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RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo analisar como as práticas organizacionais da Gestão do Conhecimento (GC) podem
contribuir na resolução de problemas de gestão do ensino público. Como objetivos específicos buscou-se: i) elaborar um
quadro teórico sintetizando conceitos referentes às práticas organizacionais da GC; e ii) sistematizar a aplicação destas
práticas, em forma de um roteiro que oriente os gestores escolares no processo de implantação da GC no ambiente
escolar.  Metodologicamente  esta  é  uma  pesquisa  descritiva  de  natureza  qualitativa.  Utilizou-se  de  uma  revisão
bibliográfica interdisciplinar, referente às áreas: Gestão, Educação e GC. Como resultados, percebeu-se que a gestão
escolar afeta o nível de rendimento estudantil dos discentes, e como resposta a isto, por meio dos achados na revisão
bibliográfica, estruturou-se um quadro de práticas de GC, onde foi possível sintetizar de forma teórico-conceitual, nove
práticas ligadas a processos organizacionais de GC que podem auxiliar os gestores a resolucionarem os problemas
específicos da gestão. Com base neste quadro teórico-conceitual, propôs-se um roteiro de implantação de processos
organizacionais  em GC, numa perspectiva de aplicação processual.  Na  sequencia  do roteiro,  foram dispostas  aos
gestores escolares observações sob como se poderá dar início a implantação das práticas organizacionais da GC. Desta
forma, através das sugestões relativas às práticas organizacionais da GC pode-se agenciar contribuições para a área
educacional, no sentido de resolver alguns dos problemas específicos referentes à gestão das organizações escolares
públicas.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão escolar, Gestão do Conhecimento, Processos Organizacionais.

1 INTRODUÇÃO

Percebe-se que diversas discussões têm sido feitas em torno do tema gestão escolar, no que
se refere aos aspectos propriamente  organizacionais da escola,  conjuntamente à influência que
estas atividades exercem no nível de qualidade dos serviços educacionais prestados aos alunos.
(DAMACENO, 2013;  ZHAO, 2010;  COELHO 2011;  CASTRO, 2000; WITTMANN, 2000;  SOUZA,
2006; LIBÂNEO, 2010). Especificamente, está área, promove a organização e o agenciamento das
condições humanas e materiais que garantam o avanço do socioeducacional dos alunos (LÜCK,
2000).

Desta forma, verifica-se que a gestão das escolas é um dos problemas da educação no
Brasil, já que a qualidade dos serviços educacionais prestados e a eficiência com que as escolas
operam são influenciadas pela forma como os processos de gestão são tratados nestes ambientes
(WITTMANN, 2000; DAMACENO, 2013; SOUZA, 2006). Neste sentido, passam ser válidos esforços
no intuito de apontar como os processos de gestão, relacionados ao nível administrativo da escola,
podem ser implantados e como estes colaboram para o aumento do nível de qualidade no ensino.
Este  tipo  de  abordagem  trata  do  aspecto  relacionado  ao  problema  da  gestão,  no  contexto
educacional, sem desconsiderar a existência de outras complexidades pertencentes a este contexto.

A importância  deste  tipo  de  abordagem é ressaltada  ao apreciar  que  as  escolas,  sendo
organizações  ricas  em  capital  intelectual,  não  estão  sendo  geridas  como  organizações  do
conhecimento,  fazendo contraposição ao próprio  contexto do qual  fazem parte.  Por  isto,  muitas

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

escolas ainda hoje se utilizam de práticas de gestão e processos organizacionais fragmentados,
centralizados e enrijecidos, o que acaba por afetar a dimensão qualitativa dos serviços educacionais
prestados aos alunos (LÜCK, 2000; LIBÂNEO, 2007). Assim, considerando que a gestão escolar é
uma forma de suporte e com função pedagógica, tem-se desenvolvido,  no âmbito de uma área
interdisciplinar,  estudos que consideram práticas ligadas à gestão dos ativos de intelectuais das
escolas. Esta área é conhecida como Gestão do Conhecimento (GC) escolar.

