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RESUMO

As práticas  e ferramentas  de Gestão do Conhecimento  podem ser  utilizadas como
suporte  organizacional  em  diferentes  contextos  e  finalidade.  Este  suporte  estaria
voltado  ao  contexto  organizacional  escolar,  já  que  o  contexto  escolar  compõe  um
sistema que envolve pessoas e o seu fazer pedagógico, suas interações sociais, para
além dos aspectos sociais e políticos. A questão norteadora da presente pesquisa é:
quais seriam os níveis  de  implementação e alcance das práticas  e  ferramentas  de
Gestão do Conhecimento utilizadas no contexto escolar, de acordo com os gestores? O
objetivo da pesquisa é analisar o nível  de implantação e o alcance das práticas da
Gestão do Conhecimento na Rede Pública Municipal  de Educação Básica em uma
cidade do noroeste do Paraná. A Rede é composta por 110 unidades entre escolas de
1º  ao 5º  ano do Ensino Fundamental  e  Centros de Educação Infantil  que atendem
crianças de 0 a 5 anos de idade. A relevância desta pesquisa está no fato de que a
implantação e o alcance de práticas de gestão do conhecimento, mesmo que utilizadas
de  modo intuitivo  e  assistemático  pelas  instituições  investigadas,  podem indicar  os
caminhos e experiências que promovam o seu desempenho. A metodologia adotada foi
de  natureza  exploratória,  com abordagem qualitativa  e  quantitativa.  O  público  alvo
foram os gestores das unidades escolares da Rede Pública Municipal de Educação
Básica  do  município  investigado.  Ao  se  considerar  que  o  nível  de  implementação
possibilita compreender o nível de integração das práticas de Gestão do Conhecimento
nas escolas, enquanto que o nível de alcance expressa a influência das práticas ao
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serem disseminadas na organização escolar, é possível  concluir  que as práticas de
Gestão do Conhecimento, sejam de qual categoria forem, já se encontram integradas
ao meio escolar, possibilitando aos gestores a obtenção de resultados positivos  ao
planejar e dirigir suas ações. Verifica-se, ainda, que a maioria dos gestores as utiliza de
maneira intuitiva e assistemática,  o que pode ser atribuído à falta do conhecimento
relativo aos conceitos das práticas e de sua importância para a gestão educacional. 

Palavras- chave: Gestão do conhecimento; organização escolar; práticas de gestão do
conhecimento. 

ABSTRACT

Knowledge management practices and tools can be used as organizational support in
different  contexts  and  purposes.  This  support  would  be  focused  on  the  school
organizational  context,  since  the  school  context  consists  of  a  system  that  involves
people and their pedagogical make, their social interactions, beyond social and political
aspects.  The  guiding  question  of  this  research  is:  what  would  be  the  levels  of
implementation and scope of knowledge management practices and tools used in the
school context, according to the managers? The objective of this research is to identify
the level of implementation and the reach of the practices of Knowledge Management in
the Municipal Public Network of Basic Education in a city in northwestern Paraná. The
network is made up of 110 units between schools from 1st to 5th year of Elementary
School and Centers for Early Childhood Education that serves children from 0 to 5 years
of age. The relevance of this research lies in the fact that the implementation and the
reach  of  knowledge  management  practices,  even  if  used  in  an  intuitive  and
unsystematic  way  by  the  investigated  institutions,  can  indicate  the  paths  and
experiences that promote their performance. The methodology adopted was exploratory,
with a qualitative and quantitative approach. The target audience was the managers of
the  school  units  of  the  municipal  public  school  of  Basic  Education  in  a  city  in
northwestern Paraná.  Considering that the level of implementation makes it possible to
understand  the  level  of  integration  of  the  practices  of  Knowledge  Management  in
schools,  while  the  level  of  reach  expresses  the  influence  of  the  practices  to  be



8

disseminated in the school organization, it is possible to conclude that the practices of
Knowledge Management, whatever category they are, are already integrated into the
school environment, enabling the managers to obtain positive results when planning and
directing their actions. It is also verified that most managers use them in an intuitive and
unsystematic  way,  which  can  be  attributed  to  the  lack  of  knowledge  regarding  the
concepts of practices and their importance for educational management.

Keywords: Knowledge management; school organization; practices.
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INTRODUÇÃO

A Gestão do Conhecimento (GC) é um tema muito debatido atualmente, assim

como  seus  níveis  de  implantação  e  alcance,  servindo  de  recurso  estratégico  no

contexto  organizacional  e  das  pessoas.  No  âmbito  da  organização  escolar,  a  GC

também  ganha  espaço  e  pode  contribuir  de  forma  satisfatória  com  as  diferentes

dimensões  delineadas  pelo  Conselho  Nacional  dos  Secretários  de  Educação

(CONSED),  consideradas  como  base  para  a  aprendizagem  efetiva.  São  cinco  as

dimensões  que  subsidiam  o  objetivo  principal  da  escola,  que  é  a  educação  de

qualidade. São elas: gestão de resultados educacionais; gestão pedagógica, cujo foco

está no planejamento  de ações pedagógicas;  gestão de pessoas,  sua integração e

desenvolvimento;  gestão  participativa,  que  se  dedica  aos  processos  coletivos  de

decisões e ações e, por sua vez, a gestão de serviços e recursos, que está empenhada

na administração escolar. Conforme Major  e  Palmer  (2003);  Collins e  Smith (2006)

todas elas, independente da região geográfica, de pessoas envolvidas, das estratégias

adotadas  e  de  propósitos  a  serem  alcançados,  de  alguma  forma  interagem  e

compartilham seus conhecimentos.
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De acordo com Cheng (2013), toda movimentação desencadeada no âmbito das

organizações escolares por meio de diferentes práticas, independentemente do nível de

aplicação ou dimensão onde ela ocorra, favorece a releitura do contexto atual escolar.

Para  reforço  dessas  ideias,  Santos  (2008)  complementa  que  essa  movimentação

favorece  a  reorganização  e  melhoria  dos  seus  processos  individuais  e  coletivos,

resultando na aprendizagem organizacional.

É evidente que a GC pode gerar benefícios no contexto escolar, subsidiando a

adoção  de  estratégias  e  elaboração  de  políticas  apropriadas  para  alcançar  novas

competências, o que repercutirá na qualidade de ensino, envolvendo não só os alunos,

mas também os profissionais da escola e a comunidade como um todo. 

Apesar das vantagens que as práticas de GC podem proporcionar às instituições

de  ensino,  nem  sempre  os  profissionais  que  a  constituem,  principalmente  aqueles

relacionados à gestão escolar, possuem os conhecimentos necessários para empregá-

las ou mesmo para identificá-las dentre as diversas intervenções realizadas na escola e

que se destinam à melhoria do desempenho da organização escolar.

Neste contexto, a questão norteadora do presente trabalho foi: quais seriam os

níveis de implementação e alcance das práticas e ferramentas de GC utilizadas no

contexto escolar, de acordo com os gestores?

O objetivo geral desse trabalho foi o de  analisar o nível de implantação e o

alcance das práticas e ferramentas da GC na Rede Municipal de Educação Básica

de uma cidade da região noroeste do Paraná. 

Para atingir o objetivo geral deste trabalho, fizeram-se necessário os seguintes

objetivos específicos:

   Pesquisar  qual  o  nível  de  alcance  das  práticas  de  GC empregadas  nas

escolas pertencentes a rede municipal de Educação, com relação às categorias

de  Recursos  Humanos,  Processos  Organizacionais  e  Base  Tecnológica  e

Funcional;
   Determinar o nível de implantação e de alcance das práticas e ferramentas de

GC disseminadas na escola nas mesmas categorias mencionadas; 
  Comparar  os  resultados  da  implementação  e  alcance  das  práticas  e

ferramentas de GC das categorias elencadas,  obtidos pelo estudo realizado
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junto aos gestores escolares das 110 escolas que compõem a rede municipal

de Educação dessa cidade da região noroeste do Paraná.

Na busca de respostas para a problemática apresentada, foi realizada pesquisa

para  levantamento  de  dados  referente  às  práticas  e  ferramentas  de  GC  que  são

utilizadas para a condução dos trabalhos e com que frequência o fazem. 

A metodologia de pesquisa adotada, quanto à sua natureza, foi a exploratória.

Quanto ao tipo de abordagem está configurada como qualitativa e quantitativa, tendo

como  procedimento  técnico  para  a  coleta  de  dados  a  adoção  de  um  questionário

aplicado durante a realização de um encontro de formação continuada para gestores

escolares, promovido pelo Programa de Excelência na Educação Básica (PEEB), no dia

09 de outubro de 2017. O PEEB é um programa de extensão institucional do Centro de

Ensino Superior  de  Maringá (UNICESUMAR),  protocolado no setor  de  pesquisa  da

instituição desde 2013 sob o n.  084896.  Tem como foco investigar  os impactos no

desempenho escolar e na qualidade da educação, considerando os aspectos da gestão

escolar, junto ao professor, família, sociedade civil organizada e o aluno da educação

básica da rede pública municipal. 

Participam atualmente do PEEB, por meio de termo de convênio assinado entre

a UNICESUMAR, o prefeito da cidade e a Secretaria de Educação das trinta e três

cidades  da  região  noroeste  do  Paraná.  Em  função  da  oportunidade  e  a  grande

concentração  de  gestores  escolares  de  um mesmo município,  foram  selecionados,

neste momento, os gestores de uma cidade da região noroeste do Paraná como alvo

da pesquisa. 

Estavam presentes na formação continuada, cuja temática foi o uso da Gestão

do Conhecimento, suas práticas e ferramentas, 98 gestores dos 110 participantes, os

quais responderam ao questionário composto de 27 questões referentes às práticas e

ferramentas  de Gestão  do Conhecimento  e  foram instrumentalizados  a  respeito  do

assunto. 

O Questionário de Práticas e Ferramentas de GC (em anexo) foi adotado pelo

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e utilizado como instrumento de coleta

de dados nesta pesquisa, como recomendam Batista (2004; 2006; 2012; 2015), Batista

et al. (2005), Batista et al. (2014). O questionário do IPEA (2005) é composto de 27
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práticas que mensuram o nível de implantação e de alcance de práticas e ferramentas

da GC nas instituições escolares.

As práticas de GC nas organizações permitem a otimização de processos que

favorecem a disseminação e a utilização do conhecimento em prol da melhoria dos

seus resultados e do desempenho de seus participantes. A partir dessa constatação,

surgiu o interesse em investigar se as práticas e ferramentas de GC poderiam se inserir

no meio escolar ou mesmo se já se encontravam inseridas nessa instituição. 

Justifica-se  o  presente  trabalho  ao  compreender  que,  por  se  tratar  de  uma

instituição  social,  a  escola  não  se  encontra  alheia  às  mudanças  que  ocorrem  na

sociedade, portanto, a evolução e a disseminação do conhecimento também podem

influenciar  para  melhorar  a  qualidade  do  resultado  educacional.  Para  que  isso

aconteça, são necessárias pesquisas que relacionem a GC nas organizações ao meio

educacional, de maneira a que os gestores tenham acesso a alternativas que possam

aperfeiçoar o seu trabalho

Esta pesquisa irá contribuir com o Programa Strictu Sensu de Pós – Graduação

em GC nas Organizações (PPGGCO), a partir  da realização do diagnóstico que foi

apresentado aos gestores escolares das 110 escolas que compõem a rede municipal de

Educação de uma cidade da região noroeste do Paraná, que está entre as 33 que

participam do Programa de Excelência na Educação Básica. 

O PPGGCO trata-se de um programa interdisciplinar, que apresenta a Linha de

Pesquisa  Organização  e  Conhecimento,  na  qual  o  presente  trabalho  se  encontra

inserido. 

A  estrutura  desse  trabalho  é  constituída  da  seguinte  forma:  no  Capítulo  1,

intitulado  Elementos Construtivos da Gestão do Conhecimento,  são apresentados

os fundamentos teóricos relativos ao conhecimento, por meio da abordagem conceitual

de  autores  que  embasam  a  pesquisa,  bem  como  os  conceitos  de  Gestão  do

Conhecimento, requisitos necessários para a compreensão do problema de pesquisa. 

O Capítulo  2,  referente à  Gestão de Conhecimento nas Organizações,  faz

uma breve explanação sobre a evolução do campo da Gestão do Conhecimento e situa

o  tema  no  contexto  educacional  escolar,  destacando  o  papel  do  gestor  e  sua

importância para a organização escolar. O capítulo apresenta ainda as atuais práticas e
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ferramentas da Gestão do Conhecimento relacionadas à gestão de recursos humanos,

estruturação de processos organizacionais e base tecnológica e funcional, bem como

tais práticas podem ser utilizadas no contexto escolar. 

 O Capítulo  3 traz  a  Metodologia  da Pesquisa,  no  qual  são detalhados os

procedimentos metodológicos empregados e o desenvolvimento do estudo de pesquisa

evidenciando  os  participantes  da  pesquisa,  os  procedimentos,  os  materiais  e  os

instrumentos utilizados.  

O capítulo 4 expõe a Apresentação dos Dados e Análise dos Resultados da

pesquisa, em que foram compilados os dados e representados por tabelas e gráficos.

Também é  possível  encontrar  neste  capítulo  a  análise  dos  resultados  obtidos  pelo

levantamento  de  dados,  organizados  de  acordo  com  as  categorias  de  gestão  de

recursos humanos,  estruturação de processos organizacionais e base tecnológica e

funcional.

Ao  final,  são  tecidas  as  Considerações  Finais,  nas  quais  são  retomados  os

objetivos do trabalho e seus questionamentos, ressaltando a contribuição da pesquisa

para o contexto escolar e as dimensões de atuação da gestão escolar na busca pela

Educação de qualidade. 
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1 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO

Muitas  são  as  definições  acerca  do  entendimento  do  que  venha  a  ser

conhecimento, mas, pode-se destacar que, em comum, todas o descrevem como sendo

um conjunto de informações armazenadas pela experiência e aprendizagem, mediante

a capacidade que  o  ser  humano tem para  compreender  a  razão,  a  natureza e  as

relações de todas as coisas. 

O conhecimento é uma necessidade no cotidiano do indivíduo independente do

contexto  ou  situação.  Nas  últimas  décadas,  o  conhecimento  tornou-se  altamente

valorizado,  a  ponto  de  essa  época  ser  denominada,  por  muitos,  como  a  Era  do

Conhecimento (LASTRES et al., 2002).

Em uma sociedade em que as tecnologias estão em expansão e à disposição

dos que possuem meios para adquiri-las, é facilitado o acesso a um grande volume de

informações. Mas nem sempre esse contato tecnológico pode ser considerado como

aquisição de conhecimento, principalmente se levar em conta que tais informações são

geradas e acumuladas sem critérios que as classifiquem como científicas ou confiáveis.

Dessa maneira, ter acesso às informações é importante, mas é essencial  dispor de

dados suficientes para desenvolver e produzir conhecimentos (LASTRES et al., 2002).

Na opinião de Beckman (1999), o conhecimento está ligado ao raciocínio sobre

as informações, o que possibilita ao indivíduo realizar a tomada de decisão e a solução

de  problemas.  É  necessário  que  o  conhecimento  seja  aplicado,  em  ferramentas,

produtos,  processos  que,  utilizados  no  trabalho,  provoque  a  ruptura  de  antigos

paradigmas  e  se  abra  espaço  para  novas  formas  e  recursos  que  possam  ser

empregados  para  melhorar  o  desempenho,  tanto  do  indivíduo  como  de  uma

organização. 

A Gestão do Conhecimento, conforme Popadiuk e Santos (2010) é um conjunto

de processos que possibilitam a criação, disseminação e utilização do conhecimento

voltado para o alcance dos objetivos da organização.
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De  acordo  com  Figueiredo  (2013)  a  Gestão  do  Conhecimento  tem  como

propósito  criar  mecanismos  e  procedimentos  favoráveis  à  construção  e

compartilhamento do conhecimento em todos os níveis em uma organização. 

1.1 CONCEITOS ACERCA DO CONHECIMENTO 

O conhecimento está em constante expansão, desde o início da humanidade até

os dias de hoje, como a soma de todos os pensamentos,  criações e invenções da

mente humana. É por meio dele que o homem consegue obter sucesso, alçar novas

direções, desenvolver novas soluções e acompanhar as novas práticas. É o melhor

caminho para desenvolver novos processos, portanto, o conhecimento não deve ser

visto  como  um  simples  instrumento  ou  uma mera  ferramenta,  ele  carrega  consigo

grande  responsabilidade,  pois  obter  conhecimento  toma  tempo  e  isso  o  torna

transformador da realidade.

Segundo  Davenport  e  Prusak  (2003),  o  conhecimento  é  um  conjunto  de

experiências compactas, informações contextuais e valores, que permite uma avaliação

e  incorporação  de  novas  experiências.  Já  na  visão  de  Cruz  (2002,  p.  31)  “[...]

conhecimento é o entendimento obtido por meio da inferência realizada no contato com

dados e informações que traduzam a essência de qualquer elemento”. 

Na  perspectiva  de  Purcidônio  (2008),  o  conhecimento  é  um  processo  que

envolve a mente e as experiências da pessoa e que é incorporado em suas estruturas

mentais. O conhecimento é um mecanismo individual, que possui características que o

definem  como  “[...]  recurso  invisível,  intangível  e  difícil  de  imitar.  Uma  de  suas

características  mais  fundamentais,  porém,  é  o  fato  de  esse  recurso  ser  altamente

reutilizável, ou seja, quanto mais utilizado e difundido maior seu valor (TERRA, 2001, p.

20).

Para Beluzzo (2002), o principal fator de inovação disponível ao ser humano é o

conhecimento, entendido como um processo dinâmico que emerge da interação social

e  tem  como  característica  fundamental  a  comunicação.  É  também  constituído  de

verdades estáticas, mas aprender, desenvolver novos padrões de interpretação e de
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ação, depende da diversidade e da natureza do conhecimento. Em consonância com

essas ideias, Davenport e Prusak (2003, p. 6) trazem a seguinte contribuição: 

Conhecimento  é  uma  mistura  fluida  de  experiência  condensada,  valores,
informação contextual, insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura
para a avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem
origem  e  é  aplicado  na  mente  dos  conhecedores.  Nas  organizações,  ele
costuma estar embutido não só em documentos ou repositórios, mas também
em rotina, processos, práticas e normas organizacionais.

O conhecimento acontece a partir da interpretação de cada indivíduo, no qual

cada um constrói o seu conforme suas capacidades e a realidade onde está ou convive.

Essas  construções  sempre  ocorrem  dentro  dos  padrões  de  assimilação  de  cada

aprendizado. Desta forma, entende-se que o desenvolvimento do conhecimento pode

ser compreendido como um constructo social calcado sobre as determinações políticas,

econômicas e culturais que movem a sociedade.  Tal  interação acontece a partir  de

modelos e instrumentos que passam a nortear as relações do indivíduo ou organização.

Conforme Vasconcelos (2000), a criação do conhecimento se dá como resultado

da habilidade de interagir com os processos sociais, o que ocorre de forma diferente de

um  indivíduo  para  outro,  assim  como  para  as  organizações  e,  diante  do  que  se

pretende compartilhar, criar, utilizar ou registrar. 

Estudos realizados por Probst et al (2002), de forma bastante detalhada sobre a

gestão do conhecimento, resultaram na seguinte definição de conhecimento: 

Conhecimento  é  o  conjunto  total  incluindo  cognição  e  habilidades  que  os
indivíduos utilizam para resolver problemas. Ele inclui tanto a teoria quanto a
prática, as regras do dia a dia e as instruções sobre como agir. O conhecimento
baseia-se em dados e informações, mas, ao contrário deles, está sempre ligado
a pessoas (PROBST et al, 2002, p. 29).

Apoiando-se nessas ideias, é possível afirmar que, atualmente, o conhecimento

passou a ser valorizado como fator integrante do processo produtivo, sendo utilizado

como  base  para  se  obter  vantagem  competitiva.  Surge  com  a  necessidade  de

desenvolver  novas  informações  e  conhecimentos  que  promovam  mudanças  tanto

internas como externas em qualquer organização. 
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De acordo com Nonaka e Takeuchi  (2008),  o conhecimento se apresenta de

maneira  explícita  e  tácita,  ou  seja,  quando  construído  por  meio  de  experiências  e

educação  formal  vivenciadas  pelos  indivíduos,  expresso  por  palavras,  informações,

enciclopédias,  teorias  etc.,  é  entendido  como  conhecimento  explícito.  Já  o

conhecimento  tácito,  é  aquele  adquirido  por  meio  de experiências  vivenciadas pelo

indivíduo,  o  que  o  torna  difícil  de  ser  compartilhado,  pois  se  trata  de  habilidade

particular.

A ocorrência  da  socialização do conhecimento,  segundo Davenport  e  Prusak

(2003), gera um novo conhecimento, independente se este fora concebido no formato

tácito  ou  explícito.  Em  complemento  a  essas  ideias,  Nonaka  e  Takeuchi  (2008)

discorrem  sobre  a  concepção  do  conhecimento  e  destacam  os  seguintes  tipos  de

ocorrências, no formato de uma espiral, para que ele aconteça. São eles: socialização,

externalização, combinação e internalização. 

A socialização se dá em situações nas quais o conhecimento ocorreu, ou seja,

de tácito  para tácito.  Referente à externalização é quando o conhecimento tácito  é

representado em conceitos explícitos. Já a combinação está relacionada à soma de

novos conhecimentos aos já existentes, explícito para explícito. No que diz respeito à

Internalização, esta representa a incorporação do conhecimento explícito ao tácito.

Em complemento a essas ideias, Probst et al. (2002, p. 16) destacam que “[...]

para  sobreviver  e  competir  na  sociedade  do  conhecimento,  as  empresas  devem

aprender a administrar os seus ativos intelectuais, já que o conhecimento é o único

recurso  que  aumenta  com  o  uso”.  Nesse  contexto  fica  evidente  a  necessidade  e

importância  das  interações  para  a  construção  do  conhecimento  e  destacam  os

elementos  construtivos  que  detalham  seis  processos  e  as  formas  de  avaliação  do

conhecimento. 

Esses elementos estão organizados em etapas de processos no formato de um

ciclo, conforme ilustra a Figura 1, referente à identificação do conhecimento, aquisição,

desenvolvimento do conhecimento, partilha/distribuição do conhecimento, retenção do

conhecimento e utilização do conhecimento.
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Figura 1: Processos essenciais da gestão do conhecimento. 

Fonte: Probst; Raub; Romhardt (2002, p. 36)

Sabendo que o conhecimento pode ser adquirido em diferentes áreas de uma

organização, tanto no ambiente interno como no externo, os processos sistematizados

por esses autores acontecem conforme pode ser observado por meio do Quadro 1.

Quadro 1 - Sistematização dos processos de aquisição do conhecimento.
Processo 1 Processo 2 Processo 3 Processo 4 Processo 5 Processo 6

Quando 
ocorre a 
identificação 
do 
conhecimento
interno ou 
externo a 
organização;

Aquisição do 
conhecimento
por meio da 
integração do
que já se 
possui com o 
conhecimento
externo;

Desenvolvimento
do conhecimento
a partir da 
potencialização 
de novas 
habilidades e 
competências;

Disseminação e 
compartilhamento
do conhecimento 
existente na 
organização;

Utilização do 
conhecimento
em prol de 
resultados de
forma que 
seja revertido
e aplicado na 
organização.

Retenção do 
conhecimento
cuidando 
para que ele 
seja 
preservado e 
o histórico da 
empresa não 
se perca.

Fonte: Probst; Raub; Romhardt (2002, p. 36).

As  metas  de  conhecimento,  conforme  Probst  et  al.  (2002),  podem  ser

normativas,  estratégicas  e  operacionais.  As  metas  normativas  estão relacionadas  à

criação de uma cultura organizacional onde se renova e se recria através da mudança.

Dessa  maneira,  os  indivíduos  desenvolvem  e  compartilham  novas  habilidades  e

aptidões na qual  o  conhecimento  possa  ser  gerenciado adequadamente.  As  metas

estratégicas dão prioridade ao planejamento, o qual deve  conter  metas e  objetivos e

atender as necessidades da organização.  Já as metas operacionais estão preocupadas
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com a implementação da gestão do conhecimento de todos os setores da organização

e de que forma cada indivíduo, departamento ou projeto irá se desenvolver dentro do

meio escolar. 

A  identificação  do  conhecimento  requer  transparência.  Para  identificar  o

conhecimento, é necessária uma análise da organização ou do ambiente, pois é uma

etapa  muito  importante  já  que,  a  partir  desse  momento,  o  conhecimento  pode  ser

melhor gerenciado se todos souberem por onde começar (EARL, 2001). 

Na  aquisição  ou  fusão,  Probst  et  al.  (2002)  propõem  que  as  organizações

examinem as maneiras gerais de lidar com novas ideias e de utilizar a criatividade de

seus funcionários,  fazendo com que cada um possa criar  novas habilidades,  novos

produtos,  novas  ideias  criativas  e  processos  mais  eficientes  que  caracterizem  o

desenvolvimento do conhecimento. 

Neste  elemento  construtivo,  o  compartilhamento  e  a  distribuição  do

conhecimento requerem confiança para que se possam disseminar idéias inovadoras e

criativas. E isso acontece na transição do conhecimento do indivíduo para o grupo ou

para a organização. 

A  aquisição  do  conhecimento  acontece  em  uma  série  de  processos  que

merecem cuidados para que não se desviem de seus propósitos ou invistam esforços

em  fontes  não  confiáveis,  ou  ainda,  desprezem  dados  ou  informações  relevantes,

Sendo assim, não se pode deixar de considerar o recurso que as pesquisas qualitativas

e quantitativas podem oferecer e que já podem estar disponíveis e armazenadas na

organização. 

[...]  os  processos  para  selecionar,  armazenar  e  atualizar  regularmente  um
conhecimento  de  potencial  valor  futuro  devem,  portanto,  ser  estruturados
cuidadosamente. [...] A retenção do conhecimento depende do uso eficiente de
uma grande variedade de meios de armazenagem da organização (PROBST et
al., 2002, p. 35).

. 

Apesar  das  organizações  começarem  a  estimular  o  conhecimento,  adquiri-lo

muitas vezes é um processo longo e confuso. As formas como utilizá-lo são múltiplas e

imprevisíveis. Ao produzir conhecimento o indivíduo necessita fazê-lo em benefício de
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sua produtividade, de forma colaborativa,  tendo claro que o conhecimento está nas

mãos daqueles que aprendem e compartilham.

Dessa maneira, entende-se que todo indivíduo tem a capacidade de desenvolver

competências  específicas  e  capacidades  inovadoras  para  atuar  em  qualquer

organização que utilize a GC em seus processos e sistemas gerenciais.

Conforme Figueiredo (2013),  a  GC tem como objetivo  promover  a criação,  a

transferência e o uso efetivo do conhecimento. É responsável por estimular a formação

de competências e prover a ampliação generalizada do conhecimento, tendo como foco

central  identificar  conhecimento  e  explicitá-lo  de  forma  que  o  mesmo  possa  ser

compartilhado formalmente e reutilizado. Sabbag (2007) defende que a GC possibilita a

resolução  de  problemas  de  forma  eficiente  e  efetiva,  facilitando  o  aprendizado

dinâmico, o planejamento estratégico e o processo de tomada de decisão.

Um percentual  representativo  de organizações já  visualizou a GC como  uma

forma  de  gerenciar  eficientemente  a  informação  e  o  conhecimento  no  ambiente

organizacional,  uma  vez  que  ela  alcança  desde  o  nível  estratégico  até  o  nível

operacional,  cujos  resultados  demonstram  o  fortalecimento  e  a  socialização  das

estratégias organizacionais.

