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RESUMO 
 
 
 
Reflexões e estudos têm sido realizados no âmbito escolar com o intuito de 
promover a melhoria dos serviços educacionais prestados pelas escolas 
públicas e, consequentemente, o rendimento educacional dos alunos, através 
da utilização de práticas que proporcionem melhor eficiência nos processos 
realizados na instituição. Diz-se isto, pois a gestão, no contexto da educação, 
tem sido vista como intrínseca à própria prática educativa, uma vez que, por 
meio de pesquisas, comprovou-se a existência de uma correlação entre a 
gestão escolar e os níveis de rendimento educacional dos alunos. Neste 
sentido, esta pesquisa tem como objetivo geral elaborar um modelo teórico-
conceitual para a implementação de práticas de gestão do conhecimento da 
área de processos organizacionais para melhorar a gestão escolar de escolas 
participantes do Programa de Excelência na Educação Básica (PEEB). Com 
relação ao objetivo da pesquisa, esta é descritiva e exploratória. Quanto à 
abordagem utilizada, observa-se que é mista: quantitativa, pelo uso da 
estatística descritiva e do método de análise de confiabilidade dos dados 
obtidos pelo questionário (o alfa de Cronbach), e qualitativa, pela pesquisa 
conceber uma proposta teórico-conceitual de um modelo. O procedimento 
técnico utilizado foi o de estudo de casos múltiplos. Para a constituição da 
amostra desta pesquisa, participaram apenas os gestores que atuam, 
especificamente, no ambiente escolar público de escolas de nível fundamental, 
a saber: os diretores e os coordenadores pedagógicos. No total, cinquenta e 
dois gestores educacionais participaram da pesquisa, sendo vinte e três 
diretores de escolas e vinte e nove coordenadores escolares. A partir do 
diagnóstico realizado, observa-se que as práticas de gestão do conhecimento 
de processos organizacionais pesquisadas não estão sendo utilizadas de 
acordo com todas as suas potencialidades de gerar resultados em termos de 
eficiência. Diante disto, foi proposto um modelo teórico-conceitual para 
implementação das práticas de gestão do conhecimento de processos 
organizacionais para o contexto escolar público. 
 
Palavras-chave: Gestão do Conhecimento; Processos Organizacionais; 
Gestão Escolar Pública. 
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ABSTRACT 
 
 

 
Reflection  and studies have been carried out in the  school  context with the 
propose of promoting the improvement of educational services provides by 
public schools, and, consequently, the student´s educational performance, by 
using  practices that provide better efficiency in the processes carried out at the 
institution. It´s said, because management, in the education context, has been 
considered as intrinsic to the educational practice itself, since, through 
researches, the existence of correlation between school management and the 
levels of students’  educational achievement. In this sense, this research aims 
to elaborate a theoretical-conceptual model for the implementation of 
knowledge management practices in the area of organizational processes to 
improve the school management of participating schools of PEEB. Related to 
the research aim, it´s descriptive and exploratory. About  the approach used, it 
is observed that it is mixed: quantitative by the use of descriptive statistics and 
the reliability analysis method of  the data obtained by the questionnaire 
(Cronbach's alpha), and qualitative, for the research conceive a theoretical-
conceptual proposal of a model. The technical procedure put to use was the 
multiple case study. For the development of the research sample, managers 
that act in the public school environment of elementary school took place, it 
means: headmasters and pedagogical coordinators. Fifty-two educational 
managers took place of the research: twenty-three headmasters and twenty-
nine educational coordinators. From the diagnosis performed, it is perceived 
that knowledge management practices of researched organizational process 
are not being used according to all their potentialities to generate efficiency 
results. Then, a theoretical-conceptual model was proposed for the 
implementation of knowledge management practices of organizational 
processes for the public school context. 
 
Keywords: Knowledge Management; Organizational Processes; Public School 

Management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Considera-se que o tema relacionado à gestão escolar constitui uma 

dimensão e um enfoque de atuação que visa promover a organização, a 

mobilização e a articulação das condições materiais e humanas necessárias 

para garantir o avanço dos processos socioeducacionais (LÜCK, 2000). 

Percebe-se que diversas discussões têm sido feitas em torno deste 

tema, que se refere aos aspectos propriamente organizacionais da escola, 

conjuntamente à influência que estas atividades exercem no nível de qualidade 

dos serviços educacionais prestados aos discentes (DAMACENO, 2013; 

ZHAO, 2010; COELHO 2011; CASTRO, 2000; WITTMANN, 2000; SOUZA, 

2006; MACHADO et al, 2017; LIBÂNEO, 2010; LIBÂNEO, 2007).  

As formas de organizações e gestão podem desempenhar um papel 

educativo, já que fornecem certa informação às atitudes, às ideias e aos modos 

de agir, tanto para os docentes como para os discentes. Por isto, torna-se 

razoável concluir que as escolas precisam ser mais bem organizadas e bem 

geridas com vistas a melhorar a qualidade da aprendizagem escolar dos alunos 

(LIBÂNEO, 2007).  

Neste sentido, verifica-se que a qualidade dos serviços educacionais 

prestados e a eficiência com que as escolas operam são influenciadas pela 

forma como os processos de gestão são tratados nestes ambientes 

(DAMACENO, 2013; SOUZA, 2006). 

As atividades e as formas de organização e de gestão da escola podem 

favorecer ou prejudicar o alcance dos objetivos pedagógicos, pois servem de 

suporte a este e ao trabalho escolar, especialmente naquilo que auxilia os 

professores em seu exercício profissional na escola e na sala de aula. As 

práticas de gestão podem dizer respeito às ações de natureza técnico-

administrativa e às ações pedagógicas-curriculares (LIBÂNEO, 2007). 

Neste sentido, percebe-se que os gestores podem ser auxiliados nas 

atividades de planejamento, organização, direção, controle e coordenação dos 

serviços educacionais prestados pela escola, através da utilização de práticas 

de gestão em consonância com a realidade do contexto educacional. A 

utilização dessas práticas no contexto educacional permitiria a ampliação do 

rendimento dos discentes, por meio de processos organizacionais que 
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proporcionam maior fluidez à gestão escolar. Isto não significa que a adoção 

dessas práticas será o fator determinante para o rendimento estudantil, mas 

sim que as práticas de gestão poderão produzir efeitos positivos no processo 

de ensino-aprendizagem. 

Desta forma, passam ser válidos esforços no intuito de apontar como os 

processos de gestão, relacionados ao nível administrativo da escola, podem 

ser implementados e como estes podem colaborar para o aumento do nível de 

qualidade no ensino.  

Assim, este estudo trata da gestão no contexto escolar, considerando 

que este é um dos problemas complexos e recorrentes encontrados na 

educação. É importante dizer que este tipo de abordagem trata do aspecto 

relacionado ao problema da gestão, no contexto educacional, sem 

desconsiderar a importância e existência de outras variáveis e complexidades 

que produzem efeitos na dinâmica e na realidade pedagógica escolar. 

A importância deste tipo de abordagem é ressaltada ao apreciar que as 

instituições escolares, sendo organizações ricas em capital intelectual, não 

estão sendo geridas como organizações do conhecimento e possuem alguns 

problemas específicos relacionados à gestão do conhecimento, fazendo 

contraposição ao próprio ambiente do qual fazem parte.  

Diz-se isto, pois o modelo mais comum de funcionamento da 

organização escolar no Brasil está pautado em características hierárquicas, 

centralizadoras e enrijecidas (LIBÂNEO, 2010), o que acaba por afetar a 

dimensão qualitativa dos serviços educacionais prestados aos alunos. 

Portanto, verifica-se que há um certo distanciamento no que diz respeito 

às práticas de gestão adotadas pelas escolas, em comparação com as práticas 

avançadas de gestão adotas por organizações privadas, que visam a 

competitividade.  

Devido às várias mudanças no modo como se efetua a gestão 

organizacional, tem sido enfatizados temas como aprendizagem, inovação e 

compartilhamento de conhecimento para assegurar o uso do melhor 

conhecimento disponível nas organizações (BATISTA 2016). Pondera-se que 

as escolas não podem ficar despercebidas a este processo. 

Portanto, de acordo com esta perspectiva, o conhecimento passa a ser 

considerado um recurso a ser gerenciado por meio de práticas, processos, 



14 

 

tecnologias e métricas específicas, o que implica, numa uma visão baseada em 

recursos. Ressalta-se, neste ponto de vista, que o conhecimento tem sido 

considerado como um recurso estratégico, já que atua e se situa em um 

ambiente dinâmico e complexo (KUNIYOSHI, 2008).  

Assim, considerando que a gestão escolar é uma forma de suporte e 

com função pedagógica, administrativa e financeira, tem-se desenvolvido, no 

âmbito de uma área interdisciplinar, estudos que consideram práticas ligadas à 

gestão dos ativos intelectuais das escolas como forma de melhorar os níveis de 

eficiência na prestação de serviços educacionais. Esta área é conhecida como 

gestão do conhecimento no contexto escolar ou gestão do conhecimento 

escolar. 

Se confirma que a gestão do conhecimento pode colaborar, através de 

práticas de processos organizacionais, para promoção e efetividade do 

compartilhamento de conhecimentos, aplicação de conhecimentos, criatividade 

e inovação, para que melhorias na qualidade do ensino possam ser efetuadas 

(DAMACENO, 2013; MACHADO, URPIA, FORNO, 2017).  

Assim, verifica-se que, através de métodos de gestão postulados na 

perspectiva da gestão do conhecimento, torna-se possível o alcance de 

melhores níveis de qualidade no ensino, pelo compartilhamento de experiência, 

e aplicação dos conhecimentos, em práticas que incentivam a criatividade, a 

inovação, o senso crítico e a interpretação dos conhecimentos adquiridos no 

ambiente escolar (DAMACENO, 2013). Neste âmbito, consideram-se algumas 

variáveis, com as quais se trabalha conjuntamente, para fazer frente aos 

complexos problemas da gestão escolar, que são: gestão escolar, gestão do 

conhecimento e educação. 

Tendo estes pressupostos como base teórico-conceitual, o presente 

trabalho considerará como questões de escopo para esta pesquisa um dos 

viabilizadores que apoiam a gestão do conhecimento nas organizações, que 

são os processos organizacionais. 

 

1.1  PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Tomando estes argumentos como base para discussão, questiona-se o 

seguinte: “em quais sentidos a gestão do conhecimento, especificamente 
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através da área de processos organizacionais, auxilia na resolução do 

problema referente à gestão das escolas públicas?”. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Tem-se como objetivo geral para esta pesquisa: elaborar um modelo 

teórico-conceitual para a implementação de práticas de gestão do 

conhecimento da área de processos organizacionais para melhorar a gestão 

das escolas participantes do PEEB.  

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Quanto aos objetivos específicos deste trabalho, estes se referem a: 

i)  examinar o nível de implementação de práticas de gestão do 

conhecimento de processos organizacionais nas instituições educacionais 

públicas participantes do PEEB. 

ii) examinar o nível de alcance de práticas de gestão do conhecimento de 

processos organizacionais nas instituições educacionais públicas participantes 

do PEEB. 

iii) propor a implementação das práticas de gestão do conhecimento de 

processos organizacionais a partir de um roteiro. 

iv) sugerir ferramentas gratuitas e ações que apoiem a implementação das 

práticas de gestão do conhecimento de processos organizacionais. 

  

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Considerando que gestão no contexto da educação se apresenta como 

um dos problemas da educação na atualidade e que a qualidade com que os 

serviços educacionais públicos prestados nestas organizações tem relação ao 

modo como se operacionaliza a gestão, acredita-se que, através das práticas 

de gestão do conhecimento de processos organizacionais, será possível 

auxiliar os gestores educacionais a solucionar alguns problemas básicos e 

específicos da gestão escolar pública, que afetam a qualidade dos serviços 

prestados na educação básica.  
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Pode-se afirmar que o aumento da capacidade de realização dos 

indivíduos, das equipes de trabalho, da organização pública e da sociedade em 

geral, assim como o impacto destes resultados na melhoria de processos, 

produtos e serviços públicos prestados à população justifica amplamente a 

implementação da gestão do conhecimento no setor público (BATISTA 2012) e, 

inclusive, especificamente na gestão escolar pública.  

Assim, partindo da premissa que gestão do conhecimento pode oferecer 

às instituições de ensino o alinhamento de suas práticas organizacionais à 

realidade da sociedade do conhecimento, vislumbra-se que a correta utilização 

destas práticas poderá auxiliar as escolas públicas a: i) acelerar a geração de 

novos conhecimentos que agreguem valor aos serviços prestados à sociedade 

por meio de uma maior colaboração entre servidores e acesso mais fácil a 

fontes de informação e aprendizado; ii) melhorar o processo decisório; iii) 

reduzir custos com retrabalhos, eliminando as atividades que agreguem pouco 

valor aos serviços; iv) facilitar a localização dos conhecimentos e do capital 

intelectual existente na organização; v) gerar novos conhecimentos com base 

na reutilização dos conhecimentos e do capital intelectual da organização; e vi) 

alavancar o conhecimento existente na organização para melhor executar 

programas, consequentemente, melhorando o atendimento às demandas 

sociais (BATISTA, 2006). 

Contribuindo com o intento de formar um corpo teórico mais robusto que 

relacione as variáveis: gestão do conhecimento, educação e gestão escolar 

pública, o presente estudo situa-se com uma agenda de pesquisa na busca de 

oferecer análises do nível de percepção em que a gestão do conhecimento 

está presente nas escolas públicas, juntamente com o propósito de conceber 

um modelo de implementação da gestão do conhecimento aplicável para este 

contexto. 

Portanto, ressalta-se também que esta pesquisa proporcionará aos 

gestores das instituições analisadas, propostas teórico-conceituais, sobre como 

aplicar e gerenciar as práticas de gestão do conhecimento de processos 

organizacionais em suas instituições, para que, através destes esforços, 

problemas específicos referentes à gestão e organização escolar possam ser 

solucionados. 
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Verifica-se também que a proposta desta dissertação, enquadrada na 

linha de pesquisa organizações e conhecimento do Programa de Mestrado em 

Gestão do Conhecimento nas Organizações possui aderência os requisitos de 

interdisciplinaridade exigidos pelo programa. 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO:  

 

Esta dissertação está estruturada da seguinte maneira. O primeiro 

capítulo proporciona uma contextualização do tema, que introduz o tema 

pesquisado, apresenta o objetivo geral, os objetivos específicos e a justificativa 

da pesquisa.  

No segundo e terceiro capítulos encontram-se as discussões teóricas e 

a apresentação dos referenciais bibliográficos que dão aporte teórico para a 

pesquisa, sendo que o segundo capítulo trata especificamente da gestão do 

conhecimento e da sua aplicação do contexto escolar e o terceiro capítulo dá 

enfoque, principalmente, sob o quesito gestão escolar pública e a integração 

entre a gestão do conhecimento e a gestão democrática participativa. O quarto 

capítulo explana a metodologia utilizada para desenvolver esta pesquisa.  

No quinto capítulo são apresentadas as análise dos resultados da 

pesquisa. Este contem três subseções, sendo que a primeira constitui-se na 

análise de consistência dos dados do questionário, a segunda refere-se aos 

resultados da análise do diagnóstico e a terceira apresenta a proposta do 

modelo de implementação das práticas de gestão do conhecimento de 

processos organizacionais para as escolas públicas. Por fim, o sexto capítulo 

traz as considerações finais e a sugestão de trabalhos futuros. 

 

2. A GESTÃO DO CONHECIMENTO: CONTEXTO HISTÓRICO, 

ASPECTOS TEÓRICOS E SUA APLICAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR. 

 
2.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

 

O cenário econômico mundial tem passado por significativas 

transformações tecnológicas, organizacionais, informacionais, institucionais, 

culturais e sociais inter-relacionadas. A interpretação da realidade vigente 
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passou a ser proporcional à variedade de abordagens de autores de diferentes 

áreas. Igualmente, diferentes designações e descrições têm sido utilizadas 

para caracterizar a atual nova ordem mundial e o novo padrão econômico 

emergente, dentre outras, destacam-se as seguintes: Economia ou Sociedade 

da Informação ou do Conhecimento (LASTRES, 1999). 

No entanto, estas questões vêm sendo amadurecidas há décadas e 

proporcionou uma transição do modelo econômico fordista para o modelo 

baseado na economia do conhecimento.  

Esta mudança desperta a percepção de que o conhecimento é um 

recurso essencial. No entanto não se desconsidera, neste sentido, o valor da 

terra, do trabalho e do capital como fatores preponderantes para o 

desenvolvimento de uma nação, pois, sem estes, não seria possível obter 

resultados com o conhecimento e nem mesmo aplicar os conceitos de gestão 

(DRUCKER, 1993 p. 40). 

Assim, com a decorrência do deslocamento do eixo da riqueza e do 

desenvolvimento de setores industriais intensivos em mão de obra, matéria-

prima e capital para setores cujos produtos, processos e serviços são 

intensivos em tecnologia e conhecimento, estas características inauguraram o 

que se chamou de uma “nova economia”. Deste modo, a eficiência e a eficácia 

das organizações parecem derivar cada vez mais de sua capacidade de 

desenvolver competências, integrando-as em torno dos objetivos 

organizacionais (CAVALCANTI; GOMES, 2001; BRANDÃO; BAHRY, 2005). 

Desencadeia-se, a partir daí, uma reestruturação produtiva, resultando 

de uma nova lógica do trabalho, onde se coloca que o conhecimento é um 

importante fator de produção. No entanto, no Brasil, este novo padrão de 

produção só teve início em meados da década de 1980, tomando maior 

impulso em 1990, sob as condições de liberalização da economia brasileira, 

entretanto, estando ainda em difusão nos dias atuais (URPIA et al., 2016). 

Neste sentido, alguns marcos referentes aos acontecimentos que 

afirmaram e antecederam esta nova onda, intensiva em informação e 

conhecimento, são colocados por Tigre (2006) como confirmadores desta fase 

de transição do modelo econômico e de gestão, característico da segunda 

revolução industrial, para o que hoje se chama de economia do conhecimento 
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e gestão do conhecimento, característicos de uma sociedade pautada no 

conhecimento e na informação. 

O primeiro acontecimento tem a ver com o sucessivo aumento dos 

preços do petróleo a partir da crise de 1973. Isto mostrou ao mundo que o 

modelo de crescimento baseado no consumo crescente de materiais e energia, 

de baixo valor agregado, não era sustentável. Este fato também abalou o ritmo 

de crescimento que a indústria mundial vinha experimentando desde o final da 

segunda guerra mundial.  

O segundo fato tem a ver com o esgotamento do modelo fordista de 

produção, baseado na exploração excessiva dos princípios de divisão do 

trabalho e de padronização. O Japão liderou esta nova trajetória de inovações 

organizacionais que estavam voltadas à redução de desperdícios, aumento de 

qualidade, operação intra e interindustrial e também do uso intensivo de 

informação e conhecimento (TIGRE, 2006). 

 O terceiro e mais importante episódio, refere-se à onda de inovações 

iniciadas com a invenção do transistor na década de 1940, entretanto, tendo 

sido mais utilizado a partir da introdução do circuito integrado nos anos 70 e 

também pela internet nos anos 90. Com isto, a microeletrônica serviu de base 

para imbricação das tecnologias da informática, telecomunicações, software e 

das suas múltiplas aplicações que retroalimentaram o processo de inovação 

(TIGRE, 2006). 

Percebe-se que, a partir disto, as organizações que conseguiram uma 

rápida difusão em seus processos, inserindo neles as novas tecnologias da 

informação e comunicação (TIC), tornaram-se carros-chefe da economia 

mundial. Assim, o retrato das organizações que na atualidade se destacam 

como líderes em seus setores, não estão mais necessariamente estabelecidas 

dentro do paradigma fordista de produção em escala, mas possuem forte 

ênfase no uso de informações e conhecimentos, que proporcionam trajetórias 

constantes de inovação (TIGRE, 2006). 

Isto contribuiu para a crescente ampliação do mercado e da demanda 

por setores intensivos em conhecimento e, consequentemente, impôs novas 

bases para o desenvolvimento e para o crescimento econômico. Neste 

contexto, o Brasil passa a ser desafiado a se integrar ao novo modelo 

(GUIMARÃES, 2011).  
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Visto nessa perspectiva, o mundo também passa por um momento de 

importante transição no ambiente econômico, onde a gestão pró-ativa do 

conhecimento adquire um papel central para a competitividade tanto das 

empresas, como dos países (QUANDT et al, 2006).  

Neste sentido, Wu, Senoo e Magnier-Watanabe (2010) consentem que 

uma organização saudável não só é construída para adquirir, compartilhar, 

difundir e aplicar conhecimento existente, mas também para criar 

conhecimentos específicos ou know-how, a fim de alcançar o sucesso em 

longo prazo. 

Devido a isto, muitas organizações passaram a contar mais com as 

"mentes" do que com as "mãos" de seus funcionários. Como implicação, 

percebe-se que o conhecimento passou a ser tratado sistematicamente e 

muitas organizações passaram a explorar o campo da gestão do conhecimento 

a fim de melhorar e manter a sua competitividade (YEW WONG, 2005).  

Estes expostos, assim como foram ilustrados, tem a ver com o fato da 

informação e o conhecimento passarem a constituir os recursos básicos do 

crescimento econômico, em lugar dos tradicionais insumos energéticos e 

materiais, e tais recursos, não materiais, logo intangíveis, não serem 

esgotáveis (LASTRES, 1999). 

Portanto, assegura-se que as atividades ligadas ao conhecimento e à 

gestão do conhecimento passaram, de algum modo, a aliviar a tensão 

provocada pela complexidade organizacional interna e externa, como também 

a dar suporte à análise de falhas, com o objetivo de evitar a ocorrência de 

problemas, aumentar a confiabilidade dos sistemas e auxiliar as organizações 

em seu desempenho em ambientes concorrenciais (ALMEIDA et al, 2006).  

Assim, autores passaram a discutir que uma das chaves para o sucesso 

das organizações, nesta perspectiva, é decidida pelo valor que o conhecimento 

cria aos processos de uma organização (LIN; WEI, 2005). 

No entanto, no ambiente organizacional, a informação e o conhecimento 

somente podem ser considerados como fatores estratégicos de sucesso 

organizacional, se o modo como é desenvolvida a sua gestão for adequado às 

demandas exigidas pelo ambiente organizacional de onde a organização está 

inserida. Por isso, as organizações que possuem pessoas com competências 

chave para lidar com informações e conhecimento saberão o que fazer com 
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estes, pois a informação e o conhecimento sozinhos ou dispersos não 

constituem inteligência para se tomar melhores decisões e inovar em 

processos organizacionais (PORÉM et al, 2012). 

Assim, quando se utiliza corretamente destes insumos, fazendo com que 

a informação chegue à pessoa certa no momento certo e, com isso, ações e 

decisões estratégicas possam ser realizadas e mantidas, presencia-se a 

obtenção de vantagem competitiva. De maneira simplória, este tipo de 

vantagem competitiva pode ser expresso ao: i) ter melhores direcionamentos 

sobre como, onde, quando e no que investir; ii) possibilitar a visão estratégica, 

focada no longo prazo, mas sem deixar de cumprir os requisitos operacionais, 

de maneira que seja possível se posicionar, antecipando-se a novas 

tendências e dificuldades; e iii) possibilitar o aperfeiçoamento da equipe para 

lidar com a complexidade das relações que tem sido postas tanto no ambiente 

interno quanto externo das organizações, entre outras questões (PORÉM et al, 

2012).  

Com o decorrer dos anos, a área de gestão do conhecimento recebeu 

crítica pelo forte vínculo que tinha relacionado com as TIC, passando a ser 

questionada se a expressão “gestão do conhecimento” sobreviveria. No 

entanto, percebeu-se que o termo gestão do conhecimento expressa algo 

muito menos literal e muito mais profundo (ALBRECHT, 2004), que é a face 

com que gestão do conhecimento se apresenta hoje, principalmente pela 

percepção de que as pessoas são as criadoras e portadoras do conhecimento. 

Do mesmo modo, este entendimento está trazendo uma nova visão ao mundo 

das organizações, de que o conhecimento tem mais a ver com o que está nas 

pessoas do que com o que está nas bases de dados (BROWN; DUGUID, 

2000). 

 

2.2 O CONHECIMENTO PERCEBIDO COMO UM RECURSO 

ECONÔMICO  

 

Nesta fase de transição do paradigma industrial para a economia do 

conhecimento, quando alguns pesquisadores perceberam que o conhecimento 

poderia trazer benefícios, passaram a dotar o conhecimento de outros 

aspectos, diferentemente das definições de conhecimento que foram 
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construídas e que ocupavam os esforços dos filósofos gregos desde antes da 

era clássica. Por este motivo, tem-se levantado debates teóricos ou 

epistemológicos, e também pragmáticos, a respeito da sua utilização como 

fator gerador de benefícios ás organizações e à sociedade (TATTO; BORDIM, 

2016, ALAVI; MARYAM, 2001). 

Analisando estes pressupostos, percebem-se conflitos, pois existem 

correntes de pensamento que afirmam que informação e conhecimento, de 

modo exclusivo, não necessariamente ajudarão as organizações a serem 

inovadoras, criativas ou pioneiras na implantação de novas formas de criação 

de valor. No entanto, isto é dito não com a intenção de excluir as premissas 

estabelecidas anteriormente, mas com a intenção de não situá-las como fator 

único para o sucesso das organizações (MARQUES; NETO, 2002). 

Neste sentido, o que ocorre é que, assim como os processos de 

industrialização transformaram a agricultura e a tornaram mais produtiva, a 

revolução da informação também transforma a indústria, modificando as suas 

bases de valoração. Portanto não se nega a importância das atividades 

norteadoras que constituem a base da gestão organizacional, muito menos das 

questões referentes à gestão da informação e do conhecimento, mas 

considera-se que, junto a estas, o conhecimento e a informação transformaram 

os processos, mudando inclusive a dinâmica com que se faz a execução 

destas e outras atividades, ou seja, mesmo das que vão do chão de fábrica às 

que competem ao nível estratégico (IZERROUGENE et al, 2010).  