A GC tem sido considerado como promotora da melhoria na qualidade dos serviços prestados
pelas  organizações  públicas  e  privadas,  auxiliando  estas  organizações  a  atingirem  maiores
condições  de eficiência na gestão de seus recursos (BRANDÃO, BAHRY, 2005; CAVALCANTI,
GOMES, 2001; BATISTA, 2012). Desta forma, passa a ser interessante analisar as particularidades
da GC que podem auxiliar no desenvolvimento das organizações escolares públicas.

Seguindo  esta  orientação,  Damaceno  (2013)  afirma  que  através  dos  métodos  gestão
postulados na perspectiva da GC, se torna possível o alcance de melhores condições de qualidade
no  ensino,  através  de  compartilhar  experiências  e  aplicar  conhecimentos,  em  práticas  que
incentivam a criatividade, a inovação, o senso crítico, a interpretação dos conhecimentos adquiridos.
Através deste enfoque, se consideram diversas variáveis e linhas de ação, entre elas, os processos
organizacionais, as pessoas e as ferramentas tecnológicas da informação e do conhecimento, com
os quais se trabalha conjuntamente, para fazer frente aos complexos problemas da gestão escolar.

Desta  forma,  percebe  que  a  GC  pode  colaborar,  através  de  práticas  de  processos
organizacionais  (PO),  para  promoção  e  efetividade  do  compartilhamento  de  conhecimentos,
aplicação de conhecimentos, criatividade e inovação, para que melhorias na qualidade do ensino
possam ser  efetuadas (DAMACENO, 2013;  MACHADO, URPIA,  FORNO, 2017).  Verifica-se que
esta proposta, pautada em práticas e PO, baseados na gestão do conhecimento, busca transformar
o entendimento organizacional fragmentado, com base no paradigma cartesiano, em uma visão mais
ampla.  Assim,  busca-se  um  estilo  de  gestão  com  as  características  de  gestão  participativa.
(ANGELONI, 2008). 

Nesta perspectiva aprecia-se que o conhecimento é diferente de informação em aspectos
conceituais e de criação de valor, pois a informação somente possui componentes codificáveis e
explícitos,  já  o  conhecimento  possui  componente  de  natureza  explícita  e  tácita,  sendo  que  os
trabalhos  cognitivos  tem sido  considerados  os  de  maior  valor  na  sociedade  atual.  (DRUCKER,
1976).  Neste  sentido,  o  conhecimento  tácito  esta na mente  dos funcionários e o conhecimento
explícito  predomina  em  questões  estruturais  e  físicas,  por  exemplo:  manuais,  livros,  produtos,
repositórios de informação (DAVENPORT; PRUSAK, 1998; TAKEUCHI; NONAKA, 2008).

Assim, quando se refere à aplicação da GC nas escolas, se está almejando o alcance de
resultados organizacionais positivos, que no caso das escolas, se referem ao aumento dos níveis de
qualidade dos serviços educacionais prestados pela escola e o aumento do rendimento estudantil
discente. O que faz convergir os temas de pesquisa, gestão escolar e GC, além da constatações
empíricas, de que a GC auxilia no desenvolvimento de competências dos docentes (CHU; WANG;
YUEN, 2011), é o entendimento de que vários dos problemas organizacionais das escolas estão
diretamente ligados ao problema do conhecimento, no que diz respeito ao seu gerenciamento, que
se consegue por meio de sua alocação, compartilhamento, retenção, disponibilização e aplicação.
(MARCELO, 2009; HARGREAVES, 2003; BIRD; LITTLE, 1986; LIBANÊO, 2010; LÜCK, 2000).