Cabe  destacar  que  todos  os  indivíduos  que  compõem  uma  organização

contribuem tanto para a construção do conhecimento como usufruem do mesmo. O

aspecto  humano  sempre  estará  presente  dentro  da  GC,  pois  quando  se  trata  de

armazenamento  e  reaproveitamento  de  conhecimento,  o  fator  humano  é  o  mais

valorizado: “[...] a gestão do conhecimento refere-se à reunião de todas as tarefas que

envolvam  a  geração,  codificação  e  transferência  do  conhecimento”  (DAVENPORT;

PRUSAK, 2003, p. 30). 

A utilização da GC no processo organizacional é essencial para a identificação

do conhecimento, por isso é primordial compreender que as ações que são realizadas

dentro de qualquer organização se enquadram como parte e etapas de seus resultados.

Nonaka e Takeuchi  (1997) afirmam que, de uma maneira geral,  o objetivo final dos

diversos  conceitos  sobre  a  GC  é  similar,  ou  melhor,  todos  que  gerenciam

conhecimentos  existentes  e  adquirem  novos  conhecimentos,  passam  a  entender  e

compreender a melhoria de determinado processo, atividade ou organização. 
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Portanto, o  conhecimento  hoje  é  um  fator  de  extrema  importância  para  as

organizações, pois  é construído no relacionamento entre indivíduos, é dependente de

suas capacidades  e serve como uma fonte de vantagem, competitiva e sustentável,

sendo capaz de proporcionar o diferencial necessário onde atuam ou que pretendem

alcançar.

1.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES 

No contexto organizacional, um dos maiores desafios que se apresenta é o de

transformar o conhecimento individual em conhecimento organizacional. Sob a ótica de

uma perspectiva  que  antecede  a  teoria  da  criação  do  conhecimento,  proposta  por

Nonaka e Takeuchi (1997), uma organização tinha seu foco direcionado apenas para os

lucros e produtividade que acontecia alinhada a uma rotina ou processo que pudesse

ser  repetido  seguindo  um  manual  ou  regra.  O  conhecimento  organizacional  se

caracterizava  como  explícito  deixando  de  considerar  o  conhecimento  tácito  das

pessoas que conduzem os processos. 

Nonaka e Takeuchi (2008) consideram que, no contexto organizacional, a partir

do  momento  em  que  se  propiciem  ambientes  que  favoreçam  a  conversão  dos

conhecimentos individuais, tácitos em explícitos, esses conhecimentos tornam-se um

de seus principais ativos. 

As empresas admitem que o conhecimento expresso em palavras e números é
apenas  a  ponta  do  iceberg.  Enxergam  o  conhecimento  como  sendo
basicamente ‘tácito’  –  algo  dificilmente  visível  e  exprimível.  O conhecimento
tácito é altamente pessoal e difícil de formalizar, o que dificulta sua transmissão
e  compartilhamento  com  outras  pessoas.  Conclusões,  insights  e  palpites
subjetivos incluem-se nessa categoria de conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI,
1997, p. 7).

De acordo com Davenport e Prusak (2003, p. 61), a GC é entendida como “[...] o

conjunto  de  atividades  relacionadas  à  geração,  codificação  e  transferência  do

conhecimento, e baseia-se em aperfeiçoar os recursos disponíveis na organização de

forma orientada para o conhecimento”. Nonaka e Takeuchi (2008) definem a GC como

um processo que gera e valoriza novos conhecimentos compartilhados por meio das
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experiências vividas de cada indivíduo, de maneira que seja disseminado aos demais

dentro das organizações.

Para reforço dessas ideias, Terra (2005) define a GC como:

A capacidade das empresas em utilizarem e combinarem as várias fontes e
tipos  de  conhecimento  organizacional  para  desenvolverem  competências
específicas e capacidades inovadoras, que se traduzem, permanentemente, em
novos  produtos,  processos,  sistemas  gerenciais  e  liderança  de  mercado
(TERRA, 2005, p. 70).

Segundo  Gupta  e  McDaniel  (2002),  as  pessoas  possuem  modelos  mentais

opostos, a partir dos quais todas as informações serão avaliadas, interpretadas e se

transformam em diferentes conhecimentos. 

Terra (2005) afirma que os indivíduos que compõem uma organização precisam

estar aptos a novos modelos organizacionais como: estruturas, processos e sistemas

gerenciais,  de  maneira  que  a  GC  seja  implantada  de  forma  efetiva  e  disposta  a

enfrentar  os  obstáculos  existentes  ao  processo  de  transformação.  Não  se  deve

desvincular a GC de nenhum processo organizacional, nem do seu ambiente externo,

pois se entende que a mesma busca promover a inovação e a aprendizagem individual

e coletiva.

Contribuindo  com  o  entendimento  do  que  vem  a  ser  GC no  contexto

organizacional, Lopes (2002) a define como sendo:

Uma ferramenta que administra o capital intelectual. Ou melhor, ela faz com que
os  funcionários  melhorem  seu  desenvolvimento  no  trabalho,  e
consequentemente a satisfação e a competitividade da empresa sejam maiores.
As organizações que tornam o ambiente capaz de incentivar o conhecimento
alcançam com mais êxito uma cultura propícia ao aprendizado contínuo. Com
essa atitude, tanto os indivíduos como a organização tende ao crescimento .É
um  processo  articulado,  contínuo  e  intencional  de  geração,  codificação,
disseminação e apropriação do conhecimento (LOPES, 2002, p. 23). 

Constituída  por  práticas  que  utilizam  o  conhecimento  nos  processos  e  na

melhoria  das  organizações,  a  prática  da  GC implica  na  compreensão  de  que  as

pessoas não são meras processadoras de informação, mas criadoras do conhecimento

(MAGALHÃES, 2005). Nesse sentido, Nonaka e Takeuchi (1997) destacam que a GC é

composta  de  ações  que  consistem,  de  forma  sistemática,  em  produzir,  depositar,
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transmitir e aplicar o conhecimento de maneira que as práticas e os saberes individuais

e coletivos sejam associados.  Baseiam-se na gestão da informação, que dispõe de

algumas ferramentas necessárias como coordenar, dispersar, padronizar e partilhar as

informações que estimulem o desenvolvimento do conhecimento das pessoas numa

organização. 

Diante  disso,  o  objetivo  da  GC  é  a  compreensão  dos  processos  para

proporcionar retorno do conhecimento e para que o capital humano e intelectual seja

reconhecido, incentivando a criatividade de cada indivíduo para promover inovação de

melhores  práticas  e  a  construção  de  contribuição  de  conhecimento  (CHIAVENATO,

2010).

Batista (2005) classifica as práticas de GC nas categorias de Recursos humanos,

Processo organizacional e Base tecnológica e funcional:

Quadro  2- Categorias e definições das práticas e ferramentas de GC.
CATEGORIAS DEFINIÇÕES

Práticas e ferramentas relacionadas aos
aspectos  de  gestão  de  recursos
humanos.

São práticas que estão diretamente ligadas a  uma gestão
de pessoas, na qual o compartilhamento e a disseminação
facilitam gerar o conhecimento.

Práticas  e  ferramentas  ligadas  à
estruturação  dos  processos
organizacionais.

Tais práticas estão presentes em atividades que envolvem
pessoas,  informações  e  procedimentos  na  qual  geram
resultados de acordo com o conhecimento organizacional.

Práticas  e  ferramentas  cujo  foco  é  a
base tecnológica e funcional.

Estas  práticas  estão  diretamente  ligadas  à  tecnologia e
impulsiona  os  processos  da  Gestão  do  Conhecimento
organizacional,  favorecendo  o  compartilhamento  e  o
armazenamento do conhecimento.

Fonte: Adaptado pela autora (2018).

Inseridas nessa dinâmica do conhecimento e, diante das expectativas que se

tem com relação à educação de qualidade,  as dimensões sob o terreno da gestão

escolar  poderão,  subsidiadas  pelas  características  da  GC,  promover  importantes

contribuições. 
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1.3 O CONTEXTO ORGANIZACIONAL ESCOLAR E A GESTÃO DO CONHECIMENTO

Os estudos que consideram a escola como uma organização de trabalho são

identificados desde os anos 30, no âmbito da Administração Escolar, durante o período

da Escola Nova,  e foram marcados por  uma concepção funcionalista  e burocrática,

característica da administração empresarial (LIBÂNEO, 2001).

A partir dos anos 80, a escola como organização de trabalho passou a receber

um enfoque crítico, mas sem preocupação com os aspectos técnico-administrativos e

organizacionais.  Voltada  para  a  organização  das  demandas  da  escola,  com  o

desenvolvimento de ações práticas e atitudes implicadas na esfera de seu trabalho,

atualmente a gestão pode ser conceituada como:

[...]  um processo  de  mobilização  de  competência  e  da  energia  de  pessoas
coletivamente organizadas para que, por sua participação ativa e competente,
promovam a  realização,  o  mais  plenamente  possível,  dos  objetivos  de  sua
unidade de trabalho, no caso, os objetivos educacionais (LÜCK, 2009, p. 21).

Amparado  nos  estudos  acerca  da  organização  e  gestão  da  escola,  Libâneo

(2001) defende que, atualmente, destacam-se três tipos de concepções de organização

e  gestão:  a  concepção  técnico-científica,  a  auto-gestionária  e  a  democrático-

participativa.

A concepção técnico-científica “[...]  baseia-se na hierarquia de cargos e funções

visando  a  racionalização  do  trabalho,  a  eficiência  dos  serviços  escolares.  Tende  a

seguir princípios e métodos da administração empresarial” (LIBÂNEO, 2001, p. 02). São

características desse tipo de gestão: a divisão técnica do trabalho escolar, com poder

centrado no diretor e a ênfase no cumprimento de normas, regras e procedimentos

burocráticos de controle das atividades.

A  concepção  auto-gestionária  “[...]  baseia-se  na  responsabilidade  coletiva,

ausência de direção centralizada e acentuação da participação direta e por igual de

todos os membros da instituição” (LIBÂNEO, 2001, p. 02). Esse tipo de gestão recusa

todas as formas de autoridade e poder instituído, centrando-se nas decisões coletivas e

recusando as normas e sistemas de controle, com ênfase nas inter-relações e na auto-

gestão da escola.
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A concepção democrática-participativa é aquela que se estabelece na: 

[...]  relação orgânica entre a direção e a participação do pessoal da escola.
Acentua a importância  da busca de objetivos  comuns assumidos por  todos.
Defende  uma  forma  coletiva  de  gestão  em  que  as  decisões  são  tomadas
coletivamente  e  discutidas  publicamente.  Entretanto,  uma  vez  tomadas  as
decisões coletivamente,  advoga que cada membro da equipe assuma a sua
parte  no  trabalho,  admitindo-se  a  coordenação  e  avaliação  sistemática  da
operacionalização  das  decisões  tomada dentro  de  uma tal  diferenciação  de
funções e saberes (LIBÂNEO, 2001, p. 03).

Essa concepção de gestão democrática-participativa é centrada na qualificação e

competência profissional,  com acompanhamento e avaliação sistemáticos visando a

reorientação  das  ações  e  tomada  de  decisões.  As  mudanças  da  sociedade  e  as

demandas da gestão escolar exigem que a “[…] gestão educacional  deve levar  em

conta:  os  desafios  que  se  colocam  à  educação  exigindo  revisões  constantes  na

formulação dos objetivos educacionais e as mudanças na sociedade” (SANTANA et al.,

2012, p. 63).

Para Lück (2009, p. 26) a gestão escolar é entendida como:

[...]  uma dimensão e um enfoque de atuação na estruturação organizada  e
orientação  da  ação  educacional  que  objetiva  promover  a  organização,  a
mobilização  e  a  articulação  de  todas  as  condições  estruturais,  funcionais,
materiais e humanas necessárias para garantir o avanço dos processos sócios
educacionais.

Tomando como base o que prega a Constituição Federal de 1988, Freitas et al.

(2002) destacam a necessidade de se adotar um padrão de gestão onde a participação

dos envolvidos seja coletiva de modo a garantir a qualidade da educação. 

A constituição Federal de 1988 já apontava para modificações necessárias na
gestão  educacional,  com  vistas  a  imprimir-lhes  qualidade.  Do  conjunto  dos
dispositivos  constitucionais  sobre  educação,  é  possível  inferir  que  essa
qualidade  diz  ao  respeito  caráter  democrático,  cooperativo,  planejado  e
responsável  da  gestão  educacional,  orientado  pelos  princípios  arrolados  no
artigo 206 da mesma. Entre estes,  colocam-se a garantia de um padrão de
qualidade do ensino e a gestão democrática (FREITAS et al., 2000, p. 58).

Para  Gonçalves  (2015),  a  gestão  escolar  tem  como  propósito  organizar  as

demandas internas e externas da escola promovendo o desenvolvimento das ações e

atitudes implicadas na ação prática e, sobretudo, na esfera de seu trabalho.
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No entanto, as instituições escolares são organismos vivos e dinâmicos, e como
tal devem ser entendidos. Assim, ao caracterizar-se por uma rede de relações
entre os elementos que nelas interferem, direta ou indiretamente, à sua direção
demanda  um novo  enfoque  de  organização.  A gestão  abrange,  portanto,  a
dinâmica  do  seu  trabalho  como  prática  social,  que  passa  a  ser  o  enfoque
orientador da ação diretiva executada na organização de ensino (GONÇALVES,
2015, p. 98)

A busca pela escola democrática, ou seja, de qualidade para todos, é um desafio

a ser enfrentado por todos aqueles que se preocupam com a melhoria contínua da

educação. Nesta mesma linha de pensamento, Lück  afirma (2009, p. 12) “[...] nenhuma

escola  pode  ser  melhor  do  que  os  profissionais  que  nela  atuam  [...]”,  e  assim,  a

qualidade  do  ensino  ofertado  pela  escola  perpassa  pela  qualidade  da  formação  e

competências daqueles que a compõem, dentre eles, os gestores escolares, dos quais

fazem parte o diretor, o diretor assistente ou auxiliar, os coordenadores pedagógicos, os

supervisores, orientadores educacionais e secretários escolares.

Ao se referir  às competências necessárias para o desempenho da função de

gestor, Lück (2009) estabelece que esse profissional deve ter como objetivo: 

[...] estabelecer os parâmetros necessários, tanto para orientar o exercício do
trabalho em questão, como para orientar os estudos e preparação para esse
exercício. Também se constitui em um sistema de avaliação de efetividade do
trabalho realizado (LÜCK, 2009, p. 12). 

A atuação do gestor  educacional,  até  pouco tempo atrás,  estava relacionada

apenas à sua visão ou competência. Mas a diversidade da atual demanda escolar exige

que o trabalho de gestão escolar se constitua em “[...] uma estratégia de intervenção

organizadora  e  mobilizadora,  de  caráter  abrangente  e  orientado  para  promover

mudanças e desenvolvimento dos processos educacionais [...]” (LÜCK, 2009, p. 25).

Em reforço a essas ideias, Vieira, Almeida e Alonso (2003, p. 74) afirmam que o

gestor  escolar  dirige  suas  ações  sob  a  concepção  da  "[...]  co-responsabilidade,

parceria,  colaboração,  interação,  solução  de  problemas  em  comum,  diálogo,

aproximação de todos os interessados". Freitas et al. (2002, p. 42) acrescentam que,

para desempenhar esse papel, há exigência de um novo perfil de gestor:
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Decorre uma tendência para que o cargo ou função de gestor seja ocupado(a)
por profissionais da educação ou do mundo da administração de negócios que
demonstrem mérito  e  competência  comprovada,  sejam lideres,  desenvolvam
lideres participativos e democráticos em seu ambiente,  além de se sentirem
seguros o bastante para conviverem com outros líderes. 

O  grande  desafio  para  o  gestor  escolar  é  o  de  oferecer  uma  educação  de

qualidade sem deixar de lado os outros segmentos da escola, como o pedagógico, o

financeiro, a administrativo, o legal, além de estabelecer um bom relacionamento com a

comunidade.

No entendimento de Libâneo (2013), a gestão escolar vai além de se ter um

profissional que dirige a organização da forma que melhor lhe convier, ou seja, a gestão

escolar ou estar gestor de uma organização escolar exige uma mudança de paradigma

do poder centralizado e unilateral. A gestão escolar envolve o campo da participação

coletiva e consciente nas decisões tomadas de forma que estas sirvam para nortear,

planejar e efetivar as ações em todas as dimensões da organização escolar.

A  gestão  desempenhada  de  maneira  competente  e  comprometida  com  os

interesses da escola e da comunidade tem efeito  positivo  sobre o processo ensino

aprendizagem. O formato de gerência da escola é que desencadeia o processo de

aprendizagem e delineia as ações e metodologias para que tudo aconteça de forma

efetiva e com qualidade (LÜCK, 2000).

O  sistema  educacional  pautado  na  GC tem  como  prerrogativa  estimular  as

competências  que  os  envolvidos  oferecem e,  posteriormente,  as  competências  que

cada pessoa possui individualmente (EMYDIO; ROCHA, 2012). Para ser bem-sucedida

e dar suporte ao gestor escolar, a  GC precisa de insumos como o conhecimento e a

informação. 

A gestão escolar efetiva conta com os processos das diferentes dimensões que

ficam sob o seu escopo de ações, compartilhado entre todos os que fazem parte da

equipe  de  profissionais  da  organização.  No  contexto  organizacional  escolar,  é

fundamental que o gestor conheça a totalidade das dimensões que o compõe e uma

grande  aliada  nessa  tarefa  é  a  GC,  que vem  se  destacando  nas  organizações

escolares, tanto públicas como privadas, como recurso estratégico para a gestão. 
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A GC é,  por  assim  dizer,  a  capacidade  de  lidar  de  forma  criativa  com  as
diferentes dimensões do conhecimento, desde sua criação a partir de dados,
sua transformação em informações, e, a partir da análise das informações e sua
transformação  em  conhecimento  propriamente,  sua  contextualização,
categorização, armazenamento,  uso e disseminação, correção, compilação e
reutilização (ROSSETTI; MORALES, 2007, p. 132).

O gestor escolar também assume um caráter de responsabilidade em promover

a integração dos diferentes setores e atores na organização e condução do trabalho

diário, que alcança cinco dimensões de acordo com o CONSED. São elas: Gestão de

resultados educacionais; Gestão pedagógica; Gestão participativa; Gestão de serviços

e  recursos  e  Gestão  de  pessoas.  Apesar  de  serem  estudadas  separadamente,  as

dimensões da gestão escolar se inter-relacionam, pois estão envolvidas no processo

dinâmico da organização e a combinação eficiente de todas essas dimensões é que

poderá proporcionar o sucesso de uma gestão.
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2 PRÁTICAS E FERRAMENTAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO

As práticas de GC são de grande importância para as organizações, pois é por

meio delas que os indivíduos podem criar, disseminar e utilizar seus conhecimentos de

maneira a alcançar novos objetivos.

Segundo a disposição de Batista (2004) sobre as práticas de GC destaca-se que

elas: 

[...] se caracterizam por atividades que: são executadas regularmente; têm a
finalidade de gerir as organizações; são baseadas em padrões de trabalho; são
voltadas  para  a  produção,  retenção,  disseminação,  compartilhamento  ou
aplicação do conhecimento dentro das organizações e na relação delas com a
sociedade (BATISTA, 2004, p.15).

De  acordo  com  Batista  (2004),  as  práticas  alinham-se  com  as  estratégias

organizacionais  e  a  visão  de  futuro,  pois  o  conhecimento  é  aplicado  dentro  das

organizações e em contato com o mundo exterior. O autor ainda afirma que a GC, como

prática de gestão organizacional, captura e absorve todo o conhecimento que promova

o desenvolvimento organizacional e pode ocorrer por meio de práticas, conforme ilustra

o Quadro 2, a partir de exemplos observados em muitas organizações:

Quadro  3 - Práticas e Ferramentas de Gestão do Conhecimento.
PRÁTICA OU

FERRAMENTA DE GC
DETALHAMENTO

Fóruns ou Listas de
Discussão

É  uma  ferramenta  que  pode  ser  utilizada  como: elementos  de
organização  do  estudo  de  determinado  tema  ou  texto;  espaços  de
socialização e fortalecimento de relações sociais; espaço de troca de
experiências,  reflexões  e  informações;  biblioteca  e  para  distribuição
/conteúdos específicos; lista de avisos e distribuição, ou para coleta de
informações e meio de documentação e relato.

Educação Corporativa É o ato no qual o conhecimento desenvolve competências essenciais
que é desenvolvido por meio da compreensão de conceitos e técnicas,
que gera o saber.

Narrativas É  um  método  de  investigação,  que  permite  a  produção  de
conhecimentos de acordo com as experiências vividas pelo sujeito em
todo seu processo de formação e de desenvolvimento em sua prática
pedagógica.

Mentoring É  uma  ferramenta  na  qual  o  professor,  ou  gestor  irá  adquirir
competências  necessárias  para  lidar  com as   diversas   questões  e
desenvolver um conjunto de estratégias na qual seja  o ser capaz de
motivar os alunos, o ser capaz de  lidar com  as diferenças individuais,
com os pais e a comunidade.
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Coaching É  uma  ferramenta  na  qual  tanto  os  gestores  como  os  professores
desenvolvem  habilidades  para  planejar,  organizar  e  proporcionar  o
autoconhecimento e obter excelentes resultados em seu trabalho.

Universidade corporativa
É  uma  ferramenta  voltada  para  formação  técnica,  que  incentiva  os
alunos a aprender e torna os gestores aptos a criar e gerenciar projetos
que  estimulem  as  habilidades  dos  professores  na  qual  possam
proporcionar um excelente aprendizado.

Comunidade de Prática É o  conhecimento  que  se  adquiri  não  somente  com  uma atividade
específica,  mas  através  da aprendizagem humana de acordo com a
interação social.

Benchmarking Trata-se de uma ferramenta que avalia e compara tudo aquilo que dês
envolvemos ou fazemos. É o  feedback recebido sobre algo que está
ou  não  funcionando  com  o  objetivo de  avaliar  o  desempenho  de
todos.

Melhores Práticas Buscam analisar os processos e as ações desenvolvidas nas escolas
fazendo  com  que  consigam  atingir  seus  objetivos  e  metas
educacionais. É uma ferramenta que pode induzir desempenho escolar
e  os  gestores  articulem  uma  busca  constante  pela  melhoria  da
aprendizagem.

Memória Organizacional É o processo que aprofunda a discussão sobre as práticas pedagógicas
do professor, do pedagogo e da construção do conhecimento tácito no
ambiente interno da escola, utilizando a informação e as experiências
vividas no contexto futuro como percepção e reflexão sobre a realidade
interna do espaço escolar.

Inteligência
organizacional

É uma ferramenta que necessita de uma boa gestão para que todos
os  envolvidos  no  processo  sejam  orientados  sobre  o  papel  que  a
escola  representa  em  sua  comunidade  e  na  sociedade  em  geral ,
direcionando  suas  ações  para  o  desempenho  dos  objetivos
organizacionais. 

Mapeamento ou Auditoria
de Conhecimento

Auxiliar no processo de construção do conceito de espaço do espaço
escolar, promovendo a identificação das diferentes funções e atividades
que cada um exerce. 

Gestão por Competências Auxilia  o  indivíduo  a  construir  estratégias  para  resolver  conflitos,
aprender a cooperar, conviver e interagir em uma diversidade cultural e
saber  viver  com normas,  tornando-o  capaz  de  resolver  situações  e
problemas do cotidiano, que envolvem diversos graus de complexidade.

Banco de Competências
organizacional

Essa ferramenta envolve o conhecimento adquirido com o propósito de
auxiliar  e coordenar  as  capacidades  e  integração  entre  funções  do
ambiente escolar. 

Banco de competências
individuais

É  a  capacidade  que  permite  ao  sujeito  a  aprender,  agir,  pensar,
enfrentar  situações  e  relacionar  os  diferentes  conhecimentos  em
diversas  situações  educativas.  Consiste  em  uma  lista  on-line  dos
funcionários, elaborando um perfil da experiência e conhecimentos dos
mesmos,  obtidos  por  meio  do  ensino  formal,  de  treinamento  e
aperfeiçoamento.

Gestão do Capital
Intelectual

Objetiva  o  conhecimento  e  o  desenvolvimento  das  competências.
Contribui  para  criar  uma  visão  compartilhada,  desenvolver  e  dar
autoridade aos indivíduos para tomar decisões. 

Portais/intranets/extranets É  uma  ferramenta  que  garante  as  informações  internas  de  uma
organização onde compartilha as informações e conhecimento apenas
com parte organizacional.

Sistemas Workflow Garante que todas as funções sejam planejadas e controladas, fazendo
com  que  haja  comunicação  e  troca  de  informações  mais  eficientes
entre  os departamentos envolvidos,  assim como garante que toda e
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qualquer tarefa seja executada.

Gestão de Conteúdo É o processo de organizar, e consolidar e armazenar de forma eficiente
as informações e o conhecimento.

Gestão Eletrônica de
Documentos (GED)

É uma forma prática e eficiente de organizar arquivos, abreviando as
informações em formato digital com segurança e garante a agilidade
dos processos internos da organização.

Data Warehouse É uma ferramenta usada para facilitar o uso da informação, ajuda a
reunir os dados espalhados de uma organização de um modo coeso e
adequado e são armazenados de uma forma integrada.

DecisionSupport Systems
(DSS)

É  uma  ferramenta  voltada  apenas  para  os  gestores  na  qual  lhes
permitem decidir todo o processo de tomada de decisão dentro de uma
organização.

Balanced Scorecard
(BSC)

Mede a capacidade com que as organizações estão desempenhando a
sua a perspectiva financeira, a da comunidade, a dos seus processos
internos, da aprendizagem e do crescimento.

Data Mining É utilizada para analisar os dados, explorar, validar, verificar, e definir o
problema.

Customer Relationship
Management (CRM)

É  utilizar  para  analisar  e  gerenciar  as  relações  com  as  pessoas,
capacitar o conhecimento de acordo com suas necessidades. É uma
ferramenta que armazena todas as informações atuais de cada pessoa
que compõe uma organização.

Key Performance
Indicators (KPI)

Indicadores que auxiliam o gestor a definir suas ações na tomada de
decisões,  onde  suas  iniciativas  estão  efetivamente  atendendo  aos
objetivos propostos pela organização.

Enterprise Resource
Planning (ERP)

Analisa  metas  e  desempenho,  avalia  o  desempenho  de  cada
funcionário, armazena todo o trabalho administrativo e operacional feito
numa organização.

Fonte: Batista (2004; 2006) adaptado pela autora (2018).

Na escola,  há  diversas  instâncias  em que  as  práticas  e  ferramentas  da  GC

podem ser  potencializadas de forma a beneficiar  o  desempenho do gestor  escolar.

Reconhecer  e  se  apropriar  nas  vantagens  que  a  GC oferece  para  construção  e

compartilhamento  do  conhecimento  abrevia  caminhos,  minimizam  esforços,  evita  o

retrabalho e fortalece a equipe. Nessa atmosfera harmoniosa de troca, motivada pela

colaboração de todos os  envolvidos e nesse caso destacam-se os profissionais  da

escola, a educação de qualidade fica mais próxima de ser alcançada.
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2.1 PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO RELACIONADAS À GESTÃO DE

RECURSOS HUMANOS

2.1.1 Fóruns/lista de discussões

Os fóruns ou listas de discussões apresentam-se como práticas que oportunizam

a discussão e a troca de informações, por meio de discussões, compartilhamentos e

experiências, de maneira a contribuir para o aperfeiçoamento dos processos e para a

aprendizagem organizacional (BATISTA, 2006).

Os fóruns presenciais são definidos por Batista e Quandt (2015, p. 18) como “[...]

espaços para discutir, homogeneizar e compartilhar informações, ideias e experiências

que contribuirão para o desenvolvimento de competências e para o aperfeiçoamento de

processos e atividades da organização”. 