Percebe-se, abertamente, que a correta gestão dos recursos 

informacionais e do conhecimento pode gerar vantagens competitivas para as 

organizações. No entanto, se houver a má aplicação ou falha na gestão destes 

recursos, todos os esforços de gestão do conhecimento juntamente com seus 

resultados poderão ter sido feitos em vão, pois a gestão do conhecimento só 

pode ter êxito se for corretamente aplicada à realidade organizacional 

(DALKIR, 2005). 

Neste sentido, este estudo orienta-se na perspectiva da Visão Baseada 

em Recursos (VBR), que é uma perspectiva recente que vê os recursos 

organizacionais como o fundamento para a estratégia de uma organização. 

Esta abordagem considera as competências, as capacidades e as habilidades 

como sendo a base de conhecimento produtivo e organizacional (KRETZER; 
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MENEZES, 2006). Assim, o conhecimento passa a ser considerado um 

importante recurso (KUNIYOSHI, 2008).  

Esta visão desloca a vantagem competitiva de fora para dentro, ao 

combinar as perspectivas externa e interna, e sugere que a adoção de novas 

estratégias está restrita ao nível corrente de recursos da companhia 

(KRETZER; MENEZES, 2006). 

 

2.2.1 Diferenciação de dado, informação e conhecimento  

 

Com o intuito de tornar as organizações mais sustentáveis, os gestores 

passaram a buscar cada vez mais acumular e utilizar os recursos 

informacionais e de conhecimento, para que, através destes, suas 

organizações pudessem operar de melhor forma. Para que isto aconteça de 

forma coerente é preciso que se faça a análise qualitativa da natureza destes 

recursos ou ativos que pertencem à organização, para que se possa trabalhar 

efetivamente de acordo com as suas potencialidades e peculiaridades. Diz-se 

isto, pois estes recursos ou ativos se diferem conceitualmente e em 

aplicabilidade em dados, informações e conhecimentos; e o investimento 

específico em cada um destes trará diferentes resultados organizacionais 

(QUINTAS et al, 1997). 

Neste sentido, faz-se útil compreender a conceituação do que se quer 

dizer com conhecimento no âmbito da gestão do conhecimento. Davenport e 

Prusak (1998) afirmam que o conhecimento é uma mistura fluida de 

experiência condensada, informação contextual, valores e insight 

experimentado, a qual proporciona uma estrutura para avaliação e 

incorporação de novas experiências e informações. Para os autores, o 

conhecimento tem origem e é aplicado na mente dos conhecedores e costuma 

estar embutido não só em documentos e repositórios, mas em rotinas, 

processos, práticas e normas organizacionais, como conhecimento explícito.  

Assim, ao invés de somente processar dados ou gerir informações, 

encontrou-se a possibilidade de lidar com aspectos e quesitos relacionados ao 

conhecimento, que trazem resultados mais promissores, ainda que, para isto, 

seja necessária a gestão de recursos informacionais e de dados (PIRES et al, 

2013). 
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A seguir, na Tabela 1, encontra-se a caracterização que diferencia os 

conceitos referentes a dados, informações e conhecimentos. 

 

Tabela 1 – Caracterização: dados, informação e conhecimento 

 
 Caracterização 

Dado  
i) símbolos não estruturados; ii) registros estruturados de 
transações; iii) medidas quantitativas; iv) não possuem 
significados inerentes; v) armazenados em bancos de dados. 

Informação  

i) meio de comunicação explícita (explícito: na forma de 
documento ou pela comunicação audível/visível); ii) possui 
significado contextual; iii) possui atributo sociocognitivo e 
estrutural; iv) registrados em repositórios de informação 
(portanto pode ser digitalizável); v) são movimentados por 
meio de redes hard (comunicação formal através de infra-
estrutura: redes, fios e etc.) e soft (comunicação informal: 
bilhetes). 

Conhecimento  

i) dinâmico, ii) pessoal/tácito; iii) insight e know-how iv); 
internalizado por meio de experiências; v) possui origem e 
aplicação na mente dos conhecedores; vi) presente em: 
documentos, repositórios, rotinas, processos, práticas e 
normas organizacionais. 

Fonte: Sveiby, 2001; Davenport e Prusak, 1998; Xavier; Costa, 2010; Petrides; 
Nodine, 2003. 
 

Além desta distinção, quando se relaciona o conhecimento a dados e 

informações, percebe-se que o conhecimento também passa a ser classificado 

de várias formas, considerando que este pode possuir: i) características tácitas; 

ii) características explícitas (PIRES et al, 2013); (iii) modos de conversão e vi) 

diferentes tipos de transferência, tanto internas quanto externas (SVEIBY, 

2001).  

Takeuchi e Nonaka (2008) confirmam esta orientação, referindo-se que 

a passagem para a sociedade do conhecimento elevou o paradoxo relacionado 

ao conhecimento, fazendo com que as organizações não somente tivessem 

que lidar com aspectos explícitos (aquilo que pode ser expresso por meio de 

palavras, números, sons, produtos e etc.) ou tácitos (intuição, muitas vezes 

captado no termo know-how, conhecimento que é altamente pessoal, difícil de 

ser expresso por meio de palavras ou texto), mas que se tivesse a capacidade 

de lidar com ambas as dimensões ao mesmo tempo. 

Sveiby (2001) acrescenta que os indivíduos podem usar suas próprias 

capacidades a fim de criar valor principalmente em duas direções: a) 
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transferindo e b) convertendo o conhecimento, tanto externamente e 

internamente para a organização. Nesta questão, as organizações têm de 

aprender a lidar com o paradoxo de fronteira, que significa estarem abertas 

para receber informações de ambientes, tanto informais como formais. Neste 

caso, é difícil encontrar soluções e processos que se situam fora da 

experiência individual, e, justamente por isso, existe o acréscimo de valor cada 

vez que uma conversão ou transferência de conhecimento, alinhada aos 

objetivos estratégicos da empresa, ocorre (QUINTAS et al, 1997). 

Assim, conhecimentos explícitos podem ser facilmente articulados e 

armazenados em meios eletrônicos, enquanto conhecimentos de natureza 

tácita não podem, sendo que estes podem ser transferidos e aprendidos 

através de redes eficientes de comunicação (YANG; YEN, 2007). 

A partir destas implicações, entende-se que a gestão do conhecimento 

contribui para o alcance de sua meta, que é de melhorar a manipulação 

sistemática de conhecimento e potencializar o seu uso dentro da organização 

(HEISIG, 2009). Passou-se então a ser considerado como conhecimento 

relevante não mais apenas o que resulta do trabalho individual, mas o que 

resulta do esforço de uma inteligência coletiva, ou seja, de grupos de pessoas 

com competências complementares que colaboram entre si, com propósitos 

claramente definidos (BATISTA, 2016).  

 

2.3 CONCEITOS E MODELOS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Devido às diferentes conceituações sobre a gestão do conhecimento, 

uma vez que existem diferentes pontos de vista sobre a sua concepção e 

aplicabilidade, percebe-se que há falta de consenso sobre o que constitui uma 

boa definição para a área. Isto se dá pelo motivo de que este campo de 

pesquisa possui raízes multidisciplinares, o que eleva o grau de complexidade 

quanto à sua conceituação e entendimento (QUANDT et al, 2006; LLORIA, 

2008).  

Neste âmbito, verifica-se que as definições de gestão do conhecimento, 

de forma geral, enfatizam ações ou processos, tais como: armazenamento, 

coleta, estruturação, compartilhamento, controle, criação, disseminação, 

codificação, utilização e aproveitamento do conhecimento (SAĞSAN, 2006).  
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Para ressaltar isto, cita-se o trabalho que a pesquisadora Steil (2007) 

realizou. A autora fez o levantamento do estado da arte das definições de 

gestão do conhecimento, identificando 17 diferentes descritores para as 

atividades da gestão do conhecimento. Verificou que grande parte dos autores 

indica estas atividades da gestão do conhecimento, mas não as define, o que 

gera uma heterogeneidade de interpretações.  

Nota-se que, por um lado, retratando um aspecto negativo, há uma 

quantidade de confusão devido à sobreposição de definições (SINGH; GUPTA, 

2014), mas, já por outro, pode-se afirmar que o termo refere-se a um conjunto 

bastante amplo de práticas organizacionais e enfoques relacionados à geração, 

captura e disseminação de know-how e outros conteúdos relevantes (QUANDT 

et al, 2006). Isto torna este campo de pesquisa complexo de ser definido num 

conceito único devido à sua riqueza. 

Ao buscar uma harmonização de conceitos, pode-se optar pelo trabalho 

de Heisig (2009), que analisou 160 frameworks de gestão do conhecimento, 

considerando diferenças e correspondências entre as atividades de gestão do 

conhecimento encontradas nestes. Assim, através deste esforço, um consenso 

pode ser delineado, em relação às categorias mais utilizadas para descrever as 

atividades da gestão do conhecimento. O resultado da análise mostra que há 

cinco categorias de atividades de gestão do conhecimento que foram mais 

amplamente mencionadas, que são: i) compartilhamento; ii) criação; iii) 

aplicação; iv) armazenamento; e v) identificação do conhecimento. Este 

conjunto de atividades refere-se ao ciclo do conhecimento. 

É importante considerar que ainda há uma grande variedade de termos 

mencionados para descrever as atividades em outros ciclos e modelos de 

gestão do conhecimento, mas a maioria pode ser agrupada nestas cinco 

principais atividades mencionadas acima (HEISIG, 2009).  

Ressalta-se que este agrupamento das atividades de gestão do 

conhecimento, concebido de forma sistêmica, dá origem ao que se pode 

chamar de ciclo da gestão do conhecimento. Compreende-se que o ciclo de 

gestão do conhecimento é uma estrutura sistêmica e racional das atividades de 

gestão do conhecimento que indica os processos pelos quais as informações 

se transformam em um conhecimento valioso para a organização. Assim, o 

ciclo da gestão do conhecimento consiste principalmente em agregar valor aos 
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conhecimentos organizacionais em cada etapa do processo do conhecimento 

(DALKIR, 2005). 

Neste percurso, alguns equívocos resultantes da má interpretação do 

termo gestão do conhecimento têm sido trazidos à tona em discussões. É 

importante destacar que o termo gestão do conhecimento não tem a ver com o 

sentido literal da palavra, que remete à gestão do conhecimento intrínseco e 

mental das pessoas. Assim, considerando a impossibilidade de se gerenciar 

diretamente o conhecimento presente na mente das pessoas, quando se faz 

referência ao termo gestão do conhecimento, remete-se à gestão baseada nas 

ações e processos referentes ao conhecimento (NONAKA, 2007; WIIG, 2000). 

Neste debate, por vezes conflitante, alguns autores argumentam que 

gestão do conhecimento é uma contradição de termos, sendo um resquício de 

uma era industrial onde predominava uma visão controladora (QUANDT et al, 

2006). No entanto, compreende-se, por meio de Batista (2016), que estes 

conflitos acontecem pelo fato do conceito de gestão do conhecimento estar em 

constante evolução. 

 

2.3.1 O modelo de Nonaka e Takeuchi  

 

Com a passagem para a sociedade do conhecimento, tornou-se 

necessário o uso de abordagens mais robustas e complexas para resolução de 

problemas complexos (TAKEUCHI; NONAKA, 2008) tanto no ambiente social 

como organizacional. Assim, o conhecimento, não somente no contexto 

acadêmico, mas também no contexto organizacional, passou a ser analisado e 

explorado como um recurso, de modo a ser possível a sua criação e aplicação 

para o alcance de resultados organizacionais (CHOO, 2003). 

Neste sentido, como forma de melhor utilizar-se deste recurso no 

ambiente organizacional, autores recorreram ao entendimento de Polanyi, que 

considera o conhecimento uma combinação de dois componentes, o 

componente tácito e o componente explícito (TAKEUCHI; NONAKA, 2008). 

Faz-se importante destacar que o conhecimento tácito e o explícito não devem 

ser vistos como componentes mutuamente exclusivos, mas como 

complementares (TAKEUCHI; NONAKA, 2008; CHOO, 2003). 



28 

 

O componente explícito do conhecimento pode ser expresso através de 

palavras, números, sons, e compartilhado na forma de dados, recursos visuais 

ou manuais. Este componente explícito do conhecimento pode ser rapidamente 

transmitido aos indivíduos de maneira formal e sistemática (TAKEUCHI; 

NONAKA, 2008; DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

De outra forma, o componente tácito do conhecimento não é facilmente 

visível e explicável, é altamente pessoal e difícil de formalizar, o que torna o 

seu compartilhamento dificultoso, pois ele pode estar no nível da intuição. 

Entende-se que o conhecimento tácito está profundamente relacionado às 

ações, à experiência corporal do individuo, aos ideais, valores ou emoções que 

ele incorpora. Existem duas dimensões de conhecimento tácito: i) a dimensão 

técnica, que pode ser muitas vezes apresentada através do temo know-how, 

pois expressa aqueles conhecimentos desenvolvidos após muitos anos de 

experiência, e; ii) a dimensão que se refere a insights, inspirações derivadas da 

experiência corporal e da dimensão cognitiva, que consiste em ideias, crenças, 

percepções, valores, emoções e modelos mentais. A dimensão tácita do 

conhecimento dá forma ao modo como ele é percebido e visto singularmente, 

por cada indivíduo (TAKEUCHI; NONAKA, 2008). 

Assim, através de processos de conversão do conhecimento tácito para 

tácito, tácito para explícito, explicito para explícito e explícito para tácito, poder-

se-ia criar, manter e explorar novos conhecimentos no ambiente 

organizacional. Este movimento é chamado de dialética e pode ser expresso 

em forma de zigue-zague e de modo espiralado (TAKEUCHI; NONAKA, 2008). 

 

 

 
Figura 1 – Dialética do conhecimento: as conversões de conhecimentos 
Fonte: Takeuchi e Nonaka (2008) 
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Assim, Takeuchi e Nonaka (2008), procurando sistematizar este 

processo, descreveram quatro modos de conversão de conhecimento, que se 

tornou conhecido na literatura como modelo SECI, que remete às iniciais dos 

processos de conversão de conhecimento que fazem parte deste modelo.  

O processo de conversão de conhecimento se dá da seguinte forma: i) 

Socialização, que ocorre do indivíduo para o indivíduo, por meio do 

compartilhamento e criação de conhecimento tácito, através de experiência 

direta. Como exemplo prático, tem-se a formação de equipes cujos membros 

compartilham suas experiências e modelos mentais; ii) externalização, que 

ocorre do indivíduo para o grupo, onde os conhecimentos pessoais são 

articulados e codificados através do diálogo e da reflexão; iii) combinação, que 

ocorre do grupo para a organização, através da sistematização e aplicação de 

conhecimentos explícitos e da informação; e, por fim, iv) internalização, que 

ocorre da organização para o indivíduo, através do aprendizado, através da 

prática. Este processo ocorre quando membros de uma equipe começam 

internalizar o novo conhecimento codificado em manuais, rotinas e etc. 

(TAKEUCHI; NONAKA, 2008; NONAKA; TAKEUCHI, 1997).  

 

 
Figura 2 – Modelo de conversão do conhecimento 
Fonte: Adaptado de Akutsu e Nonaka, 2008. 

 

Deste modo, o modelo de Nonaka e Takeuchi aborda especificamente 

um modelo de criação do conhecimento organizacional, e a organização, por 

sua vez, passa a ser entendida como amplificadora dos conhecimentos criados 
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pelos indivíduos. Deve ficar claro, neste aspecto, que o conhecimento é criado 

pelo indivíduo, e a organização, como um catalisador, amplifica e potencializa o 

uso destes conhecimentos para o nível coletivo (TAKEUCHI; NONAKA, 2008). 

No entanto, para que ocorra o processo de conversão de conhecimento, 

são estritamente necessários que ocorram relacionamentos interpessoais, 

desta forma, os membros dos grupos organizacionais funcionam como 

sintetizadores do conhecimento. Neste caso, a espiral emerge quando existe 

interação entre o conhecimento tácito e o explícito (TAKEUCHI; NONAKA, 

2008). 

Desta maneira, quando as organizações inovam, deve-se entender que 

não ocorre simplesmente o processamento de informações visando solucionar 

problemas existentes em busca da adaptação, mas o que ocorre é que as 

organizações realmente criam novos conhecimentos e informações visando 

redefinir tanto os problemas quanto as soluções, o que prioriza uma visão 

baseada em recursos e em competências (TAKEUCHI; NONAKA, 2008). 

 

2.3.2 O modelo de Davenport e Prusak  

  

Analisando a proposta referente ao modelo de gestão do conhecimento 

de Davenport e Prusak (1998), percebe-se que os autores possuem a 

orientação de conceber um modelo genérico de gestão do conhecimento. Os 

autores propõem esta abordagem como uma forma de operacionalizar e 

nortear os esforços de gestão, de modo que os gestores sejam auxiliados em 

suas ações e projetos referentes à gestão do conhecimento , desde o nível 

estratégico ao nível de operações de uma empresa. 

Neste sentido, Davenport e Prusak (1998) demonstram uma visão 

ponderada, que percebe a gestão do conhecimento como uma área 

interdisciplinar, coexistente com outras áreas, ou seja, apreciam a gestão do 

conhecimento como uma forma de gestão não substitutiva a outras maneiras 

de gestão, mas que opera juntamente com a gestão estratégica (colaborando 

para atingir os objetivos estratégicos da empresa), com o marketing (quando 

relacionado às vendas baseadas no conhecimento dos clientes), com o setor 

de produção e desenvolvimento (relacionado às questões de produtos e 

serviços) e com outras demais áreas, departamentos e formas de gestão. 
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Neste sentido, torna-se claro que o trabalho de gestão do conhecimento 

deve ser combinado com o trabalho de outras áreas, caso contrário, seria 

improvável que projetos de gestão do conhecimento alcançassem resultados 

eficazes. Assim, esta abordagem leva em conta que as diversas formas e 

áreas da gestão podem auxiliar os gestores a melhor dirigirem suas 

organizações e contribuem na implantação e alcance dos esforços de gestão 

do conhecimento (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

A visão sobre a gestão do conhecimento compartilhada pelos autores 

possui uma orientação estratégica para lidar com as complexidades internas e 

externas e se refere a uma abordagem integradora e não exclusiva, como pode 

ser visto a seguir na Tabela 2: 

 

Tabela 2 – Percepção da orientação estratégica quanto à gestão do 
conhecimento adotada por Davenport e Prusak 

Visão baseada em perspectivas 
internas 

Visão baseada em perspectivas 
externas 

Baseada em recursos existentes, 
com os quais a organização já 
pode contar, ou seja, através de 
uma boa gestão de sistemas de 
informação, uma gestão de 
mudança organizacional e boas 
práticas da gestão de recursos 
humanos.  

À medida que as organizações 
interagem com seus ambientes, elas 
absorvem informações, transformam nas 
em conhecimento e agem, com base 
numa combinação de conhecimentos 
com suas experiências, valores e regras 
internas. Elas agem de maneira 
adaptativa. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Davenport e Prusak (1998 p.63 e 
p.193). 
 

Partindo desta concepção, os autores indicam diversas condições, 

fatores e critérios que auxiliam os projetos de gestão do conhecimento a serem 

bem sucedidos dentro de uma organização. Assim, dizem que o sucesso da 

gestão do conhecimento pode acontecer com mais eficiência quando se possui 

fatores motivadores para que ocorra a: i) Criação; ii) compartilhamento; e iii) 

uso do conhecimento. Além disto, ressaltam que para isto se faz necessária 

uma combinação de elementos técnicos e humanos (DAVENPORT; PRUSAK, 

1998). 

Desta maneira, Davenport e Prusak (1998) descrevem alguns fatores 

que levam ao sucesso dos projetos de conhecimento, que são: i) uma cultura 

orientada para o conhecimento; ii) infraestrutura técnica e organizacional; iii) 

apoio da alta gerência; iv) vinculação ao valor econômico ou setorial; v) alguma 
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orientação para processos; vi) clareza de visão e linguagem; vii) elementos 

motivadores não triviais; viii) algum nível da estrutura do conhecimento; e ix) 

múltiplos canais de transferência de conhecimento. 

 Levando-se em conta que o conhecimento, na visão dos autores, refere-

se a uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação 

contextual e insight experimentado, que proporcionam uma estrutura para 

avaliação e incorporação de novas experiências e informações, os autores 

defendem que o conhecimento tem origem e é aplicado na mente dos 

conhecedores, mas também pode estar embutido em documentos e 

repositórios, rotinas, processos, práticas e normas organizacionais. Sobre este 

aspecto, verifica-se que Davenport e Prusak (1998) concordam que o 

conhecimento possui uma natureza tácita, mas também explícita, pois 

confirmam que este pode estar em estruturas inanimadas. 

Ressaltam também que, qualquer processo formalizado presente em 

uma organização, através de procedimentos, técnicas entre outras variáveis, foi 

construído a partir daquilo que um dia era conhecimento individual e pessoal. 

Assim, os conhecimentos, uma vez explicitados, em teoria, podem se tornar 

independentes dos indivíduos que o desenvolveram, chegando a ponto de ser 

possível um especialista abandonar sua função, sem que isto cause 

interrupção do processo nem redução do conhecimento implícito nos processos 

(DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

Desta maneira, pretendendo assumir uma abordagem pragmática que 

vise a operacionalização das atividades de gestão do conhecimento, Davenport 

e Prusak propuseram um modelo de gestão do conhecimento baseado numa 

concepção em como as organizações podem capturar, codificar e transferir 

conhecimento, dando uma ênfase especial no compartilhamento de 

conhecimento (CHOO, 2003). 
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Figura 3 – Síntese do modelo de gestão do conhecimento de Davenport e 
Prusak (1998) 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Acima, na figura 3, é apresentado o modelo de gestão do conhecimento 

de Davenport e Prusak juntamente com as práticas e ferramentas de gestão 

que apoiam a sua operacionalização. Na sequência, cada etapa do modelo de 

gestão do conhecimento de Davenport e Prusak (1998) será descrita. 

 

2.3.2.1 Geração do conhecimento 

 

Organizações saudáveis geram conhecimentos. Existem cinco modos de 

se gerar conhecimento (DAVENPORT; PRUSAK, 1998): 

 

Tabela 3 – Modos de gerar conhecimento organizacional segundo 
Davenport e Prusak 

Geração do 
Conhecimento 
Organizacional 

Descrição das Formas 

Aquisição 
Através da compra: adquirir uma organização ou contratar 
indivíduos que o possuam. 

Aluguel 
Apoio financeiro à pesquisa universitária em troca de prioridade 
no uso comercial de resultados promissores. Através da 
terceirização da pesquisa e desenvolvimento. 
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Recursos 
dirigidos 

Criação de departamentos institucionais de pesquisa e 
desenvolvimento. 

Fusão Formação de grupos de trabalho interdisciplinares 

Adaptação 
Gestão do clima organizacional: fomentar sensação de crise. 
Formação de Redes informais, auto-organizadas e registro de 
conhecimentos. 

Fatores 
Comuns 

Alocar tempo e espaço apropriados para que a criação de 
conhecimentos ocorra. Isto inclui a presença de bibliotecas, mas 
também de lugares informais ou formais de reunião, tanto 
físicos ou virtuais, onde os profissionais envolvidos 
constantemente possam se encontrar. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Davenport e Prusak (1998). 

 

Assim, à medida que as organizações interagem com os seus 

ambientes, estas absorvem informações, transformam estas informações em 

conhecimentos e agem com base numa combinação desse conhecimento com 

suas experiências, valores e regras internas (DAVENPORT; PRUSAK, 1998), o 

que dá origem a novas possibilidades de conhecimentos. 

 

2.3.2.2 Codificação e coordenação do conhecimento 

  

O objetivo da codificação é proporcionar o conhecimento numa forma 

que o torne acessível a todos aqueles que precisam dele. Este processo quer 

dizer literalmente transformar o conhecimento em código para torná-lo mais 

compreensível e o mais claro, acessível e organizado possível (DAVENPORT; 

PRUSAK, 1998). 

Assim, através do processo de codificação do conhecimento, verifica-se 

a possibilidade de conversão do conhecimento para formatos acessíveis e 

aplicáveis. Desta forma, torna-se possível com que os funcionários da 

organização possam mapeá-lo, categorizá-lo, descrevê-lo, modelá-lo e inseri-lo 

nas regras organizacionais implícitas ou explícitas (DAVENPORT; PRUSAK, 

1998). 

É importante ressaltar que as tecnologias apresentam um importante 

papel neste sentido. Entretanto, a principal dificuldade no trabalho de 

codificação do conhecimento se refere a questão de como codificá-lo, sem com 

que este perca as suas propriedades distintivas, uma vez que o conhecimento 

tácito se torna quase impossível de ser reproduzido num documento ou num 

repositório de dados e informações. Já em outro caso, que se refere aos 
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conhecimentos explícitos, que podem ser externados e incutidos nos produtos 

e serviços da empresa, em teoria, estes se tornam independentes daqueles 

que o desenvolveram (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

Por isto, codificar os conhecimentos se torna fundamental para 

incrementar seu valor dentro da organização, uma vez que a codificação 

possibilita a permanência do conhecimento na organização, e que, de outra 

forma, permaneceria apenas na mente das pessoas. Assim, os autores dão 

ênfase a algumas práticas que enfatizam este processo, ou seja, as narrativas, 

o mapeamento das fontes de conhecimento, os modelos dinâmicos (que 

descrevem como novos produtos se desenvolvem) e as patentes de produtos 

(DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

 

2.3.2.3 Transferência 

 

Entende-se que a dificuldade de se transferir o conhecimento depende 

do tipo do conhecimento que se está tratando. Os conhecimentos que possuem 

incidência de aspectos, mais ou menos, explícitos podem ser expressos em 

procedimentos, representados em documentos, bancos de dados e transferidos 

com mais facilidade. No entanto, constata-se que a transferência de 

conhecimentos tácitos geralmente exige contato pessoal (DAVENPORT; 

PRUSAK, 1998). 