Compreendendo  isto,  o  objetivo  geral  da  pesquisa  é  analisar  como  as  práticas  de  PO
presentes na GC podem contribuir na resolução dos problemas básicos da gestão escolar pública.
Como  objetivos  específicos,  se  pretende:  i)  elaborar  um  quadro  teórico  sintetizando  conceitos
referentes às práticas de PO da Gestão do Conhecimento;  e ii)  sistematizar a aplicação destas
práticas, em forma de um roteiro de Práticas de PO em Gestão do Conhecimento.
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Tendo estes pressupostos como base teórico-conceitual, o presente trabalho proporcionará
aos  gestores  das  organizações  analisadas,  propostas  teórico-conceituais,  sobre  como aplicar  e
gerenciar  os PO de Gestão do Conhecimento em suas organizações,  para que,  através destes
esforços,  problemas  específicos  referentes  à  gestão  organizacional  escolar  possam  ser
resolucionados.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Em relação  ao  objetivo  da  pesquisa,  esta  é  descritiva,  pois  observa,  registra,  analisa,  e
correlaciona fenômenos  (variáveis)  ou  fatos  sem manipulá-los  (CERVO;  BERVIAN,  2002).  Com
relação  a  sua  natureza,  é  qualitativa,  pois  a  atribuição  de  significados  e  a  interpretação  dos
fenômenos a são quesitos básicos deste tipo de pesquisa (SILVA; MENEZES, 2005). 

Tendo estas implicações, por meio de uma revisão bibliográfica interdisciplinar que abordou
os temas gestão escolar, educação e GC: i) obter informações sobre a situação atual referente ao
problema pesquisado, ii) verificar as diversas opiniões a respeito do problema de pesquisa (SILVA;
MENEZES, 2005; PRODANOV; FREITAS, 2013), e iii) propor alternativas de ação concernentes ao
objetivo de pesquisa com base nos materiais encontrados. 

Quanto aos procedimentos utilizados no levantamento bibliográfico, preferiu-se primeiramente
expor  em  um  quadro  conceitual  os  conceitos,  de  forma  sintetizada,  sobre  as  práticas  de  GC
aplicáveis  em  escolas  públicas.  Em  um  segundo  momento,  buscou-se  propor uma  sequencia
sistematizada de práticas de PO para implantação da gestão do conhecimento nas escolas em
forma de roteiro de ação.

Para  isto, seguiu-se  a  orientação  utilizada  Batista  (2012)  acerca  dos  viabilizadores  para
implantação da GC em organizações públicas. O autor considera que as práticas de GC podem ser
agrupadas em três categorias: i) Práticas e ações relacionadas aos aspectos de gestão de recursos
humanos, que facilitam a transferência, a disseminação e o compartilhamento de informações e de
conhecimento; ii) Práticas e ações ligadas à estruturação dos PO, que funcionam como facilitadores
da geração, retenção, organização e disseminação do conhecimento organizacional; e iii) Práticas e
ações cujo foco central é a base tecnológica e funcional, que serve de suporte à GC organizacional,
incluindo a automação da gestão da informação, dos aplicativos e das ferramentas de Tecnologia da
Informação (TI) para captura, difusão e colaboração. Estes agrupamentos formam uma lista com 27
práticas  de  GC (BATISTA  et  al,  2005),  que  “(...)  foi  elaborada  a  partir  de  exemplos  concretos
observados em organizações de todo o mundo, englobando aplicações práticas, técnicas, processos
e ferramentas” (BATISTA, 2006, p. 12). Entretanto, ressalta-se que, o presente trabalho considerará
como principais questões para esta pesquisa um dos viabilizadores que apoiam a implantação da
GC, que são os Processos Organizacionais referentes à GC. 

