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RESUMO 

 
O presente trabalho consiste em uma breve revisão de literatura que visa evidenciar os conceitos que 
norteiam a área da gestão do conhecimento, assim como algumas práticas e ferramentas que podem ser 
utilizadas como facilitadoras na criação, armazenamento e compartilhamento do conhecimento, no contexto 
educacional. Logo, foi possível perceber que ao abordar a gestão do conhecimento, os autores direcionam 
seu processo para o contexto organizacional, não sendo abordada como um processo presente em âmbitos 
educacionais. No entanto, muitas práticas e ferramentas apresentadas como facilitadoras à gestão do 
conhecimento, tais como learning review, comunidades de práticas e brainstorming, atuam como práticas 
eficientes na construção do conhecimento educacional. Assim, espera-se que esta revisão, ainda em 
desenvolvimento, possibilite uma melhor compreensão sobre o processo de gestão do conhecimento, tal 
como o conhecimento para emprega-la ao contexto educacional.  
 
PALAVRA-CHAVES: Ferramentas, Gestão do Conhecimento, Práticas, Processos.  

 
1. INTRODUÇÃO 

  
 O presente artigo deriva de uma pesquisa de revisão de literatura, a qual, é parte 
integrante de um estudo em desenvolvimento, que tem como base a Gestão do 
Conhecimento. Este estudo visa possibilitar aos pesquisadores, uma melhor 
compreensão sobre o processo de gestão do conhecimento, tal como o conhecimento 
para empregá-la ao contexto educacional. Vale ressaltar que o material apresentado 
retrata diferentes conceitos e premissas abordadas dentro do campo da Gestão do 
Conhecimento.  

Ao decorrer dos anos, a Gestão do Conhecimento tem sido bastante discutida no 
meio organizacional, pois tem atuado como um elemento estratégico de competitividade 
entre as empresas. Presente neste contexto desde a década de 60, ganhou destaque em 
1997, por intermédio de Nonaka e Takeuchi, os quais, tomaram como base a abordagem 
de Polanyi (1966) sobre a interação contínua e dinâmica entre o conhecimento tácito1 e 
conhecimento explícito2, ambos responsáveis por conduzirem o processo de conversão 
do conhecimento3 nas organizações.  
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  
 
 Este estudo de revisão de literatura buscou identificar diferentes conceitos que 
norteiam a temática gestão do conhecimento. Frente a este levantamento, este trabalho 
relata a perspectiva de diferentes autores que ao longo da história, tem tido como foco de 

 
1 Conhecimento individual do sujeito (cognitivo e técnico). 
2Conhecimento formal, expresso em dados, informações e modelos que podem ser compartilhados.  
3Transferência/compartilhamento de conhecimento individual para um grupo ou uma organização 
(POLANYI, 1966). 
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pesquisa, a temática em questão. Assim, foi desenvolvido um estudo exploratório no qual 
foram utilizados como fontes de pesquisa, livros e artigos de periódicos científicos 
selecionados de acordo com as indicações de leitura abordadas no Programa de 
Mestrado em Gestão do Conhecimento nas Organizações. Sendo assim, o material 
apresentado neste trabalho, integra a parte teórica de uma pesquisa em desenvolvimento.  
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 A gestão do conhecimento e seus conceitos 

 
Mediante a esta perspectiva, Nonaka e Takeuchi (1997) relatam que a criação do 

conhecimento organizacional, deve ser compreendida como um processo amplificado, 
onde o conhecimento organizacional é resultado do processamento e aproveitamento da 
visão individual de cada colaborador, em prol do desenvolvimento da organização. Desta 
forma, os autores Nonaka e Konno (1998) reforçam a ideia de que a criação do 
conhecimento representa a convenção entre conhecimento tácito e conhecimento 
explícito, logo, este processo visa favorecer o desenvolvimento do capital intelectual da 
organização. Os referidos autores, caracterizam o conhecimento tácito como algo 
subjetivo e difícil de transpassar para outro sujeito. No entanto, relatam o conhecimento 
explícito como informações já decodificadas que podem ser transferidas e compartilhadas 
com facilidade entre sujeitos.  

Neste sentido, Stewart (1998) segue a mesma concepção, descrevendo o 
conhecimento como elemento essencial para o desenvolvimento do capital 
organizacional, de forma que ressalta a necessidade de gerenciamento do conhecimento 
em prol de favorecer a cadeia de produção e negociação de uma empresa. 

Seguindo a mesma linha de pensamento, Terra (2000) define a Gestão do 
Conhecimento como responsável por criar e desenvolver atitudes relacionadas aos 
conhecimentos que circuitam os interesses econômicos da organização. Em 
contrapartida, Rowley (2001) retrata a teoria da Gestão do Conhecimento com o 
compartilhamento espontâneo de informações, de maneira que a codificação da 
informação a torne acessível a todos da organização. 

Com base nestes relatos, Davenport e Prusak (1999) afirmam que o conhecimento 
está presente não apenas nos documentos e no repertório de informações, mais sim nos 
elementos intangíveis da organização, nas rotinas, nas normas e nas práticas que fazem 
parte do contexto organizacional. Dessa forma, os autores descrevem a Gestão do 
Conhecimento com a reutilização do conhecimento já existente no espaço organizacional, 
ressaltando o conhecimento como um fator de suma importância, indispensável para a 
sobrevivência das organizações, as quais visam transformá-lo em vantagem para a 
empresa. 

Seguindo Bukowitz e Williams (2002), a Gestão do Conhecimento representa um 
processo organizacional que tem por objetivo a geração de riqueza para a empresa, por 
meio do uso do conhecimento já existente dentro do ambiente organizacional. O que na 
visão de Silva (2002) e Probst, Raub e Romhardt (2002), representa um processo 
sistemático, que visa a identificação, criação, renovação e aplicação dos conhecimentos, 
em prol da construção de estratégias competitivas, que favoreçam o desenvolvimento 
organizacional. 