Na parte administrativa, os fóruns são oportunidades para se relacionar e buscar

informações: “[...] caso o servidor tenha alguma dúvida sobre determinado assunto e

queira maiores informações, este é o lugar certo para encontrar respostas, entrando em

contato com outras pessoas que saibam do assunto” (SCHLESINGER, 2008, p. 60).

Dessa maneira, Levy (2001) comenta que essa ferramenta possibilita converter o

conhecimento tácito em explícito,  ou seja,  pela externalização do conhecimento que

acontece na interação coletiva.

2.1.2 Educação corporativa

A ferramenta da educação corporativa “[...] compreende processos de educação

continuada, estabelecidos com vistas à atualização do pessoal de maneira uniforme em

todas  as  áreas  da  organização”  (BATISTA,  2005,  p.  17).  Essa  ferramenta  é

implementada sob a forma de Educação a Distância ou universidade corporativa, que

pode ser definida como: 

[...]  a  constituição  formal  de  unidade organizacional  dedicada  a  promover  a
aprendizagem ativa e contínua dos colaboradores da organização. Programas
de educação continuada, palestras e cursos técnicos visam desenvolver tanto
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os  comportamentos,  atitudes,  e  conhecimentos  mais  amplos,  como  as
habilidades técnicas mais específicas [...] (BATISTA, 2005, p. 17).

Dentro do contexto educacional, a educação corporativa se enquadra nos cursos

de capacitação para os diversos setores da escola e cursos de formação à distância,

que promovem a continuidade dos estudos dos professores e funcionários, buscando a

aprendizagem  contínua,  tanto  de  maneira  individual  como  coletiva,  e  trazendo

benefícios para a escola: 

[...]  organizações voltadas à aprendizagem implicam a formação de pessoas
que aprendam a ver a realidade pela perspectiva sistêmica, que desenvolvam
suas  atividades  e  que  passem  a  expor  e  reestruturar  modelos  mentais  de
maneira  colaborativa.  Esse  conceito  está  diretamente  relacionado  com  o
processo  de  externalização,  internalização  e  socialização  do  conhecimento
(SCHLESINGER et al., 2008, p.18).

O gestor escolar que busca nas práticas da  GC os meios para melhorar seu

trabalho poderia, amparado na ferramenta da educação corporativa, incentivar e facilitar

a participação dos funcionários e professores da escola.  Sobre esse assunto,  Lück

(2009, p. 88) traz a seguinte contribuição:

O desenvolvimento  da  competência  profissional  é  de  vital  importância  para
todos  que  atuam  em  educação,  como  condição  de  aprimoramento  de  sua
identidade  profissional  baseada em promoção  de  resultados  cada  vez  mais
eficazes e capacidade de responder efetivamente aos desafios sempre novos
da educação.

 São várias as formas de capacitação ofertadas pela Secretaria de Educação ao

longo  do  ano  letivo,  além  de  promover  momentos  para  a  disseminação  do

conhecimento  adquirido  nas  capacitações.  Dentre  as  funções  atribuídas  ao  gestor

escolar,  encontram-se  o  acompanhamento,  a  orientação  e  o  direcionamento  da

capacitação  em  serviço,  de  maneira  a  transformar  os  resultados  em  melhoria  da

qualidade de ensino aos alunos.
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2.1.3 Narrativas

As  narrativas  são  histórias  compartilhadas  que  servem  para  transmitir

conhecimentos e compartilhar experiências entre os componentes de um organização

ou mesmo de pessoas externas a ela.  As reuniões pedagógicas também se constituem

como espaços em que podem ser empregadas técnicas de  GC, como as narrativas,

que  são  “[...]  técnicas  utilizadas  em  ambientes  de  gestão  do  conhecimento  para

descrever assuntos complicados, expor situações e/ou comunicar lições aprendidas, ou

ainda interpretar mudanças culturais” (BRASIL, 2003, p. 22).
Por meio dessa ferramenta, a transmissão do conhecimento tácito se realiza no

compartilhamento  do  conhecimento  dos  mais  experientes  para  os  mais  novos,

estimulando a disseminação desse conhecimento.

2.1.4 Mentoring

Ao  orientar  e  promover  os  momentos  de  envolvimento  da  escola  com  a

comunidade, o gestor escolar está realizando uma ação comparável ao desempenho de

Mentoring  dentro  da Gestão do Conhecimento.  O  Mentoring  é uma modalidade de

gestão na qual “[...]  um  expert  participante (mentor) modela as competências de um

indivíduo ou grupo, observa e analisa o desempenho, e retroalimenta a execução das

atividades do indivíduo ou grupo” (BATISTA, 2015, p. 20). De acordo com Chiavenato

(2006),  tal  ferramenta  cria  novos horizontes  e  amplia  as  competências  atuais  e  se

estende para o futuro em termos de carreira profissional.
Tendo em mente esses objetivos, o gestor pode lançar mão dessa ferramenta

em várias práticas, como reuniões de pais e mestres, Conselho Escolar, comemorações

e muitas outras opções que são apresentadas durante o decorrer do ano letivo para

realizar o envolvimento da comunidade com as questões escolares. Também é nesses

momentos que os participantes podem estabelecer diálogos,  trocar experiências, de

maneira a estabelecer fortes relações de trabalho entre a escola e a comunidade e

assim enxergar novas possibilidades de melhoria no ensino (SANTOS, 2008).

2.1.5 Coaching
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A ferramenta de  Coaching pode ser compreendida como uma prática parecida

com a de mentoring, com a diferença de que o Coaching não participa da execução das

atividades, fazendo parte de um “[...] processo planejado de orientação, apoio, diálogo e

acompanhamento, alinhado às diretrizes estratégicas” (BATISTA, 2006, p. 15).

No ambiente escolar, o gestor poderá lançar mão dessa ferramenta ao organizar

as atividades que envolvam os membros da comunidade escolar, sem necessariamente

estar envolvido, como: Semanas Pedagógicas; reuniões de professores; capacitações e

palestras. Enfim, o  Coaching passa a ser o gestor que coordena, orienta, dá apoio e

está pronto para contribuir para o desenvolvimento da pessoa, seja de maneira pessoal

ou profissional e, como consequência, para o desenvolvimento da organização escolar.

2.1.6 Universidade corporativa

A  universidade  corporativa  é  um  processo  contínuo  de  geração  do

conhecimento, conforme afirma Batista (2006), de maneira a promover a aprendizagem

contínua dos participantes da organização.

Essa  prática  é  característica  de  cursos  de  capacitação  e  de  formação

continuada,  palestras  e  outros  momentos  em  que  ocorre  o  desenvolvimento  e  o

aperfeiçoamento profissional dos indivíduos envolvidos na organização, e que pode ser

identificada nas mesmas situações quando ocorrem no meio escolar.

2.1.7 Comunidades de prática

Outra ferramenta de  GC são as  Comunidades de Prática ou Comunidades de

Conhecimento, que são “[...] grupos informais e interdisciplinares de pessoas unidas em

torno de um interesse comum” (BATISTA, 2015, p. 20). Nas comunidades de prática as

pessoas podem compartilhar experiências e conhecimentos ao descrever situações ou

vivências através da narrativa de histórias (YOUNG, 2010).
Batista  (2006,  p.  20)  define  essa  prática  como  “[...]  técnicas  utilizadas  em

ambientes de gestão do conhecimento para descrever  assuntos complicados,  expor

situações e/ou comunicar lições aprendidas ou, ainda, interpretar mudanças culturais”.



46

São comunidades auto-organizadas,  que permitem a colaboração de pessoas

internas ou externas à organização e que facilitam a transferência de melhores práticas

de conhecimentos e lições aprendidas (KATO; DAMIÃO, 2006; TERRA, 2005). 

No âmbito escolar, tal ferramenta se encontra de acordo com os princípios da

gestão democrática, ao permitir a participação da comunidade nas questões escolares

e da gestão de pessoas, ao integrar os vários setores da escola. No período em que os

participantes  da  comunidade  escolar  estão  reunidos,  compartilham  informações,

discutem  questões  relativas  ao  funcionamento  da  escola  e  trocam  conselhos  e

opiniões,  na  busca  de  resolver  os  problemas  apresentados  e  de  acordo  com  as

necessidades da escola (SCHLESINGER, 2008).

2.  2  PRÁTICAS  DE  GC  RELACIONADAS  À  ESTRUTURAÇÃO  DE  PROCESSOS

ORGANIZACIONAIS

2. 2. 1 Benchmarking

O gestor escolar contemporâneo poderá buscar na GC algumas ferramentas que

podem auxiliar em seu trabalho ou identificar, nas práticas escolares, aquelas que já

são aplicadas, para buscar um maior entendimento e potencializar os seus resultados.

Dentre as ferramentas das quais o gestor poderá se utilizar está a de Benchmarking,

que  é  conceituada  como  “[...]  a  busca  sistemática  das  melhores  referências  para

comparação aos processos, produtos e serviços da organização” (BATISTA et al., 2005,

p. 16).

De acordo com Garvin (2000),  o  Benchmarking é uma forma de observar  as

experiências de outras organizações para o desenvolvimento de novas expectativas.

Voltando  esse  conceito  para  o  ambiente  escolar,  o  Benchmarking  se  refere  ao

conhecimento de outras experiências positivas, na escola ou mesmo fora dela, ou seja,

ter ciência de práticas que foram implantadas em outras escolas com êxito. 

A respeito do Benchmarking, Garvin (2000) traz a seguinte contribuição:

[...]  é  um  processo  sistemático  que  parte  de  pesquisas  exaustivas  para  a
identificação das organizações com as melhores práticas;  prossegue com o
estudo cuidadoso das próprias práticas e desempenho; progride com um plano
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sistemático de visitas e entrevistas;  e conclui  com a análise dos resultados,
desenvolvimento de recomendações e programa de implementação (GARVIN,
2000, p. 66).

A aplicação  dessa  ferramenta  no  meio  escolar  corresponderia  à  análise  de

indicadores, comparando resultados de outras escolas, para buscar nos modelos que

obtiveram sucesso os exemplos para debates, estudos e discussões. 

Purcidônio (2008, p. 61) afirma que “[...] fazer Benchmarking significa identificar

de  modo  sistemático  as  melhores  práticas  e  assimilá-las  para  melhorar  o  próprio

desempenho organizacional”, ou seja, no meio educacional, é buscar ter conhecimento

das ações e projetos desenvolvidos em outras escolas, ou mesmo no interior da própria

escola  e  aproveitar-se  dessas  experiências  para  melhorar  os  resultados  das

intervenções da gestão.

2.2.2 Melhores práticas

As melhores práticas possibilitam identificar e difundir as ações exitosas e que

“[...] podem ser definidas como um procedimento validado para a realização de uma

tarefa ou solução de um problema” (BATISTA, 2012, p. 60).

Em  relação  às  melhores  práticas,  Machado,  Urpia  e  Forno  (2017,  p.  160)

sugerem que, “[...] por meio de um planejamento criterioso, se procure identificar quais

as práticas, competências e processos que possibilitaram com que estas estivessem

mais bem colocadas nos indicadores postulados na prática anterior”.

Com a  adoção  dessa  modalidade  as  organizações  podem aprender  com as

experiências compartilhadas e, assim, impedir que o conhecimento se perca ou fique

restrito a algumas pessoas. Ao compartilhar o conhecimento, a prática possibilita que

este  seja  empregado  por  outros,  servindo  para  reduzir  o  tempo  dos  processos  e

otimizar os serviços da organização.

Um exemplo de que essa prática já se encontra no meio escolar é a utilização

dos  resultados  da  Prova  Brasil,  os  quais,  depois  de  analisados,  retornam  para  as

escolas na forma de gráficos e tabelas que devem ser analisados pela comunidade

escolar, bem como o desempenho da escola. Ao final,  são propostas alternativas e

formas de buscar melhorar os índices alcançados nos vários setores, seja no número
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de reprovações ou evasão de alunos como nos resultados das disciplinas.

2.2.3 Mapeamento do conhecimento

Outra  ferramenta  que  pode  auxiliar  na  estruturação  de  processos

organizacionais no ambiente escolar é o Mapeamento ou auditoria do conhecimento.

Conforme preconiza Batista (2015):

Mapeamento  ou  auditoria  do  conhecimento  é  o  registro  do  conhecimento
organizacional sobre processos, produtos, serviços e relacionamento com os
clientes.  Inclui  a  elaboração  de  mapas  ou  árvores  do  conhecimento,
descrevendo fluxos e relacionamentos de indivíduos, grupos ou a organização
como um todo (BATISTA, 2015, p. 17).

Relacionando a prática de Mapeamento do conhecimento ao meio educacional,

observa-se que não basta o gestor ter ciência dos espaços, bens materiais e físicos,

bem como o capital humano que a escola possui, mas que saiba quais são as relações

entre eles, qual o uso que se faz desses recursos dentro do sistema educacional:

O  mapeamento  do  conhecimento  tem  como  utilidade  prática  direcionar  os
gestores para que estes saibam o que se sabe dentro da organização, o que dá
suporte para se evitar ambiguidades, retrabalhos ou outras situações em que se
investe em recursos que já se possui (LÜCK, 2009, p. 106). 

Na  prática,  o  Mapeamento  do  conhecimento  corresponde  ao  registro

organizacional da instituição, como processos, serviços e os vínculos existentes entre

todos aqueles que fazem parte da comunidade escolar e que desempenham função

essencial para o seu funcionamento. 

2. 2.4 Banco de competências individuais

O Banco de competências individuais é outra ferramenta da qual o gestor escolar

poderia  se  utilizar,  pois  consiste  em  “[...]  um  repositório  de  informações  sobre  a

capacidade técnica, científica, artística e cultural das pessoas” (BATISTA, 2015, p. 17).

Sua forma mais simples constitui  uma  lista on-line  dos funcionários, elaborando um
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perfil da experiência e conhecimentos dos mesmos, obtidos por meio do ensino formal,

de treinamento e aperfeiçoamento.

No  meio  educacional,  tal  ferramenta  já  existe  no  serviço  público,  servindo

inclusive  para elevação do profissional  da  educação,  e  pode ser  obtida  nos canais

online  da Secretaria  de  Educação do Paraná,  no setor  de Recursos Humanos dos

Núcleos Regionais de Educação.

2.2.5 Inteligência organizacional 

Os sistemas de Inteligência organizacional são voltados para a transformação de

dados em inteligência,  buscando  apoiar  a  tomada de  decisão,  ou  seja,  organizam,

inovam, criam e reúnem informações que atuam efetivamente com o conhecimento

(BATISTA, 2006). Como as escolas se utilizam de recursos públicos para manutenção,

esta prática pode ser muito útil, por apoiar a tomada de decisão. 

Ao  promover  a  institucionalização  de  alguns  segmentos  da  escola,  a  gestão

também estará se utilizando de uma prática que favorecerá o seu desempenho no

estabelecimento  de  ações  para  a  melhoria  do  funcionamento  da  escola,  como

Associação de Pais e Mestres  e Funcionários (APMF),  Conselho Escolar  e  Grêmio

Estudantil.

2.2.6 Gestão por competências 

Os  sistemas  de  Gestão  por  competências  descrevem  os  fluxos  e

relacionamentos dos indivíduos, grupos ou a organização, mostrando para as pessoas

onde  encontrar,  o  quê  ou  quem,  quando  as  mesmas  necessitam  de  determinado

conhecimento (PURCIDÔNIO, 2008).

De acordo com Leuch (2006, p. 54):

Esse  processo  consiste  no  estabelecimento  de  objetivos  e  metas  a  serem
obtidos,  segundo  os  propósitos  estratégicos  da  organização,  para  ‘depois,
identificar a lacuna entre as competências necessárias à consecução desses
objetivos e as competências internas disponíveis na organização’ .
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Batista  et  al.  (2005)  consideram  que  as  práticas  na  área  da  gestão  por

competências são necessárias para buscar superar as deficiências no desempenho dos

componentes da organização:

As  práticas  nesta  área  visam  determinar  as  competências  essenciais  à
organização,  avaliar  a  capacitação  interna  com  relação  aos  domínios
correspondentes  a  essas  competências,  e  definir  os  conhecimentos  e
habilidades que são necessários para superar as deficiências existentes com
relação ao nível desejado para a organização (BATISTA et al., 2005, p. 15).

Na  escola,  identifica-se  esse  tipo  de  prática  realizada  por  pedagogos  e

orientadores  educacionais  com  professores  e  alunos,  atendendo  às  dificuldades

encontradas  no  exercício  da  profissão  e  buscando  soluções  para  os  problemas

encontrados nessa relação. Podem ser citados como exemplo, as dificuldades relativas

à  disciplina,  a  discussão  sobre  o  desempenho  dos  alunos  de  maneira  individual  e

coletiva e também auxiliam nos problemas individuais, em conversas, reuniões, enfim,

em ações que almejam resolver as dificuldades encontradas, buscando ajuda externa à

escola, quando necessária.

2.2.7 Banco de competências organizacionais

O Banco de competências organizacionais consiste em um levantamento das

capacidades  e  conhecimentos  dos  indivíduos,  que  possibilita  ao  gestor  orientar  e

coordenar as ações entre os componentes da organização, por meio da integração das

funções da equipe. 

É uma prática com a qual se envolve a maioria dos componentes da escola,

como direção, equipe docente, administrativa, pedagógica e até mesmo os alunos, que

pode estar presente nos cursos de formação e atualização de pessoal.

2.2.8 Gestão do capital intelectual
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A  prática  de  Gestão  do  capital  intelectual  se  refere  ao  conhecimento  e  o

desenvolvimento das competências, que contribuem para auxiliar o gestor na tomada

de decisões. 

Na escola, estão presentes nos Conselhos de Classe, reuniões pedagógicas e

planejamentos,  dos quais  participam professores,  equipe pedagógica  e  funcionários

técnico-administrativos, bem como a direção.

2.2.9 Memória organizacional

Para a organização, a ferramenta da Memória organizacional é fundamental para

a retenção do conhecimento e para o armazenamento de experiências passadas que

irão sustentar as decisões no presente (MENEZES, 2006).
Tal ferramenta é necessária para que o conhecimento possa ser disseminado a

partir das informações daqueles que já vivenciaram as situações que se apresentam. A

partir  do  conhecimento  já  construído,  é  possível  encontrar  de  forma mais  rápida  a

solução de problemas e assim efetivar o sucesso da organização. 
No contexto  escolar, o  resgate  pela  memória  organizacional,  pode acontecer

durante palestras,  cursos de formação,  troca de experiência,  reuniões pedagógicas,

dentre outras oportunidades para a interação entre os componentes da escola.

2.3  PRÁTICAS  DE  GESTÃO  DO  CONHECIMENTO  RELACIONADAS  À  BASE

TECNOLÓGICA E FUNCIONAL

A base tecnológica e funcional tem a função de dar suporte à GC, por meio das

ferramentas  da  tecnologia  que  podem  ampliar  e  acelerar  a  velocidade  de

compartilhamento do conhecimento. 

O domínio dos recursos tecnológicos,  segundo Rosa (2012),  agrega valor ao

processo  de  seleção,  combinação  e  recombinação  de  informações,  proporcionando

maior fluidez na construção ou compartilhamento de conhecimento. Além dessas ideias,

Moran (2013) enfatiza que o uso de novas linguagens e da tecnologia é um grande

facilitador ao contribuir para a evolução dos indivíduos. A produção de conhecimento a

partir do compartilhamento de conhecimento requer engajamento e interação.
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Defende-se aqui que o gestor escolar contemporâneo é aquele que, além das

atribuições  burocráticas  na  área  pedagógica  e  administrativa,  envolve  também  a

participação coletiva e consciente dos demais envolvidos. Esse tipo de relacionamento

só será consistente se a comunicação e a informação entre seus pares forem claras e

eficazes de maneira que alcance a todos.

Em suas pesquisas sobre práticas e ferramentas de GC com base tecnológica,

Batista  (2006)  aponta  os  portais/intranets/extranets  são  definidos  como  práticas  e

ferramentas  de  colaboração;  Fóruns  (presenciais  e  virtuais),  sistemas  Workflow,

gerenciamento  de  conteúdo,  GED,  Data  Warehouse,  Data  Mining,  Customer

Relationship  Management (CRM),  Balanced  Scorecard (BSC),  Sistema  de  Apoio  à

Decisão  (DSS),  Enterprise  Resource  Planning (ERP)  e  Key  Performance  Indicator

(KPI). 

No  entendimento  de  Batista  (2006),  as  práticas  e  ferramentas  baseadas  em

tecnologia  apoiam  o  gerenciamento  do  Conhecimento  Organizacional  e  incluem  a

automação  e  o  gerenciamento  de  informações  que  podem  ocorrer  por  meio  de

aplicativos, ferramentas de tecnologia da informação que promovem captura, difusão e

compartilhamento.  

2.3.1 Portais/intranets/extranets/ fóruns

No campo educacional, as ferramentas de informática possibilitam à secretaria

da escola manter mapas informativos atualizados: “[...] essas ferramentas não apenas

facilitam  o  trabalho  realizado  como  dão  agilidade  ao  processo  e  garante  maior

divulgação  da  vida  da  escola,  suas  ações  e  resultados,  condição  para  sua

democratização” (LÜCK, 2009, p. 108). Tais ferramentas possibilitam ao gestor maior

segurança para orientar o trabalho administrativo e para que possa compreender as

informações  disponibilizadas  nos  mais  diversos  campos  da  informática  no  meio

educacional.
Um desses espaços são os portais de colaboração /intranets/extranets/ fóruns,

que são:

[...]  sistemas  informatizados  que  capturam  e  difundem  conhecimento  e
experiência entre trabalhadores/departamentos. Um portal é um espaço web de



53

integração dos sistemas corporativos, com segurança e privacidade dos dados.
O portal pode constituir-se em um verdadeiro ambiente de trabalho e repositório
de conhecimento para a organização e seus colaboradores, propiciando acesso
a todas as informações e aplicações relevantes, e também como plataforma
para  comunidades  de  prática,  redes  de  conhecimento  e  melhores  práticas
(BATISTA, 2012, p. 58).

O Ministério da Educação criou em 2007 o Portal do Professor, que é constituído

por sete grandes áreas: o Jornal do Professor, Recursos Educacionais, Espaço de Aula,

Ferramentas  de  Interação  e  Comunicação,  Links,  Cursos  e  Materiais  e  Plataforma

Freire. O objetivo do Portal do Professor é:

[...] criar um leque de possibilidades para oferecer aos professores de qualquer
região  do  País,  a  condição  necessária  para  conhecer,  avaliar  e  selecionar
situações mais adequadas à realidade da sua escola  e  dos seus alunos,  e
poder, a partir das experiências conhecidas, enriquecer, transformar e inovar a
sua prática (BIELSCHOWSKY; PRATA, 2010, p. 12).

Com ampla abrangência, o Portal é acessível por todos os professores do Brasil

via Internet,  e oferece cursos superiores gratuitos, em convênio com 76 Instituições

Públicas de Ensino Superior, em 21 estados, por meio da Plataforma Paulo Freire. São

também disponibilizados  links,  recursos educacionais (vídeos, imagens, simuladores,

cursos e materiais visando a atualização e capacitação dos professores, além de fóruns

de colaboração e participação (EMYDIO; ROCHA, 2012).
No  Paraná,  a  Secretaria  de  Educação  conta  com  um portal  de  informações

acessível a toda a comunidade escolar, denominado Portal Dia-a-Dia Educação, que se

trata  de  uma  ferramenta  tecnológica  que  se  encontra  dividida  em  ambientes  com

conteúdos voltados para professores, alunos, gestores e comunidade. Além disso, os

usuários podem participar  do Portal  enviando sugestões,  partilhando experiências e

disponibilizando materiais, que podem ser vídeos, artigos, sugestões de leituras, livros

e filmes, etc., sendo assim, uma ferramenta ativa e dinâmica.

O Ministério da Educação também conta com vários canais que, em GC, são

denominados  espaços  colaborativos  virtuais  e  permitem  o  trabalho  conjunto  entre

pessoas  independentemente  de  onde  elas  estejam  fisicamente  (BATISTA,  2015).

Dentre eles destacam-se o Portal do Professor, a Plataforma Paulo Freire, a TV Escola,

dentre outros.
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2.3.2 Sistema de workflow

Os Sistemas de Workflow utilizam ferramentas de automação do fluxo ou trâmite

de  documentos  e  processos  voltados  ao  controle  da  qualidade  da  informação  de

documentos, controle de pagamentos,  estatísticas de desempenho dos funcionários,

etc.  (BATISTA  et  al.,  2005;  BALDAM  et  al.,  2002).  No  entendimento  de Purcidônio

(2008, p. 83) “[...] os Sistemas Workflow são um método informatizado que dispõe de

suporte voltado a processos padronizados de negócio, permitindo codificar, de forma

mais rígida, os processos de transferência do conhecimento”.

Pode ser identificado no meio escolar na parte administrativa, tanto da secretaria

da escola como da SEED, bem como no planejamento dos professores e no plano de

ação do diretor, que trazem as definições referentes às ações educativas de maneira

normatizada pela Instituição.

2.3.3 Gestão de conteúdos

A  Gestão  de  Conteúdos  atua  no  gerenciamento  de  bens  de  informação,

automatizando  o  fluxo  de  trabalho  de  conteúdo,  acompanhando  como  é  criada,

apresentada,  catalogada e indexada a informação,  com o objetivo de aperfeiçoar  o

desempenho do empregado (TERRA; GORDON, 2002).

Para Batista (2012, p. 60), a Gestão de Conteúdos: 

[...]  trata da representação dos processos de seleção, captura,  classificação,
indexação, registro e depuração de informações. Tipicamente envolve pesquisa
contínua  dos  conteúdos  dispostos  em  instrumentos,  como  base  de  dados,
árvores  de  conhecimento,  redes  humanas  etc.[...]  É  essa  ferramenta  que
mantém  atualizada  as  informações,  as  ideias,  as  experiências,  as  lições
aprendidas e as melhores práticas documentadas na base de conhecimentos.

Facilita e motiva à produção de conteúdo e seu uso, coleta, organiza e dissemina

as informações entre seus usuários, pois, supervisiona todo o volume de informações

que permeia as empresas (DESOUZA, 2003; PARREIRAS; BAX, 2003).

2.3.4 Gestão eletrônica de documentos
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A  Gestão eletrônica de documentos (GED)  “[...]  é uma prática de gestão que

implica  adoção  de  aplicativos  de  controle  e  emissão,  edição  e  acompanhamento,

distribuição,  arquivamento  e  descarte  de  documentos”.  Batista  (2012,  p.  58).  Ela

garante  a  criação  e  manutenção  de  documentos  eletrônicos  de  forma  confiável  e

autêntica, pois implica na adoção de aplicativos informatizados (BALDAM et al., 2002).

Tais ferramentas de informações encontram-se disponibilizadas no meio escolar

com outras denominações, como o Sistema Estadual de Registro Escolar (SERE), que

se trata  de  um sistema informatizado de administração escolar  de  uso restrito  das

escolas e controlado pela SEED:

O Sistema Estadual de Registro Escolar (Sere) é um ‘Sistema de Informações’
desenvolvido  com  a  finalidade  principal  de  racionalizar  as  atividades
burocráticas  da  secretaria  da  escola.  Atualmente  é  composto  pelo Sistema
Escola Web, Sistema Seja e um Banco de Dados Central que armazena os
dados gerados pelas escolas (PARANÁ, 2018).

Nele encontram-se informações relativas à movimentação de alunos e dados

estatístico-educacionais, como registro de matrículas, transferências, evasão escolar,

aprovação e reprovação dos alunos.

2.3.5 Data Warehouse 

Essa  ferramenta  permite  reunir  dados  que  se  encontram  espalhados,  para

integrá-los de maneira a que possam ser acessados mais facilmente, como nos bancos

de dados da SEED, pelos gestores técnico-administrativos. Promove a integralização

dos  dados  de  uma organização  que  geralmente  se  encontram fragmentados  e  em

diferentes ambientes.