Neste sentido, faz-se necessário destacar que este estudo é uma continuação do trabalho
proposto por Machado, Urpia e Forno (2017), os quais propõem um ciclo de PO para organizações
públicas de ensino. Como o estudo é visto como uma agenda de pesquisa, através de constatações
teóricas se avançou nos resultados de pesquisa, o que trouxe lugar a uma revisão e melhoria da
proposta atingida na pesquisa anterior. Faz-se importante destaca-se que o resultado obtido nesta
pesquisa se diferencia da primeira pesquisa feita por Machado, Urpia e Forno (2017).  Assim, os
resultados conceituais referentes ao quadro de práticas de GC e a proposta de aplicação destas
práticas, de forma sistematizada para o contexto escolar em forma de um roteiro serão apresentados
em seguida.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Percebe-se que os problemas referentes à gestão do ambiente escolar acarretam diversos
problemas  à  organização,  ao  trabalho  dos  docentes,  e  como  consequência,  aos  níveis  de
rendimento  estudantil  dos  discentes.  Estes  problemas  podem  ser  oriundos  de  vários  aspectos
referentes ao modo como se concebe a gestão nas organizações escolares.  Isto tem sido discutido
quando  faz  referencia  a  ineficiência  administrativa,  ou  de  gestão,  e  obtenção  de  resultados
educacionais.  Portanto,  entende-se que os resultados em termos de eficiência  e qualidade,  em
parte,  são decorrentes da forma como se pratica a gestão na organização de ensino (COELHO
2011; CASTRO, 2000).

Neste sentido, quando se refere à aplicação da GC em organizações, se está almejando,
através  dos  processos  de  gerenciamento  do  conhecimento,  expressos  em  práticas,  alcançar
resultados organizacionais positivos.  De acordo com esta orientação, as práticas da GC podem
auxiliar na resolução destes problemas específicos dos ambiente escolar, no alcance de melhores
condições  de  qualidade  no  ensino,  pela  aplicação  de  conhecimentos  e  compartilhamento  de
experiência (DAMACENO, 2013).

Assim, em seguida, estão especificados os achados da revisão bibliográfica, que contemplam
as perspectivas do que se tem estudado em relação ao tema práticas de PO em GC, ressaltando
que estas possuem ampla aplicabilidade em organizações públicas, uma vez que foram elencadas
com base neste critério.

Tabela 1: Práticas de PO em Gestão do Conhecimento
Prática Descrição

Mapeamento do
Conhecimento

Codificação, por meio de taxonomias ou de mapas de conhecimento. Permitem
identificar os ativos e as fontes de conhecimentos tácitos ou explícitos, mas não
os contém. Serve para localização,  avaliação das capacidades, oportunidades,
necessidades e restrições de conhecimentos.

Banco de 
Competências 
Individuais

Repositório  de  informações que especifica  em profundidade as  competências
humanas: conhecimentos, habilidades e atitudes, no contexto organizacional.

Banco de 
Competências 
Organizacionais

Repositório  de  informações que especifica  em profundidade as  competências
organizacionais que atuam mediante o trabalho em equipe nas organizações

Sistema de 
Gestão por 
Competências

Possui  orientação no sentido de avaliar  as competências internas,  determinar
quais competências essenciais necessárias e definir estratégias para superar as
deficiências de competências identificadas comparativamente, no nível individual
e organizacional.

Gestão do 
Capital 
Intelectual

Gerenciamento dos ativos humano, estrutural e de relacionamento com vistas a
renovar, organizar, avaliar, proteger e aumentar a disponibilidade dos ativos que
representam os conhecimentos presentes no âmbito organizacional.

Sistema de 
Inteligência 
Organizacional

Estabelece processos referentes à aprendizagem organizacional,  por meio da
transformação  de  dados  e  informações  em inteligência.  Inclui  a  captura  e  a
conversão de informações para extração do conhecimento a partir desta, como
forma de apoiar os gestores na tomada de decisão.

Benchmarking Busca  sistemática  das  melhores  referências  para  comparação,  com  fins  a
assimilação de processos, práticas, produtos ou serviços, em um esforço para
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aumentar a produtividade, qualidade e desempenho organizacional.

Melhores 
Práticas

Metodologia  ou  abordagem  para  identificação,  seleção  e  difusão  práticas
inovadoras, know-how confiável e processos que garantam melhor desempenho
organizacional.