Segundo os autores, a transferência de conhecimento envolve duas 

ações: i) a transmissão (envio ou apresentação do conhecimento a um 

potencial receptor); e ii) absorção pela pessoa ou grupo. Assim, entende-se 

que a mera disponibilização de conhecimentos não significa a sua efetiva 

transferência (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

Neste quesito os autores realizam o seguinte questionamento: como 

uma organização pode efetivamente transferir conhecimentos? Verifica-se que 

muito disto diz respeito ao desenvolvimento de diálogos entre os funcionários. 

Assim, os autores dão ênfase não somente à aplicação de práticas 

estruturadas para a transferência do conhecimento, mas ao desenvolvimento 

de relações entre os funcionários, de modo a ser possível a transferência de 

conhecimentos, mesmo através de práticas informais e espontâneas. Neste 

sentido, os mapas do conhecimento, que identificam mais as competências dos 
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integrantes da organização, podem apoiar esta tarefa de unir fontes de 

conhecimento às demandas de setores específicos (DAVENPORT; PRUSAK, 

1998). 

 

2.4 PROCESSOS ORGANIZACIONAIS E AS PRÁTICAS DE GESTÃO DO 

CONHECIMENTO. 

 

Analisando estas questões, a partir da perspectiva da teoria 

organizacional, notou-se que as organizações, de modo geral, passaram a ser 

entendidas e conferidas de novas funções, que outrora não possuíam. 

Passaram a ser vistas como instrumentos para realizar objetivos coletivos por 

meio do gerenciamento e tornaram-se garantia de avanço material e progresso 

social. Deste modo, há um entendimento que estas passaram a ocupar um 

novo papel na sociedade (REED, 1999). Portanto as organizações passaram a 

ser vistas como organismos e com um elevado grau de complexidade 

(MORGAN, 1996). 

Em decorrência disto, surge a inabilidade de lidar com o dinamismo e 

instabilidade das organizações (REED, 1999) e é justamente por causa de 

características complexas e ambíguas, referentes ao fenômeno organizações e 

suas múltiplas interpretações, que uma gama de práticas de gestão é requerida 

para aliviar a tensão provocada por este fenômeno complexo. 

Por isto, como resposta, mudanças complexas nos modelos de negócio 

passaram a ser necessárias para responder às exigências externas e internas. 

Colocam-se estas questões, pois o reducionismo e a fragmentação, 

característicos da abordagem tradicional, não produzem um ambiente propício 

à inovação (PEREIRA, 2008).  

A partir das necessidades de conhecimento e inovação, como solução 

para estes desafios complexos, as organizações necessitam estar conscientes 

das implicações que os contextos organizacionais podem causar à gestão do 

conhecimento e à inovação (CHEN et al., 2010). 

Assim, existem organizações e instituições que vêm reestruturando seus 

processos e atividades e vêm definindo e implementando novas estratégias de 

atuação, desenvolvendo e adotando novos desenhos organizacionais, novos 

instrumentos e metodologias operacionais (LASTRES, 1999). Entretanto, 
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percebe-se, ainda, que há muitas empresas operando dentro de práticas 

ultrapassadas, por isso deixam de ser tão potenciais quanto poderiam 

(FRANCINI, 2002). 

Poucas organizações têm uma cultura, estrutura e liderança voltadas 

para a utilização da inteligência de seus funcionários, canalizando estes ativos 

como subsídio para maiores acertos nas decisões tomadas. Por causa disto, o 

desperdício do conhecimento humano não é, na maioria das organizações, 

algo questionado. Assim, faz-se necessário entender que estes problemas 

funcionais e processuais acabam causando um desperdício da capacidade 

intelectual dos funcionários e, como consequência, um desperdício na criação 

e compartilhamento de conhecimentos no ambiente institucional, fatores 

claramente favoráveis à inovação organizacional (ALBRECHT, 2004; CHEN et 

al., 2010).   

Como alternativas que contrastam com a visão tradicional, a proposta 

das práticas de gestão do conhecimento de processos organizacionais busca 

transformar o entendimento organizacional fragmentado, com base no 

paradigma newtoniano-cartesiano, em uma visão mais ampla. Assim, busca-se 

um estilo de gestão com as características de gestão participativa (ANGELONI, 

2008).  

Estas reflexões estão ligadas às constatações de Smuts (2009), que 

afirma que uma empresa com baixos índices de maturidade em seus sistemas 

de gestão do conhecimento corre o risco de perdas financeiras, quando suas 

habilidades e conhecimentos, encapsulados dentro de sua força de trabalho, 

saírem pelas portas da empresa e não voltarem para trabalhar no dia seguinte. 

Justifica-se este apontamento também, pois resultados de pesquisa sugerem 

que a estrutura organizacional está positivamente relacionada com a gestão do 

conhecimento (SOUZA; KURTZ, 2014). Assim, quando as organizações 

adotam práticas de gestão do conhecimento para promover a inovação, deve-

se considerar que o papel da estrutura organizacional torna-se mais crítico 

(CHEN et al., 2010). 

Logo, as chamadas organizações do conhecimento devem cuidar de 

seus processos organizacionais e formas de gestão relacionados à sua 

infraestrutura, na tentativa de melhor captar, armazenar, gerar e compartilhar o 

conhecimento (FERNANDES; ANGELONI, 2000). Entende-se, assim, que a 
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estrutura de uma organização baseada no conhecimento deve ser 

caracterizada por instrumentos e práticas que viabilizem o conhecimento como 

o principal elo de negócios. Além disto, é essencial que haja, nessa estrutura, 

um suporte sociotécnico tenaz, a partir da alta gerência, perpassando toda a 

organização, para que, como catalisador, estimule a evolução da gestão do 

conhecimento (ROSSETTI et al., 2008). 

Fernandes e Angeloni (2000) também concordam com este aspecto, 

afirmando que o estilo gerencial das organizações deve estar baseado no 

desenvolvimento de práticas organizacionais que fomentem princípios, tais 

como a participação, a flexibilidade, a autonomia e o apoio, entre outros, 

estando os gestores conscientes do papel fundamental que possuem, agindo 

como mola propulsora para organização.  

Chen et al. (2010) complementam dizendo que a estrutura 

organizacional menos formalizada, mais descentralizada e integrada, possibilita 

que a gestão do conhecimento seja mais bem aprimorada e que os novos 

conhecimentos sejam traduzidos em formas de inovações.  

Portanto, a gestão do conhecimento que promove a inovação é também 

afetada pela estrutura organizacional, e esta, por sua vez, deve estar 

devidamente estruturada para que comporte práticas condizentes à gestão do 

conhecimento. Assim, as empresas devem projetar e possibilitar contextos 

organizacionais adequados à gestão do conhecimento, uma vez que as 

características estruturais das organizações possuem impacto significativo nas 

atitudes e comportamentos dos funcionários (SABRI, 2005). 

Com isso, haverá uma disposição nestas organizações baseadas em 

processos de gestão do conhecimento para compartilhar conhecimento de 

forma horizontal ou vertical. O compartilhamento horizontal agrega peritos em 

diversos temas de domínio dos vários departamentos da organização, 

possibilitando a melhoria da comunicação interdepartamental e possibilitando 

ciência coletiva do que se passa em tais departamentos. O compartilhamento 

vertical une indivíduos com objetivos e metas comuns, sendo o processo 

decisório feito pela combinação das diversas contribuições de todos os 

membros da comunidade (ROSSETTI et al., 2008). 

Faz-se importante, quanto à relação entre a estrutura organizacional e a 

gestão do conhecimento, destacar que a gestão do conhecimento pode ser 
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implementada em uma organização a partir de alguns padrões estruturais, ou 

seja, tanto a visão baseada em processos como a visão baseada em funções.  

A visão baseada em funções possui uma característica verticalizada e 

rígida. As atividades a serem desenvolvidas pelas pessoas ou equipes, neste 

design estrutural, possuem início e término no contexto de uma mesma função 

ou especialidade. Assim, a gestão do conhecimento pode ser implantada e 

operacionalizada nesta perspectiva através da criação de um cargo de chefe 

ou gestor do conhecimento, sendo este responsável pela gestão de um 

departamento que tem a função específica de implantar e aplicar a gestão do 

conhecimento na organização. Ressalta-se que nem todas as organizações 

comportam harmoniosamente a aplicação deste modelo de estrutura, 

principalmente as organizações públicas, uma vez que existem barreiras 

burocráticas, culturais, orçamentárias e necessidades de políticas públicas para 

realização desta abordagem (UNICAMP, 2006; PAIM et al., 2009). 

Já a orientação baseada em processos é conhecida por ser uma 

abordagem mais flexível e múltipla. Um processo organizacional, de maneira 

genérica, é transversal a várias funções, ou seja, pode atender a diversas 

funções e níveis hierárquicos dentro de uma mesma organização. O conceito 

de processo é entendido como sendo uma sequência de atividades 

interligadas, caracterizadas por inputs, atividades que agregam valor e outputs 

de atividades destinadas a produzir um bem ou um serviço. Assim, na gestão 

por processos existe um foco baseado em atividades estratégicas e 

multifuncionais, que perpassam cargos, funções, níveis hierárquicos e 

especialidades, não se findando em torno de funções, mas dos objetivos 

estratégicos da organização. Desta forma, a gestão do conhecimento também 

pode ser vista como um processo transversal que deve perpassar todos os 

departamentos e funções organizacionais, utilizando-se e influenciando todos 

estes na aplicação de suas peculiaridades (UNICAMP, 2006; PAIM et al., 

2009).  

Santos e Paula (2012) também confirmam que as práticas de gestão do 

conhecimento podem ser aplicadas em organizações que não dispõem de uma 

diretoria funcional e específica de gestão do conhecimento, e por isto, 

necessita ser implementada através de uma perspectiva de processos. 



40 

 

Deste modo, verifica-se que a gestão do conhecimento pode trabalhar 

nestas duas perspectivas, sendo que esta não é regimentar e nem inflexível, no 

sentido de necessitar especificamente de uma estrutura organizacional 

peculiar, ou exclusiva, para ser implementada e operacionalizada. Ao contrário, 

a gestão do conhecimento se mostra como um modelo de gestão flexível e 

ambivalente. Isto porque pode operar em diversas estruturas organizacionais, 

podendo ser afetada e afetando a estrutura organizacional em que está 

situada. Assim, deve-se estudar as particularidades de cada organização, 

quanto às suas estruturas organizacionais, para melhor aproveitar dos 

benefícios que atividades de gestão do conhecimento podem trazer à 

organização.  

Ressalta-se que, como o foco deste trabalho refere-se a organizações 

públicas, burocráticas e rígidas, será utilizada a abordagem para concepção 

das atividades de gestão do conhecimento na perspectiva processual, e não 

funcional. 

Neste sentido, almeja-se, através dos processos de gestão do 

conhecimento, expressos em práticas, alcançar resultados organizacionais 

positivos. No âmbito da administração pública, estes resultados dizem respeito 

ao aumento da capacidade de realização do indivíduo, da equipe, da 

organização e da sociedade (BATISTA, 2012).  

Para tanto, neste trabalho, quando se faz referência às práticas ligadas 

aos processos organizacionais da gestão do conhecimento, foca-se em 

práticas que funcionam como facilitadores da identificação, criação, 

compartilhamento, armazenamento e aplicação do conhecimento 

organizacional (BATISTA, 2012).  

Quando se aborda sobre práticas de gestão do conhecimento, convém 

examinar o que se quer dizer através deste termo tão característico da área. O 

termo prática em geral têm sentido quando está relacionado a uma 

ação/interação humana. Entende-se que a prática refere-se a ação realizada 

por alguém,  em um contexto. Quando se utiliza o termo prática de gestão do 

conhecimento, deve-se compreender que se está referindo a uma ação 

humana que envolve a gestão do capital intelectual em um contexto específico 

(CABRAL, 2017). 
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O termo prática de gestão do conhecimento não deve ser confundido 

com o termo ferramenta de gestão do conhecimento. Uma ferramenta de 

gestão do conhecimento pode ser considerada um meio pelo qual se atingirá 

um resultado, ou mesmo, uma forma de apoio para a execução de ações, 

práticas e/ou processos da gestão do conhecimento (CABRAL, 2017). As 

ferramentas de gestão do conhecimento apresentam como objetivo dar suporte 

a consecução da gestão do conhecimento na organização (BENTO et al, 

2017). 

Assim, considera-se que as ferramentas são utilizadas como apoio à 

implementação dos processos de gestão do conhecimento e comumente estão 

ligadas à base tecnológica e funcional da organização (bases de dados, 

softwares), redes humanas, ou, a metodologias diversas (BATISTA et al, 2005; 

DALKIR, 2005; BENTO et al, 2017).  

Dalkir (2005) considera que as melhores ferramentas de gestão do 

conhecimento criam conhecimento e o alavancam para vários canais de 

acesso. Ferramentas como sistemas de apoio à decisão ajudam os 

trabalhadores do conhecimento a melhor aplicar o conhecimento sobre suas 

atividades. 

As práticas analisadas no contexto desta pesquisa podem ser apoiadas 

em sua implementação pelas ferramentas de gestão do conhecimento. Esta 

pesquisa está direcionada a analisar a implementação e o alcance das práticas 

de processos organizacionais da gestão do conhecimento em escolas públicas, 

por isto se optou por realizar uma análise mais extensa das práticas de gestão 

do conhecimento e apenas fazer referência às ferramentas de gestão do 

conhecimento como uma forma de apoio a estas práticas. Tais práticas estão 

descritas na Tabela 4: 

 

Tabela 4 – Práticas de processos organizacionais em gestão do 
conhecimento 

Práticas Descrição 

Mapeamento do 
Conhecimento 

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

Banco de 
Competências 

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

Banco de 
Competências 
Organizacionais 

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

Sistema de 
Gestão por 
Competências 

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

Gestão do 
Capital 
Intelectual 

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

Sistema de 
Inteligência 
Organizacional 

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

Benchmarking 

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

Melhores 
Práticas 

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

Memória 
Organizacional 

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

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

É evidente que o agrupamento da Tabela 4 foi realizado de maneira 

arbitrária, pois várias destas práticas de gestão do conhecimento de processos 

organizacionais transcendem a categorização aqui estabelecida. No entanto, 

estas práticas, aqui consideradas, possuem grau de aderência com o campo 

de pesquisa para o qual foram direcionadas. 

 

2.4.1 Mapeamento do conhecimento 

 

O Mapeamento do Conhecimento consiste na codificação por meio de 

taxonomias ou de mapas de conhecimento, que permitem identificar os ativos 
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de conhecimento tácitos/cognitivos (quem sabe, o que sabe e onde está 

localizado) e/ou explícitos (como o conhecimento flui da fonte ao destinatário e 

registros de conhecimentos organizacionais, classificados em: processos, 

produtos, serviços, relacionamento com os clientes e etc.). Assim o 

Mapeamento do Conhecimento indica as fontes de conhecimento tácito e os 

conhecimentos explícitos que a organização já possui (YOUNG, 2009), mas 

não os contém (DAVENPORT; PRUSAK, 1998; LEE; FINK, 2013), servindo 

como apoio a tomada de decisão nas atividades de localização de 

conhecimentos e avaliação das capacidades, oportunidades, necessidades e 

restrições de conhecimentos dentro de uma organização (BATISTA, 2012; 

DRIESSEN; HUIJSEN; GROOTVELD, 2007; WIIG, 2000). 

 

2.4.2 Banco de competências individuais  

 

Competências podem ser definidas como um conjunto relacionado de 

conhecimentos, atitudes e habilidades, atuando conjuntamente para produzir 

desempenho excepcional em determinada área (SCOTT, 1997). Carbone et al. 

(2009) definem que as competências humanas ou profissionais são 

combinações sinérgicas de conhecimentos, habilidades e atitudes, dentro de 

determinado contexto organizacional, expressas pelo desempenho profissional 

de forma a agregar valor às pessoas e organizações. Assim, nota-se que as 

competências não são apenas conhecimentos ou habilidades, mas são 

conhecimentos e habilidades em ação, sendo diferenciadas conforme o 

contexto organizacional (FLEURY; FLEURY, 2004). 

Assim, as competências individuais dos funcionários podem ser 

identificadas e descritas de modo mais detalhado em um Banco de 

Competências Individuais, para melhor aproveitamento do capital intelectual já 

disponível na organização. 

Entende-se que o Banco de Competências Individuais é um repositório 

de informações que indica os conhecimentos humanos dentro da organização 

(PURCIDONIO, 2008), juntamente com as habilidades e atitudes de cada 

funcionário, detalhadas por meio de uma descrição minuciosa sobre seu perfil, 

experiência, capacidade técnica, gerencial (aspectos como liderança, 

planejamento, organização, coordenação e tomada de decisão), científica, 
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artística e cultural. É importante destacar que, junto a estas descrições, são 

especificados os níveis de maturidade e expertise referente às competências 

de cada funcionário (BATISTA, 2012; ZAIM et al., 2015; YOUNG, 2009).  

Machado, Urpia e Forno (2016) afirmam que as informações contidas na 

prática Mapeamento do Conhecimento podem ser utilizadas como base para 

construção deste repositório.  

Além disto, as competências humanas ou profissionais dos indivíduos 

que compõe a organização, também podem ser identificadas e descritas no 

Banco de Competências Individuais através de procedimentos, tais como: i) da 

análise documental com vistas à identificação das principais realizações, por 

parte dos funcionários, ii) de métodos e técnicas de pesquisa social 

(observação participante e não participante, entrevistas individuais ou coletivas 

com gestores e funcionários) iii) da avaliação do desenho humano no trabalho, 

o que inclui a realização de pesquisas de clima organizacional e satisfação do 

cliente em relação ao trabalho prestado pelos funcionários, iv) de certificações 

internas e/ou externas, v) da aplicação de questionários de autoavaliação de 

competências vi) da identificação de necessidades de aprendizagem e vii) da 

avaliação do capital humano por meio de indicadores de renovação, 

estabilidade e eficiência da competência instalada (CARBONE et al., 2009).  

 

2.4.3 Banco de competências organizacionais 

 

Carbone et al. (2009) definem o termo competência organizacional como 

sendo os atributos de uma organização que lhe conferem vantagem 

competitiva, sustentabilidade e geram valor distinto percebido pelos clientes. 

Fleury e Fleury (2004) afirmam que as competências de nível organizacional 

são formadas a partir das competências individuais, na utilização e exploração 

dos recursos organizacionais. Deste modo, entende-se que o Banco de 

Competências organizacionais é um repositório de informações que utiliza de 

subsídio às informações contidas no Banco de Competências individuais, como 

base para identificar e descrever qualitativamente os conhecimentos, 

habilidades e atitudes, que integram o conceito de competência (ARAÚJO 

JÚNIOR; MARTINS, 2014). 
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Assim, a partir disto, entende-se que as competências organizacionais 

podem ser encontradas nos grupos de trabalho, departamentos da organização 

e relacionamento entre equipes da organização e devem ser descritas no 

Banco de Competências Organizacionais. Estas devem ser, respectivamente, 

identificadas e descritas em níveis de maturidade, de maneira a especificar, 

não somente a sua presença, mas os seus aspectos qualitativos (MACHADO; 

URPIA; FORNO, 2016; BATISTA, 2012). Neste sentido, Carbone et al. (2009) 

também afirmam que, para se identificar e melhor descrever as competências 

de uma organização, pode-se utilizar das técnicas de: i) análise documental, 

com vistas à identificação das principais realizações organizacionais; ii) 

utilização de métodos e técnicas de pesquisa social (entrevistas individuais ou 

coletivos com dirigentes da organização e especialistas); e iii) análise do 

desempenho organizacional sob diferentes perspectivas (resultado econômico-

financeiro, qualidade dos processos internos, satisfação do cliente e inovação).  

 

2.4.4 Sistema de gestão de competências 

 

Em um nível mais estratégico, no que se diz respeito à perspectiva da 

gestão por competências com o foco no desenvolvimento e mudança 

organizacional, destaca-se a prática Sistema de Gestão por Competências. A 

dinâmica do Sistema de Gestão por Competências pode ser expressa do 

seguinte modo: i) determinação das competências essenciais, que tem a ver 

com requisitos de aprendizagem coletiva em uma organização (PRAHALAD; 

HAMEL, 1990), demandadas da própria organização para o cumprimento de 

sua missão; ii) avaliação da capacitação interna em relação aos domínios 

correspondentes a essas competências, presentes ou não em seus 

funcionários, e, por fim; iii) definição das estratégias para superar as 

deficiências existentes entre o nível real e o nível desejado de competências 

organizacionais (BATISTA, 2012).  

Deste modo, torna-se interessante que se faça um quadro de 

competências individuais para compará-lo com o quadro de competências 

organizacionais, de modo a obter métricas para avaliação e promoção do 

desenvolvimento individual dos funcionários, alinhado aos interesses 

organizacionais (YOUNG, 2009). Assim, percebe-se que a avaliação do 
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desempenho, resultante da gestão por competências, realça o alinhamento do 

desempenho humano individual ao organizacional, e seu passível 

desenvolvimento (ALBULQUERQUE, 2011). 

Sugere-se o uso do Sistema de Gestão por Competências com o intuito 

de promover o aumento no grau de intensidade com que os funcionários se 

envolvem nos processos de capacitação e transferência de competências, 

através de critérios de avaliação e recompensa, alinhados aos objetivos 

organizacionais e individuais. É também importante evidenciar que os inputs 

iniciais para formação de um Sistema de Gestão por Competências podem ser 

conseguidos a partir das informações presentes no Banco de Competências 

Individuais e Organizacionais (MACHADO; URPIA; FORNO, 2016).  

 

2.4.5 Benchmarking interno e externo 

 

O Benchmarking, que é baseado na ideia de avaliar o desempenho de 

uma organização comparando-a com outras organizações exógenas, deve ser 

considerado mais do que apenas uma estratégia de cópia e imitação. Assim, as 

ações de Benchmarking possuem fins de comparar organizações em termos de 

práticas e de desempenho, para que sejam verificados quais conhecimentos 

tácitos ou explícitos podem ser replicados com base nestes fatores. Os 

benefícios desta prática incluem a criação de novos conhecimentos, que 

podem dar origem a melhorias e inovações através de conhecimentos 

adquiridos de outras organizações (MASSA; TESTA, 2004). Entretanto, 

verifica-se também a possibilidade de utilizar esta metodologia de comparação 

não só tomando como referência organizações externas, mas utilizando-se de 

referências internas, através de ações de Benchmarking entre departamentos, 

setores, divisões e etc. 

Assim, considerando tanto o ambiente externo quanto o ambiente 

interno como fonte de referências de melhores práticas, o Benchmarking 

interno e externo refere-se à busca sistemática das melhores referências para 

comparação, com fins à assimilação de processos organizacionais, produtos ou 

serviços, em um esforço para aumentar a produtividade, qualidade e 

desempenho organizacional (BATISTA, 2012; APQC, 2014; PURCIDONIO, 

2008). 
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2.4.6 Melhores práticas  

 

As Melhores Práticas referem-se à identificação e à difusão de práticas 

que proporcionam, comprovadamente, níveis significativos de eficiência pela 

sua utilização, para que, como um procedimento testado e validado, estas 

sejam incorporadas à rotina da organização. Perrin, Rolland e Stanley (2007) 

contribuem, neste sentido, ao afirmar que melhores práticas são know-how 

confiável. Assim, a sistematização das Melhores Práticas é representada 

através de um processo de identificação, seleção e transformação das 

melhores práticas setoriais em soluções corporativas adequadas a um contexto 

específico. Percebe-se que o conceito não exclui o contexto no qual estas 

serão aplicadas (BATISTA, 2012; MACEDO et al., 2001). Melhores Práticas 

também podem ser vistas como uma metodologia ou abordagem para que se 

possa conseguir melhor desempenho organizacional através da identificação 

de abordagens inovadoras (APQC, 2014). Por meio da identificação e 

comparação de práticas e processos com níveis de eficiência elevados, 

presentes na instituição ou em outras instituições, através do Benchmarking, 

passa-se a possuir uma base de melhores referências de processos e práticas 

para aplicação em determinados setores, projetos ou circunstâncias da 

organização (MACHADO; URPIA; FORNO, 2016).  

Algorta e Zeballos (2011) trazem uma importante contribuição referente 

à implementação das Melhores Práticas no contexto organizacional. Com 

relação a isto, os autores afirmam que as características das práticas, bem 

como as características da organização onde estas serão implementadas, 

devem ser consideradas. Além disto, deve-se levar em conta a natureza do 

conhecimento a ser replicado, o tipo de cultura organizacional 

institucionalizada, as motivações que justificam a implementação desta e a 

existência de procedimentos de avaliação e medida, que ajudarão na 

transferência sistemática de melhores práticas. 

 

2.4.7 Gestão do capital intelectual 

 

Visto que, através da gestão sistemática de competências, torna-se 

possível alcançar benefícios organizacionais mensuráveis, nota-se que, a partir 
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disto, de forma conjunta e mais abrangente, os gestores devem estar atentos 

também à gestão dos ativos intelectuais de uma organização, conhecidos 

como capitais intelectuais, como forma de potencializar o uso destes recursos 

intangíveis a favor da organização.  