 Por meio da identificação de padrões, tendências, discrepâncias ou outros tipos

de condições, é possível se apropriar de informações de forma mais rápida e acessível.

Desta forma é possível se obter visão geral da organização e como ela funciona; Isso

subsidiará  o  gestor  em  sua  tomada  de  decisão.  Sabe-se  que  a  escola  está

regulamentada por políticas educacionais e subordinada ao Ministério da Educação,
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mas a operacionalização dos processos que dão vida à escola requer planejamento e

estratégias pautadas na realidade particular de cada uma. 

Conforme Batista (2015,  p.  20),  a  Data Warehouse  é “[...]  uma tecnologia de

rastreamento de dados com arquitetura hierarquizada disposta em bases relacionais,

permitindo versatilidade na manipulação de grandes massas de dados”.

Outra situação que vale a pena destacar com relação a Data Wharehouse e isso

é muito conveniente no contexto escolar, é o desempenho dos alunos e o seus histórico

de vida escolar. Entende-se que possuir uma base de dados onde as informações estão

concentradas  e  podem  ser  acessadas  de  forma  rápida  e  precisa  combinada  à

necessidade  de  informação  com  a  sua  disponibilidade,  certamente  seria  muito

satisfatório para a organização escolar como um todo.

2.3.6 Decision Support Systems (DSS)

O  Decision  Support  Systems  oferece  suporte  à  tomada  de  decisões  dos

gestores, auxiliando na sua capacitação e em sua formação, que consiste em estudos,

discussões, fóruns e troca de experiências entre os gestores. É definido por Bento et al.

(2017, p. 248), “[...] como o sistema de suporte à tomada de decisão, baseado na TI,

que apoia a construção, a análise do modelo de raciocínio sobre a estrutura de um

problema organizacional, ou simplesmente a escolha e a otimização de variáveis para

tomada de decisão”.

2.3.7 Balanced Scorecard

A prática Balanced Scorecard (BSC) é uma ferramenta utilizada pelo gestor no

que se refere principalmente a indicadores financeiros, bem como de indicadores de

desempenho para alcançar metas ou realocar recursos. Também tornam a estratégia, a

missão e os valores da organização acessíveis aos colaboradores (KAPLAN; NORTON,

1997).
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Nas escolas,  tal  ferramenta pode ser de grande utilidade para o gestor, para

auxiliá-lo na prestação de contas da escola e na administração dos recursos que são

disponibilizados pelo órgão mantenedor. 

2.3.8 Data Mining

Na escola tal ferramenta tecnológica pode auxiliar o gestor na busca e análise de

dados, em busca de soluções de problemas e considera-se que esteja presente em sua

formação e capacitação. Conforme Batista (2015, p. 20), “[...] os mineradores de dados

são  instrumentos  com  alta  capacidade  de  associação  de  termos,  permitindo-lhes

‘garimpar’ assuntos ou temas específicos”.

2.3.9 Customer Relationship Management (CRM)

O Customer Relationship Management (CRM) nada mais é do que um módulo

do Enterprise Resource Planning (ERP). No meio escolar, tal ferramenta tem o valor de

registrar os dados e informações dos componentes da escola, possibilitando ao gestor

uma visão mais ampla da situação por conhecer melhor as características de cada um

da comunidade escolar. Com isso, os registros armazenados pela SEED, Secretaria

Escolar e SERE cumprem a função dessa ferramenta, ao qual o gestor tem acesso de

maneira informatizada.

2.3.10 Key Performance Indicators (KPI)

A tradução do inglês de  Key Performance Indicators  (KPI) pode ser entendida

como indicador chave de desempenho. Essa ferramenta, de Gestão do Conhecimento,

representa a combinação de indicadores de desempenho que podem ser  utilizados

para  a  realização  de  medidas  voltadas  para  a  melhoria  do  desempenho  e  para  o

alcance dos objetivos institucionais.

No ambiente escolar tal ferramenta de GC pode ser empregada em mecanismo

de avaliações institucionais, para identificar os indicadores de desempenho da escola,
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para depois serem analisados pelos próprios componentes dessa escola, na busca do

estabelecimento de ações voltadas para a melhoria da oferta de ensino.

2.3.11 Enterprise Resource Planning (ERP)

O Enterprise Resource Planning (ERP) é um sistema que pode ser visto como

uma  ferramenta  da  GC,  por  oferecer  suporte  para  melhoria  da  pesquisa  e  do

desenvolvimento  de serviços  na organização pela  automação e  armazenamento  de

informações.

Conforme  asseguram  Urpia  et  al.  (2018,  p.  90),  “[...]  as  organizações  estão

explorando seu uso para melhorar o seu funcionamento e a eficiência do seu processo

de planejamento de recursos”. Desse modo, a escola também pode se utilizar do ERP

no mesmo sentido, cujo uso em bancos de dados da SEED pode vir a se tornar uma

ferramenta  que  auxiliará  o  gestor  para  a  tomada  de  decisões,  pois  proporciona  o

acesso às informações de maneira contínua e segura.

As  organizações,  entre  seus  aspectos  processuais  constroem  e  armazém

informações  que  sustentam  as  bases  de  conhecimentos,  No  entanto,  a  tecnologia

amplia a autonomia e facilita a prática da Gestão do Conhecimento, por meio de seus

recursos,  que  favorecem  o  compartilhamento  formal  ou  informal  de  informação,

favorecendo a construção de novos conhecimentos (BATISTA, 2006; HELMANN,2007). 

2.4 O USO DE PRÁTICAS E FERRAMENTAS DE GESTÃO DE CONHECIMENTO NO

CONTEXTO ESCOLAR

A Gestão do Conhecimento tem evoluído muito nas últimas décadas, ocupando

seu espaço nas mais diversas áreas e com o objetivo de capacitar as organizações a

atingir  resultados,  por  meio  da  transferência,  disseminação  e  compartilhamento  do

conhecimento e da informação. 

As  organizações  buscam  utilizar  a  Gestão  do  Conhecimento  para  se

transformarem  em  espaços  que  estimulem  o  aprendizado,  a  criação  e  o

compartilhamento do conhecimento,  especialmente na esfera privada,  em que há o
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desafio constante de gerar novos serviços e produtos, movido pela competitividade do

mercado.

Dentre essas organizações,  encontra-se a escola,  que pode se beneficiar  da

utilização dos conceitos da Gestão do Conhecimento no seu meio, com a finalidade de

melhorar o seu desempenho como instituição social. Apesar das práticas e ferramentas

de  GC  serem  utilizadas  comumente  nas  áreas  empresariais  e  industriais,  esses

recursos também podem ser direcionados para o meio escolar, desde que mantidas as

devidas proporções de atuação e respeitadas às legislações que regem a instituição

escolar.

A escola encontra-se organizada de forma que seus objetivos sejam alcançados,

como  o  de  oferecer  uma  educação  de  qualidade  e,  para  que  isso  aconteça

efetivamente, sua estrutura organizacional é composta dos mais diferentes segmentos. 

[...]  a  organização  e  gestão  refere-se  aos  meios  de  realização  do  trabalho
escolar, isto é, à racionalização do trabalho e à coordenação do esforço coletivo
do pessoal que atua na escola, envolvendo os aspectos, físicos e materiais, os
conhecimentos  e  qualificações  práticas  do  educador,  as  relações  humano-
interacionais,  o  planejamento,  a  administração,  a  formação  continuada,  a
avaliação  do  trabalho  escolar.  Tudo  em  função  de  atingir  os  objetivos
(LIBÂNEO, 2013, p. 57).

Libâneo (2001) distingue duas concepções de gestão e organização da escola:

no primeiro enfoque, científico-racional, a organização da escola “[...] é tomada como

uma realidade objetiva, neutra, técnica, que funciona racionalmente; portanto, pode ser

planejada, organizada e controlada, de modo a alcançar maiores índices de eficácia e

eficiência” (LIBÂNEO, 2001, p. 1). Esse é o modelo mais encontrado de funcionamento

da escola, com organograma de cargos e funções, com suas hierarquias, normas e

regulamentos.  A  gestão,  nessa  concepção,  teria  como  figura  central  o  diretor,

responsável pela tomada de decisões e pelo estabelecimento dos planos de ação, com

pouca participação das pessoas que trabalham na escola.

No segundo enfoque, crítico, de cunho sócio-político, a organização escolar é

entendida  “[...]  como  um  sistema  que  agrega  pessoas,  importando  bastante  a

intencionalidade e as interações sociais que acontecem entre elas, o contexto sócio-

político etc.” (LIBÂNEO, 2001, p. 1). Sob essa perspectiva, a organização escolar seria
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uma  construção  social,  realizada  por  professores,  alunos,  pais  e  comunidade,

resultando em diferentes formas de gestão democrática.

De acordo com Souza (2012, p. 07):

As  questões  de  organização  e  gestão  referem-se  ao  conjunto  de  normas,
diretrizes,  estrutura  organizacional,  ações,  procedimentos  e  condições
concretas que garantam o bom funcionamento da escola e da sala de aula,
tendo  em vista  a  aprendizagem  e  o  desenvolvimento  do  aluno.  Por  isso  a
organização escolar necessária é aquela que oferece os meios mais seguros e
eficazes para atender aos objetivos e funções da escola

A maioria  das  escolas,  atualmente,  encontra-se  organizada  por  equipes  de

pessoas e processos para execução de serviços e seus protocolos, funcionando sob o

suporte da base tecnológica funcional. 

Além  dos  componentes  humanos  necessários  para  cada  setor  da  escola,  a

organização escolar também dispõe de instrumentos que auxiliam a atingir os objetivos

e a manter o funcionamento da escola. Conforme Libâneo (200, p. 07):

Esses  elementos  constitutivos  da  organização  são  designados,  também,  na
bibliografia  especializada,  de funções administrativas  ou etapas do processo
administrativo.  Os  autores  geralmente  mencionam  as  quatro  funções
estabelecidas  nas  teorias  clássicas  da  Administração  Geral:  planejamento,
organização, direção, controle.

A organização, de acordo com esse conceito, é a ação pela qual acontece a

racionalização de recursos e pela qual são viabilizadas as condições para que sejam

atingidos os objetivos planejados (LIBÂNEO, 2001).

A  distribuição  dos  componentes  da  escola  pode  ser  exemplificada  pelo

organograma proposto por Souza (2012), como observado na Figura 2.
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Figura 2: Organograma de uma organização escolar. 

Fonte: Souza (2012, p. 7).

A escola enquanto organização está apta a se enquadrar  como aquelas que

poderiam utilizar-se das práticas  de Gestão do Conhecimento  para  melhorar  o  seu

desempenho e o dos seus componentes. 

Batista (2006; 2012), em pesquisa realizada acerca das práticas e ferramentas

de  Gestão  do  Conhecimento,  dividiu-as  em  três  categorias:  gestão  de  recursos

humanos, estruturação de processos organizacionais e base tecnológica e funcional,

que são apresentadas em suas categorias, objetivos e com um elenco de ferramentas

correspondente ao seu propósito. Toda essa informação pode ser observada por meio

do Quadro 3. 

Quadro  3 - Categorias das ferramentas e práticas Gestão do Conhecimento.
Categorias Objetivos Ferramentas
Gestão de 
Recursos 
Humanos

Auxiliar  o  gestor  na construção  de  uma
equipe  capacitada  e  que  contribua  de
forma  natural  para  a  aprendizagem
organizacional, facilitando a transferência,
disseminação  e  compartilhamento  do
conhecimento e da informação.

Fóruns/lista de discussões;
Educação corporativa;
Narrativas;
Mentoring;
Coaching;
Universidade  corporativa;  comunidade
prática.
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Estruturação de 
processos 
organizacionais

Facilitar  a  geração,  retenção
organizacional  e  disseminação  do
conhecimento organizacional.

Benchmarking; melhores práticas; 
memória organizacional; Inteligência 
organizacional; Mapeamento do 
conhecimento; gestão por competência;
banco de competência organizacional; 
banco de competências individuais; 
gestão do capital intelectual; memória 
organizacional

Base tecnológica
e funcional

Dar  suporte  à  gestão  do  conhecimento
organizacional, incluindo a automação da
gestão da informação,  dos  aplicativos  e
das  ferramentas  de  Tecnologia  da
Informação  para  a  captura,  difusão  e
colaboração.

Portais/intranets/extranets; sistema de 
workflow; gestão de conteúdos; gestão 
eletrônica de documentos; data 
warehouse; decision support systems; 
balanced scorecard; data mining; 
customer relationship management; key
performance indicators; enterprise 
resource planning.

Fonte: Batista (2006; 2012), adaptado pela autora (2018).

Pela  descrição  dos  objetivos  das  categorias  propostas  por  Batista  (2006),

observa-se  a  relação entre  tais  ferramentas  e  práticas  e  os  componentes  do  meio

escolar:

a) Gestão de Recursos Humanos: em todos os setores escolares a gestão

de recursos humanos pode atuar, na buscar de melhor capacitar os indivíduos para o

seu  desenvolvimento  dentro  do  meio  escolar.  Para  que  esse  desenvolvimento

aconteça,  é  necessário  estimular  as  habilidades  de  cada  participante  da  escola,

buscando ampliar o seu conhecimento e garantir  o ensino de qualidade, através da

ampliação de sua formação. Na escola, a utilização da gestão voltada para os recursos

humanos abrange  os  docentes,  que são os  professores;  os  discentes,  que são os

alunos;  a  equipe  pedagógica,  que  são  os  pedagogos  e  orientadores  e  a  equipe

administrativa,  que  engloba  os  secretários,  auxiliares  e  também  os  auxiliares  de

serviços gerais.
b) Estruturação  de  processos  organizacionais:  da  mesma  forma  que  a

Gestão do Conhecimento, a gestão escolar tem como foco principal as pessoas e seu

desenvolvimento intelectual, emocional e social. Essa estruturação teria sua aplicação

na figura do gestor capacitado e mobilizado para facilitar a geração e disseminação do

conhecimento por todos, não somente da escola, mas de toda a comunidade em que

ela se  encontra  inserida.  São as  ações que integram as pessoas dentro  e  fora  da

escola, proporcionando trocas de experiências, diálogos, reflexões e o envolvimento de

todos com as questões escolares.
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c) Base tecnológica e funcional: a base tecnológica e funcional auxilia na

Gestão do Conhecimento ao disponibilizar as ferramentas de tecnologia da informação,

os aplicativos e a automação para acesso às informações. A ampliação do acesso às

ferramentas de informática produz novas oportunidades de inovação e crescimento. A

escola  utiliza  essa  categoria  para  atualizar  as  informações  referentes  aos  vários

componentes da escola, bem como o registro do desempenho dos alunos, através do

gerenciamento de documentos e de bancos de dados da Secretaria de Educação. Os

professores possuem à sua disponibilidade ferramentas tecnológicas como os portais

de conhecimentos e redes de interesse de comunidade, dentre outras. 

Por meio do Quadro 4 é possível conferir como as ferramentas ou práticas de

Gestão  do  Conhecimento  se  enquadrariam  no  meio  escolar  e  quais  seriam  seus

usuários.

Quadro  4 - Práticas e ferramentas da GC no meio escolar.
Ferramentas Contexto Escolar Usuários

Comunidade prática Reuniões  pedagógicas,  com  os
pais,  formação  de  colegiados,
Conselho  Escolar  e  o  Grêmio
Estudantil

Professores,  alunos  e  equipe
gestora e de apoio

Educação corporativa Palestras,  formação  continuada  e
educação à distância

Professores,  equipe  gestora  e  de
apoio

Universidade corporativa Cursos  de  capacitação,  palestras,
formação continuada

Professores, equipe gestora e de 
apoio

Fóruns/lista de discussões Cursos  de  capacitação,  palestras,
formação  continuada,  troca  de
experiências

Professores, equipe gestora e de 
apoio

Mentoring Reuniões e encontros pedagógicos Diretor,  equipe  pedagógica,
comunidade.

Coaching Palestras e cursos
Troca de experiências
Semana Pedagógica
Planejamento Escolar
Conselhos de Classe

Representantes  da  comunidade
escolar, professores

Narrativas Palestras e cursos
Troca de experiências
Semana Pedagógica

Representantes  da  comunidade
escolar, professores

Benchmarking Avaliações institucionais
Planejamentos
Conselhos de Classe

Professores, equipe gestora e de 
apoio

Melhores práticas Troca de experiências 
Reuniões pedagógicas

Professores, equipe gestora e de 
apoio

Mapeamento  do
conhecimento

Levantamento ou registro de toda a
organização  escolar,  como
processos,  serviços  e  os  vínculos

Diretor e equipe administrativa
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existentes entre eles.
Capacitação de diretor

Banco  de  competências
individuais

Reuniões pedagógicas
Planejamento
Semana Pedagógica

Professores,  coordenadores
pedagógicos e funcionários técnico-
administrativos

Inteligência organizacional Reuniões de Pais e Mestres, 
Conselho Escolar
Grêmio Estudantil

Corpo  docente  e  discente,  equipe
pedagógica,  diretor,  equipe
administrativa e de apoio

Memória organizacional Palestras e cursos
Troca de experiências
Semana Pedagógica

Professores,  coordenadores
pedagógicos
direção

Portais/intranets/extranets Portais  de  informações,  como
Portal  do  Professor,  a  Plataforma
Paulo Freire, a TV Escola,

Professores,  coordenadores
pedagógicos e funcionários técnico-
administrativos

Sistema de workflow SEED 
secretaria escolar
planejamento

Equipe  técnico-administrativa  e
direção

Gestão de conteúdos Conselhos de Classe,
reuniões pedagógicas

Equipe  técnico-administrativa  e
direção

Gestão  eletrônica  de
documentos

SEED
secretaria escolar
SERE

Equipe  técnico-administrativa  e
direção

Gestão  do  capital
intelectual

Conselhos de Classe,
reuniões pedagógicas,
planejamentos

Professores,  coordenadores
pedagógicos e funcionários técnico-
administrativos
direção

Gestão por competências Cursos  de  capacitação  e  de
formação

Professores,  coordenadores
pedagógicos e funcionários técnico-
administrativos
direção

Data Warehouse SERE
Secretaria Escolar

funcionários  técnico-administrativos;
direção

DecisionSupportSystems
(DSS)

Capacitação  e  formação  de
diretores

Direção

Balanced  Scorecard
(BSC)

Avaliações institucionais
Mecanismos  da  SEED,  como
prestação de contas
APMF

Toda a comunidade escolar

Data Mining Conselhos de Classe
Reuniões pedagógicas

Professores,coordenadores
pedagógicos
direção

Customer Relationship 
Management.

Secretaria Municipal e Estadual de
Educação (SEED)
secretaria escolar (SERE)

Toda a comunidade escolar

Key Performance 
Indicators

Avaliações externas Toda a comunidade escolar

Enterprise Resource 
Planning.

Banco de dados da SEED Toda a comunidade escolar

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

A seguir, são caracterizadas as práticas de Gestão do Conhecimento, de acordo

com  as  categorias  gestão  de  recursos  humanos,  estruturação  de  processos

organizacionais  e  base  tecnológica  e  funcional,  bem  como  quais  segmentos  da
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organização escolar poderiam se beneficiar do emprego da prática ou ferramenta de

Gestão do Conhecimento para aperfeiçoar seu funcionamento ou resultados.

3 METODOLOGIA 
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A metodologia adotada neste trabalho, quanto à sua natureza, foi à exploratória,

por considerar que esse tipo de pesquisa tem como objetivo “[...] proporcionar maior

familiaridade  com  o  problema,  com  vistas  a  torná-lo  mais  explícito  ou  a  constituir

hipóteses”  (GIL,  2002,  p.  41).  A  pesquisa  exploratória  visa  principalmente  o

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições (GIL, 2002). 

Com relação aos objetivos, pode ser classificada como descritiva, pois esse tipo

de  pesquisa  “[...]  visa  a  descrever  as  características  de  determinada população  ou

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis” (PRODANOV; FREITAS,

2013,  p.  52).  Nela,  o  pesquisador  registra  e  descreve  os  fatos  observados,  sem

interferir neles:

Tal pesquisa observa, registra, analisa e ordenam dados, sem manipulá-los, isto
é, sem interferência do pesquisador. Procura descobrir a frequência com que
um fato ocorre, sua natureza, suas características, causas, relações com outros
fatos. Assim, para coletar tais dados, utiliza-se de técnicas específicas, dentre
as quais  se destacam a entrevista,  o formulário,  o questionário,  o teste e a
observação (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 52).

Quanto ao tipo de abordagem, enquadra-se como qualitativa e quantitativa. O

método da pesquisa qualitativa leva em conta o significado que o sujeito atribui à sua

prática  sendo,  portanto,  um  sujeito  ativo,  que  constrói  e  participa  de  sua  história

(ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004).

Os resultados da pesquisa quantitativa, diferentemente da qualitativa, podem ser

quantificados,  recorrendo  à  linguagem  matemática  para  descrever  as  causas  e

resultados  da  pesquisa.  A pesquisa  quantitativa  é  centrada  na  objetividade  e  “[...]

considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados

brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros” (FONSECA,

2002, p. 20).

A utilização da pesquisa qualitativa em conjunto com a quantitativa possibilita

recolher  mais  informações  do  que  se  fosse  utilizada  uma das  formas  de  pesquisa

isoladamente (FONSECA, 2002).

De  acordo  com  Minayo  (2001),  a  diferença  entre  a  pesquisa  qualitativa  e

quantitativa  é  de  natureza:  a  pesquisa  quantitativa  apreende  a  região  visível,
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morfológica e concreta, enquanto que a qualitativa preocupa-se com os significados das

ações e relações, não captáveis em números e estatísticas. 

A  questão  norteadora  do  presente  trabalho  foi:  quais  seriam  os  níveis  de

implementação e  alcance das práticas  e  ferramentas  de  GC utilizadas  no contexto

escolar, de acordo com os gestores?

O objetivo  geral  desse trabalho foi  o  de analisar  o nível  de implantação e o

alcance das práticas e ferramentas da GC na Rede Municipal de Educação Básica de

uma cidade  da  região  noroeste  do  Paraná,  composta  por  110  escolas.  Buscou-se,

também, conferir como o nível de implantação e o alcance das práticas e ferramentas

da Gestão do Conhecimento impactam as seguintes dimensões: Gestão de resultados

educacionais, Gestão pedagógica, Gestão de pessoas, Gestão participativa e a Gestão

de serviços e recursos. 

Para  responder  ao  objetivo  proposto,  realizou-se  um  levantamento  inicial  de

quais  práticas  de  GC  são  utilizadas  pelos  gestores  destas  escolas  e  com  que

frequência o fazem. Também fora organizado um estudo comparativo entre as práticas

de GC e aquelas executadas no cotidiano da organização escolar, obtidas após análise

das respostas fornecidas pelos gestores por meio de um questionário de práticas de

Gestão do Conhecimento, composto por vinte e sete questões. 

Esse  instrumento  é  o  mesmo adotado pelo  Instituto  de  Pesquisa  Econômica

Aplicada (IPEA,)  já  validado e utilizado amplamente  por  Batista  (2004;  2006;  2012;

2015), Batista et al. (2005), Batista e Quandt (2015) (Ver Anexo 1).

O questionário foi aplicado durante a realização de um encontro de formação

continuada  para  gestores  escolares  promovido  pelo  Programa  de  Excelência  na

Educação Básica (PEEB), no dia 09 de outubro de 2017. Neste dia, dos 110 gestores,

somente 83 estavam presentes. 

O questionário aplicado sofreu algumas adaptações em cada uma das práticas.

Os resultados foram obtidos por meio de técnicas de estatística descritiva, tais como

análise de distribuição de frequência absoluta e relativa dos dados. 

As 27 práticas que mensuram o nível de implantação e de alcance da GC nas

organizações e aborda as categorias das práticas e ações referidas no instrumento de

coleta de dados são:
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a) Práticas relativas aos aspectos de gestão de recursos humanos, que se

destinam  a  favorecer  a  transferência,  a  disseminação  e  o  compartilhamento  de

informações  e  de  conhecimento.  Exemplos:  Fóruns/listas  de  discussão;  Educação

corporativa; Narrativas; Mentoring; Coaching; etc. 

b) Práticas  relativas  à  estruturação  dos  processos  organizacionais,  que

servem  para  facilitar  a  geração,  a  retenção,  a  organização  e  a  disseminação  do

conhecimento  organizacional.  Exemplo:  Melhores  práticas;  Memória  organizacional;

Inteligência organizacional; Mapeamento do conhecimento, etc.

c) Práticas de base tecnológica e funcional, que funcionam como suporte à

GC organizacional, como automação da gestão da informação, dos aplicativos e das

ferramentas  de Tecnologia  da  Informação (TI)  para  captura,  difusão e  colaboração.

Exemplo:  Portais/Intranets/Extranets;  Gestão  de  conteúdo;  Datamining; Gestão

eletrônica de documentos (GED), etc.

O PEEB é um programa de extensão institucional do Centro de Ensino Superior

de Maringá (UNICESUMAR),  protocolado no setor de pesquisa da instituição desde

2013 sob  o  número 084896.  Tem como foco,  investigar  quais  são os  impactos  no

desempenho escolar e na qualidade da educação considerando os aspectos: gestão

escolar, com o professor, família, sociedade civil  organizada e o aluno da educação

básica da rede pública municipal.

Participam atualmente do PEEB, por meio de termo de convênio assinado entre

a UNICESUMAR, o prefeito da cidade e a secretaria de Educação das 33 cidades da

região noroeste do Paraná, Sul do Brasil. 

No momento da formalização do convênio, também se concede autorização para

coleta de dados e realização de pesquisas nos espaços escolares da rede municipal

daquela  cidade  e  ambas  as  partes  são  orientadas  e  esclarecidas  a  respeito  da

necessidade da ética e sigilo com relação aos dados e informações geradas.

Para esse trabalho, limitou-se apenas a uma cidade devido à oportunidade de

concentração total  dos gestores escolares no mesmo espaço,  além de se tratar  da

cidade  com  maior  número  de  escolas,  ou  seja,  110.  Antes  de  responder  aos

questionários,  foram  apresentadas  aos  participantes  as  informações  sobre  o  seu

propósito, assim como a garantia de que os mesmos não seriam identificados ou teriam
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seus  nomes  associados  a  algum  dado.  Tendo  a  permissão  e  aceite  de  todos  em

participar, o questionário foi respondido ao final do encontro de formação e entregue

diretamente à equipe de pesquisadores presente no local. 

Gerhardt e Silveira (2009) entendem o questionário como um instrumento de: 

[...]  coleta  de  dados  constituído  por  uma  série  ordenada  de  perguntas  que
devem  ser  respondidas  por  escrito  pelo  informante,  sem  a  presença  do
pesquisador.  Objetiva  levantar  opiniões,  crenças,  sentimentos,  interesses,
expectativas, situações vivenciadas. A linguagem utilizada no questionário deve
ser simples e direta, para que quem vá responder compreenda com clareza o
que está sendo perguntado (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 69).

A escolha do questionário como instrumento para a coleta de dados se justifica

por  alguns pontos  positivos  que essa  técnica  apresenta,  como a  de que pode  ser

respondido  no  momento  em  que  os  sujeitos  pesquisados  considerarem  mais

conveniente  e  também  por  garantir  o  anonimato  dos  pesquisados,  dentre  outros

aspectos positivos que foram julgados mais relevantes do que os negativos.

Na elaboração e aplicação do questionário foram tomados alguns cuidados para

minimizar  as  desvantagens  desse  instrumento,  como  o  do  acompanhamento  do

preenchimento, a definição das circunstâncias em que foi aplicado e a homogeneização

do grupo pesquisado.

Para responder ao questionário,  os gestores escolares tinham como opção a

escala  de  Likert,  organizada  em  um  conjunto  de  quatro  alternativas  referentes  à

implementação, onde:

 0 - não existem planos para implementação da prática;

 1 - existem ações planejadas para a implementação da prática no futuro; 

 2 - a prática está em processo de implementação; 

 3 - a prática já está implantada; 

 4 - a prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes

para a organização.