Memória 
Organizacional

Registro  do  conhecimento  organizacional  explícito  em  repositórios,  sobre
processos, produtos, serviços e relacionamento com os stakeholders, envolvendo
recursos de gestão de conteúdo e mecanismos de consulta e recuperação. Deve
acontecer de forma colaborativa.

Elaborado pelos autores a partir dos trabalhos de: Young, 2009; APQC, 2014; Batista, 2012; Araújo Júnior e Martins,
2014; Carbone et al 2009; Choo, 2002; Davenport e Prusak, 1998;  Driessen et al, 2007;  Edvinsson e Malone, 2003;
Freire e Spanhol, 2014;  Lee e Fink, 2013;  Machado, Urpia e Forno, 2016;  Massa e Testa, 2004  Perrin,et al, 2007;
Purcidonio, 2008;   Stewart 1997;  Wiig, 2000.

É evidentemente que quando se estruturou este agrupamento do Tabela 1 se prescreveu de
maneira  arbitrária  quais  seriam as  práticas  de  PO em  gestão  do  conhecimento  abordadas  no
trabalho, entretanto. É preciso notar também que estas práticas transcendem a categorização aqui
estabelecida, tocando em outras áreas, como: Gestão de pessoas, tecnologia da informação, gestão
da informação, entre outras, mas mesmo assim possuem alto grau de aderência com o campo de
pesquisa para o qual foram direcionadas. Uma vez que os padrões sob as quais estas organizações
estão  estruturadas  está  em  conformidade  com  o  padrão  burocrático,  sendo  este  um  modelo
institucionalizado e legitimado de funcionamento para o setor público. Ressalta-se que, como o foco
deste trabalho refere-se a organizações públicas, burocráticas e rígidas, será utilizada a abordagem
para concepção das atividades de GC na perspectiva processual, e não funcional. Neste sentido, a
proposta traz um cunho adaptativo (MACHADO, URPIA, FORNO, 2017).

Através da reflexão sob quais seriam as maneiras mais adequadas para se implantar  as
práticas de PO, notou-se que estas ocorreriam de melhor maneira se aplicadas numa sequência de
etapas, uma vez que a aplicação racional destas práticas pouparia recursos e tempo. 

O roteiro está disposto logo abaixo na Figura 1.

Figura 1 - Roteiro de implantação de PO em gestão do conhecimento
Fonte: Elaborado pelos autores.

O Roteiro  de  implantação  de  PO possui  nove  práticas  de  GC,  divididas  em três  etapas
distintas que fornecem insumos informacionais e de conhecimento, para consecução das práticas
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seguintes. Numa perspectiva de aplicação sistemática, considerando a primeira etapa do roteiro que
trata  das práticas:  i)  Mapeamento  do Conhecimento;  ii)  Banco de Competências  Individuais;  iii)
Banco  de  Competências  Organizacionais;  iv)  Sistema  de  Gestão  por  Competência;  v)
Benchmarking;  e  vi)  Melhores  Práticas,  entende-se  que  esta  é  mais  relacionada  a  gestão  dos
conhecimentos  organizacionais  de  natureza  explícita,  pois  lidam com recursos  informacionais  e
questões relacionadas a gestão da informação. Com relação a segunda etapa do roteiro, que trata
das  práticas:  vii)  Gestão  do  Capital  Intelectual  e  viii)  Sistemas  de  Inteligência  Organizacional,
considera-se que esta é mais relacionada a gestão dos conhecimentos organizacionais de natureza
tácita, uma vez que é necessária a interação cognitiva e processos de conversão de conhecimentos
para que estas práticas possam ser efetivadas.Quanto a terceira etapa: iv) Memória Organizacional,
considera-se  que esta  converge para  a gestão dos conhecimentos  organizacionais  de  natureza
explícita,  pois lida com a codificação, armazenamento, consulta,  gestão de conteúdo do que foi
aprendido  durante  a  implantação  de  Processos  Organizacionais  em  GC.  (BATISTA,  2005;
MACHADO, URPIA, FORNO, 2017).