As raízes teóricas do capital intelectual podem ser atribuídas a dois 

fluxos diferentes de pensamento, o fluxo estratégico, que será verificado a 

seguir, e o fluxo de medição ou financeiro, que não faz parte do escopo deste 

trabalho. O fluxo estratégico contempla aspectos referentes às práticas de 

aprendizagem organizacional, gestão de relacionamentos, inovação, 

competências e gestão do conhecimento, de modo que, gerir o conhecimento, 

passa a ser uma das formas de desenvolver o capital intelectual das 

organizações (ROOS et al., 1997; CORREIA, 2008). 

O conceito de capital intelectual refere-se tanto aos conhecimentos 

tácitos, traduzidos em termos de capacidade, habilidade e experiência dos 

stakeholders, quanto ao conhecimento formal e explícito que os integrantes de 

uma organização detêm, agregam a esta e estão disponíveis no ambiente 

institucional. Embora o capital intelectual não possa ser totalmente constituído 

como propriedade institucional, pois as pessoas não são patrimoniáveis, ele é 

um ativo intangível que pertence ao próprio indivíduo e que pode ser utilizado 

pela empresa para gerar valor (CAVALCANTI; GOMES, 2001).  

Batista (2012) afirma que há um critério específico tratado na gestão do 

capital intelectual, que, entre outras coisas, refere-se ao direcionamento da 

estratégia deste em uma organização. Assim, entende-se que a gestão do 

capital intelectual é construída sob a perspectiva da gestão dos ativos 

intangíveis disponíveis no ambiente institucional e está diretamente ligada à 

capacidade da organização utilizar seus recursos intangíveis, de forma 

eficiente, para alcançar seus objetivos estratégicos (CARDOSO; VANT, 2012). 

Ao passo que a gestão do conhecimento se concentra na gestão das 

atividades de identificação, criação, armazenamento, compartilhamento, 

aplicação e conversão do conhecimento – a partir do planejamento, 

implementação, operação e controle de processos – a gestão do capital 

intelectual concentra-se mais diretamente na gestão de ativos intelectuais. Com 

relação às estratégias de gestão destes ativos, considera-se, como escopo 

desta questão, a gestão de patentes, tecnologias, práticas operacionais e 
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gerência, relações com clientes, arranjos organizacionais e outros ativos de 

conhecimento estrutural. Neste sentido, a tarefa da gerência é renovar, 

organizar, avaliar, proteger e aumentar a disponibilidade desses ativos (WIIG, 

1997), pois está pautada nos ativos já possuídos ou utilizados pela 

organização. Assim, o capital intelectual se refere aos ativos intelectuais em 

uma perspectiva estratégica e global, e o conhecimento se refere aos 

componentes dos ativos intelectuais de uma perspectiva tática ou operacional. 

Entretanto, quando analisados, verifica-se que os conceitos de gestão do 

conhecimento e capital intelectual se sobrepõem (MARTI, 2001).  

A prática gestão do capital intelectual visa estabelecer a gestão de 

dinâmicas relacionadas aos recursos humanos da organização, juntamente 

com a gestão dos ativos físicos/estruturais e de propriedade intelectual, de 

natureza explícita, com vistas à integração e alinhamento destes à estratégia 

organizacional. 

Na perspectiva estratégica, o capital intelectual pode ser desmembrado 

como capital humano, capital estrutural e capital relacional de uma 

organização, conforme demonstra na tabela a seguir.   

 

Tabela 5 – Especificidades do capital intelectual 

Capital Intelectual 
Capital 

Humano 
Capital 

Estrutural 
Capital 

Relacional 

Essência Intelecto Rotinas Relacionamentos 

Parâmetro Volume Eficiência Longevidade 

Dificuldade de Codificação Alto Médio Muito alto 

Fonte: Adaptado de Bontis (1999). 

 

Dentro do conceito de capital intelectual, existe uma separação entre o 

capital intelectual pensante e o não pensante. O principal motivo por trás dessa 

distinção refere-se ao capital humano, pois este precisa de métodos de gestão 

totalmente diferentes do capital estrutural (ROOS et al., 1997). Considera-se 

que os ativos do conhecimento que compõem o capital intelectual, 

independente de suas dimensões, trazem consigo capacidade para agregar 

valor às organizações (FREIRE; SPANHOL, 2014). 

O capital humano representa a combinação de conhecimentos, 

habilidades, criatividade e capacidade individual dos empregados para 

realização de tarefas organizacionais, ou seja, os seus conhecimentos tácitos. 
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Carbone et al. (2009) definem o capital humano como sendo o exercício pleno 

das competências humanas no contexto de trabalho das organizações. Este 

conceito também inclui os valores da empresa, sua cultura e sua filosofia 

(EDVINSSON; MALONE, 2003). Assim, a partir da discussão sobre o capital 

humano, percebe-se que este se destina à gestão de recursos humanos de 

uma organização. Quando se trata desta abordagem baseada nas 

competências dos funcionários, pode-se novamente observar esforços no 

sentido de gerenciar os conhecimentos, habilidades e atitudes com vistas ao 

aperfeiçoamento destas, alinhados aos objetivos organizacionais. Nesta tríade, 

percebe-se que o conhecimento é um componente a ser ensinado e cobre o 

lado teórico. As habilidades referem-se ao aspecto prático daquilo que o 

indivíduo sabe, e possuem um sentido operacional, sendo assim, o saber-fazer 

pode ser ensinado e aprendido. As atitudes referem-se aos traços de 

personalidade e temperamento da pessoa, relacionando-se ao como-fazer, 

sendo questões que podem ser aperfeiçoadas, como, por exemplo, a 

capacidade de liderança (ROOS et al., 1997). 

 

Tabela 6 - Práticas de gestão do capital intelectual 

Capital 
Humano 

i) Mentoring; ii) Narrativas; iii) Fóruns virtuais e presenciais; iv) 
Comunidades de Prática; v) Educação corporativa (Ações referentes a 
aprendizagem organizacional) vi) Gestão do Clima e Cultura 
Organizacional; vii) Pesquisa e Desenvolvimento; viii) Funções de 
Recursos Humanos (Recrutamento, seleção, treinamento, avaliação de 
desempenho, etc). 

Capital 
Estrutural 

i) Gestão eletrônica de Documentos; ii) Intranet; iii) Políticas de 
inovação; iv) Políticas de propriedade intelectual; v) Controle e 
Coordenação de Redes (Tecnologia da informação e Comunicação: 
Software e hardware); vi) Gestão de patentes, marcas e certificações.  

Capital 
Relacional 

i) Coworking; ii) Coprodução iii) Cocriação; iv) Políticas de 
Relacionamento com Stakeholders; v) Cosumer Relationship 
Management (CRM); vi) Coaching; vii) Gestão de parcerias e alianças 
estratégicas; viii) Outsourcing; iv) Mentoring; x) Fóruns virtuais e 
presenciais; xi) Comunidades de Prática; xii) Educação corporativa 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de: Roos et al, 1997; Cardoso; Vant, 2012; 
Young, 2009; Batista, 2012; Cisne et al, 2015; Sin et al, 2005, Neto et al, 2014; 
Francisco, 2015; Jose Tonelli et al, 2003; Davenport e Prusak, 1998. 
 

O capital estrutural pode ser definido como algo que tenha valor, no 

contexto organizacional, maior do que seu valor material. Entende-se que o 

valor organizacional é geralmente o resultado do esforço em transformar o 
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capital humano em capital estrutural, ou seja, conhecimentos tácitos em 

conhecimentos explícitos e informações que possam ser compartilhadas entre 

todos os funcionários (ROOS et al., 1997). O capital estrutural é representado 

pelo capital organizacional, ou seja, os equipamentos, programas, processos, 

bases de dados, estrutura organizacional, concessões legais, patentes, 

propriedade intelectual, marcas e tudo mais que constitui a capacidade 

organizacional que sustenta a produtividade dos funcionários (APQC, 2014; 

EDVINSSON; MALONE, 2003). Também fazem parte do capital estrutural, 

infraestrutura de hardware e TI que a empresa utiliza em suas operações 

diárias para produzir resultados. A infraestrutura mais adequada para se 

melhor gerir a parte estrutural do capital intelectual, seria aquela que possuísse 

um aspecto adaptativo e flexível o suficiente para evoluir com seu ambiente, 

conectando funcionários nos diversos níveis organizacionais (facilitando o 

compartilhamento de conhecimentos), podendo assim ser replicada para todos 

os setores da organização, aumentando a conectividade e economizando 

custos (ROOS et al., 1997). 

 O capital relacional, segundo Bontis (1999), pode ser definido como os 

relacionamentos entre clientes e fornecedores, o conhecimento dos canais de 

mercado, bem como a compreensão dos impactos dos movimentos 

governamentais ou industriais. Nesta perspectiva, percebe-se que pode-se 

aproveitar da riqueza de conhecimento dos próprios clientes e fornecedores da 

organização, uma vez que este conjunto de conhecimentos, disponíveis à 

organização por meio do relacionamento que cultiva com os stakeholders, 

reporta um valor e uma base de conhecimentos para que a organização exerça 

suas atividades de forma mais eficiente (DELGADO-VERDE, 2011). 

 

2.4.8 Sistema de inteligência organizacional 

 

Visto a importância do investimento relacionado ao capital intelectual da 

organização, passa-se a analisar algo mais amplo, que se refere à interação 

das áreas de gestão da informação e gestão do conhecimento e que é 

influenciada diretamente pela boa ou má gestão do capital intelectual. 

Considera-se que a relação entre a gestão da informação e a gestão do 

conhecimento acontece no âmbito da busca, coleta, tratamento de dados e 
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informações, e de processos de conversão de conhecimentos, possibilitando 

que, através de um sistema, se relacione  aspectos cognitivos com aspectos 

estruturais, fornecendo assim subsídios para que os gestores possam ser 

auxiliados em seus processos de planejamento e tomada de decisão.  

O Sistema de Inteligência Organizacional é uma metodologia já 

consolidada na prática da gestão organizacional e se constitui como uma das 

vertentes da gestão do conhecimento (CARBONE et al., 2009). O Sistema de 

Inteligência Organizacional estabelece processos referentes à transformação 

de dados e informações em inteligência, por meio da captura e da conversão 

das informações e a extração do conhecimento a partir desta, como forma de 

apoiar os gestores na tomada de decisão. Para isto, os conhecimentos obtidos 

de fontes internas, externas, formais ou informais são explicitados, 

documentados e armazenados para facilitar o seu acesso (BATISTA, 2012). 

Este processo envolve também o uso das ideias e experiência dos 

funcionários, clientes e fornecedores para melhorar o desempenho da 

organização (LEASK et al, 2008). 

Assim, de modo prático, se os trabalhadores, em uma organização, 

lidam com dados e informações sem, no entanto, agregar valor significativo a 

estes por meio de seus processos mentais, com vistas a transformá-los em 

conhecimento, a lógica é que haverá um desperdício do potencial intelectual 

por parte da organização (ALBRECHT, 2004) 

Choo (2002) define que o processo de Inteligência Organizacional ocorre 

através de um ciclo contínuo de atividades que incluem: i) o sensoriamento do 

meio ambiente (coleta de informações sobre o ambiente externo e interno 

alinhada aos interesses organizacionais); ii) o desenvolvimento de percepções 

(reconhecimento e o desenvolvimento de descrições sobre eventos e contextos 

usando o conhecimento disponível na memória. Isto, é claro, depende dos 

modelos mentais dos indivíduos e dos aspectos epistemológicos que utilizam 

como forma de análise); iii) a geração de significado através da interpretação. A 

interpretação de dados acontece de acordo com as crenças existentes e 

também com vistas à exploração de novas alternativas. Assim, por meio de 

processos sociais de conversão de conhecimento, chega-se ao entendimento 

sobre o que realmente está acontecendo no contexto institucional e externo, 

em termos que são significativos para a organização. Isto possibilita a 
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interpretação e a criação de tendências sobre onde a organização estava, onde 

está hoje e onde quer estar no futuro; iv) a utilização da memória 

organizacional (derivada das experiências dos indivíduos na organização e 

expressa de maneira explícita, por meio de documentos e procedimentos 

inseridos em repositórios de informações, e também presente de maneira 

tácita, como, por exemplo, a memória pessoal dos funcionários sobre 

experiências passadas e histórias); e v) ações de comportamento adaptativo, 

baseados nas interpretações desenvolvidas (fase que propicia a tomada de 

decisão e ações que resultam em efeitos e resultados, propiciando também 

subsídios para inicio de um novo ciclo de aprendizagem, através da 

retroalimentação, modificando as demais fases subsequentes). 

 

 
Figura 4 – Ciclo de inteligência organizacional 
Fonte: Adaptado de Choo (2002) 
 

Como um processo, a inteligência organizacional é interativa, 

agregadora e exige uma complexa coordenação da inteligência humana e da 

máquina, dentro de uma organização. Esta interação implica que a inteligência 

humana e artificial sejam orientadas em direção a processos de fluxo de 

trabalho. Nota-se que esta relação de interação não ocorre somente entre 

seres humanos, mas também entre homem e máquina e entre máquina e 

máquina. A coordenação é de fundamental importância, tanto na execução das 
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interações, quanto nos processos de agregação de inteligência, nos níveis 

individual, grupal e organizacional (MOREZI, 2001). 

Nota-se que esta abordagem, que considera a interação mútua entre 

fatores humanos e estruturais, é conhecida como abordagem sócio técnica. 

Assim, quando os fatores humanos e estruturais estão alinhados, integrados e 

disponibilizados em um sistema onde há interação humana, contínua e 

sistemática, percebe-se que este passa a contribuir significativamente para que 

os gestores utilizem das informações e conhecimentos provenientes do 

ambiente externo e interno, incorporadas na capacidade cognitiva dos 

funcionários e na memória organizacional, para tomar decisões com base nas 

realidades internas e externas. A dinâmica deste sistema opera por meio de 

ligações entre especialistas e seus pares, integrados através deste sistema de 

gestão do conhecimento, conversões e codificação de conhecimentos 

estratégicos, aprendizagem organizacional e a tomada de decisão com base na 

busca e interpretação sistemática de informações (OYEFOLAHAN; DOMINIC, 

2013).  

Lesca (1997) também elaborou um modelo conceitual de inteligência 

estratégica antecipativa, como se pode ser visto na figura 5. Este tipo de 

abordagem possui orientação com vistas a produzir resultados voltados à 

inteligência organizacional. 

 

 

Figura 5 - Modelo conceitual de Inteligência Estratégica Antecipativa 
Fonte: Adaptado de JANISSEK; LESCA; FREITAS (2006) 
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O modelo é conhecido como um processo coletivo, no qual um grupo de 

indivíduos pró-ativos buscam informações sobre mudanças que podem ocorrer 

no ambiente externo da organização, com o objetivo de criar oportunidades de 

negócios e reduzir os riscos e incertezas adjacentes aos processos de tomada 

de decisão (LESCA, 1997). Não se trata de procurar algo de maneira dispersa 

e aleatória, mas de monitorar de forma contínua aspectos relacionados ao seu 

ambiente (JANISSEK; LESCA, 2003). 

As fases que compõem o modelo se referem a: i) escolha do domínio de 

aplicação: delimitação do escopo de monitoramento; ii) especificação de alvo: 

saber quais são as informações relevantes e úteis; iii) coleta: pesquisa sobre o 

ambiente no qual a organização se situa, iv) seleção e repasse de informações; 

v) memória: memória formal (hardware) ou memória informal (mente das 

pessoas); vi) criação coletiva de sentido: transformação de informações sobre o 

ambiente da organização em subsídios que apoiem os gerentes; vii) difusão: 

operação de disponibilização de informações e conhecimentos sobre a 

informação pesquisada para usuários potenciais; e viii) animação: estimular a 

ação dos membros do sistema (LESCA, 1997). 

Más-Basnuevo (2005) também propôs um modelo de inteligência 

organizacional específico para o cotexto da Delegação do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de Holguín - Cuba. O modelo possui o 

propósito de contribuir para a melhoria contínua da gestão e da promoção da 

cultura informacional.  
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A proposta do modelo encontra-se em seguida, na figura 6: 

 

 

Figura 6 – Componentes do Modelo de Más-Basnuevo 
Fonte: Adaptado de Más-Basnuevo (2005) 
 

Os componentes deste modelo são: i) indivíduos e os grupos; ii) os 

processos em que os indivíduos e grupos participam; iii) os métodos e os 

meios que são utilizados para consecução dos processos; e os iv) 

relacionamentos entre si, bem como as próprias relações interpessoais, 

intergrupais e interorganizacionais (MÁS-BASNUEVO, 2005). 

Neste sentido, entende-se que a função do Sistema de Inteligência 

Organizacional refere-se à gestão das dinâmicas e fluxos entre os funcionários 

e os ambientes interno e externo, para que os gestores possam alinhar suas 

organizações de maneira adaptativa ao ambiente. Neste processo, as 

organizações interagem com seus ambientes, absorvem informações, 

transformam-nas em conhecimento e agem com base numa combinação desse 

conhecimento com suas experiências, valores e regras internas (DAVENPORT; 

PRUSAK, 1998), possibilitando à formação de um corpo informações e 

conhecimentos que irão servir aos gestores, como forma de apoio e subsídio 

nos processos de tomada de decisão. 
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2.4.9 Memória organizacional 

 

Conceitualmente a Memória Organizacional é o registro do 

conhecimento organizacional, explícito, sobre processos, produtos, serviços e 

relacionamento com os cidadãos-usuários – Stakeholders, envolvendo 

recursos de gestão de conteúdo e mecanismos de consulta e recuperação 

(BATISTA, 2012; WIIG, 2000).  

O estudo “Use it or lose it: Structuring an organizational memory for 

communities of practice of e-learning” publicado pela Emerald (2002), define 

memória organizacional como uma metáfora utilizada para designar a forma 

como os recursos de informação e conhecimento são capturados, mantidos, 

acessados e aplicados. Neste sentido, verifica-se que as organizações utilizam 

desta prática para gerenciar o conhecimento, utilizando ferramentas ancoradas 

na tecnologia para criar e compartilhar conhecimento tácito e explícito. 

Assim, a Memória Organizacional proporciona acesso simplificado e 

reutilização de recursos informacionais, podendo ser instituída como um 

repositório centralizado de conteúdos necessários à execução das práticas de 

processos organizacionais vistas anteriormente, as quais se destacam: 

Mapeamento do Conhecimento, Banco de Competências Individuais e 

Organizacionais, Gestão do Capital Intelectual, Sistema de Inteligência 

Organizacional e Melhores Práticas (APQC, 2014; CRUZ et al., 2015). Ao 

contrário de um banco de dados, o desenvolvimento do conhecimento na 

memória organizacional, que é operacionalizada através da alimentação aos 

repositórios de conhecimento, acontece de forma participativa, o que abre 

espaço para aprendizagem contínua. Assim, por meio da Memória 

Organizacional, pode-se i) expandir a base de conhecimentos explícitos; ii) 

edição de conteúdos e iii) manter um histórico de revisões (YOUNG, 2009). 

Assim, para evitar a perda de conhecimentos, pela aposentadoria ou 

rotatividade de funcionários, deve-se capturar os conhecimentos de 

funcionários experientes, mantendo a Memória Organizacional ativa e 

atualizada (WIIG, 2000). 
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2.5 GESTÃO DO CONHECIMENTO NO SETOR PÚBLICO 

 

Na década de 60, Peter Drucker (1976) já compreendia que cada 

organização numa sociedade desempenhava uma função essencial a esta, 

sendo que cada uma destas organizações possuíam administração autônoma, 

objetivos e valores próprios e tinham de coexistir e trabalhar juntas, pois 

nenhuma poderia existir por si só.  

Quando se percebe a existência de diferentes organizações, a 

complexidade das interações sociais é acentuada devido à pluralidade e 

diversidade de organizações inseridas nesta, formando assim uma sociedade 

de organizações. Levando-se em conta que a cada organização cabe o 

cumprimento de um ou mais objetivos definidos, percebe-se que, embora todas 

cumpram com uma finalidade social, faz-se necessário atender a demandas 

sociais específicas que requeiram um modelo organizacional com objetivos, 

natureza e peculiaridades estritamente relacionadas a questões públicas. De 

tal modo, o setor público se constitui em uma natureza diferente do setor 

privado, mostrando-se estritamente relacionado às demandas sociais públicas 

referentes à regulação e suporte social, tanto para pessoas quanto para 

organizações. Desta forma, percebe-se que de modo geral as empresas 

privadas perseguem, em sua maioria, objetivos referentes ao lucro e as 

empresas públicas estão sujeitas a objetivos múltiplos, alocativos (financeiros e 

econômicos) e não-alocativos (sociais). Por este motivo, verifica-se que os 

objetivos das empresas públicas e privadas não coincidem, já que a existência 

da função social pública com base nos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência constitui a principal 

característica que distancia estas organizações. Assim, pelo fato das empresas 

públicas e privadas terem objetivos diferentes, observa-se a necessidade de 

administrá-las de maneiras próprias. Afirma-se isto, pois as organizações, do 

mesmo modo que os indivíduos, são constantemente avaliadas, sendo 

recompensadas ou penalizadas pelo seu desempenho (RIBEIRO, 1992; 

BRASIL, 1989) 

O campo de estudo da gestão pública pode ser dividido em duas 

grandes áreas: a gestão governamental e a gestão organizacional:  
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A primeira está relacionada à análise da gestão referente aos programas 

de governo, definidos para executar o conjunto de políticas públicas de um 

determinado momento. Um exemplo prático de uma atividade referente a este 

campo é a avaliação dos programas do Plano Plurianual (PPA), assim como a 

análise das políticas públicas de educação, saúde, assistência social, emprego 

e renda, previdência, entre outros. Desta forma, através da análise PPA podem 

ser descobertas as deficiências gerenciais das organizações públicas e o êxito 

de seus programas. Quanto à área da gestão organizacional, esta se relaciona 

ao estudo de como a organização pública gerencia seus recursos no 

cumprimento da sua missão institucional para apoiar os sucessivos governos 

na execução de suas políticas públicas. É por meio da gestão organizacional – 

isto é, a gestão de pessoas, gestão estratégica, gestão de recursos financeiros, 

gestão de processos de apoio, gestão do conhecimento e das políticas públicas 

– que são executadas as ações para atender às demandas da sociedade 

(BATISTA, 2004). 

A melhoria da gestão das organizações públicas se torna fundamental 

para o êxito da gestão governamental, que, consequentemente, gera 

benefícios sociais (BATISTA, 2004). Entretanto, se uma organização pública, 

tecnicamente ineficiente, passa a apresentar mais custos sociais do que 

benefícios pela produção de bens ou serviços a um custo maior do que as suas 

concorrentes, e o custo social de ineficiência ultrapassa os benefícios de sua 

função social, passa-se a questionar a existência dessa organização, pois 

deixa de ser competitiva (RIBEIRO, 1992). Uma gestão pública incompetente 

ou disfuncional pode levar a sociedade a um declínio severo (WIIG, 2000). 

Admite-se que o conceito de vantagem competitiva, ou de competitividade, 

para organizações públicas está atrelado à sua sobrevivência e à geração de 

retornos sociais que justifiquem a sua existência diante das demais 

organizações que compõem a sociedade.  

Assim, a administração pública em qualquer sociedade é considerada 

importante, embora complexa, pois viabilidade e o sucesso das sociedades são 

em grande parte explicados pela forma como seus serviços públicos são 

prestados e em como seus recursos podem ser alavancados, o que inclui a 

utilização de seus recursos naturais, localização geográfica, capacidades 

pessoais e capital intelectual (WIIG, 2000). 
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No entanto, os órgãos públicos, com suas extensas burocracias, 

seguindo normas e regulamentos padronizados, com estruturas hierárquicas 

verticalizadas, prestando serviços uniformes, tendo menos incentivos à 

inovação e ao trabalho em equipe do que a iniciativa privada, necessitam estar 

à altura dos desafios de uma sociedade baseada no conhecimento e na 

informação que se transforma com rapidez. Nas organizações públicas, um 

significativo número de pessoas não é adequadamente treinado e motivado, 

não sendo, portanto, incentivado a criar ou inovar, preocupando-se, na maioria 

das vezes, com processos rotineiros. Uma simples observação na forma como 

a maioria das organizações públicas é conduzida, permite afirmar ainda, que 

existe uma defasagem em relação às ágeis e modernas técnicas gerenciais e 

desenhos organizacionais relacionados à aquisição, geração e difusão de 

conhecimento no dia-a-dia dessas organizações (SOUSA, 2002; OECD, 2003). 

No entanto, através de um estudo da OECD (2003), verifica-se que há também 

atividades de organizações públicas que se tornaram intensivas em 

conhecimento e geralmente contam com funcionários altamente competentes. 

Neste sentido, existe uma massa crítica de conhecimento dentro do próprio 

governo.  

Deste modo, contando com a evidência que aponta, por um lado, para a 

insuficiência e incompetência, e por outro, para a presença e a proficiência na 

utilização do conhecimento por parte de funcionários de organizações públicas, 

percebe-se que o conhecimento tornou-se um dos fatores determinantes da 

competitividade, tanto para o privado, quanto para o setor público (OECD, 

2003). 

Estes fatores são acentuados ainda mais quando somados a 

determinados acontecimentos tais como: aposentadorias de funcionários 

públicos e rotatividade de pessoal que consequentemente gera a perda de 

capital intelectual, pelos cidadãos cada vez mais conhecedores que passam a 

exigir dos governos novas demandas e necessidade de formação de quadros 

de funcionários competentes e também a necessidade de preservação da 

memória institucional (OECD, 2003). 

A partir do crescimento e destaque da gestão do conhecimento em 

organizações privadas, observa-se também a sua inserção nas agendas 

governamentais ao redor do mundo (LIMA, 2010) com uma finalidade bem 
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mais ampla, desta vez na Administração Pública. Assim, o papel da gestão do 

conhecimento na Administração Pública transcende a finalidade de melhorar o 

desempenho organizacional e passa a cumprir uma importante função na 

sociedade democrática e na inserção do país na economia mundial (BATISTA, 

2004), sendo que estes devem estar alinhados aos objetivos estratégicos deste 

tipo de organização (WIIG, 2000). 