Ao compilar os dados e a distribuição da frequência das respostas observou-se

outra variável, a daqueles que não responderam (n/r), que também foi considerada na

interpretação e classificação dos resultados. 
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Também foram coletados os dados referentes aos níveis de alcance das práticas

e ferramentas de GC, cuja análise considerou a seguinte escala, proposta por Batista

(2006; 2012):

1- Poucas iniciativas isoladas dentro da organização;

2 - Alguns departamentos usam a prática;

3 – Muitos departamentos usam a prática;

4 - Amplamente disseminada na organização.

Por meio do Quadro 5 é possível observar a escala para análise dos resultados

relativos  ao  nível  efetivo  de  alcance  das  práticas  de  gestão  de  conhecimento

relacionadas aos processos educacionais, cujos parâmetros foram adaptados daqueles

utilizados pelo IPEA (2005). Ela apresenta o nível efetivo de implantação e de alcance

dessas práticas e ferramentas de GC. Ver Quadro 5:

Quadro 5- Escala para análise dos resultados do nível efetivo de implantação e do estágio de amplitude
do alcance das práticas de gestão de conhecimento relacionadas aos processos educacionais.

Nível efetivo de implantação e alcance

das práticas de GC

Resultados obtidos

Nível baixo Entre 0% a 39%
Nível médio Entre 40% a 60%

Nível alto Acima de 60%
Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Os resultados obtidos no levantamento de dados foram analisados tendo como

amparo teórico as obras pesquisadas na revisão bibliográfica, que abordavam os temas

de gestão do conhecimento e gestão escolar, no sentido de obter informações atuais

sobre o problema da pesquisa, verificando as diversas opiniões dos pesquisados e são

apresentados a seguir.

 4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS
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Os dados obtidos foram apresentados de acordo com o nível  de  estágio  de

implantação e de alcance das práticas e ferramentas de Gestão do Conhecimento,

relacionadas pelos gestores das escolas pesquisadas. 

Na sequência, têm-se a apresentação dos resultados referentes aos níveis de

implementação e de alcance das práticas e ferramentas da Gestão do Conhecimento

para gestão de recursos humanos.

4.1 NÍVEIS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS PRÁTICAS E FERRAMENTAS DA GESTÃO

DO  CONHECIMENTO  RELACIONADAS  AOS  ASPECTOS  DE  GESTÃO  DE

RECURSOS HUMANOS

A  Gestão  de  recursos  humanos  tem  como  objetivo  auxiliar  o  gestor  na

construção  de  uma  equipe  capacitada  e  que  contribua  de  forma  natural  para  a

aprendizagem  organizacional,  além  de  facilitar  a  transferência,  disseminação  e

compartilhamento do conhecimento e da informação. 

Com relação ao estágio de implementação das práticas e ferramentas de GC, os

resultados encontrados podem ser observados por meio da Tabela 1, em que há a

distribuição de frequência relativa.

Tabela 1: Distribuição de frequência relativa referente à implementação das práticas e ferramentas de 
gestão do conhecimento relacionadas aos aspectos de gestão de recursos humanos.

ESTÁGIO DE IMPLANTAÇÃO* Soma dos

estágios
AÇÃO OU PRÁTICA 0 1 2 3 4 N/R 3+4

Comunidades de prática/

Comunidades de Conhecimento

12,2% 22,0% 20,7% 25,6% 18,3% 1,2% 43,9%

Mentoring 20,7% 12,2% 20,7% 25,6% 18,3% 2,4% 43,9%
Coaching 8,5% 11,0% 4,9% 48,8% 22,0% 4,9% 70,8%
Fóruns  (presenciais  e  virtuais)
listas de discussão

13,4% 1,2% 9,8% 35,4% 40,2% 0,0% 75,6%

Educação corporativa
7,3% 2,4% 4,9% 39,0% 46,3% 0,0% 85,3%

Universidade corporativa 6,1% 0,0% 4,9% 32,9% 56,1% 0,0% 89%
Narrativas 4,9% 9,8% 20,7% 24,4% 36,6% 3,7% 61%
Médias 10,4% 8,3% 12,3% 33,1% 33,9% 1,7% 67%

Fonte: Elaborada pela autora (2018).
*  0  -  não  existem  planos  para  implementação  da  prática;  1  -  existem  ações  planejadas  para  a
implementação da prática no futuro; 2 - a prática está em processo de implementação; 3 - a prática já
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está implantada; 4 - a prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para a
organização.

Conforme tais parâmetros adotados para a pesquisa, obteve-se que, em média,

33,1% dos  gestores  das  escolas  pesquisadas,  consideram  que  as  práticas  de  GC

relativas aos aspectos de gestão de recursos humanos já estão implantadas na escola.

Já 33,9% dos gestores afirmaram que, além de já estarem implantadas nas escolas,

tais  práticas  apresentam  resultados  importantes  para  a  organização.  Ou  seja,  em

média, 67% dos gestores consideram que as práticas de GC referentes aos recursos

humanos  já  estão  implantadas  nas  escolas,  o  que  constitui  um  nível  alto  de

implantação. 

Os  outros  resultados  indicaram  que,  em  média,  10,4%  dos  gestores

responderam  que  não  existem  planos  para  implementação  das  práticas;  8,3%

indicaram que existem ações planejadas para a implementação das práticas no futuro e

12,3% afirmaram que as práticas estão em processo de implementação na escola. 

A  distribuição  de  frequência  relativa  da  implementação  das  práticas  de GC

relacionadas aos aspectos de gestão de recursos humanos pode ser observada por

meio do Gráfico 1, favorecendo a visualização mais didática dos resultados. 
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Gráfico  1:  Distribuição  de  frequência  relativa  da  implementação  das  práticas  de  Gestão  de
Conhecimento relacionadas aos aspectos de gestão de recursos humanos.

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

A  partir  desses  resultados  pode-se  concluir  que,  referente  às  práticas  e

ferramentas  voltadas  à  gestão  de  recursos  humanos,  a  que  possui  maior  nível  de

implantação  com  resultados  relevantes  para  a  organização  é  a  da  Universidade

Corporativa e aquela que possui maior número de respostas considerando que não

existem planos para sua implementação é a prática de Mentoring.

Por meio do Gráfico 2 há a indicação dos níveis  de implementação de cada

prática  e  ferramenta de  GC relacionada aos recursos humanos,  de  acordo com os

resultados da soma dos níveis 3 e 4:
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Gráfico 2: Níveis efetivos de implementação de cada prática de GC relacionada aos recursos humanos 
(3+4).

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

É  possível  conferir  no  Gráfico  2  que  as  práticas  de  comunidades  de

prática/comunidades  de  conhecimento  e  Mentoring  apresentaram  nível  médio  de

implementação, enquanto que as práticas de Coaching, fóruns (presenciais e virtuais) /

listas  de  discussão,  educação  corporativa,  universidade  corporativa  e  narrativas

obtiveram níveis altos de implementação, ou seja, acima de 60%  de implementação nas

organizações.

4.2  NÍVEIS  DE  ALCANCE  DAS  PRÁTICAS  E  FERRAMENTAS  DE  GESTÃO  DO

CONHECIMENTO  RELACIONADAS  AOS  ASPECTOS  DE  GESTÃO  DE

RECURSOS HUMANOS

Além dos níveis de implementação, também foram coletados os dados referentes

aos níveis de alcance das práticas e ferramentas de  GC relacionadas aos recursos

humanos das escolas pesquisadas, apresentados por meio da Tabela 2. 
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Tabela 2: Distribuição de frequência relativa referente ao nível de alcance das práticas de gestão do 
conhecimento relacionadas aos aspectos de gestão de recursos humanos.

ALCANCE DENTRO DA ORGANIZAÇÃO* Soma dos

estágios
AÇÃO OU PRÁTICA 1 2 3 4 N/R 3+4

Comunidades de prática/

Comunidades de conhecimento

30,5% 31,7% 32,9% 2,4% 2,4% 35,3%

Mentoring 29,3% 34,1% 19,5% 15,9% 1,2% 35,4%
Coaching 20,7% 9,8% 30,5% 32,9% 6,1% 63,4%
Fóruns (presenciais e virtuais) / 
listas de discussão

22,0% 12,2% 29,3% 36,6% 0,0% 65,9%

Educação corporativa 13,4% 7,3% 29,3% 50,0% 0,0% 79,3%
Universidade corporativa 8,5% 4,9% 18,3% 68,3% 0,0% 86,6%
Narrativas 13,4% 18,3% 29,3% 35,4% 3,7% 64,7%
Médias 20,0% 16,9% 27,0% 34,5% 1,9% 61,5%

*1- Poucas iniciativas isoladas dentro da organização;2 - Alguns departamentos usam a prática; 3 – 
Muitos departamentos usam a prática;4 - Amplamente disseminada na organização.

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

 A média encontrada apontou que 34,5% dos gestores entendem que as práticas

e  ferramentas  da  Gestão  do  Conhecimento  relacionadas  com  recursos  humanos

encontram-se amplamente disseminadas na escola e 27% responderam que muitos

departamentos usam a prática, o que totaliza um nível alto de alcance, ou seja, 61%.

Um  total  de  20%  respondeu  que  as  práticas  e  ferramentas  existem  somente  em

algumas iniciativas isoladas e 16,9% de que alguns departamentos usam a prática.  

No Gráfico 3 pode-se observar a distribuição de frequência relativa de alcance

das práticas e ferramentas da Gestão do Conhecimento oferecendo suporte para o

entendimento dos resultados.

Gráfico 3: Distribuição da frequência de alcance das práticas e ferramentas da Gestão do Conhecimento
relacionadas aos aspectos de gestão de recursos humanos.
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Fonte: Elaborada pela autora (2018).

A leitura  dos  dados  permite  inferir  que  a  prática  ou  ferramenta  que  já  está

amplamente disseminada na escola é a da universidade corporativa  com 86,6%. O

resultado de que possui maior número de iniciativas isoladas dentro da escola se refere

às Comunidades de prática/comunidades de conhecimento com 30,5%, sendo a menos

disseminada. Ver Gráfico 4.

Gráfico 4: Níveis efetivos de alcance de cada prática de GC relacionada aos recursos humanos (3+4).

Fonte: Elaborada pela autora (2018).
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Os  números  indicam  um  baixo  nível  de  alcance  de  algumas  práticas  e

ferramentas da GC relativas aos aspectos de gestão de recursos humanos, embora

outras  alcançaram níveis  altos,  como  se  verifica  na  soma dos  estágios  3  e  4.  As

comunidades de prática/comunidades de conhecimento e Mentoring alcançaram baixos

níveis  de  alcance,  35,3%  e  35,4%  respectivamente  enquanto  que  as  práticas  de

Coaching, fóruns (presenciais e virtuais) / listas de discussão, educação corporativa,

universidade  corporativa  e  a  narrativas  obtiveram  níveis  altos  de  alcance  na

organização.

4.3  ANÁLISE  DOS  RESULTADOS  DOS  NÍVEIS  DE  ALCANCE  E  DE

IMPLEMENTAÇÃO  DAS  PRÁTICAS  RELACIONADAS  À  GESTÃO  DE

RECURSOS HUMANOS 

Para melhor visualização dos resultados referentes à implantação e ao alcance

das práticas e ferramentas de gestão de recursos humanos, são apresentadas cada

uma delas no formato de gráfico, permitindo a análise comparativa. 

4.3.1 Universidade corporativa

Por meio dos Gráficos 5a e 5b, é possível observar o posicionamento de alcance

e implementação do recurso Universidade corporativa apontada pelos gestores. 

Gráfico 5a: Universidade corporativa - alcance. Gráfico  5b:  Nível  de  implementação  – Universidade
Corporativa

Fonte: Elaborada pela autora (2018).



78

A prática da Universidade corporativa é a que se encontra implantada e que mais

apresenta resultados relevantes para a organização, com 56%. Também é a que está

mais amplamente disseminada, ou seja, 68%, sendo muito utilizada na escola. Apesar

dos resultados dessa prática, 6% dos gestores responderam que não existem planos

para sua implementação na escola.

A Universidade corporativa é aquela que se destina, de acordo com os conceitos

da Gestão do Conhecimento já explicitados nesse trabalho, à promoção da capacitação

contínua  dos  trabalhadores  da  instituição.  No  caso  das  escolas,  configura-se  em

programas de capacitação, palestras e cursos de formação continuada, destinados a

todo o corpo docente e administrativo, equipe pedagógica, de apoio e diretor.

4.3.2 Educação corporativa

A  formação  continuada  se  destaca  pelas  “[...]  ações  de  capacitação  e

aperfeiçoamento dos profissionais da escola para que realizem com competência suas

tarefas  e  se  desenvolvam  pessoal  Educação  corporativa  e  profissionalmente”

(LIBÂNEO, 2001, p. 07). Nesta definição, ficam evidentes as características de práticas

de  Gestão  do  Conhecimento  como  as  universidades  corporativas,  nas  quais  o

conhecimento é ampliado e compartilhado. 

Ainda com relação à formação, tem-se a também entendida como prática de

Gestão do Conhecimento. O ensino à distância e os cursos de graduação destinados

especificamente a professores disponibilizados em plataforma, são exemplos disso. 

Ao  responderem aos  questionários,  50% dos  gestores  consideram que  essa

prática já se encontra amplamente disseminadas na organização conforme pode ser

observado por meio dos Gráficos 6a e 6b:
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Gráfico 6a: Educação corporativa – alcance Gráfico 6b: Educação corporativa-implementação

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Outros 29,3% dos gestores indicaram que muitos departamentos já utilizam essa

prática enquanto 7% responderam que somente alguns departamentos a utilizam. Já

13,4%  consideraram  que  existem  poucas  iniciativas  em  relação  a  essa  prática  na

escola, o que representa uma contradição, uma vez que todas as escolas participantes

pertencem  a  uma  mesma  mantenedora,  que  oferta  oportunidades  de  formação

igualmente para a rede de escolas. Uma justificativa para explicar esse fator que pode

ter causado tal discrepância seria a falta de interesse em participar dessa modalidade

de formação, embora haja a oportunidade.

Os  dados  são  reforçados  com  a  análise  da  implementação  da  prática  da

Educação  corporativa  onde  46,3%  dos  gestores  responderam  que  a  prática  já  se

encontra  implantadas  com  resultados  positivos;  39%  de  que  a  prática  já  está

implantada; 4,9% consideram a prática em processo de implantação; 2,4% afirmam que

existem ações para implementação da prática, enquanto 7,3% responderam que não

existem planos para a implementação da prática na escola. 

Considerando  que  a  prática  já  está  estabelecida  pela  mantenedora,  como

afirmaram a maioria dos gestores, o que se pode induzir desse resultado é que, embora

já exista a prática da Educação corporativa na escola, um nível baixo de gestores não

conseguiu  estabelecer  a  relação  entre  a  prática  e  a  capacitação  que  acontece  na

escola.



80

4.3.3 Fóruns / listas de discussão

Os Fóruns (presenciais e virtuais) / listas de discussão, constituem espaços de

socialização,  troca  de  experiências  e  para  estudos  e  reflexões,  com o  objetivo  de

aperfeiçoamento  de  processos  e  atividades  da  organização.  Deles  fazem  parte  os

cursos de capacitação e atualização, palestras e encontros pedagógicos, nos quais os

participantes realizam a troca de informações e experiências, além de se atualizarem e

poderem fortalecer as relações sociais dentro da organização, que é a escola.

Com relação a essa prática, 36,6% dos gestores consideram que já se encontra

amplamente  disseminadas  na  organização;  29,3%  responderam  que  muitos

departamentos já utilizam essa prática; 12,2% assinalaram que alguns departamentos

utilizam essa prática e 22% consideram que existem poucas iniciativas em relação a

essa  prática  na  escola,  o  que  representa  um  nível  baixo,  mas  ainda  assim,  pela

importância que a prática tem para o bom funcionamento da escola, trata-se de um

número expressivo. Ver Gráficos 7a e 7b.

Gráfico 7a: Fóruns/listas de discussão – alcance Gráfico  7b:  Fóruns/listas  de  discussão  -
implementação

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

No que se refere à sua implementação, 40,2% dos gestores afirmaram que a

prática já se encontra implantada com resultados positivos; 35,4% responderam que a

prática já está implantada; 9,8% consideraram a prática em processo de implantação;

1,2%  responderam  que  existem  ações  para  implementação  da  prática,  e  13,4%
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indicaram  que  não  existem  planos  para  a  implementação  da  prática  na  escola,

reiterando os resultados obtidos com o nível de alcance. 

4.3.4 Narrativas

As Narrativas são técnicas que permitem ao sujeito a exposição de experiências

ou  situações  por  ele  vivenciadas  no  seu  processo  de  formação  e  de  sua  prática

profissional.  Estão  presentes  em  palestras,  cursos de  atualização,  capacitação  e

encontros pedagógicos. Se alcance e implementação pode ser visualizada por meio

dos Gráficos 8a e 8b.

Gráfico 8a: Narrativas – alcance Gráfico 8b: Narrativas – implementação

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Ao analisar os resultados, verifica-se que 35,4% dos gestores assinalaram que já

se encontra amplamente disseminadas na organização; 29,3% indicaram que muitos

departamentos já utilizam essa prática; 18,3% dos gestores responderam que alguns

departamentos utilizam essa prática e 13,4% afirmaram que existem poucas iniciativas

em  relação  a  essa  prática  na  escola.  Não  responderam  consistiu  em  3,7%  dos

gestores. 

Quando questionados a respeito da implementação da prática, 36,6% disseram

que a prática já se encontra implantada com resultados positivos; 24,4% responderam

que a prática já está implantada; 20,7% indicaram que a prática está em processo de
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implantação; 9,8% assinalaram que existem ações para implementação da prática e

4,9% afirmaram que não existem planos para a implementação da prática na escola.

Portanto, a prática apresenta um nível alto de implantação e de alcance na organização

da escola. 

4.3.5 Coaching

A prática de Coaching proporciona a disseminação do conhecimento, pois é uma

ferramenta  que  possibilita  ao  gestor  planejar,  organizar  e  proporcionar  o

autoconhecimento.  Na  escola,  ela  encontra-se  em encontros  pedagógicos,  no

planejamento  escolar, nos Conselhos de Classe,  enfim,  em momentos nos quais  o

gestor  oferece  apoio,  orientação,  diálogo  e  acompanhamento,  mas  não  participa

diretamente do processo.

Por meio dos Gráficos 9a e 9b, a respeito do alcance dessa prática, observa-se

que 32,9% dos gestores indicaram que já se encontra amplamente disseminadas na

organização; 30,5% disseram que muitos departamentos já utilizam essa prática; 9,8%

afirmaram que alguns departamentos utilizam essa prática e 20,7% responderam que

existem poucas  iniciativas  em relação  a  essa  prática  na  escola.  Não  responderam

consistiu em 6,1% dos gestores. 

Gráfico 9a: Coaching – alcance Gráfico 9b: Coaching – implementação

Fonte: Elaborada pela autora (2018).
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Com relação à implementação da prática, 22,0% dos gestores consideraram que

a prática já se encontra implantada com resultados positivos; 48,8% responderam que a

prática  já  está  implantada;  4,9%  afirmaram  que  a  prática  está  em  processo  de

implantação; 11% indicaram que existem ações para implementação da prática e 8,5%

assinalaram que não existem planos para a implementação da prática na escola. Com a

análise  dos  resultados,  pode-se  inferir  que  a  prática  apresenta  um  nível  alto  de

implantação e de alcance na escola. 

4.3.6 Mentoring

O gestor escolar está intimamente ligado à prática de Mentoring, pois é por meio

dela que se tem a possibilidade de adquirir as competências necessárias para observar

e analisar o desempenho dos indivíduos ou do grupo. O Mentoring também funciona no

desenvolvimento de estratégias que irão estimular o desempenho dos participantes na

comunidade escolar. Está presente em todos os momentos quando envolve aqueles

que fazem parte da escola. Esta prática pode ser utilizada pelo gestor em reuniões com

pais, professores, alunos e funcionários, bem como nas reuniões pedagógicas, para

tratar de assuntos referentes ao funcionamento da escola ou ao aproveitamento dos

alunos.  O alcance e implantação do  Mentoring podem ser observados por meio dos

Gráficos 10a e 10b.

Gráfico 10a: Mentoring – alcance Gráfico 10b: Mentoring – implementação

Fonte: Elaborada pela autora (2018).
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Após análise dos dados referentes ao alcance da prática de Mentoring, verificou-

se que 15,9% dos gestores indicaram que se encontra amplamente disseminadas na

organização.  Já  19,5%  disseram  que  muitos  departamentos  utilizam  essa  prática;

34,1%  afirmaram  que  alguns  departamentos  utilizam  essa  prática  e  29,3%

responderam que existem poucas iniciativas em relação a essa prática na escola; 1,2%

dos gestores não responderam. 

Com relação à sua implementação,  18,3% dos gestores  consideraram que a

prática  já  se  encontra  implantada com resultados  positivos;  25,6% disseram que  a

prática já  está implantada;  20,7% responderam que a prática está  em processo de

implantação;  12,2%  indicaram  que  existem  ações  para  implementação  da  prática;

20,7% afirmaram que não existem planos para a implementação da prática na escola e

2,4% não responderam ao questionamento. 

Pela análise dos resultados, pode-se inferir  que a prática apresenta um nível

médio de implantação e um baixo nível de alcance na escola. Tal resultado merece

atenção, já que a prática se refere justamente à atuação direta do gestor na escola e,

dessa forma, trata-se de uma auto-avaliação, na qual o próprio gestor necessita estar

ciente do papel que desempenha dentro da escola e de sua importância para o bom

funcionamento. 

4.3.7 Comunidades de prática/Comunidades de conhecimento

As  Comunidades  de  prática/Comunidades  de  conhecimento  constituem  uma

prática  que  permite  a  participação  de  pessoas  internas  ou  externas  à  organização

escolar, unidas por um mesmo interesse, que é o bom funcionamento da escola. São

exemplos do uso dessa prática  as  reuniões de pais  e  mestres e os  colegiados da

escola, o Conselho Escolar e o Grêmio Estudantil. 

Por meio dos Gráficos 11a e 11b pode-se observar como os gestores consideram

o uso dessa prática no contexto da escola. 
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Gráfico  11a:  Comunidades  de
prática/Comunidades de conhecimento – alcance

Gráfico  11b:  Comunidades  de
prática/Comunidades  de  conhecimento  –
implementação

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Os  resultados  encontrados  apontaram  que,  com  relação  ao  alcance  das

Comunidades de prática/Comunidades de conhecimento,  apenas 2,4% dos gestores

disseram  que  já  se  encontra  amplamente  disseminada  na  organização;  32,9%

afirmaram que muitos departamentos já utilizam essa prática; 31,7% responderam que

alguns  departamentos  utilizam  essa  prática;  30,5%  indicaram  que  existem  poucas

iniciativas em relação a essa prática na escola e 2,4% dos gestores não responderam. 

Com relação à implementação das Comunidades de prática/Comunidades de

conhecimento,  18,3%  dos  gestores  consideraram  que  a  prática  já  se  encontra

implantada com resultados positivos; 25,6% disseram que a prática já está implantada;

20,7% responderam que a prática está em processo de implantação; 22% indicaram

que existem ações para implementação da prática; 12,2% afirmaram que não existem

planos  para  a  implementação  da  prática  na  escola  e  1,2%  não  responderam  ao

questionamento. Os resultados mostraram que a prática apresentou um nível médio de

implementação, mas um baixo nível de alcance dentro da organização.
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4.4  NÍVEIS  DE  IMPLEMENTAÇÃO  DAS  PRÁTICAS  DE  GESTÃO  DO

CONHECIMENTO  RELACIONADAS  À  ESTRUTURAÇÃO  DOS  PROCESSOS

ORGANIZACIONAIS

A categoria estruturação de processos organizacionais se refere às práticas e

ferramentas  que  apresentam  o  propósito  de  facilitar  a  geração,  retenção  e

disseminação do conhecimento  organizacional,  que também tiveram seus níveis  de

implementação identificados neste trabalho. 

As  práticas  relacionadas  aos  processos  organizacionais  analisadas  foram:

Benchmarking; Melhores práticas; Inteligência organizacional; Memória organizacional;

Mapeamento  do  conhecimento;  Gestão  por  competências;  Banco  de  competências

organizacional; Banco de competências individuais; Gestão do capital intelectual. No

meio  escolar,  elas  favorecem a integração das pessoas tanto  dentro  como fora  da

escola, ao proporcionar troca de experiências, diálogos, reflexões e o envolvimento de

todos com as questões escolares. 

Ao analisar  as  questões contidas no questionário  respondido pelos  gestores,

obteve-se a frequência relativa no formato de percentual para cada uma das respostas.

A porcentagem relativa das alternativas de cada questão foi transformada em média

ponderada, conforme ilustra a Tabela 3. 

Tabela 3: Distribuição de frequência em percentual da escala de Likert para a implementação das 
práticas relativas à estruturação de processos organizacionais na escola.

Practices

Estágio de implementação
0 1 2 3 4 n/r 3+4

Benchmarking 2,4% 4,9% 8,5% 36,6% 45,1% 2,4% 81,7%
Melhores práticas 2,4% 4,9% 15,9% 34,1% 41,5% 1,2% 75,6%
Mapeamento do conhecimento 18,3% 13,4% 14,6% 35,4% 15,9% 2,4% 51,3%
Banco de competências individuais 36,6% 9,8% 11,0% 18,3% 22,0% 2,4% 40,3%
Inteligência organizacional 8,5% 18,3% 24,4% 23,2% 23,2% 2,4% 46,4%
Memória organizacional 17,1% 6,1% 4,9% 56,1% 15,9% 0,0% 72%
Banco de competências organizacionais 8,5% 8,5% 13,4% 41,5% 25,6% 2,4% 67,1%
Gestão do capital intelectual 11,0% 3,7% 18,3% 26,8% 32,9% 7,3% 59,7%
Gestão por competências 7,3% 12,2% 24,4% 45% 8,5% 2,4% 53,5%
Médias 12,4% 9,1% 15% 36,2% 25,6% 2,5% 60,8%

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Conforme os parâmetros adotados para a pesquisa, obteve-se que, em média,

36,2%  dos  gestores  consideraram  que  as  práticas  de  gestão  de  conhecimento

relacionadas  à  estruturação  de  processos  organizacionais  já  estão  implantadas  e
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25,6%  afirmaram  que,  além  de  já  estarem  implantadas,  tais  práticas  apresentam

resultados importantes para a organização. Ou seja, em média, 60,8% dos gestores

consideram que essas práticas já fazem parte do cotidiano, o que corresponde a um

nível alto de implementação. 

Os resultados demonstram ainda que, em média, 12,4% dos gestores disseram

que  não  existem planos  para  implementação  das  práticas;  9,1% responderam que

existem  ações  planejadas  para  a  implementação  das  práticas  no  futuro  e  15%

afirmaram que as práticas estão em processo de implementação na escola. 

O Gráfico 12 demonstra a distribuição de frequência relativa da implementação

das práticas de GC relacionadas aos aspectos de gestão de processos organizacionais.

Gráfico 12: Distribuição de frequência relativa da implementação das práticas de GC relacionadas aos 
aspectos de gestão de processos organizacionais.

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Em  relação  à  implementação  das  práticas  relativas  aos  processos

organizacionais, a que possui maior implantação, com resultados relevantes, é a prática

de Benchmarking, com 45,1% das respostas e está configurada como nível médio. 
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A prática que tem, em média, menor implantação é a de Banco de competência

individual, com 40,3% das respostas, com nível médio, além de ser aquela que possui

maior  número  de  respostas,  considerando  que  não  existem  planos  para  sua

implementação.