Preferiu-se dispor o roteiro desta forma, pois notou-se que para determinado agrupamento de
práticas  de  GC  há  maior  convergência  de  aspectos  que  envolvem  processos  cognitivos  e
conhecimentos tácitos, já para outras ferramentas a ênfase está em processos e estrutura, ou seja,
necessitam de processos cognitivos, embora a maior predominância é da Gestão da Informação.

É interessante começar a implantação do roteiro a partir do Mapeamento do Conhecimento,
uma vez que, primeiramente, deve-se ter conhecimento sobre o que já se sabe e o que já se possui,
em termos de recursos intelectuais, a disposição da organização. Após a efetivação deste processo,
pode-se então constituir o Banco de Competências Individuais. Entende-se que o agrupamento de
Competências  Individuais  possibilita  não  somente  saber  especificamente  o  que  a  organização
possui  em  termos  de  competências,  mas  também  possibilita  com  que  sejam  conhecidas  as
competências organizacionais pertencentes à organização. 

Sendo  que  já  se  possui  informações  a  respeito  das  competências  individuais  e
organizacionais dos funcionários da organização, verifica-se que são válidos esforços no sentido de
implementar  a  quarta  prática  do  roteiro,  ou  seja,  desenvolver  um  sistema  de  gestão  por
competências. Através desta prática, que leva em conta a diferença existente entre as competências
já  possuídas pela organização e as competências ainda necessárias para desenvolvimento nos
funcionários, os diretores podem criar planos que possibilitem superar as deficiências existentes
entre o nível real e o nível desejado de competências. Isto possibilita com que passos sejam dados
rumo a ações de desenvolvimento e mudança organizacional.

Assim, quando implantado o sistema de gestão por competências, nota-se que os diretores
terão como produto deste processo, recursos informacionais referentes às áreas que a escola mais
precisa de amparos e desenvolvimento humano, em termos de competências.  Neste sentido,  a
quinta  prática  conhecida  como  Benchmarking poderá  auxiliar  os  diretores  a  buscar  melhores
referências através da comparação de práticas e processos administrativos e pedagógicos. Estas
comparações internas,  entre departamentos,  e externas,  entre outras escolas de outros bairros,
cidades, estados ou países, permite aos diretores e pedagogos a revisão, reavaliação, descarte e
adoção  de  práticas,  com  base  nas  práticas  identificadas  em  outras  organizações,  que  geram
resultados positivos.

 Após  estas  comparações  feitas  através  do  Benchmarking,  entre  a  escola  e  as  demais
organizações  escolhidas  como  referência,  algumas  práticas,  processos  e  procedimentos
provavelmente chamariam a atenção dos gestores, pois empiricamente promovem o aprimoramento
dos serviços educacionais prestados por estas organizações. 
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Estas  práticas,  processos  e  procedimentos  podem  ser  agrupadas  e  selecionadas  pelos
diretores e pedagogos com o propósito de serem implantadas em suas organizações. Assim, esta
seleção de práticas, processos e procedimentos que propiciam melhores índices de desempenho
qualitativo e/ou quantitativo, na prestação de serviços educacionais, são conhecidas com Melhores
Práticas, ou seja, a sexta prática do roteiro. Ressalta-se que, através do uso das Melhores Práticas,
os gestores poderão beneficiar suas organizações no sentido de desenvolverem uma cultura de
excelência  e  eficiência  na  prestação de serviços  educacionais.  Visto  que através das Melhores
Práticas se encerra a primeira etapa do Roteiro, verifica-se a necessidade de passar a operar em
requisitos mais voltados a interação humana. Desta forma, inicia-se a segunda etapa do roteiro
utilizando-se  das  informações  e  conhecimentos  identificados,  armazenados,  compartilhados  e
desenvolvidos no primeiro momento. 