Em decorrência disto, gerou-se um esforço por parte dos gestores na 

busca de novos modelos de gestão organizacional. É preciso compreender 

que, nestes movimentos, as organizações se adequaram aos modelos de 

gestão muito mais por um processo de evolução contínua do que por rupturas 

ou substituições e, assim, acabaram por herdar características comuns que se 

destacam em dois aspectos: forte orientação para o cliente e estilo mais 

participativo de gestão. Estes foram saltos consideráveis rumo aos modelos de 

gestão mais alinhados com a realidade social e competitiva, no entanto, os 

estudos organizacionais avançaram pouco sobre como se deveria gerenciar os 

trabalhadores do conhecimento (SANTOS et al., 2001). Assim, no ambiente da 

administração pública, o conhecimento ainda era muitas vezes gerido de forma 

implícita e sem foco específico, não possuindo uma orientação destinada que 

salientasse que a responsabilidade pela gestão do conhecimento deveria ser 

de cada órgão público e de cada servidor (WIIG, 2000). 

Em decorrência destas mudanças, respostas tiveram que ser dadas a 

estas alterações, que são características de um período de transição da 

sociedade industrial para a sociedade da informação e do conhecimento. Neste 

sentido, fazendo uma análise ampla do ambiente organizacional Brasileiro, 

Santos et al. (2001) afirmam que, nas últimas três décadas, os gestores de 

organizações, tanto privadas como públicas, de forma crescente, passaram a 

se conscientizar da importância da revisão dos seus modelos de gestão. No 

caso das empresas privadas, a motivação era a sua sobrevivência e 

competitividade no mercado; no caso das empresas públicas, tal motivação era 

a sua capacidade de cumprir sua missão, que é prestar serviços de qualidade 

para a sociedade. Enquanto o setor privado implanta a gestão do 

conhecimento com foco no lucro e na melhoria contínua, a administração 

pública visa qualidade, eficiência, efetividade social e desenvolvimento 

econômico e social (BATISTA, 2012). 
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Batista (2012) colabora dizendo que a inovação, junto com a 

aprendizagem organizacional, ajuda a incrementar a capacidade de realização 

individual da equipe, da organização e conduz ao aumento da capacidade 

social. Entretanto, pouco se sabe sobre o processo de inovação em setores 

não orientados ao mercado, por isso muitos trabalhos devem ainda ser feitos 

para estudar a inovação e para o desenvolvimento de um arcabouço para a 

coleta de dados de inovação no setor público (AGUNE et al., 2014). 

Desta forma, percebe-se que uma agenda de pesquisa específica passa 

a ser requerida, pois o setor público é organizacionalmente peculiar por ter 

diferentes preocupações com relação à eficácia e situações críticas, levando 

em conta que as decisões em tempo real podem ter consequências de altas 

perdas ou ganhos, sociais e coletivos (MASSARO et al., 2015).  

Neste sentido, entende-se que as estruturas organizacionais, as 

responsabilidades, as capacidades, a informação, os conhecimentos e o capital 

intelectual dos funcionários são fatores que, além de afetar o desempenho das 

organizações públicas, também podem ser capacitores de inovações 

organizacionais que trarão novos níveis de desempenho a estas organizações. 

Entre estes capacitores, os ativos referentes ao capital intelectual são os 

principais. Eles são os recursos básicos que governam a natureza e as 

direções das ações (WIIG, 2000). 

Sem o capital intelectual adequado, mesmo com o uso de melhores 

fontes de informações, as ações dos servidores serão baseadas na ignorância, 

ou seja, na falta de compreensão, sendo mais arbitrárias e ineficazes do que 

compreensivas e funcionais. É importante gerir o conhecimento para fazer com 

que os serviços públicos atuem com conhecimento (WIIG, 2000). 

Quandt et al. (2006) destacam que, no contexto específico da 

administração pública, o surgimento de iniciativas de gestão do conhecimento 

está motivado por diversos fatores, tais como: i) pressões criadas para 

aumento na eficiência e eficácia nos processos, pelas restrições orçamentárias 

e reestruturação administrativa; ii) necessidade de registrar e adotar melhores 

práticas; iii) evitar perdas de conhecimento, com a saída de especialistas 

responsáveis pela invenção, captura e transferência de conhecimento; iv) 

crescente difusão de modelos de gestão voltados ao trabalho colaborativo, ao 

trabalhador do conhecimento e ao desenvolvimento e gestão de competências; 
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e v) a demanda crescente do público por soluções rápidas e apropriadas às 

suas necessidades individuais e problemas específicos, gerando pressão para 

a aceleração dos processos e agilidade nas respostas, requerendo formas de 

superar barreiras de tempo e espaço na execução de processos e atendimento 

ao usuário.  

Uma vez entendido que o setor público é muito peculiar, possuindo 

demandas específicas, alguns pesquisadores se concentraram em aspectos 

específicos da gestão do conhecimento (SINGH; GUPTA, 2014), sendo que a 

gestão pública, sob o enfoque da gestão do conhecimento, foi uma destas 

áreas.  

Batista (2012) foi um deles. Em uma iniciativa vinculada ao Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o pesquisador elaborou um modelo de 

gestão do conhecimento para a Administração Pública Brasileira, após concluir 

que os modelos de gestão do conhecimento construídos para o setor privado 

não são adequados para o setor público e que era necessário construir um 

modelo genérico, holístico e específico de gestão do conhecimento, adequado 

à administração pública Brasileira.  

Em seu trabalho, o autor analisou definições de gestão do conhecimento 

propostas para a administração pública e adotou uma definição própria, 

baseada no enfoque da administração pública brasileira, a saber:  

 (...) um método integrado de criar, compartilhar e aplicar o 
conhecimento para aumentar a eficiência; melhorar a qualidade e a 
efetividade social; e contribuir para a legalidade, impessoalidade, 
moralidade e publicidade na administração pública e para o 
desenvolvimento brasileiro (BATISTA, 2012 p. 49). 

 

Assim, verifica-se que a efetiva gestão do conhecimento auxilia as 

organizações públicas a implementar práticas inovadoras de gestão, enfrentar 

novos desafios e melhorar a qualidade dos processos, produtos e serviços 

públicos em benefício do cidadão-usuário e da sociedade em geral (BATISTA, 

2012).  
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O modelo de gestão do conhecimento para a administração pública 

brasileira desenvolvido por Batista (2012) é representado pela Figura 7. 

 

 
Figura 7 – Modelo de gestão do conhecimento para a administração 
pública brasileira 
Fonte: Batista (2012) 
 

Este modelo de gestão do conhecimento para a Administração pública 

Brasileira conta com: 1) direcionadores estratégicos da organização: visão de 

futuro, missão, objetivos estratégicos, estratégias e metas; 2) fatores críticos de 

sucesso ou viabilizadores da gestão do conhecimento, (incluindo: Liderança, 

tecnologia, pessoas e processos); 3) processo de gestão do conhecimento 

(baseado em cinco atividades principais: identificar, criar, armazenar, 

compartilhar e aplicar); 4) ciclo KDCA (respectivamente: corrigir ou armazenar, 

elaborar o plano de gestão do conhecimento, verificar e executar); 5) 

Resultados de gestão do conhecimento (Imediatos e finais) e; 6) partes 

interessadas na administração pública (o cidadão-usuário e a sociedade). As 

etapas do modelo de gestão do conhecimento para a Administração pública 

Brasileira serão descritas na tabela a seguir. 
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Tabela 7 – Especificidades dos componentes do modelo de gestão do 
conhecimento para a administração pública brasileira 

ESTRUTURA DO 
MODELO 

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DO MODELO 

DIRECIONADORES 
ESTRATÉGICOS: 

i) Visão de Futuro: contribui para identificar as competências;  
ii) Missão: sinaliza os conhecimentos necessários;  
iii) Objetivos estratégicos, estratégias e metas: mostram as 
lacunas de conhecimentos a serem eliminadas para que esses 
objetivos sejam alcançados. 

VIABILIZADORES 
DA gestão do 
conhecimento: 
 

i) Liderança: desempenha um papel fundamental no sucesso 
da implementação da gestão do conhecimento nas 
organizações públicas;  
ii) Tecnologia: viabiliza e acelera os processos de gestão do 
conhecimento; 
iii) Pessoas: desempenham um papel importante nos 
principais processos de gestão do conhecimento através de 
programas que envolvem os recursos humanos da 
organização;  
iv) Processos: conjunto de atividades que transformam 
insumos (ou inputs) em produtos e serviços (outputs) por meio 
de pessoas. É uma sequência de passos que aumenta a 
contribuição do conhecimento na organização. 

Processo de 
gestão do 
conhecimento  
 

i) Identificar: consiste em identificar as competências 
essenciais, assim como as lacunas do conhecimento, para que 
a organização alcance seus objetivos estratégicos. 
ii) Criar: refere-se aos processos de conversão do 
conhecimento e a criação de novos conhecimentos no nível 
individual, da equipe e organizacional, para eliminar lacunas de 
conhecimento. 
iii) Armazenar: preservação do conhecimento organizacional. 
Nesta atividade o conhecimento é armazenado em repositórios 
ou base de conhecimentos e disponibilizado, com vistas a fácil 
recuperação para os servidores públicos que necessitam dele. 
iv) Compartilhar: promove a aprendizagem organizacional 
contínua e a inovação. Para melhor efetivarem esta atividade, 
as organizações públicas devem promover a criação de uma 
cultura de compartilhamento, que envolve confiança mútua. 
v) Aplicar: refere-se à aplicação do Conhecimento 
Organizacional nos processos de apoio, processos finalísticos, 
que consequentemente, melhora os produtos e serviços da 
organização pública. 

CICLO KDCA: 
 

i) Knowledge: elaborar Plano de gestão do conhecimento; 
ii) Executar: educar, capacitar, executar o plano de gestão do 
conhecimento, coletar dados e informações para 
aprendizagem; 
iii) Verificar: checar se a meta de melhoria da qualidade foi 
alcançada e se o plano de gestão do conhecimento foi 
executado conforme o previsto; 
iv) Corrigir ou armazenar: correção de eventuais erros no 
processo de gestão do conhecimento e armazenamento dos 
novos conhecimentos. 

RESULTADOS DE 
GESTÃO DO 
CONHECIMENTO 

i) Imediatos: aprendizagem e inovação. 
ii) Finais: aumento da eficiência, melhoria da qualidade e a 
efetividade social, contribuição para a legalidade, 
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 impessoalidade, moralidade e publicidade na administração 
pública e para o desenvolvimento Brasileiro. 

PARTES 
INTERESSADAS 
DA 
ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 
 

i) Cidadão-usuário: são os usuários efetivamente atendidos 
pela organização pública. 
ii) Sociedade: responsabilidades perante as 
sociedades/comunidades diretamente afetadas pelas 
atividades e serviços/produtos e como estimulo a cidadania. 

Fonte: Batista (2012); BRASIL (2007). 
 

Ressalta-se que os passos para implantação da gestão do 

conhecimento em diferentes contextos pode-se dar também através de outros 

modelos de gestão do conhecimento. Eles  podem ser adaptados e utilizados 

como base para implantar soluções de gestão do conhecimento em 

organizações específicas, tais como, escolas públicas, universidades, 

prefeituras, organizações do terceiro setor e entre outras organizações com 

particularidades referentes à natureza de sua existência. 

Levando-se em conta que o setor público compartilha a responsabilidade 

de assegurar que se forneça a qualidade de vida aos cidadãos de uma cidade, 

estado ou país, o amplo campo da gestão do conhecimento introduz novas 

opções e práticas para auxiliar a administração pública na consecução deste 

objetivo. Assim, gerenciar o conhecimento torna-se uma nova responsabilidade 

no fortalecimento de maiores níveis de eficácia no serviço público e na 

agregação de valor à sociedade (WIIG, 2000).  

Estes fatores justificam que a administração pública é um contexto de 

pesquisa importante e específico para a gestão do conhecimento, pois é 

necessário mobilizar o melhor conhecimento disponível nas organizações 

públicas ou fora delas e, através do uso de práticas concernentes ao tema, 

aumentar a eficiência, melhorar a qualidade e a efetividade social, além de 

observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência na administração pública (DOURADO, 2006; BRASIL, 1989). 
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3 A GESTÃO ESCOLAR PÚBLICA  

 

Focando mais especificamente no contexto da gestão escolar púbica, 

uma vez que este é o contexto definido para esta pesquisa, entende-se que a 

gestão escolar constitui-se uma dimensão e um enfoque de atuação que visa 

promover a organização, a mobilização e a articulação das condições materiais 

e humanas necessárias para garantir o avanço dos processos 

socioeducacionais (LÜCK, 2000).  

A instituição escolar, que tem a função de socializar o conhecimento 

científico a partir da interação escola-família-comunidade, necessita do auxílio 

dos processos de gestão para consecução destes objetivos finais. Este é um 

processo complexo, dinâmico e evolutivo (DOURADO, 2006; DAMACENO, 

2013). 

Devido à importância e complexidade do tema, ocorrem discussões em 

nível nacional, internacional, surgimento de políticas públicas para a educação 

e também a importação de conceitos da administração empresarial para dentro 

desta área de estudos (BETIATI; PIRES, 2008).   

Na realidade Norte Americana, os primeiros cursos de gestão 

educacional foram caracterizados por uma forte dependência de conceitos e 

práticas derivadas de ambientes industriais, onde os programas 

desenvolveram-se fortemente nas décadas de 50 e 60. Por esta causa, 

compreende-se que a gestão educacional, como um campo de estudo e 

prática, derivou-se a partir de princípios de gestão aplicados à indústria e ao 

comércio (BUSH et al., 1999), realidade que se verifica presente também no 

Brasil (PARO, 2010). 

Os primeiros escritos teóricos na realidade brasileira reportam-se à 

década de 1930, entretanto isto não significa que a prática administrativa era 

inexistente na educação brasileira até então (DRABACH; MOUSQUER, 2009). 

É importante referenciar que, oriunda da teoria da administração, o 

termo gestão escolar surge no Brasil com a denominação de administração 

escolar (LEÃO, 1945), mas posteriormente é substituído por gestão escolar 

(BELLO, 2016).  

Verifica-se que esta transição significou a introdução de um novo tipo de 

organização escolar, não mais baseado nos pressupostos da administração 
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empresarial, mas assentado nos princípios de gestão com uma ênfase mais 

democrática (DRABACH; MOUSQUER, 2009). 

Assim, percebe-se que o conceito e prática de administração escolar é 

baseado no enfoque tecnocrático e funcionalista, já o conceito de gestão 

escolar possui essência política e preocupação pedagógica, que o diferencia 

da visão técnica atinente ao conceito de administração escolar (DRABACH; 

MOUSQUER, 2009). 

Desta forma, contando que o setor administrativo de uma escola atua 

como suporte para a realização da prática pedagógica (BETIATI; PIRES, 2008; 

LÜCK, 2009), entende-se que organização e a gestão são sempre atividades-

meio e nunca atividades-fim. Isto permite elucidar que as formas de 

organização e de gestão de uma escola podem influenciar positivamente, ou 

não, no alcance dos objetivos pedagógicos e de ensino-aprendizagem, 

especialmente naquilo que auxilia os professores em seu exercício profissional, 

na escola e na sala de aula (LIBÂNEO, 2007).  

Desse modo, a gestão escolar é vista como a mediação entre os 

recursos humanos, materiais, financeiros e pedagógicos, existentes na 

instituição escolar (DOURADO, 2006). 

Apreciando os conceitos de organização e gestão escolar 

separadamente, percebe-se que o conceito de organização escolar refere-se 

aos princípios e procedimentos relacionados à estruturação e a ação de 

planejar o trabalho da escola, levando em conta a racionalização no uso de 

seus recursos, coordenação e avaliação do trabalho de coisas e pessoas, 

tendo em vista a concepção de objetivos (LOURENÇO FIHO, 2007). Quanto ao 

conceito de gestão escolar, este se refere às atividades, meios e 

procedimentos, que visam atingir os objetivos da organização. Assim, no caso 

da escola, considerando que sua função primordial é garantir a competência da 

prática educativa e a integração da prática pedagógica, o conceito de gestão 

também se refere a forma de organizar o trabalho pedagógico, envolvendo 

aspectos mediadores e técnico-administrativos. Existem várias concepções e 

modalidades de gestão, dentre as quais se destaca a gestão participativa 

(LIBÂNEO, 2007; DOURADO, 2006; SILVA, 2016; BUZO; MACHADO, 2008). 

Lück (2009) observa que, sob o enfoque da gestão escolar, pode-se 

verificar a escola e os problemas educacionais de forma mais ampla e através 



69 

 

de uma visão estratégica tratar os problemas de maneira interligada. Por isto, 

na visão da autora, não se recomenda, nem se justifica, a divisão de trabalho 

nas escolas, especificamente no sentido de se delimitar para o diretor a 

responsabilidade administrativa e para a equipe técnico-pedagógica a 

responsabilidade pedagógica. 

Assim, entendendo que o conceito geral da gestão escolar se refere à 

integração administrativa e pedagógica, é importante destacar que, para este 

estudo, o enfoque que se faz é referente às atividades de gestão, praticadas 

tanto para o nível da direção, quanto para o nível pedagógico. Considera-se 

desta forma, pois tanto o nível da direção quanto o nível pedagógico devem 

estar integrados entre diferentes segmentos dentro de uma mesma 

organização. 

Em síntese, os conceitos de organização e a gestão escolar referem-se 

ao conjunto de normas, diretrizes, estrutura organizacional, ações e 

procedimentos que asseguram a racionalização do uso de recursos humanos, 

materiais, financeiros e intelectuais. Estas atividades também visam a 

coordenação, o acompanhamento do trabalho das pessoas, de modo a prover 

condições ao ótimo funcionamento da escola e do trabalho em sala de aula, 

com a finalidade de garantir a realização da aprendizagem para todos os 

alunos (LIBÂNEO, 2007).  

Assim, dentro dos aspectos que se referem especificamente a gestão 

escolar, Lück (2009) cita alguns instrumentos para que esta possa ser 

operacionalizada, de acordo com o nível e âmbito da ação educacional 

realizada na escola, cuja promoção depende da liderança e orientação do 

diretor escolar.  
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Dentre estes instrumentos cita-se os seguintes itens relacionados na 

tabela 8: 

 

Tabela 8 – Instrumentos de operacionalização da gestão escolar 
Instrumento Caracterização Elaboração 

Projeto Político-
Pedagógico (PPP)

1
 

O PPP estabelece a visão e proporciona 
direcionamento ao processo pedagógico, 
ou seja, engloba o planejamento curricular 
intencional a ser promovido na escola. 

Mediante a contribuição 
dos professores e 
demais membros da 
comunidade escolar.  

Plano de 
Desenvolvimento 
da Escola (PDE) 

Planejamento estratégico que define a 
missão, visão, valores, finalidades e 
objetivos gerais, estratégias de atuação, 
além do plano de melhoria organizacional 
da escola, isto para promover a realização 
do PPP. Constitui-se em um instrumento 
de melhoria e organização institucional.  

Mediante a contribuição 
dos professores e 
demais membros da 
comunidade escolar.  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Lück (2009). 
 

O Projeto Político-Pedagógico e o Plano de Desenvolvimento da Escola 

podem ser considerados instrumentos de operacionalização da gestão escolar 

que auxiliam o trabalho dos gestores na consecução de suas funções. Verifica-

se que as ações escolares devem ser orientadas por meio destes instrumentos. 

Sendo assim, através de Lück (2009), percebe-se que a gestão escolar 

é uma área de atuação profissional que, através de ações específicas, visa 

promover a efetividade das ações educacionais orientadas para a promoção da 

aprendizagem e formação dos alunos. Por isto, torna-se importante a gestão da 

dinâmica cultural da escola, a implementação de seu projeto político-

pedagógico alinhado com os princípios da democracia e com os métodos que 

organizem e criem condições para um ambiente educacional autônomo 

(soluções próprias no âmbito de suas competências), de participação e 

compartilhamento (tomada de decisões conjunta) e autocontrole (controle e 

feedback de informações). 

Vale lembrar que, dentre os vários aspectos citados, observa-se 

acentuada a questão da participação democrática no planejamento escolar, 

pois parte-se da ideia de que, quanto mais os agentes participantes das 

atividades escolares estiverem envolvidos no processo de planejamento, mais 

se sentirão responsáveis pela sua implementação (LÜCK, 2009).  

                                                 
1
 Conhecido como Proposta Pedagógica (Art. 12º. da Lei 9.394/ 96) ou como Projeto Político-Pedagógico 

(LDB - Art. 14º. inciso I). São denominações diferenciadas para designar um mesmo sentido (LÜCK, 

2009). 
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Deste modo, se torna interessante que estes instrumentos sejam 

construídos numa perspectiva democrático-participativa e não sejam vistos 

como aparatos que circunscrevem ou limitam a prática da gestão escolar, mas 

como meios sistematizados que facilitam a concepção, reflexão, planejamento 

e execução das ações promovidas pelos gestores escolares.   

É importante evidenciar os agentes que se relacionam de maneira mais 

direta com estes processos de gestão escolar. Libâneo (2010) identifica alguns 

agentes fundamentais que operam a construção da melhoria escolar, sendo 

que, para este trabalho, foca-se principalmente nos papéis do diretor e do 

coordenador pedagógico, uma vez que estes são dois dos principais 

responsáveis e representantes das atividades da gestão escolar. 

 O diretor coordena, organiza e realiza a mediação de todas as 

atividades da escola, auxiliado pelos demais componentes do corpo de 

especialistas e de funcionários técnico-administrativos, atendendo às leis, 

regulamentos e determinações dos órgãos superiores do sistema de ensino e 

às decisões no âmbito da escola e pela comunidade (LIBÂNEO, 2010). 

Contando que as relações interinstitucionais, com os pais, alunos, conselho 

escolar, e a comunidade em geral, ou seja, com o contexto social onde as 

escolas estão localizadas, acabam perpassando o trabalho do diretor 

(CASTRO, 2000), já que este têm um papel a desempenhar na educação 

(BIRD; LITTLE, 1986). Este agente é um dos principais responsáveis pela 

execução de uma política que promova o atendimento às necessidades dos 

que fazem parte da comunidade escolar (SOUZA, 2008). 

Quanto à integração das relações entre os agentes envolvidos no 

processo educativo, desta vez focando as relações institucionais, os diretores 

têm um papel fundamental que consiste em incentivar o diálogo entre 

professores, para tornar a solução de problemas educacionais menos evasiva. 

(ROSENHOLTZ, 1986). 

Desta forma, cabe ao diretor escolar promover a interação entre os 

funcionários da organização, por meio da troca de conhecimentos, levando em 

conta que a transformação da escola ocorre com maior frequência quando os 

diretores e a comunidade escolar, ou seja, funcionários, professores, alunos, 

pais e comunidade, envolvem-se diretamente no trabalho realizado em seu 

interior. Sobre este aspecto, destacam-se as escolas que dispõem de recursos 
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e iniciativas que estimulam a participação em redes colaborativas de 

aprendizagem (RODRIGUES et al., 2011).  

Nesta perspectiva, Lück (2000) define que o diretor de escola é um 

gestor da dinâmica social, mobilizador e orquestrador de atores, ou seja, um 

articulador da diversidade para dar-lhe unidade e consistência na construção 

do ambiente educacional e promoção da formação de alunos. Por isso, em seu 

trabalho, deve estar atento a cada evento e circunstância, como parte de todo 

um contexto, considerando-os globalmente, de modo interativo e dinâmico. 

Nota-se certa tensão por parte dos educadores que assumem esse 

cargo, principalmente pelo motivo de que estes atores terão que lidar com 

conceitos e processos de outra área do conhecimento. Na grande maioria das 

vezes os diretores escolares não possuem formação específica na área de 

gestão. (KÜHL, 2014). Tal fato se acentua, pois estes agentes possuem um 

papel fundamental na definição de metas de melhoria destas instituições 

(ROSENHOLTZ, 1986).  

Neste sentido admite-se que a administração é apenas um instrumento 

que o diretor utiliza pessoalmente, ou encarrega alguém de fazê-lo sob sua 

responsabilidade. Sua função refere-se a algo mais abrangente, pois envolve 

uma linha superior e geral de conduta, inclusive capacidade de liderança para 

escolha da filosofia e política de ação (RIBEIRO, 1968 apud PARO, 2010). 

No entanto, a responsabilidade administrativo-legal da instituição reside 

principalmente na figura do diretor. Neste caso, percebe-se que a sua liderança 

se torna um aspecto crítico no nível da capacidade da escola educar seus 

alunos (NEWMANN; KING; YOUNGS, 2000) e gerir bem seus processos. 

Quanto à função do coordenador pedagógico ou professor coordenador, 

cabe a este supervisionar, acompanhar, assessorar e avaliar as atividades 

pedagógico-curriculares. Sua atribuição prioritária é prestar assistência 

pedagógico-didática aos professores em suas respectivas disciplinas, no que 

diz respeito ao trabalho interativo com os alunos. Outra atribuição que cabe ao 

coordenador pedagógico é o relacionamento com os pais e a comunidade, 

especialmente no que se refere ao funcionamento pedagógico-curricular, 

didático, comunicação e interpretação da avaliação dos alunos (LIBÂNEO, 

2010). 
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O trabalho destes agentes é realizado enquanto atividade coletiva, que 

não depende apenas das capacidades e responsabilidades individuais, mas de 

objetivos comuns e compartilhados e de ações coordenadas e controladas dos 

agentes do processo e, assim como toda instituição, as escolas buscam 

resultados, o que implica em uma ação racional, estruturada e coordenada. 