 Apesar  de  não  ser  a  prática  com menor  implementação  nas  escolas,  a  de

Gestão por competências foi a que apresentou menor índice (8,5%) dentre as práticas

que já estão implementadas e que apresentam resultados favoráveis à organização.

 Em  relação  à  análise  de  implementação  individual  de  cada  prática,  o

Mapeamento do conhecimento, entendido como levantamento ou registro de todas as

informações  da  escola,  incluindo  os  processos,  serviços  e  a  relação  entre  eles,

representou 15,9%, o que é considerado de nível baixo. 

A Inteligência organizacional que é representada pelo corpo docente e discente,

equipe pedagógica, diretor, equipe administrativa e de apoio, se posicionou com 23,2%,

o que significa de nível  baixo. Já os Bancos de competências organizacionais,  que

constituem  os  cursos  de  capacitação  e  de  formação  frequentados  por  todos  os

profissionais da escola,  apontam para  25,6%,  ou seja,  de nível  baixo. A prática  de

Banco  de  competências  individuais  mostra  como resultado  22%,  também em nível

baixo, consistindo em reuniões pedagógicas e semana pedagógica. 

Quanto à Gestão do capital  intelectual,  aparece com 32,9% com nível  baixo,

presente  nos  conselhos  de  classe,  reuniões  pedagógicas  e  planejamentos.  Já  as

Melhores práticas, que são as trocas de experiências que podem ocorrer durante as

reuniões pedagógicas envolvendo todos os profissionais da escola, apresentam 41,5%,

o que resulta em nível médio de implantação. 

A prática de Memória organizacional,  com 15,9%, consistindo em palestras e

cursos,  troca  de  experiências  e  Semana  Pedagógica,  apresenta  nível  baixo  de

implantação nas escolas. 

É importante acentuar que esses são resultados com relação à implementação

das práticas que já estão contribuindo com resultados positivos para a organização (4),

mas que podem estar implementadas e não apresentarem resultados que possam ser

computados como positivos (3). Portanto, os níveis efetivos de implementação de cada
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prática  de GC relacionada aos processos organizacionais  (3+4),  podem ser  melhor

observados por meio do Gráfico 13: 

Gráfico  13:  Níveis  efetivos  de  implementação  de  cada  prática  de  GC  relacionada  aos  processos
organizacionais (3+4).

 
Fonte: Elaborada pela autora (2018).

As informações apresentadas no Gráfico 13 mostram que as práticas com maior

nível  de  implantação,  onde  se  somou  (3+4),  são:  Benchmarking,  seguida  pelas

Melhores práticas, Memória organizacional e Banco de competências, todas com nível

alto  de  implementação.  Apresenta  um nível  médio  de  implementação  a  Gestão  do

capital  intelectual,  seguida  pela  Gestão  por  competências,  Mapeamento  do

conhecimento,  Inteligência  organizacional  e,  por  último,  Banco  de  competências

individuais.
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4.5  NÍVEIS  DE  ALCANCE  DAS  PRÁTICAS  DE  GESTÃO  DO  CONHECIMENTO

RELACIONADAS À ESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

Ao  analisar  as  questões,  se  obteve  a  frequência  relativa  no  formato  de

percentual  para  cada uma das respostas.  Nos resultados também se considerou a

variável dos (n/r), ou seja, daqueles que não responderam. Ver Tabela 4. 

Tabela 4: Distribuição de frequência em percentual da escala de Likert para o alcance das práticas 
relativas à estruturação de processos organizacionais na escola.

Práticas

                      Alcance na organização 
1 2 3 4 n/r 3+4

Benchmarking 4,9% 15,9% 17,1% 59,8% 2,4% 76,9%
Melhores práticas 12,2% 18,3% 32,9% 35,4% 1,2% 68,3%
Mapeamento do conhecimento 26,8% 22% 22% 26,8% 2,4% 48,8%
Banco de competências individuais 40,2% 23,2% 13,4% 18,3% 4,9% 31,7%
Inteligência organizacional 22% 19,5% 30,5% 25,6% 2,4% 56,1%
Memória organizacional 22% 15,9% 28% 34,1% 0,0% 62,1%
Banco de competências organizacionais 17,1% 22% 29,3% 29,3% 2,4% 58,6%
Gestão do capital intelectual 12,2% 24,4% 13,4% 41,5% 8,5% 54,9%
Gestão por competências 23,2% 23,2% 29,3% 22% 2,4% 51,3%
Médias 20% 20,5% 24% 32,5% 3% 56,5%

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Conforme  os  parâmetros  adotados  para  os  cálculos,  24%  dos  gestores

consideraram  que  muitos  departamentos  usam  as  práticas  de  GC  relacionadas  à

estruturação de recursos organizacionais. A maioria dos gestores, ou seja, 32,5% deles

afirmaram que tais práticas estão amplamente disseminadas na organização. Ou seja,

em  média,  56,5% dos  gestores  consideram  que  essas  práticas  já  fazem  parte  do

cotidiano escolar, o que consiste em um nível médio de alcance das práticas. Já 20%

dos gestores responderam que existem iniciativas isoladas em relação as prática de

estruturação  de  recursos  organizacionais  e  20,5%  responderam  que  alguns

departamentos usam a prática.  Ver Gráfico 14. 

Gráfico  14:  Distribuição  da  frequência  de  alcance  das  práticas  de  GC relacionadas aos  processos
organizacionais
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Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Dessas práticas,  o  Benchmarking  foi  à  prática configurada como amplamente

disseminada na organização, com 59,8%. O Banco de competências individuais foi a

que apresentou resultados de 18,3%, ou seja, a menos disseminada na organização. 

A segunda prática com maior alcance é a de Gestão do capital intelectual, com

41,5%. As Melhores práticas são as que têm maior alcance, apontado na alternativa de

que muitos departamentos usam essa prática, com 32,9% das respostas. 

A prática que apresentou destaque com relação a poucas iniciativas de utilização

foi a do Banco de competências individuais, com 40,2% das respostas, coincidindo,

portanto, com os resultados de prática de menor alcance dentro das escolas.

No Gráfico 15, podem-se observar os níveis de alcance de cada prática de GC

relacionada aos processos organizacionais, de acordo com os resultados da soma dos

níveis 3 e 4.

Gráfico  15:  Níveis efetivos de alcance de cada prática de Gestão do Conhecimento relacionada aos
processos organizacionais (3+4).
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Fonte: Elaborada pela autora (2018).

A prática que possui maior nível de alcance é a de Benchmarking, seguida pela

de Melhores práticas com 68,3% e a de Memória organizacional com 62,1%, todas com

altos  níveis  de alcance.  As práticas  de Mapeamento do conhecimento  representam

48,8%,  Inteligência  organizacional  56,1%,  Banco  de  competências  organizacionais

58,6%, Gestão do capital intelectual 54,9% e Gestão por competências 51,3%. Isso as

elegem  como  de  nível  médio  de  alcance,  enquanto  que  a  prática  de  Banco  de

competências  individuais  foi  a  que  apresentou  menor  alcance,  com  31,7%  das

respostas, o que corresponde a um nível baixo de alcance.

4.6  ANÁLISE  DOS  RESULTADOS  ENTRE  OS  NÍVEIS  DE  ALCANCE  E  DE

IMPLEMENTAÇÃO DAS PRÁTICAS RELACIONADAS À ESTRUTURAÇÃO DOS

PROCESSOS ORGANIZACIONAIS 

Os resultados apresentados analisados a seguir referem-se à implantação e ao

alcance das práticas relacionadas à estruturação dos processos organizacionais,  de

forma comparativa e analisando cada prática de maneira individual.
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4.6.1 Benchmarking

Na  educação,  o  Benchmarking  pode  ser  uma  ferramenta  encontrada  nas

avaliações  institucionais,  que  comparam  os  resultados  dos  rendimentos  entre  as

escolas, se constituindo como um instrumento de análise e de estudos por parte da

organização para definir metas para um melhor resultado. 

Na escola, além das avaliações institucionais, o Benchmarking pode ser definido

nos planejamentos dos professores e nos Conselhos de Classe, que são momentos em

que são avaliadas situações de ensino e aprendizagem, com o estabelecimento de

ações em busca de melhoria no desempenho dos alunos. Deles participa todo o corpo

docente, a equipe pedagógica e administrativa, sob a coordenação do diretor.

Conforme afirma Valentim (2010), o  Benchmarking consiste na comparação de

produtos  ou  serviços  com aqueles  ofertados  por  outras  organizações concorrentes.

Além disso, a ferramenta do Benchmarking pode ser utilizada para avaliar e comparar

as ações da organização com as de outras, para realizar um feedback com relação ao

que  não  está  funcionando,  com  o  objetivo  de  avaliar  o  desempenho  de  todos  na

organização e buscar melhorias.

Por  meio dos Gráficos 16a e 16b,  os resultados com relação ao alcance da

prática demonstram que 77% dos gestores responderam que a prática já se encontra

disseminadas dentro da escola, sendo utilizada por muitos departamentos, enquanto

16% consideram que alguns departamentos usam a prática e apenas 5% identificam a

prática em iniciativas isoladas.
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Gráfico 16a: Alcance do Benchmarking Gráfico 16b: Implementação do Benchmarking

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

A  ferramenta  Benchmarking  apresenta-se  com  um  estágio  alto  de

implementação,  conforme 82% dos gestores responderam, sendo que,  destes,  37%

afirmam que a prática está implementada nas escolas e 45% confirmam que a prática já

está implementada e apresentando resultados positivos para a organização. Porém,

para 9% dos respondentes a prática está em processo de implementação, 5% afirmam

que existem ações planejadas em andamento e 2% asseguram que não existem planos

para a implementação dessa prática no meio escolar. Ver Gráficos 16a e 16b.

4.6.2 Melhores práticas 

As  Melhores  práticas  podem ser  definidas  como  uma ferramenta  que  busca

analisar os processos e as ações desenvolvidas nas escolas e, por sua divulgação,

podem auxiliar as escolas a atingirem seus objetivos e metas educacionais, na busca

de melhorias na aprendizagem. 

Essa  ferramenta  pode  ser  empregada  em  reuniões  pedagógicas,  cursos  de

atualização e de capacitação dos profissionais da Educação, pois são ocasiões em que

pode haver a troca de experiências. Desses momentos participam o corpo docente da

escola, as equipes administrativas e pedagógicas, de apoio e o diretor. Ver Gráficos 17a

e 17b. 
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Gráfico  17a:  Nível  de  Alcance  das  Melhores
práticas

Gráfico  17b:  Nível  de  implementação  das
Melhores práticas

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

As  Melhores  práticas  obtiveram  um  nível  alto  de  alcance,  com  69%  das

respostas dos gestores, em que 33% responderam que muitos departamentos usam

essa prática e 42% de que já se encontra disseminada na organização, embora 18%

afirmem que alguns departamentos usam essa prática e 12% asseguram que existem

poucas iniciativas em relação a essa ferramenta.

Com relação à implementação das Melhores práticas, 76% dos gestores afirmam

que a prática já está implantada (34%) e apresentando resultados positivos (42%) para

a escola. Já 16% dos gestores dizem que a prática ainda se encontra em processo, 5%

de que existem ações planejadas para a prática e 2% responderam que não existem

planos para a implementação dessa prática na escola.

4.6.3 Inteligência organizacional 

A prática  da  Inteligência  organizacional  tem  a  ver  com  a  transformação  de

informações em dados por meio da extração e disseminação do conhecimento. Esses

dados são organizados de maneira a amparar a tomada de decisões de maneira a

atingir  os  objetivos  da  instituição.  Essa  prática  envolve  todos  aqueles  que  estão

relacionados com o trabalho escolar, como professores, alunos, comunidade, equipes

administrativa, de apoio, pedagógica e direção.
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A ferramenta de  Inteligência organizacional pode ser utilizada na instituição de

órgãos  colegiados  como  o  Conselho  Escolar  e  o  Grêmio  Estudantil,  além  de  ser

utilizada  em  Reuniões  de  Pais  e  Mestres,  por  serem  entidades  que  agregam  os

representantes  dos  mais  diversos  segmentos  da  escola  em  prol  do  objetivo  de

proporcionar melhorias no ensino da escola.

Gráfico  18a: Nível  de  Alcance  -  Inteligência
organizacional

Gráfico 18b: Nível de implementação - 
Inteligência organizacional

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

No Gráfico 18a observa-se que a prática de Inteligência organizacional apresenta

um nível médio de alcance nas escolas, com um resultado de 57% das respostas, dos

quais  26%  gestores  responderam  que  a  prática  está  sendo  usada  por  muitos

departamentos na escola e 31% que se encontra amplamente disseminada. 

Porém,  para  19%  dos  gestores  a  prática  ainda  está  restrita  a  alguns

departamentos e 22% decidiram que existem poucas iniciativas para essa prática na

escola. Referente à implementação dessa prática por meio do Gráfico 18b, observa-se

que 23% dos gestores responderam que estão implantadas, e com resultados para a

organização  23%,  ou  seja,  46%  deles,  o  que  corresponde  a  um  nível  médio  de

implementação. 

Já  24% dos  gestores  entenderam que a  prática  ainda  está  em processo de

implantação, 18% de que existem ações planejadas e 9% de que não existem planos

de implementação da prática de Inteligência organizacional em suas escolas.
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4.6.4 Mapeamento do conhecimento

O Mapeamento do conhecimento se configura como uma prática que se refere

ao levantamento ou registro de todas as informações da escola, incluindo os processos

e  serviços.  Essa  prática  também  auxilia  a  promover  a  identificação  das  diferentes

funções e atividades que cada um dos componentes do meio escolar exerce dentro

dessa organização como um todo, construindo assim o conceito de espaço escolar. 

Para elaboração dessa ferramenta é necessário que seja construído um registro

no qual possa encontrar cada tipo de conhecimento relativo a pessoas e processos e

organizando esses conhecimentos para que possam ser consultados. Considera-se que

essa  tarefa  seja  realizada  pelo  gestor  escolar,  portanto,  essa  prática  pode  ser

identificada nas capacitações para os gestores,  por meio das quais o diretor possa

elaborar a concepção de escola que pretende administrar. 

O Mapeamento do conhecimento se apresenta como uma prática de nível médio

de alcance conforme indicado pelos gestores, com 49% das respostas, das quais, 22%

consideraram que muitos departamentos já utilizam essa prática e 27% de que já está

amplamente  disseminada na organização.  Embora,  22% dos  gestores  asseguraram

que o  Mapeamento  do conhecimento é uma ferramenta  usada somente  em alguns

departamentos e 27% afirmaram que há poucas iniciativas acerca dessa prática na

escola. Por meio dos Gráficos 19a e 19b é possível observar a representação desses

resultados.

Gráfico 19a: Nível de Alcance Mapeamento do
conhecimento

Gráfico 19b:  Nível de implementação -
Mapeamento do conhecimento

Fonte: Elaborada pela autora (2018).
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A implementação também pode ser observada por meio do Gráfico 19b, onde a

mesma se encontra em um nível médio, com 51% das respostas, em que 35% dos

gestores  responderam  que  a  prática  já  está  implantada  e  16%  de  que  apresenta

resultados positivos. Os gestores responderam ainda que a prática esteja em processo

(15%), que existem ações planejadas (15%) e 18% de que não existem planos para a

sua implementação.

4.6.5 Gestão por competências

A  Gestão  por  competências  é  a  ferramenta  necessária  para  determinar  as

competências essenciais  para resolver  conflitos,  superar  as deficiências e auxiliar  a

conviver e interagir no ambiente da organização. 

No  ambiente  escolar  pode  ser  encontrada  em  cursos  de  capacitação  e  de

formação dos diversos setores, como os de professores, equipe pedagógica e equipe

técnico-administrativa, além dos diretores, para os quais essa ferramenta é essencial

para o exercício de sua função.

O Gráfico 20a permite a análise de que a prática de Gestão por competências

apresenta nível médio de alcance, correspondendo a 51% das respostas dos gestores,

em que 22% entenderam que a prática está amplamente disseminada e 29% de que

muitos departamentos se utilizam dessa prática. 

Mas 23% dos gestores responderam que a prática de Gestão por competências

está em uso somente por alguns departamentos, enquanto 23% afirmaram que existem

poucas iniciativas a respeito dessa prática nas escolas. 
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Gráfico 20a: Alcance - Gestão por competências Gráfico  20b:  Implementação  -  Gestão  por
competências

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Já a implementação ilustrada pelo Gráfico 20b, mostra que a prática de Gestão

por competências alcançou 45% nas respostas de que já se encontra implantada na

organização e 9% de que apresenta resultados positivos, em um total de 54%, o que

corresponde a um nível médio de implementação. 

Alguns gestores responderam ainda que existam ações planejadas para essa

prática em suas escolas (12%), enquanto que 7% afirmaram não existir nenhuma ação

para  a  implementação  dessa  prática.  Merece  destaque  nessa  análise  o  baixo

percentual dessa prática em relação aos resultados positivos de sua implementação,

que alcança 9%, principalmente se levar em conta a importância dessa ferramenta para

a convivência no ambiente escolar e a sua necessidade ao se deparar com os conflitos,

na tomada de decisões por parte do gestor.

4.6.6 Banco de competências organizacionais

O Banco de competências organizacionais consiste em um levantamento das

capacidades e conhecimentos na organização, seja na forma de pessoas ou de outras

fontes, para que possam ser localizados quando necessário.

Na escola essa ferramenta possibilita ao gestor auxiliar e coordenar as ações

entre os componentes do ambiente escolar, por meio da integração das funções da

equipe. Portanto, é uma prática com a qual se envolve a maioria dos componentes da
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escola,  como direção,  equipe docente,  administrativa,  pedagógica  e  até  mesmo os

alunos, e está presente nos cursos de formação e atualização de pessoal.

Os resultados, conforme se pode observar por meio do Gráfico 21a, indicam um

médio nível de alcance (58%) da prática de Banco de competências organizacionais,

com 29% dos gestores respondendo que muitos departamentos usam essa prática e

29% de que está amplamente disseminada na organização. Outros gestores afirmaram

que  alguns  departamentos  usam  essa  prática  (22%)  e  17%  responderam  que  há

poucas iniciativas com relação a essa prática na escola.

Gráfico  21a:  Alcance  -  Banco  de  competências
organizacionais

Gráfico  21b:  Implementação  -  Banco  de
competências organizacionais

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Os resultados  representados  pelo  Gráfico  21b  apontam para  o  alto  nível  de

implementação, já que 42% dos gestores consideraram que a prática já está implantada

e  26%  de  que,  além  de  implantada,  ainda  apresenta  resultados  positivos  para  a

organização,  em  um  total  de  68%  das  respostas  dos  gestores.  Também  13%

responderam  que  a  prática  está  em  processo  de  implementação,  enquanto  9%

afirmaram que existem ações planejadas e 8% de que não existem planos no sentido

da implementação da prática na escola.
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4.6.7 Banco de competências individuais

O Banco de competências individuais permite identificar quais as capacidades

técnicas, científicas, artísticas e culturais dos indivíduos que compõem a organização.

Pode ser realizada por meio de uma lista com as áreas de especialidades de cada

funcionário,  sua  formação  e  até  trazer  informações  sobre  suas  habilidades,

experiências e conhecimentos que possui.

Tal  ferramenta  fornece  ao  gestor  a  capacidade  de  enfrentar  situações  e

relacionar  os  diferentes  conhecimentos  para  resolver  os  problemas  relacionados  à

escola.  Fazem  parte  desse  banco  os  professores,  diretores,  equipe  pedagógica  e

equipe técnica-administrativa, além do pessoal de apoio na escola. 

Tal ferramenta encontra-se disponibilizada online nos diversos canais relativos à

Secretaria de Educação do Estado do Paraná, bem como dos Núcleos de Educação

Regionais, aos quais tanto o gestor quanto o público em geral podem ter acesso.

Com relação ao nível de alcance indicado pela pesquisa pela prática Banco de

competências individuais, os resultados indicaram baixo nível de alcance, com 32% das

respostas, em que 18% consideraram amplamente disseminadas e 14% responderam

que muitos departamentos usam essa prática. 

Mas 40% dos gestores afirmaram que existem poucas iniciativas em relação a

essa prática e 23% de que poucos departamentos a utilizam. Observa-se que a prática

alcançou  o  maior  resultado  em  relação  a  poucas  iniciativas  de  sua  utilização,

apresentando o menor nível de alcance comparativamente com as outras práticas. Ver

Gráfico 22 a.
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Gráfico  22a:  Nível  de  Alcance  -  Banco  de
competências individuais

Gráfico 22b:  Nível  de  implementação  Banco  de
competências individuais

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

A implementação da prática Banco de competências individuais representadas

por meio do Gráfico 22b corresponde a um médio nível, com 40% das respostas, das

quais 18% dos respondentes confirmaram que a prática já está implantada e 22% que

apresenta resultados positivos, enquanto 11% dos gestores afirmaram que a prática

está em processo de implementação e 10% de que existem ações planejadas nesse

sentido. Contrariamente, 37% dos gestores responderam que não existem planos para

essa prática na escola, alcançando o maior resultado em relação a essa questão de

todas as práticas analisadas.

4.6.8 Gestão do capital intelectual

A  prática  de  Gestão  do  capital  intelectual  se  refere  ao  conhecimento  e  o

desenvolvimento das competências, que contribuem para auxiliar o gestor na tomada

de  decisões.  Na  escola,  estão  presentes  nos  Conselhos  de  Classe,  reuniões

pedagógicas e planejamento, dos quais participam professores, equipe pedagógica e

funcionários técnico-administrativos, bem como a direção.

Por meio dos Gráficos 23a e 23b, é possível observar como a Gestão do capital

intelectual é vista pelos gestores no contexto escolar.
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Gráfico 23a: Nível de Alcance - Gestão do capital
intelectual

Gráfico 23b:  Nível de implementação Gestão do
capital intelectual

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Os gestores responderam que a prática de Gestão do capital intelectual alcançou

um médio nível de implementação, com 55% das respostas, nas quais 42% afirmaram

que a prática encontra-se disseminada na escola e 13% de que muitos departamentos

usam essa prática. Para 24% dos gestores alguns departamentos usam a prática e

12% apontaram que há poucas iniciativas na escola e merece destaque o resultado de

9% que não responderam a respeito do alcance dessa prática na escola, o que pode

demonstrar desconhecimento a respeito de como a prática de GC pode ser utilizada na

organização escolar.

4.6.9 Memória organizacional

Essa  ferramenta  permite  o  registro  do  conhecimento  tácito  no  ambiente  da

escola, pelo registro da informação e das experiências vivenciadas, o que se esperava

delas  e  a  análise  de  suas  causas  e  consequências.  Por  meio  da  Memória

organizacional o gestor poderá aprofundar a discussão sobre as práticas da escola,

pela reflexão sobre a realidade da escola.

A prática de memória organizacional consiste em palestras e cursos, troca de

experiências  e  Semana  Pedagógica,  cujos  participantes  são  professores,  equipe

pedagógica e direção.
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Gráfico  24a:  Nível  de  Alcance  -  Memória
Organizacional 

Gráfico 24b:  Nível  de implementação - Memória
organizacional

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

A prática de Memória organizacional apresentou nível alto de alcance, com 62%

das respostas,  em que 34% dos gestores  consideraram que a  prática  se  encontra

amplamente  disseminada  na  organização  e  28%  de  que  muitos  departamentos  já

utilizam  essa  prática,  enquanto  16%  dos  gestores  responderam  que  alguns

departamentos utilizam essa prática. Destaca-se que 22% dos gestores afirmaram que

existem poucas iniciativas a respeito dessa prática nas escolas.

O nível de implementação da prática de Memória organizacional também foi alto,

com 72% das respostas, dos quais 56% dos gestores disseram que a prática já se

encontra implantada na escola e 16% afirmaram que apresenta resultados positivos

para  a  organização.  Apenas  5% dos gestores  responderam que a  prática  está  em

processo de implementação, 6% de que existem ações planejadas e 17% dos gestores

consideraram que não existemplanos para a implementação da prática na escola.

4.7 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE PRÁTICAS DE BASE

TECNOLÓGICA E FUNCIONAL

A  base  tecnológica  e  funcional  dá  suporte  à  gestão  do  conhecimento

organizacional, incluindo a automação da gestão da informação, dos aplicativos e das

ferramentas  de  Tecnologia  da  Informação  para  a  captura,  difusão  e  colaboração

(BATISTA,  2006).  Os  Portais/intranets/extranets;  Sistema  de  Workflow;  Gestão  de
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conteúdos;  Gestão  eletrônica  de  documentos;  Data  warehouse;  Decision  Support

Systems; Balanced Score Card; Data Mining; Customer Relationship Management; Key

Performance  Indicators; Enterprise  Resource  Planning  ilustram  um  conjunto  de

possibilidades dessas práticas.

A  frequência  relativa  no  formato  de  percentual  indica  os  estágios  de

implementação das práticas  de GC voltadas para  a base tecnológica e funcional  e

também a média ponderada das porcentagens das alternativas  para  cada questão,

como informa a tabela 5 abaixo:

Tabela  5:  Distribuição  de  frequência  em percentual  da  escala  de  Likert  para  a  implementação  das
práticas de GC de base tecnológica e funcional na escola.

Práticas

Estágios de implementação
0 1 2 3 4 N/R 3+4

Portais/intranets/extranets 20,7% 9,8% 25,6% 13,4% 30,5% 0,0 43,9%
Sistema de workflow 15,9% 4,9% 7,3% 29,3% 36,6% 6,1% 65,9%
Gestão de conteúdos 11,0% 14,6% 8,5% 31,7% 20,7% 13,4% 52,4%
Gestão eletrônica de documentos 11,0% 11,0% 9,8% 29,3% 31,7% 7,3% 61%
Data warehouse 26,8% 7,3% 9,8% 30,5% 14,6% 11,0% 45,1%
Decision Support Systems (DSS) 19,5% 14,6% 14,6% 31,7% 8,5% 11,0% 40,2%
Balanced Score Card (BSC) 24,4% 12,2% 2,4% 35,4% 14,6% 11,0% 50%
Data Mining 34,1% 7,3% 11,0% 24,4% 11,0% 12,2% 35,4%
Customer Relationship 

Management(CRM)

14,6% 3,7% 22,0% 32,9% 17,1% 9,8% 50%

Key Performance Indicators(KPI) 13,4% 6,1% 3,7% 41,5% 25,6% 9,8% 67,1%
Enterprise Resource Planning(ERP) 29,3% 8,5% 8,5% 36,6% 7,3% 9,8% 43,9%
Médias 20% 9,1% 11,2% 30,6% 19,8% 9,2% 50,4%
Fonte: Elaborada pela autora (2018).

A análise dos dados apresentados na tabela indica que, em média, 30,6% dos

gestores  afirmam que as  práticas  de  GC  de base  tecnológica  e  funcional  já  estão

implantadas nas escolas e 19,8% confirmam que, além de implantadas, as práticas já

estão apresentando resultados para a organização, o que configura que 50,4% dos

gestores adiantam que as práticas de  Gestão do Conhecimento já estão implantadas

nas escolas, o que configura um nível médio de implementação. Em média, 20% dos

gestores responderam que não existem planos para a implementação dessas práticas

na escola; 9,1% de que existem ações planejadas para a implementação e 11,2% as

práticas  de  Gestão  do  Conhecimento de  base  tecnológica  e  funcional  estão  em

processo de implementação.
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A distribuição de frequência relativa da implementação das  práticas de  GC  de

base tecnológica e funcional está demonstrada no Gráfico 25

Gráfico 25: Distribuição de frequência relativa da implementação das práticas de GC de base tecnológica
e funcional na escola

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

A prática  Key  Performance  Indicators,  de  acordo  com  os  dados,  foi  a  que

apresentou  maior  frequência  de  implementação  nas  escolas,  conforme  67,1%  das

respostas, enquanto que a prática de Sistema de workflow ficou em segundo lugar, com

61% das respostas, mas aparece como a prática mais implantada com resultados na

organização. A prática menos implantada nas escolas é a de  Data Mining, de acordo

com 35,4% das respostas e também a que os gestores  afirmaram 34,1% que não

existem planos para sua implantação. A prática que possui mais ações planejadas ou

em implantação é a de Portais/Intranets/Extranets, com 35,4% das respostas.