Como primeira prática desta segunda etapa, a Gestão do Capital Intelectual está voltada ao
aperfeiçoamento e utilização das capacidades humanas, estruturais e relacionais do corpo docente,
discente  e  da  comunidade.  Esta  prática  assemelha-se  muito  às  atividades  desenvolvidas  no
departamento de Recursos Humanos (RH),  auxiliando os diretores e pedagogos a utilizarem do
potencial intelectual disponível nas suas organizações, para que seja possível o alinhamento das
funções de RH, com os objetivos estratégicos e pedagógicos da escola. Esta prática também auxilia
na resolução de problemas de fluidez e isolamento  de informações na escola,  pois  promove a
interação  interpessoal  e  sociotécnica.  Estas  atividades  envolvem  ações  como:  i)  Mentoring;  ii)
educação  corporativa  (Ações  referentes  a  aprendizagem  organizacional);  iii)  pesquisa  e
desenvolvimento; iv) treinamento, avaliação de desempenho; v) coaching; vi) parcerias; iv) políticas
de inovação; e entre outras.

Desta forma, traçados planos e iniciativas rumo ao desenvolvimento do capital  intelectual,
pertencente à escola e presente na comunidade escolar, presencia-se a necessidade também de
atentar  para  questões  contingenciais.  Estas  questões  se  referem a  tendências  mercadológicas,
sociais,  políticas,  culturais  e  podem  ser  abordadas  através  de  um  Sistema  de  Inteligência
Organizacional, a oitava prática. 

Ressalta-se que esta prática visa estabelecer processos de busca de informações, percepção
e interpretação das realidades externas à escola, no intuito de que os diretores e pedagogos estejam
cientes das realidades contingentes, a fim de serem mais bem orientados em seus processos de
tomada de decisão, para que possam se atentar para tendências dos diversos contextos sociais. 

Assim,  após  os  diretores  e  pedagogos  terem  identificado  tendências  e  planejado  ações
adaptativas,  no  sentido  de  adequarem  o  ambiente  interno  às  demandas  contingentes,  resta
implantar a última prática do Roteiro, que possui a funcionalidade de registrar e codificar todos os
conhecimentos apreendidos e desenvolvidos no âmbito da organização.

Para isto, é necessário o uso de um repositório de dados e informações, onde os funcionários
da escola possam registrar os conhecimentos explícitos identificados e desenvolvidos nas práticas
vistas até então. Isto pode ser feito através do armazenamento em computadores, ou pela utilização
de ferramentas  Web de armazenamento que são gratuitas, como por exemplo, o  Google Drive ou
One Drive. Esta prática que trata do armazenamento de conhecimentos é conhecida como Memória
Organizacional. Ela permite a eliminação de retrabalhos, que incidem em custos e desperdício de
recursos,  gera  base  para  o  compartilhamento  de  conhecimentos,  promove  a  transparência  das
ações realizadas na escola permite a organização e gestão do conteúdo pertencente à organização.

É importante também verificar que esta prática fornece outputs para a ocorrência de outras
práticas de processos organizacionais da GC, funcionando como uma prática retroalimentadora,
para  que o  roteiro  possa ser  novamente  iniciado.  Diz-se  isto,  pois  no  final  do  roteiro,  após as
informações e conhecimentos terem sidos registrados na Memória Organizacional, estes registros
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servirão como base para novamente o mapeamento dos ativos intelectuais seja feito. Esta dinâmica
permeia todo o roteiro em todas as etapas e práticas. Notando que este é apenas um exemplo de
como este processo acontece, o roteiro de PO foi concebido tendo como entendimento a existência
de uma sequencia lógica na aplicação de práticas,  uma vez que estas práticas geram recursos
informacionais e de conhecimento para a concepção de outras e assim por diante. (MACHADO,
URPIA, FORNO, 2017).