Contudo, Davenport e Prusak (2003) ressaltam que a Gestão do Conhecimento é 
utilizada pela corporação, com o propósito de capturar, organizar, analisar e compartilhar 
o conhecimento organizacional, visando desenvolver estratégias para atingir os objetivos 
de mercado. Neste sentido, os autores consideram que para o desenvolvimento e 
sobrevivência da organização, é fundamental que organização compreenda o 
conhecimento como fator que favorável ao enriquecimento da empresa.  
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Servin (2005), reforça a ideia que tais elementos não funcionam isoladamente, sua 
combinação gera a cultura organizacional e promove ações favoráveis ao processo de 
Gestão do Conhecimento. O que na visão de Pacheco e Souza (2011), destaca a Gestão 
do Conhecimento como uma ferramenta essencial e indispensável ao crescimento das 
empresas e das pessoas, sendo assim, considerada como um meio de estimular as 
pessoas nas organizações a produzir e fazer uso das informações.  

Com base nisto, pode se dizer que, a Gestão do Conhecimento é um processo que 
exige dos gestores da organização, uma liderança diferenciada com foco na criação de 
novos conhecimentos, por meio do reaproveitamento do conhecimento individual de cada 
sujeito.  

 
3.2 Práticas e Ferramentas de Gestão do Conhecimento  

 
As práticas e as ferramentas aplicadas a Gestão do Conhecimento, favorecem a 

criação do conhecimento. A Gestão do Conhecimento está relacionada a três dimensões: 
pessoas, processos e tecnologias, elementos independentes no processo de criação do 
conhecimento. No entanto, Dalkir (2005) defende a ideia de que apesar de processos, 
pessoas e tecnologias serem independentes, são elementos complementares, pois estão 
atrelados ao movimento que visa a criação e a inovação do conhecimento. 

Dessa forma, a Gestão do Conhecimento consiste em um processo que visa criar, 
capturar, armazenar e disseminar conhecimentos considerados importantes à empresa, 
de maneira que sua prática objetiva atue como forma estratégica para a disseminação do 
conhecimento interno e externo (SKROBOT e DANIELSSON, 2011). 

Nesse sentido, Skrobot e Danielsson (2011) apresentam a inteligência competitiva, 
o capital intelectual, a gestão competitiva, a gestão da informação e a aprendizagem 
empresarial, como práticas de Gestão do Conhecimento presentes no ambiente 
organizacional. Dessa forma, a inteligência competitiva, é representada como um 
processo sistêmico e contínuo de planejamento, coleta, análise, disseminação e uso da 
informação, visando a tomada de decisão estratégica. Ainda segundo os referidos 
autores, a gestão do capital intelectual retrata um processo de identificação e 
compartilhamento que visa utilizar os conhecimentos individuais dos colaboradores para 
melhorar a produtividade e lucratividade da organização.  

Segundo Murilo (2011), comunidades de Práticas (CoP) aliadas às Memórias 
Organizacionais, são fortes ferramentas da Gestão do Conhecimento dentro do ambiente 
organizacional. Sendo que, Memórias Organizacionais consistem em elementos de 
aspectos processuais, representadas como acervos de informações que são gerenciadas 
a partir das Comunidades de Práticas. As CoP, consistem em grupos emergentes, 
informais, auto organizados e independentes, capazes de gerenciar seu próprio 
aprendizado.  

Além das práticas abordadas, o brainstorming e learning review, são apresentados 
como comunidade de prática e assistência de colegas, pois tem o propósito de promover 
uma aprendizagem em grupo, favorecendo a construção de novas ideias (Skrobot e 
Danielsson, 2011).  De acordo com Batista e Quandt (2015), a Gestão do Conhecimento, 
conta com o auxílio de ferramentas e práticas que estão relacionadas aos aspectos de 
gerenciamento de pessoas. No entanto, a tecnologia amplia a autonomia e facilita a 
prática da Gestão do Conhecimento, por meio de seus blogs, serviços on-line, 
gerenciamentos de conteúdo, entre outras ferramentas virtuais, que favorecem o 
compartilhamento formal ou informal de informação, proporcionando assim, a construção 
de novos conhecimentos. Dessa forma, as práticas de Gestão do Conhecimento, 
consistem em facilitadoras da gestão organizacional. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Com base no exposto, é possível perceber que ao retratar o processo de gestão do 

conhecimento, os pesquisadores direcionam seus estudos para o âmbito organizacional, 

cujo o objetivo é fazer uso do capital intelectual do sujeito, em prol de desenvolvimento da 

organização, assim como obter lucro financeiro e vantagem sobre outras organizações. 

No entanto, suas práticas apresentam semelhanças com algumas práticas desenvolvidas 

no contexto educacional, porém, no contexto educacional, o objetivo é promover o 

conhecimento em prol da aprendizagem dos envolvidos. No que se refere as ferramentas 

utilizadas para gestão do conhecimento, é notória a presença de um grande leque destes 

elementos nos ambientes escolares. Ao se falar sobre ferramentas de gestão do 

conhecimento, isto refere-se a elementos tecnológicos que facilitam o processo de gestão 

das informações, em prol da criação de novos conhecimentos. Portanto, levando em 

consideração o cenário atual, é possível observar e relacionar a gestão do conhecimento 

com diversos processos presentes no âmbito educacional, bem como as vantagens 

agregadas as aprendizagens do sujeito. Assim, diante do desenvolvimento do processo 

de gestão do conhecimento, significa fazer uso das práticas e ferramentas que ampliam o 

conhecimento adquirido nos ambientes escolares. 
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