O Gráfico 26 se refere aos níveis de implementação de cada prática de GC de

base tecnológica e funcional:

Gráfico 26: Níveis efetivos de implementação de cada prática de GC de base tecnológica e funcional.
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Fonte: Elaborada pela autora (2018).

As práticas de GC de base tecnológica e funcional que apresentaram altos níveis

de implementação, segundo a análise das respostas dos gestores, foram as de  Key

Performance Indicators  (67,1%), a de Sistema de  Workflow  (65,9%) e  a prática de

Gestão eletrônica de documentos (61%), enquanto que as que apresentaram níveis

médios  de  implementação  foi  Gestão  de conteúdos  (52,4%), Balanced  Score  Card

(50%),  Customer  Relationship  Management  (50%),  Enterprise  Resource  Planning

(43,9%), Portais/Intranets/Extranets  (43,9%),  Data  warehouse  (45,1%) e Decision

Support Systems (40,2%). A prática de Data Mining foi a que apresentou menor nível de

implementação, com 35,4% dos resultados, em um nível baixo de implementação.

4.8  NÍVEIS  DE  ALCANCE  DAS  PRÁTICAS  DE  GC  DE  BASE  TECNOLÓGICA  E

FUNCIONAL

A análise  das  respostas  relativas  ao  alcance  das  práticas  de  GC  de  base

tecnológica e funcional seguiu o mesmo critério das demais práticas
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Observe  que  foi  acrescentada  a  variável  N/R  para  “não  responderam”  nas

opções, para se considerada na interpretação dos dados.

A porcentagem frequência relativa para se determinar o alcance foi transformada

em média ponderada e os resultados da pesquisa podem ser observados na Tabela 6:

Tabela 6: Distribuição de frequência em percentual da escala de Likert para o alcance das práticas GC 
de base tecnológica e funcional na escola.

Práticas
Alcance na organização 

1 2 3 4 N/R 3+4
Portais/intranets/extranets 31,7% 28,0% 3,7% 36,6% 0,0% 40,3%
Sistema de workflow 20,7% 19,5% 14,6% 39,0% 6,1% 53,6%
Gestão de conteúdos 24,4% 17,1% 19,5% 25,6% 13,4% 45,1%
Gestão eletrônica de documentos 22,0% 11,0% 22,0% 37,8% 7,3% 59,8%
Data warehouse 37,8% 12,2% 8,5% 30,5% 11,0%  39%
Decision Support Systems (DSS) 32,9% 19,5% 11,0% 24,4% 12,2% 35,4%
Balanced Score Card (BSC) 36,6% 15,9% 9,8% 25,6% 12,2% 35,4%
Data Mining 36,6% 12,2% 15,9% 23,2% 12,2% 39,1%
Customer Relationship 
Management(CRM)

17,1% 26,8% 23,2% 22,0% 11,0% 45,2%

Key Performance Indicators(KPI) 18,3% 7,3% 28,0% 34,1% 12,2% 62,1%
Enterprise Resource Planning(ERP) 36,6% 13,4% 17,1% 22,0% 11,0% 39,1%
Médias 28,6% 16,6% 15,8% 29,1% 9,8% 45%

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

A análise dos dados em relação à frequência da escala de Likert para o alcance

das práticas GC de base tecnológica e funcional comprova que, em média, 29,1% dos

gestores  consideram  que  essas  práticas  já  estão  amplamente  disseminadas  na

organização e 15,8% dos gestores responderam que muitos departamentos já utilizam

essas práticas. Portanto, a soma dessas respostas (45%) demonstra um nível médio de

alcance dessas práticas.

As respostas de 28,6% dos gestores indicam que existem poucas iniciativas em

relação às práticas de base tecnológica e funcional nas escolas e 16,6% responderam

que alguns departamentos usam a prática, o que configura um baixo nível de alcance.

O Gráfico 27 mostra a distribuição da frequência de alcance das práticas de GC

de base tecnológica e funcional nas escolas, de maneira individualizada.

Gráfico 27:  Distribuição da frequência de alcance das práticas de GC de base tecnológica e funcional
nas escolas.
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Fonte: Elaborada pela autora (2018).

A prática de Data warehouse foi a que se configurou como a que possui menor

alcance  na  escola,  com  a  maior  porcentagem  no  quesito  de  que  existem  poucas

iniciativas com relação à sua implantação (37,8%), assim como as práticas de Balanced

Score Card (BSC),  Data Minning  e  Enterprise Resource Planning (ERP), todas com

36,6% de respostas. Com relação à alternativa de que alguns departamentos usam as

práticas, a que alcançou maior valor foi à prática de Portais/ Intranet/Extranet, com 28%

das respostas,  seguida pela prática de  Customer  Relationship Management (CRM),

com  26,8%  das  respostas.  A prática  que  alcançou  maior  alcance  com  relação  ao

quesito de que muitos departamentos usam a prática foi a Key Performance Indicators

(KPI), com 28% dos resultados. A prática mais amplamente disseminada nas escolas,

de acordo com as respostas dos gestores, é a de Sistema de Workflow, com 39% das

respostas.

O Gráfico 28 indica os níveis de alcance de cada prática de GC relacionada aos

processos organizacionais, de acordo com os resultados da soma dos níveis 3 e 4:

Gráfico 28: Níveis efetivos de alcance de cada prática de GC de base tecnológica e funcional (3+4).
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Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Nessa análise é apresentada a soma das respostas de que as práticas estão

sendo usadas por muitos departamentos e de que estão amplamente disseminadas na

organização,  portanto,  aquelas  que  estão  mais  implementadas  na  escola.  Esse

resultado estabelece quais os níveis de alcance das práticas de forma individual.

No Gráfico 2 tem-se que a prática de KPI alcançou um nível alto de alcance, com

62,1% das respostas. A prática de Gestão eletrônica de documentos atingiu 59,8%; a

de Sistema de workflow (53,6%), a prática CRM, com 45,2%; a de Gestão de conteúdos

(45,1%)  e  a  prática  de  Portais/  Intranet/Extranet  (40,3%)  foram  às  práticas  que

alcançaram nível médio de alcance, de acordo com as respostas dos gestores.

 As práticas de  Data Minning  e  ERP atingiram 39,1% das respostas, seguidas

pelas práticas de Data warehouse, com 39% e DSS e BSC, que alcançaram 35,4% das

respostas, classificando-se com baixo nível de alcance na instituição escolar.

4.9  ANÁLISE  DOS  RESULTADOS  ENTRE  OS  NÍVEIS  DE  ALCANCE  E  DE
IMPLEMENTAÇÃO  DAS  PRÁTICAS  DE  GC  DE  BASE  TECNOLÓGICA  E
FUNCIONAL
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Os resultados apresentados analisados a seguir referem-se à implantação e ao

alcance das práticas relacionadas à estruturação dos processos organizacionais,  de

forma comparativa e analisando cada prática de maneira individual.

4.9.1 Portais/intranets/extranets

Os sistemas informatizados propiciam o acesso às informações, constituindo-se

como  um  local  de  armazenamento  de  conhecimento  e  como  plataforma  para

comunidades de prática, redes de conhecimento e melhores práticas (BATISTA, 2012).

Através  desses  espaços  os  usuários  podem  trocar  experiências  e  partilhar

informações, difundindo assim o conhecimento pela organização. No meio escolar a

prática  de  Portais/intranets/extranets  encontra-se  difundida  por  meio  de  Portais  de

informações, como o Portal  do Professor, a Plataforma Paulo Freire e a TV Escola.

Além disso, as capacitações à distância também oferecem as oportunidades para troca

de  experiências  e  disseminação  de  conhecimentos,  funcionando  como  mais  uma

ferramenta tecnologia.

Utilizam-se desses espaços a direção, os professores, equipe pedagógica, de

apoio e administrativa da escola. Ver Gráficos 29a e 29b.

Gráfico  29a:  Nível de Alcance - Portais/intranets/
extranets

Gráfico  29b:  Nível  de  implementação
Portais/intranets/extranets

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

A análise dos dados apresentados no Gráfico 29a permite afirmar que a prática

de Portais/intranets/extranets  apresenta  nível  médio  de alcance,  conforme 40% dos

gestores pesquisados afirmaram, dentre os quais 36% dizem que essa prática está
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sendo  usada  por  muitos  departamentos  e  4%  que  ela  se  encontra  amplamente

disseminada  pela  organização.  Mas  os  gestores  ainda  responderam  que  alguns

departamentos  usam  a  prática  (28%)  e  32% deles  afirmaram que  existem  poucas

iniciativas em relação a essa prática na escola.

A prática de Portais/intranets/extranets, de acordo com os dados apresentados

no Gráfico 29b, mostra o nível médio de implementação, com 43% das respostas dos

gestores, em que 13% asseguram que a prática já está implantada nas escolas e 30%

confirmam de que ela já apresenta resultados positivos para as escolas onde atuam.

Além  disso,  26%  dos  gestores  consideram  que  a  prática  está  em  processo  de

implementação, 10% de que existem ações planejadas nesse sentido e 21% de que

não existem planos para implementar essa prática na escola.

4.9.2 Sistema de Workflow

Tal  ferramenta  dá  suporte  à  transferência  do  conhecimento,  de  forma

padronizada, para garantir o planejamento e controle das informações, bem como a

execução das funções na organização.

Pode ser identificada no meio escolar na parte administrativa, tanto da secretaria

da  escola  como  da  Secretaria  Estadual  de  Educação  (SEED),  bem  como  no

planejamento dos professores e no plano de ação do diretor, que trazem as definições

referentes às ações educativas de maneira normatizada pela Instituição.

O Sistema de Workflow apresenta nível médio de alcance, conforme asseguram

54% dos gestores, ao afirmar que a prática está amplamente disseminada na escola

(15%) e que muitos departamentos a utilizam (39%). Além disso, 19% disseram que

alguns departamentos usam essa prática e 21% de que existem poucas iniciativas em

relação ao seu uso na escola. Ver Gráfico 30 a.

Gráfico  30a:  Nível  de  Alcance  -  Sistema  de
Workflow

Gráfico 30b: Nível de implementação - Sistema de
Workflow
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Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Em relação  à  sua  implementação  no  Gráfico  30b,  observa-se  que  66% dos

gestores afirmaram que a prática de sistema de workflow já se encontra implantada na

escola  29% com  resultados  positivos  37%,  sendo  a  prática  que  apresentou  maior

número de respostas com relação aos resultados positivos obtidos pelas práticas de

Gestão  do  Conhecimento  com  base  tecnológica  e  funciona,  com  alto  nível  de

implementação. 

Entre  os  gestores,  7%  responderam  que  a  prática  está  em  processo  de

implementação  e  5%  indicaram  que  existem  ações  planejadas  para  a  sua

implementação.  Referente a não existirem planos para a implementação dessa prática

em suas escolas foram 16%. Os que não responderam equivale a 6%.

4.9.3 Gestão de conteúdo

A Gestão de conteúdo é uma prática de Gestão do Conhecimento que trata dos

processos de seleção, captura e registro, mantendo atualizadas de maneira eficiente as

informações, as experiências e as melhores práticas documentadas. 

É possível identificar essa ferramenta no interior da escola nos Conselhos de

Classe e reuniões pedagógicas, em que são registradas as informações a respeito do

aproveitamento dos alunos, aprovação e reprovação,  bem como definidas as ações

para  que  as  taxas  possam  ser  melhoradas,  de  maneira  a  atingir  o  objetivo  de

proporcionar a aprendizagem do aluno. 
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Dessa  forma,  são  usuários  dessa  ferramenta  os  professores  e  a  equipe

pedagógica,  principalmente,  embora  toda  a  comunidade  escolar  tenha  acesso  às

informações, se necessário.

Gráfico  31a:  Nível  de  Alcance  -  Gestão  de
conteúdo

Gráfico 31b: Nível de implementação - Gestão de
conteúdo

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Os resultados obtidos podem ser observados por meio dos Gráficos 31a e 31b

que ilustram como a prática de Gestão de conteúdo obteve nível médio de alcance,

pelas respostas de 46% dos gestores da pesquisa, dos quais 26% responderam que

essa  prática  se  encontra  amplamente  disseminada  e  20%  de  que  muitos

departamentos  a  utilizam  na  escola.  Os  gestores  também  afirmaram  que  alguns

departamentos  a  utilizam na escola  17% e,  de  maneira  oposta,  24% dos  gestores

afirmaram que há poucas iniciativas em relação à prática de Gestão de conteúdo nas

escolas  onde  atuam,  bem como 13% não  responderam,  em um total  de  37% das

respostas, resultado que poderia ser analisado como falta de conhecimento em relação

à prática e sua relação com a escola.

Com relação à implementação,  a  prática de Gestão de conteúdo apresentou

nível médio, com 53% das respostas, em que 32% responderam que a prática já está

implantada na escola e 21% de que apresenta resultados positivos, além de 8% das

respostas afirmarem que a prática está em processo de implementação e 15% de que

existem ações planejadas nesse sentido e 13% não responderam.
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4.9.4 Gestão eletrônica de documentos

Essa ferramenta garante a criação, controle, distribuição, manutenção e descarte

de  documentos  eletrônicos,  por  meio  de  aplicativos  informatizados,  garantindo  a

agilidade dos processos internos da organização.  Na escola,  essa prática pode ser

encontrada  nos  mecanismos  que  armazenam  a  parte  documental  escolar,  como  o

controle de notas e movimentação de alunos, bem como dados estatístico-educacionais

referentes a registro de matrículas, transferências, evasão escolar.

Tais ferramentas de informações encontram-se disponibilizadas no meio escolar

com outras denominações, como o Sistema Estadual de Registro Escolar (SERE), que

se trata  de  um sistema informatizado de administração escolar  de  uso restrito  das

escolas e controlado pela Secretaria Estadual de Educação.

O nível de alcance da prática de Gestão eletrônica de documentos é médio, com

resultado de 60% das respostas, dos quais 38% dos gestores disseram que a prática

está amplamente disseminada e 22% de que muitos departamentos a utilizam. Ainda

11% dos gestores consideram que alguns departamentos usam a prática e 22% de que

há poucas iniciativas em relação a essa ferramenta na escola. Ver Gráfico 32 a.

Gráfico 32a: Nível de Alcance - Gestão eletrônica
de documentos

Gráfico  32b: Nível  de  implementação  –  Gestão
eletrônica de documentos

Fonte: Elaborada pela autora (2018).
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Com  relação  aos  níveis  de  implementação,  pode-se  observar  por  meio  do

Gráfico 32b, que a prática apresentou alto nível, com 61% das respostas dos gestores,

dos quais 29% responderam que já está implantada e 32% de que está implantada e

com  resultados  positivos  para  a  organização.  Assim  também  10%  dos  gestores

disseram que  a  prática  está  em processo de implementação,  11% de que  existem

ações planejadas para a implementação e 11% de que há poucas iniciativas nesse

sentido.

4.9.5 Data Warehouse 

É  uma  ferramenta  da  Tecnologia  da  Informação  a  serviço  da  Gestão  do

Conhecimento utilizada para rastreamento de dados, ajudando a reunir esses dados

que  se  encontram  espalhados,  de  maneira  a  que  sejam  armazenados  de  forma

integrada.

No contexto escolar a prática de Data Warehouse também pode ser encontrada

nos  meios  em que  se  utilizam os  recursos  da  tecnologia  para  armazenamento  de

informações referentes às escolas e aos seus funcionários, como o SERE, ao qual a

Secretaria Escolar tem amplo acesso às informações, bem como o gestor, para que

possa utilizá-la no desempenho de sua função.

O Gráfico 33a indica o baixo nível de alcance da prática, com 39% das respostas

dos gestores, em que 31% responderam que se encontra amplamente disseminada e

8% de que muitos departamentos usam essa prática. Já 12% afirmaram que alguns

departamentos  utilizam-se  dessa  prática,  enquanto  38%  responderam  que  existem

poucas iniciativas para implementar a prática Data Warehouse nas escolas e 11% não

responderam ao questionamento.
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Gráfico 33: Nível de Alcance - Data Warehouse Gráfico  33b:  Nível  de  implementação Data
Warehouse

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Com  relação  à  implementação,  por  meio  do  Gráfico  33b,  observa-se  que  a

prática alcançou nível médio, com 45% das respostas, nos quais 30% dos gestores

afirmaram que já está implantada e 15% de que está implantada e com resultados

positivos para a organização. Também 10% dos gestores disseram que a prática está

em processo de implementação, 7% de que existem ações planejadas nesse sentido,

27 % de que há poucas iniciativas nesse sentido e 11% não responderam. O  Data

warehouse foi  à  prática  que alcançou  maior  valor  na  questão de que  não existem

planos para a implementação da prática na escola.

4.9.6 Decision Support Systems (DSS)

O Decision Support Systems é uma ferramenta de Gestão do Conhecimento que

serve de suporte à tomada de decisão por parte dos gestores, baseado na tecnologia

da  informação.  No  meio  escolar,  identifica-se  tal  prática  nas  capacitações  e  na

formação de diretores, que é realizada pelo Ensino a Distância (EAD) e consiste em

estudos discussões,  fóruns e trocas de experiências entre diretores das escolas da

Rede Estadual de Ensino do Paraná, e pela qual são avaliados e capacitados para a

função.

A prática Decision Support Systems apresentou baixo nível de alcance (35%) de

acordo com a pesquisa, nos quais 24% dos gestores disseram que a prática encontra-
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se amplamente disseminada e 11% de que muitos departamentos usam essa prática,

20% afirmaram que alguns departamentos utilizam-se dessa prática,  enquanto 33%

responderam que existem poucas iniciativas para implementar a prática nas escolas e

12% não responderam. Ver Gráfico 34 a.

Gráfico 34a: Nível de Alcance -  Decision Support
Systems

Gráfico 34b:  Nível  de implementação -  Decision
Support Systems

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

O nível de implementação da prática Decision Support Systems foi médio, como

se  observa  por  meio  do  Gráfico  34b,  com  40%  das  respostas,  em  que  32%  dos

gestores afirmaram que a prática já está implantada e 8% que apresenta resultados

positivos para a escola. Também, 15% dos gestores responderam que a prática está em

processo de implementação,  15% de que existem ações planejadas nesse sentido,

19% de que há poucas iniciativas nesse sentido e 11% não responderam.  

4.9.7 Balanced Scorecard (BSC)

A prática Balanced Scorecard é uma ferramenta utilizada pelo gestor no que se

refere  principalmente  a  indicadores  financeiros,  bem  como  de  indicadores  de

desempenho para alcançar metas ou realocar recursos. Também tornam a estratégia, a

missão e os valores da organização acessíveis aos colaboradores (KAPLAN; NORTON,

1997).
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Nas  escolas,  tal  ferramenta  pode  ser  de  grande  utilidade  para  o  gestor,  na

medida em que pode auxiliá-lo na prestação de contas da instituição e na administração

dos recursos que são disponibilizados pelo órgão mantenedor da instituição. 

O  nível  de  alcance  que  a  prática  Balanced  Scorecard apresentou  foi  baixo,

conforme as respostas de 36% dos gestores, apresentadas no Gráfico 35a, em que

26% afirmaram que a prática encontra-se amplamente disseminada e 10% afirmaram

que muitos  departamentos  usam essa prática,  enquanto  16% disseram que  alguns

departamentos  utilizam-se  dessa  prática,  36%  responderam  que  existem  poucas

iniciativas para implementar a prática nas escolas e 12% não responderam.

Gráfico  35a: Nível  de  Alcance  -  Balanced
Scorecard

Gráfico  35b: Nível  de  implementação Balanced
Scorecard

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

O  nível  de  implementação  alcançado  pela  prática  Balanced  Scorecard,

representado  no  Gráfico  35b,  foi  médio,  de  acordo  com  50%  das  respostas  dos

gestores,  em  que  35% responderam que  a  prática  já  está  implantada  e  15% que

apresenta  resultados  positivos  para  a  escola.  Além  disso,  3%  dos  gestores

responderam que a prática está em processo de implementação, 12% de que existem

ações planejadas nesse sentido, 24% de que há poucas iniciativas nesse sentido e 11%

não responderam.  

4.9.8 Data Mining 
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A prática  Data  Mining é  utilizada para  facilitar  a  busca de informações,  pois

apresenta alta capacidade de associação de termos, revelando o conhecimento contido

em  grande  quantidade  de  dados  ou  em  bancos  de  informações  da  organização

(BATISTA, 2006).

Na escola o  Data Mining pode auxiliar o gestor na busca e análise de dados,

como auxiliar  na solução de problemas e considera-se que esteja presente em sua

formação e capacitação.

Conforme os dados apresentados no  Gráfico  36a,  a  ferramenta  Data  Mining

apresentou baixo nível de alcance 39%, já que 23% dos gestores consideram que essa

prática  se  encontra  amplamente  disseminada e 16% de que muitos  departamentos

usam essa prática nas escolas. Também, 12% responderam que alguns departamentos

utilizam-se  dessa  prática,  37%  ponderam  que  existem  poucas  iniciativas  para

implementar a prática nas escolas e 12% dos gestores não responderam.

Gráfico 36a: Nível de Alcance - Data Mining Gráfico  36b:  Nível  de  implementação  -  Data
Mining

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Com relação à implementação, ilustrada por meio do Gráfico 36b, a prática Data

Mining obteve 36% de respostas o que indica nível  baixo, de acordo com 36% dos

gestores,  que  responderam  que  a  prática  já  está  implantada  (25%)  e  11%  com

resultados positivos para a escola.  Além disso,  11% dos gestores afirmaram que a

prática está em processo de implementação, 7% de que existem ações planejadas para

isso,  34%  de  que  há  poucas  iniciativas  nesse  sentido  e  12%  dos  gestores  não

responderam.  
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4.9.9 Customer Relationship Management (CRM)

O CRM se caracteriza pela capacidade de armazenar os dados de cada pessoa

da organização e os transforma em informações e conhecimentos para que possam ser

utilizados  nos  planejamentos  das  ações,  buscando  satisfazer  suas  necessidades

(FINGER; CASTRO, 2004).  

No  meio  escolar,  tal  prática  poderia  estar  presente  no  armazenamento  de

informações contido nos bancos de dados da SEED, por meio do SERE, em que, além

das  estatísticas,  também  podem  ser  acessadas  informações  a  respeito  da  vida

profissional dos componentes da escola.

A análise dos dados contidos no Gráfico 37a demonstram que a ferramenta CRM

possui nível médio de alcance, com 45% das respostas dos gestores, nas quais 22%

dos gestores afirmaram que essa prática se encontra amplamente disseminada e 23%

responderam que muitos departamentos utilizam dessa prática. 

Já 27% responderam que alguns departamentos utilizam-se dessa prática, 17%

afirmam que existem poucas iniciativas para implementar a prática nas escolas e 11%

dos gestores não responderam.
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Gráfico  37a: Nível  de  Alcance  -  Customer
Relationship Management

Gráfico 37b: Nível  de  implementação  Customer
Relationship Management

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

A prática CRM,  de acordo com o que se apresenta por meio do Gráfico 37b ,

obteve nível  médio de implementação, conforme 50% dos gestores, dos quais 33%

responderam  que  a  prática  já  está  implantada  e  17%  implantada  com  resultados

positivos para a escola. E mais, 22% dos gestores afirmaram que a prática está em

processo de implementação, 4% disseram que existem ações planejadas para isso,

14% de que há poucas iniciativas nesse sentido e 10% dos gestores não responderam.

4.9.10 Key Performance Indicators (KPI)

A prática de KPI se constitui por indicadores que auxiliam o gestor a medir suas

ações na tomada de decisões, se suas iniciativas estão efetivamente atendendo aos

objetivos propostos pela organização (NADER; TOMI; PASSOS, 2012).

 Esses indicadores podem ser utilizados em vários momentos diferentes, para

que a análise das atividades possa ser quantificada e auxilie na tomada de decisão.

A escola  encontra-se  submetida  a  vários  indicadores  de  desempenho,  como

mecanismos  de  avaliação  externa,  que  possibilitam  a  identificação  dos  aspectos

educacionais  que  precisam  ser  melhorados  e  proporcionam  a  discussão  e  o

estabelecimento de ações voltadas para a melhoria do ensino nessas escolas.
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A análise dos dados contidos no Gráfico 38a indica que a ferramenta KPI possui

nível  alto  de  alcance,  com  62%  das  respostas  dos  gestores,  nas  quais  34%  dos

gestores  afirmaram que  essa  prática  se  encontra  amplamente  disseminada  e  28%

responderam que muitos departamentos utilizam dessa prática. Já 7% disseram que

alguns  departamentos  utilizam-se  dessa  prática,  19% afirmam que  existem  poucas

iniciativas  para  implementar  a  prática  nas  escolas  e  12%  dos  gestores  não

responderam.

Gráfico 38a: Nível de Alcance - Key Performance

Indicators  

Gráfico  38b:  Nível  de  implementação  -  Key
Performance Indicators 

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Ao se observar o Gráfico 38b, a ferramenta  KPI se configura com nível alto de

implementação, conforme responderam 67% dos gestores, dos quais 41% afirmaram

que a prática já está implantada e 26% com resultados positivos para a organização.

Também, 4% dos gestores disseram que a prática está em processo de implementação,

6% de que existem ações planejadas para isso,  13% responderam que há poucas

iniciativas nesse sentido e 10% dos gestores não responderam.

4.9.11 Enterprise Resource Planning (ERP)

A ERP constitui uma forma de integrar todas as informações da organização por

meio de uma única base de dados (BUCKHOUT; FREY; NEMEC JR., 1999). Esse tipo

de ferramenta relacionado às tecnologias encontra-se no meio educacional contida nos
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bancos  de  dados  da  Secretaria  de  Educação,  com  informações  que  podem  ser

acessadas pelo gestor para analisar o desempenho da escola e de seus componentes,

de maneira integrada.

O alcance  da  prática  ERP classificou-se  como baixo  nível,  já  que  39% dos

gestores responderam que a prática está amplamente disseminada 22% ou que muitos

departamentos  utilizam  essa  prática  17%.  Também  13%  afirmaram  que  alguns

departamentos utilizam-se dessa prática, 37% dos gestores asseguram que existem

poucas iniciativas para implementar  a  prática nas escolas e 11% dos gestores não

responderam. Ver Gráfico 39 a.

Gráfico  39a:  Nível  de  Alcance  –  Enterprise
Resource Planning

Gráfico 39b: Nível de implementação - Enterprise
Resource Planning

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

A  ferramenta  ERP apresenta  nível  médio  de  implementação,  conforme

responderam 44% dos gestores e pode-se observar por meio do Gráfico 39b. Deste,

37% afirmaram que a prática já está implantada e 7% com resultados positivos para a

organização. Também, 9% dos gestores disseram que a prática está em processo de

implementação, 8% de que existem ações planejadas para isso, 29% responderam que

há poucas iniciativas nesse sentido e 10% dos gestores não responderam.
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4.10  DESCRIÇÃO  DOS  DADOS  E  ANÁLISE  COMPARATIVA DOS  RESULTADOS

REFERENTES  ÀS  PRÁTICAS  RELATIVAS  A  RECURSOS  HUMANOS,

PROCESSO ORGANIZACIONAL E BASE TECNOLÓGICA E FUNCIONAL

Um dos parâmetros utilizados para a apresentação dos resultados foi o objetivo

deste trabalho que é o de analisar o nível de implantação e o alcance das práticas e

ferramentas da GC na Rede Municipal de Educação Básica de uma cidade da região

noroeste do Paraná. 