Assim, o processo de organização educacional dispõe de elementos 

constitutivos que são, na verdade, instrumentos de ação mobilizados para 

atingir os objetivos escolares, que são: planejamento, organização, 

direção/coordenação e avaliação (LIBÂNEO, 2010). 

Sobre este aspecto, não se exclui a hipótese de que os professores e 

outros funcionários exerçam uma liderança positiva ou negativa no andamento 

da escola, já que as equipes componentes do ambiente administrativo escolar 

realizam suas tarefas contando com o suporte, de forma associada, do diretor 

escolar, da coordenação pedagógica, da orientação educacional e da 

secretaria da escola, considerados participantes da equipe gestora da escola 

(LÜCK, 2009). 

 

3.1 A GESTÃO ESCOLAR PÚBLICA E O EFEITO-GESTÃO 

 

Verifica-se que o tema gestão escolar torna-se mais carregado de 

importância e complexidade através da compreensão de que a administração 

no contexto da educação é intrínseca à própria prática educativa, e se constitui 

uma dimensão da mesma (WITTMANN, 2000). Neste sentido, não somente as 

práticas pedagógicas são consideradas como fatores relevantes na explicação 

do nível de qualidade2 do ensino prestado aos alunos e do nível de rendimento 

estudantil destes, mas, a partir deste entendimento, passa a se considerar que 

todas as práticas e processos presentes em uma organização, inclusive os 

administrativos, podem influenciar direta ou indiretamente sobre o desempenho 

estudantil. 

O modo como é feito a gestão das instituições de ensino é um dos 

problemas recorrentes encontrados na educação. Isto tem sido discutido 

                                                 
2
 O tema da qualidade do ensino envolve complexidades conceituais para o campo da educação. Portanto, 

para este trabalho, quando se diz respeito a este termo, se relaciona às condições de funcionamento das 

escolas na oferta do serviço educativo aos alunos (MELLO, 1993).  
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quando se faz referência à ineficiência administrativa, ou de gestão, e obtenção 

de resultados educacionais. Portanto, entende-se que os resultados em termos 

de eficiência e qualidade, em parte, são decorrentes da forma com que a 

gestão é praticada nas instituições de ensino (COELHO, 2011; CASTRO, 

2000). 

Por isto, têm-se assinalado que as atividades e as formas de 

organização e gestão escolar podem favorecer ou prejudicar o alcance dos 

objetivos pedagógicos. Por isto, os órgãos responsáveis pela gestão escolar 

precisam ser organizados e geridos para dar apoio ao trabalho pedagógico, 

especialmente naquilo que auxilia os professores em seu exercício profissional 

na escola e na sala de aula (LIBÂNEO, 2007). Segundo Dourado (2006) os 

princípios, funções e maneira de gerir a escola interferem nas práticas sociais e 

educacionais.  

Assim, quando se verifica o contexto em que as escolas públicas 

brasileiras estão inseridas, percebe-se que há uma incoerência relacionada ao 

seu modelo de gestão, pois as escolas, sendo organizações ricas em capital 

intelectual, não estão sendo geridas como organizações do conhecimento, 

fazendo contraposição ao próprio ambiente do qual fazem parte.  

Diz-se isto, pois o modelo mais comum de funcionamento da 

organização escolar no Brasil está pautado em características hierárquicas, 

centralizadoras e enrijecidas (LIBÂNEO, 2010), o que acaba por afetar a 

dimensão qualitativa dos serviços educacionais prestados aos alunos, não 

suprindo através disto as demandas exigidas de uma sociedade do 

conhecimento. 

Portanto, tratando-se dos processos de organização educacional, que, 

consequentemente, afetam a qualidade do ensino nas salas de aula, em sua 

tese, Souza (2006) evidencia que, apesar de proeminências que apontam uma 

forte relação entre o rendimento estudantil e o nível social, cultural e econômico 

dos alunos, existe um efeito-gestão3. Este efeito está presente tanto no que se 

refere ao perfil do dirigente da escola, quanto na maneira com que se realiza a 

                                                 
3
 Conceitua-se o efeito-gestão como sendo correspondente aos “impactos gerados pelos dirigentes 

escolares e processos de gestão no desempenho estudantil” (SOUZA, 2006, p.123). Neste sentido, em sua 

Tese, Souza (2006 p.16) “demonstra que há relações de interferência tanto entre o perfil da qualificação e 

da experiência do diretor escolar e os resultados apresentados pelos alunos nos testes estandardizados, 

quanto entre o perfil da gestão escolar democrática e aqueles resultados estudantis”. 
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gestão escolar. Nesta perspectiva, a gestão escolar é considerada um meio 

para se chegar à qualidade de ensino (DOURADO, 2006).  

Em outro estudo, chamado “Os determinantes do desempenho escolar 

do Brasil”, Menezes-Filho (2006) confirma que a gestão da escola tem um 

papel muito importante referente ao desempenho dos alunos brasileiros. Delors 

(1999) também destaca que, através da observação e da pesquisa empírica, 

um dos principais fatores da eficácia escolar, se não o principal, reside nos 

órgãos diretivos dos estabelecimentos de ensino. O autor ainda esclarece que 

um bom administrador, capaz de organizar o trabalho de uma equipe escolar 

eficaz, sendo também este competente e aberto, consegue, muitas vezes, 

introduzir em seu estabelecimento de ensino grandes melhorias. Assim, o autor 

destaca que é preciso que a direção das escolas esteja alinhada a um padrão 

de profissional qualificado e com formação específica na área de gestão. 

No entanto, entende-se que não só a qualificação do nível estratégico, 

ou seja, o nível diretivo, de uma instituição irá garantir que seus processos 

sejam operacionalizados da melhor forma.   

Para ressaltar este aspecto, recorre-se ao estudo de Newmann, King, e 

Youngs (2000), que evidenciam que o desenvolvimento profissional dos 

professores é uma estratégia para a melhoria da escola, tornando-se um 

alicerce para melhoria do exercício em sala de aula. Todavia, nota-se que os 

professores deveriam compartilhar seus conhecimentos individuais, 

competências e disposições de forma integrada, pois, assim, pelas 

competências compartilhadas entre o corpo de professores de um colegiado, 

poderia se obter um melhor desempenho no exercício de sua função.  

O documento da OECD: “What makes a school a learning organisation? 

A guide for policy makers, school leaders and teachers”, de Kools e Stoll 

(2016), traz que já existe  um corpo crescente de evidências demonstrando que 

o desenvolvimento profissional dos professores pode ter um impacto positivo 

no desempenho dos alunos. Logo, torna-se relevante que a escola seja vista 

como uma organização de aprendizagem, não somente para alunos, mas para 

os funcionários e professores empenhados em sua própria aprendizagem 

profissional, de acordo com as necessidades institucionais e de aprendizagem 

dos alunos. 



76 

 

Sobre isto, Hargreaves (2003) diz que as escolas são organizações 

evidentemente ricas em capital intelectual, (proveniente dos professores, 

funcionários e alunos). O capital intelectual é o principal recurso destas 

organizações. Entretanto, raramente as escolas possuem processos de 

monitoramento destes ativos organizacionais intangíveis, o que contribui para o 

isolamento de conhecimentos em funcionários altamente capacitados. 

Abordando esta perspectiva numa visão baseada em recursos, verifica-

se que a eficácia organizacional ocorre na medida com que os recursos, à 

disposição da escola, são corretamente mobilizados. Sendo assim, percebe-se 

a necessidade de um modelo de gestão que permita o compartilhamento e a 

difusão institucional destes ativos. Isto possibilitaria que maiores níveis de 

profissionalismo fossem alcançados, não somente no nível individual, mas 

também em um nível coletivo (HARGREAVES, 2003).  

Assim, alinhados a esta perspectiva, Hargreaves e Fullan (2012) 

cunham o conceito de “Capital Profissional” pensando especificamente no 

ambiente escolar e na capacitação dos recursos disponíveis no ambiente de 

uma instituição escolar. Este tipo de capital envolve um conjunto de capitais de 

conhecimento que, se corretamente desenvolvido, pode gerar melhores níveis 

de capacitação de seus funcionários e, consequentemente, melhoria dos 

serviços educativos prestados por estes. Conceitualmente o Capital 

Profissional é formado pela soma do: capital social (cultura de 

compartilhamento de conhecimento; interações e relações sociais entre as 

pessoas que afeta seu acesso ao conhecimento e à informação), capital 

humano (o talento dos indivíduos; educação e formação no nível individual, 

seus conhecimentos, habilidades, capacidades, competências, talentos, 

práticas e rotinas) e capital decisório (capacidade de julgamento em situações 

complexas) (FULLAN et al, 2015; HARGREAVES; FULLAN, 2012; 

HARGREAVES; FULLAN, 2013). Em um nível conceitual, percebe-se que esta 

proposta ressalta características próprias às organizações de aprendizagem ou 

a da aprendizagem organizacional. 

Admite-se que nenhuma escola poderá ser melhor do que os 

profissionais que nela atuam e que a busca permanente pela qualidade e 

melhoria da educação passam pela definição de padrões de desempenho e 

competências (LÜCK, 2009).  
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Entendendo que todas estas questões fazem parte de uma perspectiva 

ampla e complexa, estas afirmações pautam-se na mesma perspectiva de 

Souza (2006). Segundo ele, em alguma perspectiva, a experiência e a 

qualificação dos dirigentes escolares e a democratização dos processos de 

organização e de gestão escolar têm relação com o bom resultado da escola. 

Da mesma maneira, dirigentes escolares pouco experientes e qualificados e 

escolas com processos pouco democráticos tendem a causar um impacto 

negativo na proficiência estudantil.  

Baseando-se em Souza (2006), que identificou um efeito-gestão nas 

escolas públicas brasileiras, e que este efeito-gestão refere-se aos processos 

organizacionais de gestão e, especificamente, na qualificação e experiência do 

diretor, defende-se que a qualificação profissional e a natureza dos processos 

organizacionais utilizados para gestão das instituições são fatores relevantes 

para contribuir com o processo de melhoria qualitativa do ensino.  

Sobre isto, faz-se necessário ressaltar que estes não são os únicos 

problemas encontrados na educação brasileira e nem que os problemas de 

gestão se constituam o cerne da complexidade engendrada na área, mas são 

pertinentes à medida que se percebe a sua influência no nível da qualidade da 

educação e no rendimento estudantil (SOUZA, 2006). 

Percebe-se que estes problemas remetem grandes desafios a área 

educacional. Neste sentido, verifica-se, conforme Sander (1996), que a 

tradicional administração tecnoburocrática de orientação funcionalista objetiva 

a reprodução estrutural e a integração funcional da escola, o que não supera 

os problemas adjacentes à área. 

Todavia, com o passar dos anos, torna-se visível o surgimento de 

políticas públicas com vistas a inserir princípios democráticos, de autonomia e 

de construção coletiva no cerne do processo de gestão e organização escolar 

(DRABACH; MOUSQUER, 2009), com vistas a melhorar os resultados em 

termos gestão. 

Assim, a sanção constitucional da democracia, do direito à educação e 

da gestão democrática constitui-se em uma conquista histórica da sociedade 

brasileira (SANDER, 2012), uma vez que na gestão da educação é ressaltada 

a relevância da democracia, como forma de governo, e da participação, como 

estratégia administrativa (SANDER, 1996).  
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Estes princípios, assegurados pela Constituição Federal de 1988 e 

reforçados pela Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, 

fazem oposição ao caráter centralizador e burocrático que vinha conduzindo o 

campo em questão. 

No entanto, esta conquista se revela insuficiente diante da realidade da 

educação brasileira, que é resultado, em grande parte, do déficit educacional 

historicamente acumulado e medida pelos níveis insatisfatórios de qualidade 

educacional e desempenho escolar. Esta realidade sinaliza a necessidade de 

outra conquista, ou seja, a conquista da efetivação do direito à educação de 

qualidade para todos, assegurada ao longo de toda a vida, em todos os 

quadrantes do país (SANDER, 2012).  

Neste sentido, nota-se que estes padrões de qualidade do ensino podem 

ser influenciados pelo modo como se faz a gestão no contexto escolar. 

  

3.2 A GESTÃO DEMOCRÁTICA PARTICIPATIVA  

 

Dada esta contextualização, através da utilização de conceitos e 

percepções já divulgados na literatura sobre a administração e gestão escolar, 

percebe-se que o estudo da escola, como organização, já possui um corpo 

bibliográfico organizado, mas não finalizado ou estático, já que, desde os anos 

30 pesquisa-se sobre a administração escolar (LIBÂNEO, 2010) e a partir da 

década de 70 sobre gestão escolar. 

Por causa disso, avançou-se quanto às questões pedagógicas, mas 

questões organizacionais e estratégicas foram deixadas de lado, sendo que no 

ambiente escolar as duas visões – a pedagógica e a estratégica – 

complementam-se e garantem a sustentação necessária à sobrevivência da 

escola. Assim, mesmo com mudanças alicerçadas nas novas descobertas da 

ciência (em especial, na área de administração e nos novos paradigmas 

emergentes na educação), a escola como organização permaneceu fechada 

com suas estruturas rígidas e inflexíveis, em dissonância com a realidade 

(COELHO, 2011). 

Cogita-se que isto, provavelmente, ocorreu por conta do contexto de 

concorrência quase inexistente, que é o retrato de grande parte das 

organizações públicas, criando-se assim um ambiente propício à estagnação. 
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Devido a isto, mecanicamente as escolas passaram a repetir este tipo de rotina 

já institucionalizada, o que direcionou as atividades de gestão a tomarem um 

aspecto mais corretivo do que preventivo e pró-ativo (COELHO, 2011).  

Neste sentido, para um melhor entendimento sobre o modo de 

funcionamento da gestão escolar faz-se pertinente utilizar a proposta de 

Libanêo (2010), que aborda, a partir de dois grandes enfoques, como se dá a 

organização e gestão escolar. No primeiro enfoque, a organização escolar é 

tomada como uma realidade técnica e funciona racionalmente. Assim, esta 

pode ser planejada, organizada e controlada de modo a alcançar maiores 

índices de eficácia e eficiência4. As escolas que operam nesse modelo dão 

muita ênfase à estrutura organizacional, sendo exemplos disto o organograma 

de cargos e funções, hierarquia de funções, normas e regulamentos, 

centralização das decisões, baixo grau de participação das pessoas que 

trabalham na organização, planos de ação que são feitos de cima para baixo. 

Verifica-se que este é o modelo mais comum de funcionamento da organização 

escolar. (LIBANÊO, 2010). 

Fica evidente, para este caso, que se adotou o método de administração 

científica, orientado pelos princípios da racionalidade limitada, da linearidade, 

do emprego mecanicista de pessoas e recursos para realizar os objetivos 

organizacionais. Isto implica na fragmentação e redução dos processos 

educacionais a tarefas exercidas sem vida, o que gera até mesmo efeito sobre 

o setor pedagógico. (LÜCK, 2000). 

Vem também associada a esta concepção o entendimento de que o 

importante é fazer o máximo (preocupação com a dimensão quantitativa) e não 

o de fazer o melhor e o diferente (preocupação qualitativa). Sob esse enfoque, 

administrar corresponderia a comandar e controlar, mediante uma visão 

objetiva de quem atua sobre a unidade e nela intervém de maneira distanciada, 

até mesmo para manter certo autoritarismo (LÜCK, 2000). 

Quanto ao segundo enfoque, verifica-se a organização escolar 

basicamente como um sistema que agrega pessoas, importando bastante as 

interações sociais que acontecem, o contexto social, político e entre outros 

                                                 
4
 Neste contexto, quando se destaca os termos eficiência e eficácia, não está fazendo alusão a questões 

tecnicistas, mas sim a maneiras de fazer e de alcançar melhores resultados organizacionais, através de 

planos, ações e práticas alinhadas aos pressupostos da gestão democrática participativa. 
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aspectos. Neste caso, a organização escolar não seria algo totalmente objetivo 

e funcional, mas uma construção social orientada pelos professores, alunos, 

pais e integrantes da comunidade. Além disso, não seria caracterizado pelo 

seu papel no mercado, mas sim pelo interesse público (LIBANÊO, 2010). 

Assim, de acordo com esta visão, passa-se a propor uma outra 

concepção, derivada não dos objetivos do mundo comercial e competitivo, mas 

da natureza, das funções, dos objetivos e dos valores das escolas, alicerçados 

no campo da formação humana e sociocultural. Esta maneira de conduzir uma 

escola reflete, portanto, os valores, concepções, especificidades e 

singularidades que a diferenciam da administração capitalista. Assim, os 

objetivos da organização escolar e da organização empresarial não são apenas 

diferentes, mas antagônicos. É no contexto desse entendimento que emerge o 

conceito de gestão escolar, que ultrapassa o de administração escolar (LÜCK, 

2000). 

Não se nega que as escolas sejam organizações e que todos os 

princípios e metas da organização escolar originaram-se da experiência 

administrativa em geral, todavia, estas possuem características diferentes das 

empresas industriais, comerciais e de serviços de caráter privado (LIBÂNEO, 

2007), pois dão ênfase à construção de cidadãos e não somente clientes-

usuários de um serviço. Sendo assim, é preciso que se pense em modelos de 

gestão que sejam compatíveis à realidade escolar.  

Neste debate, para que se possa efetivar de forma mais coerente um 

modelo de gestão em conformidade com princípios democráticos e legais, 

percebe-se que se faz necessário uma nova forma de se pensar a gestão 

escolar. Alinhada a este pressuposto, verifica-se tomar corpo uma concepção 

mais democrática no que diz respeito aos processos de gestão da educação, 

mais conhecida como gestão democrática ou gestão democrática participativa 

(DOURADO, 2006; GRACINDO, 2007). 

É importante verificar que a democratização da educação faz referência 

ao acesso e permanência de todos os indivíduos no processo educativo. Mas 

essas características não definem totalmente o sentido amplo da 

democratização da educação. Este conceito também está relacionado à 

necessidade de se conceber um processo educativo e organizacional para o 

exercício da democracia, ou seja, para que isso aconteça também se faz 



81 

 

necessária uma forma distinta de conceber a gestão da educação 

(GRACINDO, 2007). 

Em seu sentido lato, a gestão democrática participativa deve ser 

entendida como uma forma de se criar espaço para participação, de 

descentralização do poder e do exercício da cidadania, onde existem, assim, 

processos de decisão e objetivos compartilhados, porém, não há ausência de 

direção (DOURADO, 2006; LIBÂBEO, 2007). Esta concepção é baseada na 

participação dos sujeitos sociais envolvidos com a comunidade, para que estes 

atuem ativamente na elaboração e construção de seus projetos, como também 

nos processos de decisão da escola. 

Neto e Castro (2011) definem este tipo de orientação relacionada à 

gestão da educação nas escolas como uma prática político-pedagógica que é 

ativada através do estabelecimento de mecanismos institucionais capazes de 

promover a participação dos agentes educacionais e dos demais atores 

interessados na ação educativa. Isso requer o engajamento coletivo na 

concepção das diretrizes escolares, no planejamento, execução e avaliação 

das ações. 

Buzo e Machado (2008) confirmam que, para que esse processo 

aconteça de forma participativa, é necessário legitimar mecanismos que 

garantam a democratização da gestão. É preciso refletir sobre a real 

participação da comunidade dentro da escola pública, uma vez que se torna 

necessário o envolvimento de toda a comunidade escolar para que a 

participação ocorra de forma significativa, em um processo de inserção social e 

gestão (DAMACENO, 2013). 

Tal modelo de gestão encontra-se, hoje, assegurado nos principais 

instrumentos legais e de planejamento que formam a política educacional 

concebida pelo governo brasileiro. Entretanto, para isso, foram necessárias 

uma série de lutas históricas travadas pelos educadores contrários aos 

modelos de gestão autoritários e centralizadores (NETO; CASTRO, 2011; 

SOUZA, 2008). 

Os princípios da gestão democrática podem ser presenciados na 

Constituição Federal de 1988 e na Lei n. 9394/1996: “gestão democrática do 

ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino”. 
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Sobre os princípios que norteiam a gestão democrática nas escolas públicas de 

educação básica, a LDB dispõe:  

Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com 
as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I – 
participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
político-pedagógico da escola; II – participação das comunidades 
escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes (BRASIL, 
1996). 

 

Assim, como os sistemas de ensino devem definir as normas de gestão 

democrática no âmbito do ensino público, entende-se que, para que a tomada 

de decisão seja partilhada e coletiva, são necessários mecanismos que 

garantam a participação da comunidade, pais, docentes, discentes e demais 

atores pertencentes ao complexo contexto onde a escola está inserida 

(DOURADO, 2006). Dentre estes mecanismos, faz-se interessante destacar os 

seguintes: 

 

Tabela 9 – Mecanismos da gestão democrática participativa 

MECANISMOS DESCRIÇÃO 

Descentralização 
e Autonomia 

A Descentralização implica nas seguintes questões: 
deslocamento do “locus” decisório, o que rompe com a 
hierarquia existente, participação da sociedade em decisões 
referentes aos fins da educação; no nível pedagógico, na 
participação de toda a comunidade escolar na elaboração de 
programas educacionais; no nível financeiro, na otimização 
referente à utilização de recursos; e, no nível administrativo, 
garantindo a agilidade do fluxo burocrático. Verifica-se que a 
descentralização é um meio para construção da autonomia. 
 
A autonomia refere-se à ampliação do espaço de decisão, 
voltada para o fortalecimento da escola como organização 
social comprometida reciprocamente com a sociedade, tendo 
como objetivo a melhoria da qualidade do ensino. Não se 
resume à questão financeira e não dispensa o Estado nem as 
instâncias centrais da administração. Possui relação 
principalmente com a instância política, isto é, no que se refere 
à capacidade de tomar decisões compartilhadas e 
comprometidas e usar o talento e a competência coletivamente 
organizada e articulada para a resolução dos problemas e 
desafios educacionais, assumindo a responsabilidade pelos 
resultados dessas ações 

Conselho 
escolar 

Instância colegiada que representa a comunidade escolar. 
Responsável pela execução, acompanhamento e avaliação do 
Projeto Político Pedagógico (PPP), pela discussão e 
delineamento da educação a ser construída por meio da 
relação com os diversos segmentos sociais, a fim de debater 
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com eles os problemas que afetam o dia-a-dia da escola, na 
busca de soluções. Possui função política e pedagógica. 

Conselho de 
Classe 

Mecanismos de participação da comunidade na gestão escolar 
e no processo de ensino-aprendizagem desenvolvidos pela 
escola. Não deve somente ser uma instância com função de 
decisão referente à aprovação ou reprovação de alunos, mas 
deve atuar como espaço de avaliação permanente, com 
objetivo de avaliar o trabalho pedagógico e as atividades da 
escola. 

Associação de 
pais e mestres 

Forma de aproximação entre os pais e a organização escolar, 
contribuindo para que a educação ultrapasse os limites 
geográficos da escola. 

Grêmio 
estudantil 

Auxilia no processo de formação de indivíduos participativos, 
críticos e criativos. Considerado um laboratório de 
aprendizagem da função política referente à educação e da 
democracia.  

Fonte: Lück (2000); Betiati e Pires (2008); Borges (2008); Oliveira Moraes e 
Dourado, 2010; Dourado, (2001); Mello, (1993). 
 

Destaca-se que ainda existem outros mecanismos para se 

operacionalizar a gestão democrática que as escolas poderão constituir 

conforme as suas necessidades.  

Neste âmbito também tomam lugar as questões referentes à 

participação nas decisões financeiras da escola, a eleição dos dirigentes 

escolares e a criação de outros órgãos colegiados, como associação de pais, 

mestres e funcionários – APMF (OLIVEIRA; MORAES; DOURADO, 2010; 

BORGES, 2008). 

Ainda referente aos mecanismos que atuam como capacitores dos 

processos de democratização da gestão na escola, nota-se que são diversas 

as possibilidades dos gestores adotarem práticas e processos que fomentem a 

orientação democrática no âmbito administrativo de suas instituições. É mais 

importante ainda destacar que estes mecanismos, a gestão escolar e a própria 

gestão democrática são meios e não fins para se alcançar melhores níveis de 

rendimento escolar dos alunos.  

Uma das possibilidades observadas, que é considerada como 

compatível aos requisitos da gestão escolar democrática, é conhecida como 

gestão do conhecimento escolar. Esta possibilidade vem surgindo e se 

desenvolvendo no âmbito da educação e pode ser entendida como um 

mecanismo viabilizador, ou mesmo um capacitor, que pode contribuir 

proporcionando o aumento dos níveis de rendimento estudantil através do 
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incremento da capacidade de realização individual, da equipe e da organização 

(BATISTA, 2012).  

Assim, na próxima seção, sob o enfoque da gestão, mais 

especificamente relacionado ao corpo teórico da gestão do conhecimento, 

serão abordados os temas gestão escolar e gestão do conhecimento, na 

perspectiva de ressaltar como a gestão do conhecimento pode proporcionar 

melhorias às instituições públicas escolares que se utilizam corretamente de 

suas práticas. 

 

3.3  A GESTÃO DO CONHECIMENTO NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

A gestão do conhecimento tem sido considerada como promotora da 

melhoria na qualidade dos serviços prestados pelas organizações públicas e 

privadas, auxiliando estas organizações no alcance de maiores níveis de 

eficiência na utilização de seus recursos (CAVALCANTI; GOMES, 2001; 

BRANDÃO; BAHRY, 2005; BATISTA, 2012). É interessante analisar as 

particularidades da gestão do conhecimento que podem auxiliar no 

desenvolvimento das organizações escolares públicas. 

Seguindo esta orientação, Damaceno (2013) afirma que, através dos 

métodos gestão, postulados na perspectiva da gestão do conhecimento, torna-

se possível o alcance de melhores níveis de qualidade no ensino, isto através 

do compartilhamento de experiência e aplicação dos conhecimentos em 

práticas que incentivam a criatividade, a inovação, o senso crítico e a 

interpretação dos conhecimentos adquiridos. 

