análise de similitude do IRaMuTeQ no software de visualização GEPHI. A seguir, alguns 

formatos para uma visualização através de outros modelos. 

 

Figura 127 – Palavras-chave do software aplicativo IRaMuTeQ visualizado através do 

software aplicativo GEPHI, modelo Fruchterman Reingold 

 

Fonte: Elaborada pela autora utilizando o software aplicativo GEPHI (2019) 
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Figura 128 – Palavras-chave do software aplicativo IRaMuTeQ visualizado através do 

software aplicativo GEPHI, modelo ForceAtlas 2 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora utilizando o software aplicativo GEPHI (2019) 
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Figura 129 – Análise de similitude do software aplicativo IRaMuTeQ visualizado através do 

software aplicativo GEPHI, modelo Yifan Hu Proporcional 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora utilizando o software aplicativo GEPHI (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



267 

 

Figura 130 – Análise de similitude do software aplicativo IRaMuTeQ visualizado através do 

software aplicativo GEPHI, modelo Force Atlas 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora utilizando o software aplicativo GEPHI (2019) 
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Figura 131 – Análise de similitude do software aplicativo IRaMuTeQ visualizado através do 

software aplicativo GEPHI, modelo Force Atlas 2 

 

Fonte: Elaborada pela autora utilizando o software aplicativo GEPHI (2019) 
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Figura 132 – Análise de similitude do software aplicativo IRaMuTeQ visualizado através do 

software aplicativo GEPHI, modelo Fruchterman Reingold 

 

Fonte: Elaborada pela autora utilizando o software aplicativo GEPHI (2019) 

Figura 133 – Análise de similitude do software aplicativo IRaMuTeQ visualizado através da 

ferramenta de integração com o software aplicativo GEPHI, modelo Ajustar Rótulos 

 

Fonte: Elaborada pela autora utilizando o software aplicativo GEPHI (2019) 
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Figura 134 – Análise de similitude do software aplicativo IRaMuTeQ visualizado através da 

ferramenta de integração com o software aplicativo GEPHI, modelo OpenOrd 

 

Fonte: Elaborada pela autora utilizando o software aplicativo GEPHI (2019) 

Figura 135 – Análise de similitude do software aplicativo IRaMuTeQ através da ferramenta 

de integração com o software aplicativo GEPHI, modelo Yifan Hu 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora utilizando o software aplicativo GEPHI (2019) 
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