Sendo assim, são apresentados a seguir os resultados da comparação entre as

práticas relativas a recursos humanos, processos organizacionais e base tecnológica e

funcional com relação à implementação e alcance possibilitaram algumas conclusões

conforme ilustra o Gráfico 40.

Gráfico 40: Comparativo do nível de implementação das práticas de Gestão do conhecimento.

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

As práticas de Recursos Humanos foram as que obtiveram maiores níveis de

implementação e de alcance. As relativas aos Processos organizacionais alcançaram

alto nível  de implementação e médio nível  de alcance já as de Base tecnológica e

funcional  tiveram  médios  níveis  de  implementação  e  de  alcance.  Nenhuma  das

categorias de práticas obtiveram níveis baixos de implementação e de alcance. Ver

Gráfico 41.
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         Gráfico 41: Comparativo do nível de alcance das práticas de Gestão do conhecimento.

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Portanto,  os  resultados  do  trabalho  indicam  que  as  práticas  de  Gestão  do

Conhecimento  já  estão  presentes  nas  escolas,  sendo  aplicadas  pelos  gestores  e

apresentando resultados importantes para a organização. Conclui-se que as práticas de

Gestão  do  Conhecimento,  mesmo que  utilizadas  de  modo intuitivo  e  assistemático

pelos gestores das escolas investigadas, podem direcionar ou apresentar experiências

para melhor aproveitamento do capital intelectual envolvido.

As práticas envolvidas sejam pelo seu propósito ou por meio dos envolvidos, de

alguma forma, se relacionam na construção e compartilhamento do conhecimento, pois

proporcionam trocas de experiências, diálogos, reflexões e o envolvimento de todos

com as questões escolares.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A GC tem ampliado cada vez mais o seu campo de atuação nas organizações

das  mais  diversas  áreas,  inclusive  a  educacional.  Neste  trabalho,  a  GC  fora

selecionada como alvo  de estudo por  acreditar  que tal  recurso  possa contribuir  de

forma  satisfatória  na  reorganização  e  melhoria  da  instituição  escolar  e  de  seus

propósitos, por meio da aplicação de suas práticas e ferramentas 

Este  trabalho  teve  como objetivo  geral  analisar  o  nível  de  implantação e  de

alcance das práticas da GC na Rede Pública Municipal de Educação Básica em uma

cidade  do  noroeste  do  Paraná.  Além  do  objetivo  geral,  outros  objetivos  foram

estabelecidos  para  construção  do  conhecimento  almejado.  Esses  objetivos  foram:

pesquisar e determinar qual o nível de implantação e de alcance das práticas e ações

de  GC  disseminadas  na  escola  com  relação  às  categorias  de  recursos  humanos,

processos organizacionais e base tecnológica e funcional; comparar os resultados da

implementação e alcance das práticas de GC das categorias elencadas, obtidos por

meio das respostas apresentadas pelos gestores das escolas que compõem a rede

municipal de Educação de uma cidade da região noroeste do Paraná. 

Também se organizou um estudo comparativo entre as práticas de GC e aquelas

executadas no cotidiano da organização escolar, obtidas após análise das respostas

obtidas junto aos gestores, para conferir como elas impactam as dimensões: Gestão de

resultados educacionais, Gestão pedagógica, Gestão de pessoas, Gestão participativa

e a Gestão de serviços e recursos.

A relevância deste trabalho está no fato de que a implantação e o alcance de

práticas e ferramentas de GC, mesmo que utilizadas de modo intuitivo e assistemático

pelos gestores escolares das escolas da rede municipal investigada, podem indicar os

caminhos  e  experiências  que  promovem  o  seu  desempenho.  Destaca-se,  ainda,  a

possibilidade de que este  trabalho possa motivar  estudos futuros,  mais detalhados,

sobre as práticas e ferramentas de Gestão do Conhecimento apresentadas durante o

levantamento de informações. 

.
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É relevante frisar que esse trabalho concentrou esforços em uma análise e não

teve a intenção de validar modelos, mas sim de explorar a adequação dos elementos

construtivos da GC para subsidiar o entendimento do objetivo central proposto.

Entende-se  que,  por  meio  dos  resultados  apresentados,  podem  surgir

alternativas  que  venham  a  aperfeiçoar  e  proporcionar  elementos  para  um  cenário

educacional mais favorável ao aprendizado, assim como mudanças no trabalho de cada

gestor pesquisado.

Os benefícios desta pesquisa poderão proporcionar aos gestores e às escolas

participantes o conhecimento e a apuração da realidade de cada uma delas no que

tange ao alcance das práticas e ferramentas de GC. 

Assim, o diagnóstico realizado na atual pesquisa com os gestores que trabalham

nas instituições públicas participantes do Programa de Excelência na Educação Básica

–  PEEB  irá  permitir  que  algumas  orientações  e  ensinamentos  possibilitem  a

consolidação de processos de GC de acordo com a formação de cada indivíduo na sua

área de atuação. Acredita-se que cada gestor poderá adquirir a capacidade de aprender

e ensinar o que foi exposto e colocar em prática algumas das ferramentas da GC dentro

da administração que lhe foi concedida.

Os  dados  obtidos  foram  compilados  em  tabelas  e  gráficos,  os  quais  foram

analisados e possibilitaram a elaboração dos seguintes resultados: as práticas de GC

relacionadas  aos  Recursos  Humanos  obtiveram,  em  média,  alto  nível  de

implementação e de alcance nas escolas. A prática da Universidade Corporativa foi a

que  obteve  melhor  resultado,  tanto  nos  níveis  de  implementação  quanto  à  sua

disseminação  com  resultados  positivos  nas  escolas,  seguida  pelas  práticas  de

Educação corporativa, Fóruns (presenciais e virtuais) / listas de discussão, Coaching e

narrativas.  As  práticas  de  Mentoring  e  Comunidades  de  prática/Comunidades  de

conhecimento apresentaram níveis médios de implementação, mas baixos níveis de

alcance, sendo que, a menos disseminada nas escolas foi à prática de Comunidades

de prática/Comunidades de conhecimento.

Estabelecendo uma relação entre a prática de Universidade Corporativa,  que

apresentou  maior  nível  de  alcance  e  de  implementação  e,  a  de  Comunidades  de

prática/Comunidades  de  conhecimento  com  menor  nível  de  alcance  e  de
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implementação com as atividades escolares nas quais as mesmas podem ser inseridas.

Observou-se  que,  as  práticas  relacionadas  aos  recursos  Humanos  voltadas  para  a

formação  do  indivíduo,  que  podem  ser  utilizadas  nos  programas  de  capacitação,

palestras e cursos de formação continuada, prevalecem sobre aquelas que se referem

principalmente a grupos de pessoas, internas ou externas da organização. Destaca-se

que estas, poderiam ser inseridas em colegiados escolares, Conselho Escolar, Grêmio

Estudantil e em reuniões pedagógicas, envolvendo o corpo docente, equipe pedagógica

e direção.

A análise dos resultados dos níveis de alcance e implementação das práticas

relativas à estruturação dos Processos Organizacionais permitiu a conclusão de que

tais práticas e ferramentas apresentaram nível alto de implementação e nível médio de

alcance. A prática de Benchmarking apresentou os maiores níveis de implementação e

de alcance, sendo também aquela com os maiores resultados positiva seguida pelas

Melhores práticas e Memória organizacional, todas com nível alto de implementação. 

Apresentam um nível médio de implementação e de alcance as práticas Gestão

do  capital  intelectual,  Gestão  por  competências,  Mapeamento  do  conhecimento  e

Inteligência organizacional. A prática Banco de competências organizacionais alcançou

alto nível de implementação e médio nível de alcance. Já a de Banco de competências

individuais apresentou nível médio de implementação e baixo nível de alcance, o que a

classifica em último lugar dentre as práticas adotadas relacionadas à estruturação dos

Processos Organizacionais na escola.

Esses  resultados  permitem  afirmar  que,  como  o  Benchmarking  foi  apontado

como a prática com melhores resultados e está relacionada com a avaliação ou ao

feedback das atividades, nas escolas estaria relacionada com as avaliações externas

ou internas, como avaliações institucionais, planejamentos, Conselhos de Classe e até

mesmo  no  processo  de  avaliação  escolar.  Tal  prática  é  muito  importante  para  o

levantamento de dados de aproveitamento e de qualidade, para que sejam planejadas

ações visando à melhoria de desempenho. 

Em oposição, ao eleger a prática Banco de competências individuais como um

dos últimos recursos no que se  refere  ao levantamento  de informações  online  dos

componentes da organização pode-se concluir que, na maioria das escolas conforme
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apontado  pelos  gestores,  pouco  retém  as  informações  acerca  da  experiência  e

conhecimento da equipe de profissionais da escola, o que poderia auxiliar o gestor na

constituição de uma equipe eficiente.

Em relação aos resultados obtidos com os níveis de implementação e alcance

das práticas de Base Tecnológica e Funcional, a análise mostrou que obtiveram nível

médio de implementação e de alcance, conforme responderam os gestores da escolas.

Dentre as práticas de base tecnológica e funcional, a Key Performance Indicators foi à

única que obteve nível  alto  tanto na implementação quanto  no alcance,  sendo que

Sistema de  Workflow  e Gestão eletrônica  de documentos alcançaram alto  nível  de

implementação, mas médio nível de alcance. 

As práticas que apresentaram níveis  médios de implementação e de alcance

foram:  Gestão  de  conteúdos,  Customer  Relatem ship  Management  e

Portais/Intranets/Extranets.  As  práticas  Balanced  Score  Card,  Enterprise  Resource

Planning, Data warehouse  e  Decision Support Systems apresentaram médio nível de

implementação e baixo nível de alcance. A prática  Data Mining  foi a que apresentou

menores resultados, em um nível baixo de implementação e também de alcance.

Tais resultados confirmam a importância das avaliações no campo educacional,

já  que  a  prática  Key  Performance  Indicators  está  associada  aos  indicadores  de

desempenho das escolas, cujo registro pode ser utilizado pelo gestor para auxiliar na

tomada de decisões e no planejamento de ações.

A  prática  de  Data  Mining foi  apontada  como  a  de  mais  baixo  nível  de

implementação e de alcance e, por essa prática encontrar-se ligada aos bancos de

informações,  tal  prática  está  sendo  cada  vez  mais  utilizada,  com a  ampliação  dos

bancos  informatizados  de  dados.  Com  o  aumento  dos  recursos  tecnológicos

disponíveis nas escolas, seu uso poderia fornecer suporte ao gestor para o acesso,

análise e a disseminação do conhecimento organizacional. 

De maneira resumida, as práticas de Recursos Humanos foram as que obtiveram

maiores  níveis  de  implementação  e  de  alcance.  As  relativas  aos  Processos

Organizacionais alcançaram alto nível de implementação e médio nível de alcance e as

de  Base  Tecnológica  e  Funcional  tiveram  médios  níveis  de  implementação  e  de
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alcance.  Nenhuma  das  categorias  de  práticas  de  GC  obtiveram  níveis  baixos  de

implementação e de alcance. 

Ao se considerar que o nível de implementação possibilita compreender o nível

de  integração  das  práticas  de  GC  nas  escolas,  enquanto  que  o  nível  de  alcance

expressa a influência das práticas ao serem disseminadas na organização escolar, é

possível concluir que as práticas de Gestão do Conhecimento, sejam de qual categoria

forem, já se encontram integradas ao meio escolar, possibilitando ao gestor a obtenção

de resultados positivos ao planejar e dirigir suas ações. 

Verifica-se, ainda, que a maioria dos gestores as utiliza de maneira intuitiva e

assistemática, o que pode ser atribuído à falta do conhecimento relativo aos conceitos

das práticas e de sua importância para a gestão educacional. 

O  direcionamento  no  sentido  de  capacitação  dos  gestores  educacionais  em

relação  à  GC configura-se  como uma sugestão de  desdobramento  desse  trabalho,

apontando  novas  possibilidades  de  políticas  públicas  voltadas  para  o  sucesso  da

organização escolar. Todo esse volume de ações sob a ótica da GC pode oferecer

subsídios representativos para o exercício da gestão escolar. 

Conclui-se então que é válido investir na utilização de tais práticas e que mesmo

elas fazendo parte do dia a dia do trabalho no contexto escolar, não se pode deixar de

explorá-las de forma estratégica em favor  da harmonia das pessoas que compõe a

organização,  para  o  aprimoramento  dos  processos,  identificação  das  lacunas  ou

fragilidades que possam ser anunciadas. 

Defende-se ainda a relevância em investir esforços no estudo, não apenas das

práticas aqui elencadas, mas também para com as demais que se configuram como

fortes aliadas em oferecer suporte ao gestor escolar.

As possibilidades de desdobramento do trabalho se dão pelo fato de que, via

diagnóstico realizado, se constata a existência de algumas práticas de GC nas escolas

e que  podem ser  aprofundados  os  estudos em relação às  mesmas,  de  maneira  a

disseminar  as  práticas  e  ferramentas,  facilitando  o  acesso  à  informação  e  ao

conhecimento por parte dos componentes da instituição escolar.
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ANEXO 01

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO - PRÁTICAS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO

Das  seguintes  PRÁTICAS  relacionadas  à  GESTÃO  DO  CONHECIMENTO  E  INFORMAÇÃO,  indique  na
correspondente coluna da Tabela: 

a) O seu ESTÁGIO DE IMPLANTAÇÃO (escala de 0 a 4)
0 Não existem planos para implementação da prática
1 Existem ações planejadas para a implementação da prática no futuro
2 A prática está em processo de implementação
3 A prática já está implantada
4 A prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para a organização

b) O ALCANCE DENTRO DA ORGANIZAÇÃO (escala de 1 a 4)
1 Poucas iniciativas isoladas dentro da organização
2 Alguns departamentos usam a prática
3 Muitos departamentos usam a prática
4 Amplamente disseminada na organização

Ação ou Prática Definição A B
ESTÁGI
O

ALCANCE

Comunidades de 
prática/comunidades 
de conhecimento

Grupos informais e interdisciplinares de pessoas unidas em torno de um
interesse comum. Comunidades são auto-organizadas de modo a permitir a
colaboração de pessoas internas ou externas à organização;  propiciam o
veículo e o contexto para facilitar a transferência de melhores práticas e o
acesso  a  especialistas,  bem  como  a  reutilização  de  modelos,  do
conhecimento e das lições aprendidas.

Mentoring Modalidade  de  gestão  do  desempenho  na  qual  um  expert  participante
(mentor)  modela  as  competências  de  um indivíduo  ou  grupo,  observa  e
analisa  o  desempenho  e  retroalimenta  a  execução  das  atividades  do
indivíduo ou grupo.

Coaching Similar  ao  mentoring,  mas  o  coach não  participa  da  execução  das
atividades.  Faz parte  do processo de planejamento de orientação,  apoio,
diálogo e acompanhamento, alinhado às diretrizes estratégicas.

Benchmarking interno
e externo

Busca  sistemática  das  melhores  referências  para  comparação  aos
processos, produtos e serviços da organização.
Na prática, existe quando, por exemplo, se busca avaliar o desempenho da
escola,  realizando  comparações  dentro  da  própria  organização  ou  com
outras,  para  verificar  quais  ativos  (conhecimentos,  competências,
metodologias e etc.) que geram índices de rendimento superior e podem ser
replicados.

Melhores práticas Identificação  e  difusão  das  melhores  práticas,  que  podem  ser  definidas
como um procedimento validado para a realização de uma tarefa ou solução
de  um  problema.  Inclui  o  contexto  em  que  pode  ser  aplicado.  São
documentadas  por  meio  de  banco  de  dados,  manuais  ou  diretrizes.
Identificar,  selecionar  e  implementar,  no  ambiente  escolar,  práticas  que
proporcione melhoria no rendimento dos discentes, docentes e funcionários
Através  desta  metodologia,  pode-se  identificar  abordagens  inovadoras  e
conseguir melhores índices de desempenho escolar.

Fóruns (presenciais e
virtuais) /listas de 
discussão

Espaços para discutir, homogeneizar e compartilhar informações, idéias e
experiências que contribuirão para o desenvolvimento de competências e
para o aperfeiçoamento de processos e atividades da organização.



141

a) O seu ESTÁGIO DE IMPLANTAÇÃO (escala de 0 a 4)
0 Não existem planos para implementação da prática
1 Existem ações planejadas para a implementação da prática no futuro
2 A prática está em processo de implementação
3 A prática já está implantada
4 A prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para a organização

b) O ALCANCE DENTRO DA ORGANIZAÇÃO (escala de 1 a 4)
1 Poucas iniciativas isoladas dentro da organização
2 Alguns departamentos usam a prática
3 Muitos departamentos usam a prática
4 Amplamente disseminada na organização

Ação ou Prática Definição A B
estágio alcance

Mapeamento  ou
auditoria  do
conhecimento

Registro  do  conhecimento  organizacional  sobre  processos,  produtos,
serviços e relacionamento com as pessoas. Inclui a elaboração de mapas ou
árvores  de  conhecimento,  descrevendo  fluxos  e  relacionamentos  de
indivíduos, grupos ou a organização como um todo. Identifica, localiza  as
fontes de conhecimento tácito (quem sabe, o que sabe e onde se localiza) e
os  conhecimentos  explícitos  (processos  organizacionais,  documentos
institucionais,  metodologias,  conteúdos  didáticos,  produtos  ou  recursos,
serviços, parcerias que a escola possui e etc.) no contexto escolar. 

Ferramentas  de
colaboração  como
portais,  intranets  e
extranets

Portal  ou  outros  sistemas  informatizados  que  capturam  e  difundem
conhecimento e experiência entre trabalhadores/departamentos. Um portal é
um espaço web de integração dos sistemas corporativos, com segurança e
privacidade  dos  dados.  O  portal  pode  constituir-se  em  um  verdadeiro
ambiente de trabalho e repositório de conhecimento para a organização e
seus  colaboradores,  propiciando  acesso  a  todas  as  informações  e
aplicações  relevantes,  e  também como plataforma para  comunidades  de
prática,  redes  de  conhecimento  e  melhores  práticas.  Nos  estágios  mais
avançados permite customização e personalização da interface para cada
um dos funcionários.

Sistema de gestão por
competência

Estratégia de gestão baseada nas competências requeridas para o exercício
das  atividades  de  determinado  posto  de  trabalho  e  remuneração  pelo
conjunto de competências efetivamente exercidas.  As práticas nesta área
visam a determinar  as  competências  essenciais  à  organização,  avaliar  a
capacitação  interna  com relação  aos  domínios  correspondentes  a  essas
competências e definir os conhecimentos e habilidades que são necessários
para superar as deficiências existentes com relação ao nível desejado para
a  organização.  Podem  incluir  o  mapeamento  dos  processos-chave,  das
competências essenciais  associadas a eles,  das atribuições,  atividades e
habilidades  existentes  e  necessárias,  e  das  medidas  para  superar  as
deficiências.

Banco  de
competências
individuais/  banco  de
talentos/  páginas
amarelas

Repositório de informações sobre a capacidade técnica, científica, artística e
cultural  das  pessoas  (funcionários,  docentes,  discentes).  A  forma  mais
simples é uma lista on-line do pessoal, contendo um perfil da experiência e
áreas  de  especialidade  de  cada  usuário.  O  perfil  pode  ser  limitado  ao
conhecimento obtido por meio do ensino formal e eventos de treinamento e
aperfeiçoamento reconhecidos pela Instituição, ou pode mapear de forma
mais ampla a competência dos funcionários,  incluindo informações sobre
conhecimento tácito, experiências e habilidades negociais e processuais.

Banco  de
competências
organizacionais

Repositório  de  informações  sobre  a  localização  de  conhecimentos  na
organização, incluindo fontes de consulta e também as pessoas ou equipes
detentoras  de  determinado  conhecimento.  As  Competências
Organizacionais são formadas a partir das competências dos indivíduos, são
encontradas  nos  grupos  de  trabalho  (colegiados,  associação  de  pais  e
mestres e etc.), departamentos da organização (secretaria, direção e etc.) e
relacionamento  entre  equipes  (grupos  de  pesquisa)  e  geram
sustentabilidade e valor distinto percebido pela sociedade.
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A. O seu ESTÁGIO DE IMPLANTAÇÃO (escala de 0 a 4)
0 Não existem planos para implementação da prática
1 Existem ações planejadas para a implementação da prática no futuro
2 A prática está em processo de implementação
3 A prática já está implantada
4 A prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para a organização

B. O ALCANCE DENTRO DA ORGANIZAÇÃO (escala de 1 a 4)
1 Poucas iniciativas isoladas dentro da organização
2 Alguns departamentos usam a prática
3 Muitos departamentos usam a prática
4 Amplamente disseminada na organização

Ação ou Prática Definição A B

estágio alcance

Memória
organizacional/  lições
aprendidas/  banco  de
conhecimentos

Registro  do  conhecimento  organizacional  sobre  processos,  produtos,
serviços e relacionamento com os clientes. As lições aprendidas são relatos
de experiências em que se registra o que aconteceu, o que se esperava que
acontecesse,  a análise das causas das diferenças e o que foi  aprendido
durante  o  processo.  A  gestão  de  conteúdo  mantém  atualizadas  as
informações,  idéias,  experiências,  lições  aprendidas  e  melhores  práticas
documentadas  na  Base  de  Conhecimentos.  Estes  repositórios  devem
proporcionar acesso simplificado aos atores do contexto escolar, para haja:
reutilização dos recursos informacionais pertencentes à escola e precaução
contra  a perda de  conhecimentos,  pela  aposentadoria  ou  rotatividade de
funcionários.  A Memória Organizacional  escolar também deve contar com
mecanismos de consulta, recuperação de informações e políticas de gestão
de conteúdo.

Sistemas  de
inteligência
organizacional/empres
arial/  inteligência
competitiva

Transformação de dados em inteligência, com o objetivo de apoiar a tomada
de decisão. Visam a extrair inteligência de informações, por meio de captura
e  conversão  das  informações  em  diversos  formatos,  e  a  extração  do
conhecimento  a  partir  da  informação.  O  conhecimento  obtido  de  fontes
internas ou externas, formais ou informais, é formalizado,  documentado e
armazenado para facilitar o seu acesso. Assim, através deste processo, as
escolas  podem  interagir  com  os  ambientes,  interno  e  externo,  capturar
dados e informações, transformá-los em conhecimento e agir  de maneira
adaptativa.

Educação corporativa Processos de educação continuada estabelecidos com vistas à atualização
do pessoal de maneira uniforme em todas as áreas da organização. Pode
ser  implementada  sob a  forma de  universidade  corporativa,  sistemas de
ensino a distância, etc.

Universidade
corporativa

Constituição  formal  de  unidade  operacional  dedicada  a  promover  a
aprendizagem  ativa  e  continua  dos  colaboradores  da  organização.
Programas de educação continuada,  palestras e cursos técnicos visam a
desenvolver  tanto  os  comportamentos,  atitudes  e  conhecimentos  mais
amplos, como as habilidades técnicas mais específicas.

Gestão  do  capital
intelectual/gestão  dos
ativos intangíveis

Os ativos intangíveis são recursos disponíveis no ambiente institucional, de
difícil  qualificação  e  mensuração,  mas  que  contribuem  para  os  seus
processos  produtivos  e  sociais  (por  exemplo,  docentes,  discentes  e
funcionários  técnico-administrativo  e  atores  da  comunidade;  TIC’s,
certificações,  base  de  dados,  processos,  concessões,  estrutura
organizacional;  e  de  iii)  Relações  com  a  secretaria  de
educação/prefeitura/governo/funcionários/organizações  do setor  privado)  A
prática  pode  incluir  mapeamento  dos  ativos  organizacionais  intangíveis;
gestão  do  capital  humano;  gestão  do  capital  do  cliente;  política  de
propriedade intelectual.

Narrativas Técnicas  utilizadas  em  ambientes  de  gestão  do  conhecimento  para
descrever  assuntos  complicados,  expor  situações  e/ou  comunicar  lições
aprendidas,  ou  ainda  interpretar  mudanças  culturais.  São  relatos
retrospectivos de pessoal envolvido nos eventos ocorridos.
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A. O SEU ESTÁGIO DE IMPLANTAÇÃO (ESCALA DE 0 A 4)
0 Não existem planos para implementação da prática
1 Existem ações planejadas para a implementação da prática no futuro
2 A prática está em processo de implementação
3 A prática já está implantada
4 A prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para a organização

A. O ALCANCE DENTRO DA ORGANIZAÇÃO (ESCALA DE 1 A 4)
1 Poucas iniciativas isoladas dentro da organização
2 Alguns departamentos usam a prática
3 Muitos departamentos usam a prática
4 Amplamente disseminada na organização

Ação ou Prática Definição A B

ESTÁGI
O

ALCANCE

Sistemas de workflow Controle da qualidade da informação apoiado pela automação do fluxo ou
trâmite  de  documentos.  Workflow é  o  termo  utilizado  para  descrever  a
automação de sistemas e processos de controle interno, implantada para
simplificar e agilizar os negócios. É utilizado para controle de documentos e
revisões,  requisições  de  pagamentos,  estatísticas  de  desempenho  de
funcionários etc.

Gestão de conteúdo Representação de processos de seleção captura classificação, indexação,
registro  e  depuração  de  informações.  Tipicamente  envolve  pesquisa
contínua dos conteúdos dispostos em instrumentos, como bases de dados,
árvores de conhecimento, redes humanas etc.

Gestão  Eletrônica  de
Documentos (GED)

Prática  de  gestão  que  implica  adoção  de  aplicativos  informatizados  de
controle de emissão, edição e acompanhamento da tramitação, distribuição,
arquivamento e descarte de documentos.

Data  Warehouse
(ferramenta da TI para
apoio à GC)

Tecnologia  de  rastreamento  de  dados  com  arquitetura  hierarquizada
disposta em bases relacionadas, permitindo versatilidade na manipulação de
grandes massas de dados.

Data  Mining
(ferramenta da TI para
apoio à GC)

Os  mineradores  de  dados  são  instrumentos  com  alta  capacidade  de
associação  de  termos,  permitindo-lhes  garimpar  assuntos  ou  temas
específicos. Processo de explorar grandes quantidades de dados

Costumer  Relationship
Management (CRM)

Caracteriza-se pela gestão de relacionamento com o cliente, que coleta os
dados detalhados oriundos da organização em transação com os clientes e
os  transforma  em  informações  e  conhecimento,  para  utilização  no
planejamento dos gestores.

Balanced  Scorecard
(BSC)

Original da área de contabilidade por utilizar indicadores financeiros em sua
essência, na contemporaneidade pode ser entendida como um sistema que
considera inclusive indicadores não financeiros oriundos do planejamento da
organização.  Essa  comunicação  baseia-se  no  gerenciamento  de  metas
estabelecidas,  alcançadas  ou  não,  dando  ao  gestor  a  possibilidade  de
realocar recursos para alcançar os objetivos estratégicos.

Decision  Suport
System (DSS)

Caracteriza-se como o sistema de suporte a tomada de decisão, baseados
na tecnologia da informação, que apóia a construção, análise do modelo de
raciocínio  sobre  a  estrutura  de  um  problema  organizacional,  ou
simplesmente a escolha e otimização de variáveis para tomada de decisão.

Enterprise  Resource
Planning (ERP)
(ou  sistemas
integrados de gestão)

Apresenta-se  como  solução  capaz  de  integrar  as  informações  da
organização  por  meio de  uma única base de  dados.  Caracteriza-se pelo
planejamento de recursos organizacionais que integra as diferentes funções
da  organização  com o  objetivo  de  elaborar  processos  mais  eficientes  e
melhorar processos de negociação usando a tecnologia da informação.

Key  Performance
Indicator  (KPI)  (ou
Indicador-chave  de
performance)

Trata-se de uma forma de medir se uma ação ou um conjunto de iniciativas
estão atendendo os objetivos propostos efetivamente. 
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