Para que isto aconteça, é preciso de processos organizacionais que 

movimentem os recursos informacionais e pessoas portadoras do 

conhecimento. Neste sentido, é relevante lembrar que estes processos não se 

encontram isolados da liderança escolar, cultura organizacional, tecnologias de 

informação, gestão de desempenho e etc., mas são amplamente impactados 

por estas (ZHAO, 2010). 

A gestão do conhecimento pode colaborar, através de práticas de 

processos organizacionais, para promoção e efetividade do compartilhamento 

de conhecimentos, aplicação de conhecimentos, criatividade e inovação, para 
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que melhorias na qualidade do ensino possam ser efetuadas (DAMACENO, 

2013; MACHADO; URPIA; FORNO, 2017).  

Assim, quando se refere à aplicação da gestão do conhecimento nas 

escolas, almeja-se o alcance de resultados organizacionais positivos, que no 

caso das escolas se referem ao aumento dos níveis de qualidade dos serviços 

educacionais prestados e o aumento do rendimento estudantil.  

Desta forma, entende-se que gestão do conhecimento no ambiente 

escolar visa melhorar a qualidade das contribuições que as pessoas trazem à 

própria (CHU; WANG; YUEN, 2011). Tanto para docentes como para 

discentes, os processos de gestão conhecimento promovem a participação e 

interação (PETRIDES; NODINE, 2003). 

Zhao (2010) ressalta que a gestão do conhecimento escolar é a gestão 

sistemática e aplicação de todos os ativos de conhecimento tangíveis e 

intangíveis presentes na escola, incluindo a ciência e tecnologia, 

equipamentos, as experiências e capacidades profissionais docentes. Assim, a 

gestão do conhecimento escolar promove a aquisição de conhecimento, 

compartilhamento e aplicação entre os professores e profissionais de funções 

técnico-administrativas, o que proporciona alcançar inovações nas escolas.  

O que faz convergir os temas de pesquisa, gestão escolar e gestão do 

conhecimento, além das constatações empíricas de que a gestão do 

conhecimento auxilia no desenvolvimento de competências dos docentes 

(CHU; WANG; YUEN, 2011), é o entendimento de que vários dos problemas 

das escolas estão diretamente ligados a problema referentes à gestão da 

informação e do conhecimento. No que diz respeito à gestão do conhecimento, 

ela se dá por meio de práticas que enfatizam o seu compartilhamento, 

retenção, disponibilização e aplicação. Isto é mais ressaltado ao se apreciar 

que as instituições escolares não estão sendo geridas como organizações do 

conhecimento, fazendo contraposição ao próprio ambiente do qual fazem parte.  

Diz-se isto, pois o modelo mais comum de funcionamento da 

organização escolar no Brasil está pautado em características hierárquicas, 

centralizadoras e enrijecidas (LIBÂNEO, 2010), o que acaba por afetar a 

dimensão qualitativa dos serviços educacionais prestados aos alunos. 

A importância dada a abordagens que fomentam atividades de 

compartilhamento de informações e conhecimentos é reforçada ainda mais 
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quando se percebe alguns dos problemas específicos que ocorrem no 

ambiente escolar, como por exemplo: i) Falta de preocupação referente à 

integração de docentes no ensino; ii) a carreira docente ser entendida como um 

trajeto individual, pouco ligado ao desenvolvimento de atividades coletivas; iii) o 

isolamento dos professores ser claramente favorecido pela arquitetura escolar, 

que concebe as escolas em módulos padrão, ampliando este fator pelo modo 

como a distribuição do tempo e espaço são feitos; iv) existência de uma cultura 

de independência e privacidade; v) falta de habitualidade em desenvolver 

trabalhos conjuntos de docentes e discentes; vi) falta de habitualidade em 

observar as atividades desenvolvidas pelos outros docentes, o que limita os 

meios para compartilhamentos de experiência; viii) docentes que não têm 

hábitos de compartilhar e receber informação, por isto ampliam a deficiência no 

requisito de compartilhar conhecimentos; ix) limitação de meios para 

armazenamento e transmissão de conhecimentos aos docentes em início de 

carreira; e x) estrutura administrativa autoritária, vertical, centralizadora e com 

baixo grau de participação das pessoas que trabalham na organização 

(MARCELO, 2009; HARGREAVES, 2003; BIRD; LITTLE, 1986; LIBANÊO, 

2010; LÜCK, 2000).   

Neste mesmo sentido, verifica-se que o compartilhamento e a 

transferência de conhecimentos, tanto interna como externa, são importantes 

para o desenvolvimento dos níveis de conhecimentos e habilidades dos 

docentes, uma vez que a transferência de conhecimentos entre professores 

reforça a cultura de compartilhamento e criação de conhecimento na escola. 

Assim, através da aplicação das práticas de gestão do conhecimento pode-se 

fazer com que os professores experientes sejam direcionados a transferir sua 

expertise a professores principiantes, a fim de melhorar a competência destes 

(TAHIR et al., 2013; CHU; WANG; YUEN, 2011).  

Todas estas inferências são de suma importância para que os processos 

de gestão do conhecimento dentro da escola possam ser implementados e 

gerem resultados educacionais. Entretanto, é preciso compreender que o 

aumento dos níveis de desempenho estudantil será mais bem potencializado 

através da aplicação da gestão do conhecimento de forma contínua, em todos 

os níveis do sistema escolar, e não somente em departamentos isolados. Isso 

significa que não somente os docentes necessitam estar envolvidos nestes 
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processos, mas também os diretores e demais níveis administrativos. Assim, 

constata-se que a gestão do conhecimento na educação está direcionada a 

melhorar a tomada de decisão em toda a organização a fim de melhorar a 

aprendizagem dos alunos (PETRIDES; NODINE, 2003). 

 

3.4  PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO ENTRE GESTÃO DEMOCRÁTICA 

PARTICIPATIVA E A GESTÃO DO CONHECIMENTO ESCOLAR. 

 

Tratando-se do tema gestão escolar, quando se verifica que existem 

algumas abordagens específicas, como a gestão do conhecimento e a gestão 

democrática participativa, que auxiliam as escolas na prestação de seus 

serviços educacionais, nota-se que estas abordagens passam a ser entendidas 

como formas de apoio para que seja possível a efetivação de melhores níveis 

de desempenho dos docentes e melhores níveis de rendimento estudantil.  

Com relação a estas abordagens de gestão, percebe-se que há 

generalidades que as caracterizam e que permitem relacioná-las como 

modelos de gestão que convergem para um mesmo sentido e em alguns 

pontos se interseccionam.  

Através de Fernandes e Angeloni (2000) torna-se possível verificar de 

forma mais clara algumas destas possíveis interseções que a gestão do 

conhecimento possui com a gestão democrática participativa. Estes autores 

afirmam que o estilo gerencial das organizações deve estar baseado no 

desenvolvimento de práticas organizacionais que fomentem princípios, tais 

como a participação, a flexibilidade, a autonomia e o apoio, entre outros, 

estando os gestores conscientes do papel fundamental que possuem, agindo 

como mola propulsora para organização.  
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Assim, quando se analisa esta questão levando-se em conta os 

conceitos postulados por autores que tratam das abordagens de gestão, vistas 

anteriormente, nota-se, como é retratado na Tabela em seguida, algumas 

generalidades conceituais que destacam a convergência entre a gestão do 

conhecimento e a gestão democrática participativa. 

 

Tabela 10 - Características abordadas na gestão do conhecimento e na 
gestão democrática participativa 

 Generalidades da Gestão do 
Conhecimento 

Generalidades da Gestão 
Democrática 

Participação 
 

Angeloni (2008);  
Wiig (2000);  
Batista (2012);  
Batista (2004). 

Rodrigues et al. (2010);  
Betiati e Pires (2008);  
Oliveira et al. (2010);  
Buzo e Machado (2008);  
Lück (2009). 

Autonomia Fernandes e Angeloni (2000). 

Mello (1993); 
Lück (2000); 
Betiati Pires (2008); 
Dourado, (2006). 

Flexibilidade 
Angeloni (2008);  
Fernandes e Angeloni (2000); 
Batista (2004). 

Lück (2000). 

Descentralização 
OECD (2003);  
Wiig (2000);  
Batista (2004). 

Buzo e Machado (2008); 
Lück (2000);  
Betiati e Pires (2008);  
Dourado (2006);  
Neto e Castro (2011). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Desta forma, uma vez que existem pressupostos conceituais em ambos 

os modelos de gestão que em momentos se interseccionam, é importante 

destacar o esforço de alguns autores no sentido de integrar às possibilidades 

trazidas pelas áreas da gestão do conhecimento e da gestão democrática 

participativa. 

Em um primeiro momento se examina o trabalho de Damaceno (2013), 

que teve como objetivo de estudo investigar a ambiência para a gestão do 

conhecimento nas escolas. A autora traz como contribuição que a gestão 

democrática participativa propicia um ambiente favorável à gestão do 

conhecimento por meio de procedimentos que auxiliam na criação, 

disseminação do conhecimento, armazenamento e compartilhamento de 

trabalhos de sucesso. Nesta perspectiva, Damaceno (2013) afirma que através 

dos métodos de gestão postulados na perspectiva da gestão do conhecimento, 
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torna-se possível o alcance de melhores níveis de qualidade no ensino, pelo 

compartilhamento de experiência e aplicação dos conhecimentos em práticas 

que incentivam a criatividade, a inovação, o senso crítico e a interpretação dos 

conhecimentos adquiridos. Neste sentido, a gestão democrática participativa se 

vinculada à gestão do conhecimento, possibilita a melhoria da aprendizagem 

organizacional na escola (DAMACENO, 2013). 

Verifica-se também este esforço integrativo através do trabalho de 

Santos (2008), que teve como objetivo traçar uma análise comparativa entre a 

gestão do conhecimento e a gestão escolar democrática. O autor concluiu que 

a gestão do conhecimento está fundamentada em conceitos que a aproximam 

da gestão escolar democrática participativa, e, por isso, verificou que os 

princípios da gestão do conhecimento podem ser aplicados nas organizações 

que não dispõem de um departamento específico de gestão do conhecimento, 

como é o caso das escolas públicas de ensino básico no Brasil. 

Como forma de reforçar esta relação, na Tabela 11 serão analisados 

mais alguns pontos de convergência entre a gestão do conhecimento e a 

gestão democrática participativa, desta vez ressaltando os componentes de 

cada modelo de gestão e não apenas as generalidades conceituais postuladas 

por autores de ambas as áreas, como realizado anteriormente. 

 

Tabela 11 - Análise comparativa entre as características da gestão do 
conhecimento e da gestão democrática participativa 

Descritores 
Comuns 

Componentes da gestão do 
conhecimento 

Componentes da gestão 
democrática participativa 

Foco no 
elemento 
humano 

Capacidades intelectual, social 
e emocional 

Esforços individuais e coletivos de 
aperfeiçoamento 

Mudança de 
comportamento 

Aprendizado organizacional e 
melhoria contínua  

Repensar individual e coletivo da 
prática pedagógica 

Ambiente 
Propício ao 
Aprendizado 

Reformula a imagem do 
trabalhador ideal 

Reformula a imagem do aluno ideal 

Trabalho em 
Equipe 

Isolamento profissional limita o 
acesso aos conhecimentos, 
acarreta problemas de clima e 
cultura organizacional e gera 
resistência à inovação 

O trabalho em equipe cria 
interdependência, 
comprometimento, 
aperfeiçoamento coletivo e maior 
disposição para críticas e 
sugestões 

Uso de TIC’s 
Indispensáveis na aplicação da 
gestão do conhecimento 

Contribui para eficiência da Gestão 
escolar 

Formação 
continuada 

Desenvolvimento de 
competências 

Escola é um espaço de 
aprendizagem em que todos 
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aprendem a participar de processos 
decisórios 

Redes de 
Conhecimentos 

Acelera o processo de interação 
e comunicação 

A educação é um processo que 
deve ser construído em conjunto, a 
partir da escola-família-
comuniadade. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Santos (2008) e Damaceno (2013). 
 

Assim, como alternativas que contrastam com a visão tradicional, a 

proposta das práticas e processos organizacionais baseados na gestão do 

conhecimento está pautada em um estilo de gestão com as características de 

gestão participativa (ANGELONI, 2008).  

A gestão do conhecimento passa a ser vista como um mecanismo da 

gestão democrática participativa, no sentido de contribuir com seus processos 

de compartilhamento do conhecimento e práticas (que fomentam a 

colaboração, participação, descentralização, autonomia de equipes, trabalho 

em redes, relação entre ambientes interno e externo e entre outros) para que a 

gestão democrática participativa seja efetivada no ambiente escolar. 

Já relacionado à outra perspectiva que contempla a interação entre 

estes dois modelos de gestão, mas desta vez traçando esta correlação de 

modo invertido, aprecia-se que a gestão democrática participativa proporciona, 

através de seus mecanismos e práticas, um espaço propício para a aplicação 

da gestão do conhecimento no ambiente escolar, no sentido de contribuir para 

que se tenha uma cultura e clima de colaboração, um ambiente de trabalho 

participativo e em equipe, a horizontalidade relacionada aos níveis 

hierárquicos, a ênfase positiva em atividades de compartilhamento, entre 

outros. 

Portanto, contando que ambos os modelos de gestão operam 

positivamente para a efetividade das atividades tanto, da gestão do 

conhecimento quanto da gestão democrática participativa, conclui-se que as 

escolas serão não somente beneficiadas qualitativamente com a implantação 

da gestão do conhecimento, mas também no cumprimento de suas 

obrigatoriedades legais estabelecidas na Lei n. 9394/1996, que norteia o modo 

como às organizações escolares devem se portar no sentido administrativo e 

pedagógico. 
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4. METODOLOGIA 

 

Nesta seção, será apresentada a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

Em relação ao objetivo da pesquisa, esta é descritiva e exploratória. 

Constitui-se em uma pesquisa descritiva, pois observa, registra, analisa e 

correlaciona fenômenos (variáveis) ou fatos sem manipulá-los (CERVO; 

BERVIAN, 2002); e exploratória por buscar levantar informações sobre um 

determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as 

condições de manifestação desse objeto (SEVERINO, 1941). Este tipo de 

pesquisa possui planejamento flexível que permite o estudo de um tema sob 

diversos ângulos e aspectos, além de proporcionar descobertas de um novo 

tipo de enfoque para o assunto (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Quanto à abordagem utilizada para esta pesquisa, observa-se que é 

mista, ou seja, quantitativa e qualitativa. Verifica-se que ambas as abordagens 

são necessárias, porém, em muitas circunstâncias, insuficientes para conceber 

toda a realidade observada (MINAYO; SANCHES, 1993). Com isso, busca-se a 

integração de dados quantitativos e qualitativos, em um mesmo projeto 

(VICTORIA et al.,2000). Assim, verifica-se que ambas as abordagens podem 

ser utilizadas conjuntamente sempre que o planejamento da investigação 

esteja em conformidade (MINAYO; SANCHES, 1993). 

Na abordagem quantitativa, o pesquisador irá traduzir em números as 

opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Esta abordagem 

requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas (PRODANOV; FREITAS, 

2013). Já a abordagem qualitativa recai sob a atribuição de significados e a 

interpretação dos fenômenos, que são quesitos básicos deste tipo de pesquisa. 

O processo e seu significado são os focos principais de abordagem (SILVA; 

MENEZES, 2005; PRODANOV; FREITAS, 2013).  

Quanto ao procedimento técnico, a pesquisa se caracteriza como um 

estudo de caso. Segundo Prodanov e Freitas (2013, p.60), o estudo de caso 

consiste na coleta e análise de informações sobre determinado indivíduo, 

família, grupo ou comunidade, a fim de estudar aspectos de acordo com o 

assunto da pesquisa. Este tipo de procedimento está alinhado à abordagem 

utilizada para esta pesquisa, uma vez que este é um tipo de procedimento que 
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se refere tanto a pesquisas qualitativas e/ou quantitativas. É importante 

observar que este estudo é formado por mais do que um único e exclusivo 

caso, por isso é considerado como um estudo de casos múltiplos (YIN, 2015).  

Por meio de uma revisão bibliográfica interdisciplinar que abordou os 

temas gestão escolar, educação e gestão do conhecimento, buscou-se: i) obter 

informações sobre a situação atual referente ao problema pesquisado; ii) 

verificar as diversas opiniões a respeito do problema de pesquisa (SILVA; 

MENEZES, 2005; PRODANOV; FREITAS, 2013), e; iii) propor alternativas de 

ação concernentes ao objetivo de pesquisa com base nos materiais 

encontrados.  

Diante do objetivo geral desta pesquisa – que é o de elaborar um 

modelo teórico-conceitual para a implementação de práticas de gestão do 

conhecimento da área de processos organizacionais para melhorar a gestão 

escolar de escolas participantes do PEEB – inicialmente, foi realizado um 

diagnóstico de gestão do conhecimento nas escolas participantes do PEEB. 

A UniCesumar desenvolve, desde 2013, o Programa de Excelência na 

Educação Básica (PEEB), que tem por objetivo principal assessorar escolas 

em sua prática docente com o intuito de melhorar os processos de ensino- 

aprendizagem e de gestão escolar (CASSIANO et al., 2015). 

Sabendo que cada escola possui uma especificidade, são elaboradas e 

aplicadas provas, que docentes e discentes respondem. Por meio disto, 

tornam-se mais latentes as falhas no aprendizado dos alunos e as 

necessidades de cada professor. Os resultados destas provas são entregues 

às instituições num prazo de aproximadamente três meses e trazem um 

feedback onde, os mesmos  são explanados, de forma específica. Por meio 

disto, cada escola, toma ciência de suas dificuldades, bem como a de seus 

alunos, em consequência, são oferecidas oficinas para os professores, visando 

a sua capacitação (CASSIANO et al., 2015).  

Os municípios participantes do PEEB são os seguintes: Amaporâ, 

Ângulo, Dr. Camargo, Floraí, Flórida, Itaguajé, Ivatuba, Jaguapitã, Marialva, 

Marilena, Munhoz de Melo, Nossa Senhora das Graças, Nova Esperança, 

Planaltina do Paraná, Presidente Castelo Branco, Porto Rico, Querência do 

Norte, Santa Cruz do Monte Castelo, Santa Fé, Santa Isabel de Ivaí, São Jorge 
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do Ivaí, São Pedro do Ivaí, São Pedro do Paraná, Sarandi e Uniflor. Estes 

municípios representam a população desta pesquisa.  

Para a constituição da amostra desta pesquisa, participaram apenas os 

gestores que atuam, especificamente, no ambiente escolar público de nível 

fundamental, a saber: os diretores e os coordenadores pedagógicos. No total, 

cinquenta e dois gestores educacionais participaram da pesquisa, sendo vinte 

e três diretores de escolas e vinte e nove coordenadores escolares. A fim de 

manter o sigilo das informações, os gestores não serão identificados. Estes 

gestores são representantes de escolas dos seguintes municípios: Amaporâ, 

Floraí, Itaguajé, Jaguapitã, Marilena, Nossa Senhora das Graças, Nova 

Esperança, Presidente Castelo Branco, Querência do Norte, Santa Cruz do 

Monte Castelo, Santa Fé, São Jorge do Ivaí, São Pedro do Paraná e Sarandi.  

Esta amostra foi constituída a partir da participação dos gestores em um 

seminário promovido por meio de uma parceria entre a UniCesumar 

Empresarial, que coordena o PEEB, e o Programa de Pós-Graduação em 

gestão do conhecimento nas organizações da UniCesumar (PPGGCO). Desta 

forma o tipo de amostragem utilizada foi a amostragem por conveniência, que é 

um tipo de amostragem probabilística que consiste em selecionar uma amostra 

da população que seja acessível (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

O seminário referido acima teve também como objetivo capacitar os 

gestores das escolas a respeito do tema de gestão do conhecimento e, mais 

especificamente, sobre as práticas de gestão do conhecimento que compõe o 

questionário aplicado.  

O instrumento de coleta de dados adotado foi o questionário 

desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Este se 

encontra disponível no apêndice A desta dissertação. Houve uma adaptação 

no instrumento de diagnóstico para que este fosse aplicado aos gestores. Este 

instrumento de diagnóstico foi amplamente validado em diversos estudos: 

Batista (2006; 2012); Batista, Quandt, Pacheco e Terra (2005); Batista, Xavier, 

Mendes e Rosemberg (2007); Batista, Rech, Gomes, Santos, Andrade, 

Mallmann, Ferreira e Costa (2014). O questionário se refere a uma lista com 

vinte e sete práticas de gestão do conhecimento que “(...) foi elaborada a partir 

de exemplos concretos observados em organizações de todo o mundo, 
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englobando aplicações práticas, técnicas, processos e ferramentas” (BATISTA, 

2006, p. 12). 

Seguindo a classificação utilizada por Batista (2006; 2012), as práticas e 

ações contidas no questionário podem ser agrupadas em três categorias: i) 

práticas e ações relacionadas principalmente aos aspectos de gestão de 

recursos humanos, que facilitam a transferência, a disseminação e o 

compartilhamento de informações e de conhecimento; ii) práticas e ações 

ligadas à estruturação dos processos organizacionais. Estas práticas e ações 

funcionam como facilitadores da geração, retenção, organização e 

disseminação do conhecimento organizacional; iii) práticas e ações cujo foco 

central é a base tecnológica e funcional, que servem de suporte à gestão do 

conhecimento organizacional, incluindo a automação da gestão da informação, 

dos aplicativos e das ferramentas de Tecnologia da Informação (TI) para 

captura, difusão e colaboração.  

No entanto, para esta pesquisa somente serão abordadas as práticas 

relacionadas à segunda categoria, que se refere às Práticas e ações ligadas à 

estruturação dos processos organizacionais. 

Para a apresentação dos dados relativos ao estágio de implantação das 

práticas e ferramentas de gestão do conhecimento, a seguinte escala foi 

utilizada: [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. 

Já para análise do estágio do alcance das práticas pesquisadas, a 

seguinte escala foi utilizada: [1]: iniciativas isoladas dentro da organização; [2]: 

alguns departamentos usam a prática; [3]: muitos departamentos usam a 

prática, e; [4]: amplamente disseminada na organização.  
 

No que se refere à análise dos resultados referentes ao nível efetivo de 

implantação das práticas e ferramentas selecionadas, foram analisadas 

apenas as respostas relacionadas aos níveis 3 (a prática já está implantada) e 

4 (a prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes 

para a organização) da escala, tendo em vista que apenas nesses dois níveis 
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as práticas e ferramentas já estão efetivamente implantadas nas instituições 

analisadas. 

No tocante ao nível de amplitude do alcance das práticas selecionadas, 

foram analisadas também apenas as respostas relacionadas aos níveis 3 

(muitos departamentos usam a prática) e 4 (amplamente disseminada na 

organização) da escala do estágio de alcance, isso, face ao fato de que apenas 

as respostas desses dois níveis indicam que as práticas analisadas possuem 

um alcance amplo.  
 

A Tabela 12 apresenta a escala para análise dos resultados relativos ao 

nível efetivo de implantação e nível de amplitude do alcance das práticas de 

gestão do conhecimento relacionadas aos processos organizacionais. É 

importante destacar que os parâmetros foram elaborados a partir de 

adaptações do parâmetro utilizado pelo IPEA. 

 

Tabela 12 – Escala para análise dos resultados relativos ao nível efetivo 
de implantação e estágio de amplitude do alcance das práticas de gestão 
do conhecimento   

Nível efetivo de implantação e de 
amplitude do alcance 

Estágios 3+4 

                         Nível baixo Entre 0 a 39% 

                 Nível médio Entre 40% a 60% 

                         Nível alto Acima de 60% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para a análise dos resultados coletados pelo questionário, uma 

abordagem quantitativa foi aplicada. Os resultados foram apurados por meio 

de técnicas de estatística descritiva, tais como análise de distribuição de 

frequência absoluta e relativa dos dados. A organização dos dados e o cálculo 

das estatísticas foram efetuados por meio do Programa Microsoft Excel (2010). 

Para a análise de confiabilidade dos dados obtidos pelo questionário, 

utilizou-se a estatística alfa de Cronbach. Na literatura científica há uma 

confusão conceitual entre os termos validade e confiabilidade no que se refere 

análise dos instrumentos de coleta de dados. Hora, Monteiro e Arica (2010) 

afirmam que a validade de um instrumento está relacionada à verificação se o 

instrumento realmente mede aquilo que se propõe a medir. Quanto à medida 
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da confiabilidade de um instrumento, dizem que este tipo de medida está 

relacionada à isenção de erros aleatórios (HORA; MONTEIRO; ARICA, 2010). 

O Coeficiente alfa de Cronbach é uma medida de confiabilidade 

comumente utilizada como uma estimativa de correlação entre duas amostras 

aleatórias de itens de um determinado universo (MATTHIENSEN, 2011; 

CRONBACH, 1951). O alfa é considerado um índice apropriado de 

equivalência, exceto para testes muito curtos (CRONBACH, 1951). 

Loeschi e Hoeltgebaum (2012) afirmam que o alfa de Cronbach mede a 

consistência interna de um grupo de itens de mensuração. Ele é calculado com 

base na correlação cruzada entre os itens. Checar a consistência interna de um 

grupo de variáveis, é um dos passos para a validação de um instrumento de 

coleta de dados. Neste sentido, o alfa de Cronbach serve para verificar a 

extensão pela qual um conjunto de itens de mensuração é coerente para ser 

tratado como uma variável latente singular em uma análise. 