Também é preciso verificar que os diretores ou coordenadores poderão iniciar este roteiro
completando, na primeira vez que for aplicado à organização, todas as etapas para que não haja
lacunas nos processos de identificação, compartilhamento e uso de conhecimentos em processos e
pessoas. Já na segunda vez em que for aplicar o roteiro, fica a disposição do gestor a aplicação de
etapas isoladas, seja para a atualização do que foi primeiramente identificado ou para maior difusão
das práticas na organização. Ressalta-se que a aplicação destas práticas, possibilita com que novos
conhecimentos sejam gerados, compartilhamento e identificados, permitindo com que os diretores e
coordenadores  pedagógicos  sejam  auxiliados  em  seus  processos  de  tomada  de  decisão
(MACHADO, URPIA, FORNO, 2017).

Considerando as práticas de GC não são substitutas ás atividades administrativas presentes
nas escolas, ressalta-se que estes processos devem ser vistos como instrumentos de apoio para
que os fluxo de conhecimentos sejam ágeis e facilitem o cumprimento das atividades de gestão.

4 CONCLUSÃO

Assim, esta discussão lança luz sob o fato de haver um efeito da gestão sob o rendimento
estudantil  dos alunos, o que reflete que a qualidade da educação está positivamente ligada aos
processos de gestão da própria  organização e que a gestão do conhecimento pode auxiliar  na
resolução destes problemas específicos.

Diante disso encontrou-se nove práticas de PO da gestão do conhecimento. A respeito destas
elaborou-se um quadro teórico-conceitual utilizando a perspectiva de vários autores para sintetizar
os conceitos referentes às práticas de PO da gestão do conhecimento.

Em  um  segundo  momento,  através  da  reflexão  sob  quais  seriam  as  maneiras  mais
adequadas para se implementar as práticas organizacionais da GC, notou-se que este processo
ocorreria mais adequadamente de maneira cíclica e sistêmica, numa sequência de etapas, uma vez
que a aplicação racional destas práticas pouparia recursos e tempo. Assim, em consonância ao
entendimento as práticas de gestão do conhecimento podem ser incorporados pelas escolas sem
alterar  seus  padrões  estruturais,  uma  vez  que  estas  são  organizações  predominantemente
burocráticas, propôs-se um roteiro de implantação de PO em gestão do conhecimento. 

Sob a construção do roteiro, partiu-se do pressuposto de que a aplicação das práticas de GC
geram insumos para que outras práticas sejam efetivadas, além de que, durante este processo,
exista o compartilhamento de conhecimentos tácitos e explícitos por toda a organização, auxiliando
diretores e pedagogos em seus processos de tomada de decisão e gerando novos conhecimentos.

Neste sentido percebeu-se o roteiro não se esgota pelo uso, pois, durante a sua implantação,
novos conhecimentos poderão ser gerados. Seguindo esta orientação, constatou-se que, a prática
mapeamento do conhecimento deve estar disposta no início do processo, para que não haja lacunas
na identificação do conhecimento, uma vez que esta evitaria retrabalhos, no sentido de se investir
num ativo intelectual que a organização não necessita, ou já possui. 

Sugeriu-se também que durante a sucessiva utilização do roteiro, etapas específicas poderão
ser aplicadas para melhor difusão de particularidades trazidas por esta. Em uma visão ponderada,
que  percebe  as  práticas  de  GC  como  propostas  que  não  são  substitutas  às  atividades
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administrativas presentes nas escolas, compreendeu-se que estas práticas devem ser vistas como
suporte a gestão.

Assim, através do roteiro de implantação dos PO da Gestão do Conhecimento, propôs-se
uma ferramenta de apoio aos gestores das organizações escolares púbicas, para que promovam e
estes processos com vistas a obtenção de melhores resultados pedagógicos e organizacionais.
Como sugestão  de  futuros  trabalhos,  percebe-se  a  necessidade  de  avançar  na  construção  de
estudos que permitam a validação do roteiro por meio de constatações empíricas.
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