Hora, Monteiro e Arica (2010) definem que este cálculo refere-se à 

correlação média entre perguntas. Para isto, todos os itens do questionário 

devem utilizar a mesma escala de medição. Obtém-se o coeficiente α (alpha) 

por meio do cálculo da variância dos itens individuais e do cálculo da variância 

da soma dos itens de cada avaliador. Em seguida, pode-se verificar a equação 

para o cálculo do coeficiente alfa: 

 

    
 

   
     

   
     

   

  
   

 

Com relação aos elementos da equação, tem-se que: k: número de 

itens/perguntas do questionário;   
 : variância de cada item; e   

 : variância total 

do questionário, ou seja, a soma das variâncias dos avaliadores 

(MATTHIENSEN, 2011).  

O coeficiente alfa de Cronbach possui o valor máximo 1 (um) e pode ser 

negativo. Entretanto os valores negativos do alfa devem ser considerados 

como escalas sem confiança, ou seja, igual a 0 (zero) (NICHOLS, 1999 apud 

LOESCHI; HOELTGEBAUM, 2012). Quando o coeficiente alfa se aproxima de 

0, verifica-se o aumento da independência entre os itens do questionário. 
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Quando as correlações se aproximam de 1, o alfa também se aproxima de 1. 

Isto ocorre quando aumenta a variação entre as observações (LOESCHI; 

HOELTGEBAUM, 2012).  

O valor de alfa é afetado pelo número de elementos que constitui uma 

escala, contudo, se o número de elementos for aumentado, amplia-se também 

a variância. Assim, o valor de alfa é alterado de acordo com a população na 

qual se aplica a escala (URPIA et al, 2017). 

A Tabela 13 apresenta a escala utilizada para a análise da qualificação 

da consistência dos dados, segundo o alfa de Cronbach. 

 

Tabela 13 – Qualificação da consistência, segundo o alfa de Cronbach 

Intervalo Consistência 

α < 0,6 Fraca 

0,6 ≤ α < 0,7 Moderada 

0,7 ≤ α < 0,8 Boa 

0,8 ≤ α < 0,9 Muito boa 

α ≥ 0,9 Excelente 

Fonte: elaboração própria com base em Loeschi e Hoeltgebaum (2012). 
 

Para as ciências sociais e aplicadas, geralmente considera-se um alfa 

de 0,7 como um mínimo satisfatório. As seguintes regras podem ser seguidas 

para garantir as confiabilidades: i) para mensuração de um determinado 

conceito, o número de itens de uma escala deve ser igual ou superior a três e 

ii) se o coeficiente alfa for baixo, sugere-se que sejam removidos os itens de 

mensuração correlacionados com os outros com nível inferior a 0,3. O recálculo 

da confiabilidade pode aumentar o valor do alfa (LOESCHI; HOELTGEBAUM, 

2012). 

O cálculo do alfa de Cronbach foi realizado por meio do programa 

Microsoft Excel (2010). Preferiu-se a utilização da planilha eletrônica ao invés 

dos pacotes estatísticos, tal como o SPSS, pelo motivo de acompanhamento 

do processo de cálculo e purificação da escala, assim como realizado por Hora, 

Monteiro e Arica (2010). 

Como este trabalho visa a proposta de um modelo teórico-conceitual, 

verificou-se que este tipo de modelo pode ser formulado a partir de três 

concepções básicas formativas da estrutura do modelo, a saber: i) uma 

concepção estratégica da informação e do conhecimento; ii) a introdução de tal 
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estratégia nos níveis tático e operacional por meio de várias abordagens 

gerenciais e ferramentas orientadas para as questões da informação e do 

conhecimento, continuamente inter-relacionadas, sendo imbricadas e passíveis 

de orquestração; e iii) a criação de um contexto capacitante, ou seja, condições 

favoráveis que devem ser propiciadas pelas organizações para que estas 

possam sempre se utilizar da melhor informação e do melhor conhecimento 

disponíveis (ALVARENGA NETO, 2005; ALVARENGA NETO; BARBOSA, 

2007; ALVARENGA NETO, 2007; ALVARENGA NETO; BARBOSA, 2006). A 

gestão, no contexto capacitante, tem a ver com a promoção de atividades 

criadoras de conhecimento em nível organizacional, como por exemplo: 

atividades para compartilhamento de conhecimentos, competências, cultura 

organizacional, criação de mecanismos de captura de conhecimentos, criação 

de locais e espaços de compartilhamento de conhecimento (presenciais e 

virtuais), culturas de aprendizagem, políticas de compartilhamento e autonomia 

(ALVARENGA NETO, 2005). 

Para construção deste modelo teórico, observa-se o uso do método 

dedutivo, no qual o pesquisador parte da proposição de leis e teorias, ou seja, 

conhecimentos teóricos prévios que abrangem determinado fenômeno. Assim, 

o conhecimento é construído a partir da definição de premissas e análise da 

relação entre elas, para que, de maneira lógica, possam ser delineadas certas 

relações entre as variáveis (DRESCH et al., 2015) 
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Desta forma, as premissas conceituais para concepção do modelo foram 

respeitadas com a introdução de determinadas características no modelo 

proposto, tal como especificado na segunda coluna da tabela a seguir: 

 

Tabela 14 – Compatibilidade entre os pressupostos para concepção de 
um modelo e as características presentes no modelo de implementação 
proposto 

Premissas conceituais 
para concepção de um 
modelo teórico 

Características presentes no modelo de 
implementação da gestão do conhecimento por 
meio de práticas de processos organizacionais 
para escolas públicas 

Concepção estratégica da 
informação e do 
conhecimento 

i) Visão Baseada em Recursos (KRETZER; 
MENEZES, 2006; KUNIYOSHI, 2008). 

ii) Utilização da relação entre recursos de natureza 
tácita e explícita. 

iii) Dinâmica entre níveis de interação para concepção 
das atividades de gestão do conhecimento 
(TAKEUCHI; NONAKA, 2008, DAVENPORT; PRUSAK, 
1998). 

Introdução de tal estratégia 
nos níveis tático e 
operacional por meio de 
várias abordagens 
gerenciais e ferramentas 

iv) Roteiro de implementação da gestão do 
conhecimento por meio de práticas de processos 
organizacionais para escolas públicas. 

v) Sugestões de Implementação de práticas e 
conceitos de gestão do conhecimento de processos 
organizacionais (BATISTA et al, 2005; MACHADO, 
URPIA, FORNO, 2017). 

Criação de um contexto 
capacitante 

vi) Ações e práticas com vistas a fomentar as 
atividades de gestão do conhecimento presentes nas 
sugestões de implementação, a saber: Mentoring, 
Fóruns virtuais e presenciais, Comunidades de Prática, 
Educação corporativa, Coworking, Projetos de 
extensão, Salas ou ambientes estruturados para o 
compartilhamento do conhecimento, Coproduções, 
Cocriação em serviços e projetos, Coaching, Cosumer 
Relationship Management, Cursos in Company. 

vii) Sugestão de ferramentas gratuitas de apoio para 
implementação da gestão do conhecimento  

Fonte: Elaboração própria com base nos trabalhos de Alvarenga Neto (2005) 
Alvarenga Neto e Barbosa (2007); Alvarenga Neto (2007); Alvarenga Neto e 
Barbosa (2006). 
 

Os resultados referentes à metodologia adotada para esta pesquisa 

serão apresentados em seguida. 
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5 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Nesta seção apresenta-se as relações de análise dos dados como 

resultados desta pesquisa quanto ao diagnóstico realizado. 

 

5.1 ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA DOS DADOS DO QUESTIONÁRIO  
 

Quando se propõe medir a confiabilidade e consistência dos dados 

provenientes de uma pesquisa, verifica-se que a ampla utilização e aceitação 

no meio acadêmico do coeficiente alfa de Cronbach é um fator determinante 

para sua adoção como ferramenta para estimação da confiabilidade (HORA; 

MONTEIRO; ARICA, 2010, p. 13). O seu uso difundiu-se nas ciências sociais 

aplicadas, tendo ampla aceitação por parte dos pesquisadores desta área do 

conhecimento (LOESCHI; HOELTGEBAUM, 2012). 

Assim, para análise de consistência, foi realizada a tabulação dos dados 

provenientes da pesquisa. Cada uma das vinte e sete práticas contidas no 

instrumento de diagnóstico do IPEA foi transformada em itens de uma planilha. 

O valor do alfa de Cronbach, sobre os vinte e sete itens que representam o 

nível de implantação de todas as práticas contidas no instrumento de 

diagnóstico do IPEA, foi de 0,9435. Este valor representa um nível de 

consistência excelente segundo a escala de Loeschi e Hoeltgebaum (2012). 

O valor do alfa do Cronbach dos vinte e sete itens que representam o 

nível de alcance foi de 0,9317. Este valor também representa um nível de 

consistência excelente, segundo a mesma escala utilizada como parâmetro 

para análise do coeficiente Alfa de Cronbach para o nível de implantação. 

Em seguida, foi realizada uma nova tabulação apenas com as nove 

práticas que representam a categoria de processos organizacionais. Estas 

práticas são as seguintes: i) Benchmarking interno e externo; ii) melhores 

práticas (best practices); iii) mapeamento ou auditoria do conhecimento; iv) 

sistema de gestão por competências; v) banco de competências 

individuais/banco de talentos/páginas amarelas; vi) banco de competências 

organizacionais vii) memória organizacional/lições aprendidas/banco de 

conhecimentos; viii) Sistemas de inteligência organizacional/ 
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empresarial/inteligência competitiva e ix) gestão do capital intelectual/gestão 

dos ativos intangíveis. 

Cada uma das práticas foi transformada em itens para o cálculo do alfa 

de Cronbach. Para os nove itens que representam o nível de implantação das 

práticas de gestão do conhecimento de processos organizacionais, o alfa de 

Cronbach foi de 0,8733. Este valor representa um nível de consistência muito 

boa. Para os nove itens que representam o nível de alcance das práticas 

práticas de gestão do conhecimento de processos organizacionais, o alfa de 

Cronbach foi de 0,8299, que também representa também um nível de 

consistência muito boa, de acordo com a escala de Loeschi e Hoeltgebaum 

(2012). 

Diante do resultado encontrado, buscou-se o método de purificação da 

escala para aumentar a confiabilidade da medição. O método de purificação é 

realizado através de um recálculo.  

 (...) do coeficiente de confiabilidade, desconsiderando um único item, 
e observando o comportamento do mesmo. Ao final, sumariza-se a 
purificação eliminando todos os itens cuja eliminação contribui para o 
aumento da confiabilidade da medição (HORA; MONTEIRO; ARICA, 
2010, p. 13).  
 

A análise de purificação da escala auxilia o pesquisador acerca da 

percepção sobre a pertinência ou não de um item, em um determinado 

levantamento de dados (HORA; MONTEIRO; ARICA, 2010, p. 13). 

A Tabela 15 apresenta o recálculo do coeficiente de alfa de Cronbach ao 

se desconsiderar cada um dos nove itens pertencentes às práticas de gestão 

do conhecimento de processos organizacionais, respectivamente para o nível 

de implementação e alcance. 

 

Tabela 15 – Método de purificação da escala 

IMPLEMENTAÇÃO 
 

 ALCANCE 

OMISSÃO DE VARIÁVEIS 
 

 OMISSÃO DE VARIÁVEIS 

VARIÁVEL VALOR DE ALFA 
 

 VARIÁVEL VALOR DE ALFA 

Q1 0,7965 
 

 Q1 0,8151 

Q2 0,7950 
 

 Q2 0,8234 

Q3 0,7911 
 

 Q3 0,8111 

Q4 0,7854 
 

 Q4 0,8023 

Q5 0,7915 
 

 Q5 0,8247 

Q6 0,7889 
 

 Q6 0,8039 
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Q7 0,7887 
 

 Q7 0,7923 

Q8 0,7826 
 

 Q8 0,7949 

Q9 0,8181 
 

 Q9 0,8397 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Assim, verifica-se através da Tabela 15, que o valor do alfa de Cronbach 

para os nove itens que representam o nível de implementação das práticas de 

processos organizacionais não seria ampliado caso fossem removidos 

quaisquer um dos itens em questão.  

Para o nível de alcance, o valor do Alfa de Cronbach só seria ampliado 

caso fosse excluído o último item (Q9 – Gestão do Capital Intelectual), algo que 

faria com que o valor de alfa de Cronbach aumentasse para 0,8397. Como, 

através desta possibilidade, o nível de consistência não seria significativamente 

afetado, ou seja, o nível de consistência não passaria de muito bom para 

excelente, optou-se por manter esta variável, dada a sua importância para o 

contexto pesquisado.  

A partir do cálculo do alfa de Cronbach para os vinte e sete itens do 

instrumento de diagnóstico, referente aos níveis de implantação e alcance, 

apenas para os nove itens da categoria de processos organizacionais da 

gestão do conhecimento, referentes aos níveis de implantação e alcance, 

verificou-se que o nível de consistência dos dados obtidos variou de muito bom 

(apenas para os nove itens referente ao nível de implantação e alcance das 

práticas de Processos Organizacionais) para excelente (para o total das vinte e 

sete práticas referente aos níveis de implantação e alcance).  

Isso significa que as respostas decorrentes da aplicação do instrumento 

de diagnóstico aplicado possuem confiabilidade e, diante da validade da escala 

e da sua confiabilidade, observa-se que a pesquisa realizada possui robustez.   

 

5.2  RESULTADOS DA ANÁLISE DO DIAGNÓSTICO  

 

Entende-se que, a gestão do conhecimento, quando traduzida em 

práticas de processos organizacionais pode ser implementada nas 

organizações escolares públicas no sentido de melhor gerir os processos 

referentes à identificação, criação, compartilhamento, armazenamento e 

aplicação do conhecimento (BATISTA, 2012).  
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Estas ações e práticas possuem vistas ao alcance de: i) melhores 

índices de qualidade no ensino prestado aos discentes (DAMACENO, 2013), ii) 

maiores índices de acerto nas tomadas de decisão (MACHADO; URPIA; 

FORNO, 2017) em situações de incerteza; iii) maiores subsídios e formas de 

apoio ao corpo docente no cumprimento de seus objetivos; iv) desenvolvimento 

e maior aproveitamento do capital intelectual disponível na organização e na 

comunidade escolar; e v) alcance de melhores níveis de eficiência na gestão 

das organizações escolares (MACHADO et al 2017). 

Sabendo disso, na sequência, estão relacionados os resultados do 

diagnóstico sobre o nível de percepção dos diretores e coordenadores 

pedagógicos acerca das práticas de gestão do conhecimento de processos 

organizacionais no ambiente escolar. 

Na Tabela 16 consta a distribuição de frequência relativa do nível de 

implementação das práticas de gestão do conhecimento de processos 

organizacionais. Faz-se importante destacar que o nível de implementação 

possibilita perceber o nível de integração acerca dos planos, práticas e/ou 

ações de gestão do conhecimento de processos organizacionais. 

 

Tabela 16 – Nível de implementação das práticas de gestão do 
conhecimento de processos organizacionais 

Ação ou prática 0 1 2 3 4 N/R 

Mapeamento do conhecimento 15% 15% 15% 35% 17% 2% 

Banco de competências individuais 62% 15% 0% 17% 2% 4% 

Banco de competências organizacionais 29% 29% 4% 25% 8% 6% 

Sistema de gestão por competência 27% 29% 13% 13% 10% 8% 

Benchmarking interno e externo 10% 21% 13% 33% 19% 4% 

Melhores práticas  8% 12% 17% 40% 21% 2% 

Gestão do capital intelectual 25% 27% 13% 10% 15% 10% 

Sistemas de inteligência organizacional 19% 21% 17% 25% 10% 8% 

Memória organizacional 12% 15% 13% 27% 25% 8% 

Média 23% 21% 12% 25% 14% 6% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. 
 

Com relação à análise das médias, tomando como referência o nível 

efetivo de implementação das nove práticas abordadas no estudo, obteve-se 

que: 39% dos diretores e coordenadores pedagógicos consideraram que estas 

práticas de gestão do conhecimento estão implementadas em suas 
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organizações; 12% indicaram que existem práticas de gestão do conhecimento 

em processo de implementação; 21% afirmaram existir planos futuros de 

implementação das práticas de gestão do conhecimento de processos 

organizacionais; e 23% indicaram que não há planos de implementação destas 

práticas.  

Partindo inicialmente desta análise genérica, verifica-se a ocorrência do 

nível baixo de percepção a respeito do nível efetivo de implementação (soma 

dos níveis 3 e 4) para a maioria das práticas abordadas neste estudo. Dentre 

estas práticas, estão as seguintes: Banco de Competências Individuais, Banco 

de Competências Organizacionais, Sistema de Gestão por Competências, 

Gestão do Capital Intelectual e Sistema de Inteligência Organizacional.  

Com relação às práticas que foram percebidas como tendo um nível 

efetivo médio de implementação, destacam-se: Mapeamento do 

Conhecimento, Benchmarking e Memória Organizacional. Somente as 

Melhores Práticas foram classificadas como possuindo um nível efetivo alto.  

Sabendo-se disto, buscou-se demonstrar através do Gráfico 1 os 

percentuais das práticas de gestão do conhecimento de processos 

organizacionais, categorizando-as de acordo com os níveis de implementação 

prescritos na escala de análise. 

 

 
Gráfico 1 – Nível efetivo de implementação das práticas de gestão do 
conhecimento de processos organizacionais 
Fonte: Elaboração própria partir dos resultados obtidos na pesquisa. 
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Para uma análise mais acurada, acerca do nível em que as 

organizações públicas escolares se encontram com relação à gestão do 

conhecimento, faz-se importante tomar como referência, além do o nível de 

implementação, o nível de alcance das práticas de gestão do conhecimento 

nessas instituições.  

É preciso ressaltar que, através do nível de alcance, será possível 

perceber o nível de influência que os planos, práticas ou ações de processos 

organizacionais possuem sob a instituição escolar, seus departamentos e 

planos de implementação dessas práticas (BATISTA et al, 2005). 

Na Tabela 17 constam os percentuais do nível de alcance das práticas 

de gestão do conhecimento de processos organizacionais para o contexto das 

escolas públicas pesquisadas.  

 

Tabela 17 – Nível de alcance das práticas de gestão do conhecimento de 
processos organizacionais 

AÇÃO OU PRÁTICA 

ALCANCE  

1 2 3 4 N/R 

Mapeamento do conhecimento 35% 15% 17% 25% 8% 

Banco de competências individuais 73% 4% 12% 2% 10% 

Banco de competências organizacionais 54% 6% 13% 17% 10% 

Sistema de gestão por competência 48% 12% 12% 19% 10% 
Benchmarking interno e externo 25% 33% 19% 15% 8% 
Melhores práticas  23% 23% 31% 21% 2% 

Gestão do capital intelectual 46% 6% 12% 17% 19% 

Sistemas de inteligência organizacional 42% 19% 10% 13% 15% 

Memória organizacional 33% 12% 17% 29% 10% 

Médias 42% 14% 16% 18% 10% 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. 

 

Com respeito à Tabela 17, verifica-se a ocorrência, de maneira 

predominante, de baixos níveis de percepção quanto ao nível de amplitude do 

alcance (soma dos níveis 3 e 4), para a maioria das práticas de gestão do 

conhecimento de processos organizacionais abordadas no estudo.  

Dentre estas práticas, estão às seguintes: Benchmarking, Gestão do 

Capital Intelectual, Sistema de Inteligência Organizacional, Banco de 

Competências Individuais, Banco de Competências Organizacionais e Sistema 

de Gestão por Competências.  
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Com relação às práticas que estão classificadas em nível de amplitude 

de alcance médio, destacam-se: Memória Organizacional, Mapeamento do 

Conhecimento e Melhores Práticas. Nenhuma das nove práticas atingiu o nível 

de amplitude do alcance alto. 

Este tipo de problema acaba por afetar a capacidade de realização: i) 

Individual, dos funcionários da instituição; ii) das equipes, que formam e fazem 

parte da dinâmica escolar (colegiados, grupos discentes, associações e etc.); e 

por fim, iii) de toda a comunidade, em que a escola está inserida (BATISTA, 

2012).  

Por isso, verifica-se que este é um fenômeno preocupante, pois as 

escolas que apresentam baixo nível de percepção acerca das práticas de 

gestão do conhecimento podem apresentar problemas no desenvolvimento do 

capital humano dos docentes, discentes, funcionários da instituição e 

comunidade escolar.  

Acredita-se que é preciso uma análise pormenorizada para que sejam 

mais bem compreendidas as possíveis implicações que os resultados, 

referentes ao nível de efetivo de implantação e de amplitude do alcance de 

cada prática, podem trazer para o ambiente escolar público.  

Sabendo-se disto, buscou-se demonstrar, através do Gráfico 2, os níveis 

efetivos de implementação (soma dos níveis 3 e 4) e os níveis de amplitude do 

alcance (soma dos níveis 3 e 4) das práticas de gestão do conhecimento de 

processos organizacionais, categorizando-os de acordo com os níveis outrora 

prescritos na escala de análise.  
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Gráfico 2 – Percepção Integrada acerca do nível de implantação e alcance 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. 

 

A análise integrada dos níveis de implementação e alcance das práticas 

de gestão do conhecimento de processos organizacionais é interessante por 

possibilitar a identificação de implicações.  

Assim, de maneira geral, através do Gráfico 2, nota-se que os níveis de 

amplitude do alcance das práticas de gestão do conhecimento de processos 

organizacionais acompanham os níveis efetivos de implementação para a 

maioria das práticas. A predominância do nível de amplitude do alcance das 

práticas da gestão do conhecimento, abordadas no estudo, varia entre o nível 

baixo e médio. Isto possibilita deduzir que as práticas de gestão do 

conhecimento planejadas, em implementação ou presentes em departamentos 

e setores específicos destas organizações estudadas, ainda não estão 

influenciando ou causando um alto impacto, de acordo com suas capacidades 

de gerar resultados organizacionais. 

Neste sentido, é interessante notar que somente as práticas Sistema de 

Gestão por Competências e Gestão do Capital Intelectual apresentam níveis de 

alcance acima dos níveis de implementação. Isto sugere que as ações e 

práticas de gestão do conhecimento estejam influenciando os departamentos e 
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níveis organizacionais onde se encontram, embora não em um nível de 

extensão (quantitativo) alto, pois estas práticas não se encontram 

disseminadas em grande quantidade em todos os níveis organizacionais das 

escolas estudadas. 

Sabendo disso, serão verificados os níveis de percepção acerca do nível 

de implementação e alcance de cada prática de gestão do conhecimento de 

processos organizacionais, juntamente com as suas possíveis implicações para 

os âmbitos pedagógico, administrativo e para o contexto geral da comunidade 

escolar.  

Este trabalho considera a gestão escolar como escopo de pesquisa, por 

isso, as discussões acerca das implicações de cada uma das práticas de 

gestão do conhecimento no contexto escolar, serão feitas em torno de 

questões administrativas, pedagógicas e comunitárias, para fundamentar ainda 

mais sobre a importância destas práticas. 

Não é coerente gerir estas instituições de maneira segmentada, 

considerando os ambientes escolares separadamente, a saber: setor 

administrativo, setor pedagógico e etc., entretanto, as implicações para estas 

áreas foram divididas em subseções apenas por uma questão didática. 

Deve-se também ressaltar que há sobreposições de efeitos e 

implicações geradas a partir da presença ou da ausência de práticas de gestão 

do conhecimento, uma vez que estas fazem parte da categoria de processos 

transversais, e não funções ou níveis hierárquicos.  

Desta forma, serão apresentadas algumas possíveis implicações a 

respeito da ausência ou presença de práticas de gestão do conhecimento de 

processos organizacionais sob as atividades e ambientes formativos da escola. 

Isto não exclui a possibilidade de que alguns efeitos específicos de um setor 

aconteçam também nos demais setores da escola. 

 

5.2.1  Mapeamento do conhecimento 

 

Conforme os resultados obtidos quanto ao nível de implementação do 

Mapeamento do Conhecimento, verifica-se, na Tabela 16, que 52% dos 

gestores consideraram que o Mapeamento do Conhecimento está 

implementado em nível efetivo no contexto das organizações escolares 
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pesquisadas. Enquanto isso, 30% dos gestores afirmaram que esta prática 

ainda não está implementada e somente 15% afirmaram estar em processo de 

implementação. Desta forma, o Mapeamento do Conhecimento está 

implementado em nível efetivo médio para estas organizações 

Quanto ao nível de alcance, observa-se, na Tabela 17, que 50% dos 

gestores apontaram que as iniciativas de Mapeamento do Conhecimento estão 

restritas a apenas iniciativas isoladas e influenciando somente alguns 

departamentos. No entanto, outros 42% indicaram a existência de ações 

amplamente disseminadas ou apontaram a presença da prática no âmbito de 

uma diretoria ou divisão das escolas pesquisadas. Assim, o nível de amplitude 

do alcance para esta prática é médio. 

Na sequência, estão dispostas as possíveis implicações para as 

organizações onde o nível de implementação e alcance da prática 

Mapeamento do Conhecimento encontram-se abaixo das suas totais 

potencialidades: 

 
Tabela 18 – Possíveis implicações da utilização do Mapeamento do 
Conhecimento no contexto escolar abaixo das suas totais 
potencialidades 

Implicações 
Pedagógicas 

i) Dificuldades na organização do setor pedagógico, a partir das 
lacunas informacionais sobre quem sabe, o que sabe e onde está 
localizado o conhecimento. Por conta disto, podem surgir 
problemas no planejamento e execução das rotinas referentes a 
organização dos horários de aulas, cronogramas, eventos, 
substituições ou alteração de funções e etc. 

Implicações 
Administrativas 

ii) Gastos desnecessários de recursos e de tempo, pela 
realização de tarefas ou aquisição de ativos de conhecimento de 
natureza tácita ou explícita que a organização já possui, mas não 
sabe. 
iii) Efeito negativo sobre o clima organizacional da escola, pois os 
agentes envolvidos no processo educativo (docentes, discentes e 
comunidade) podem não se sentir percebidos e reconhecidos em 
suas potencialidades cognitivas, acarretando problemas de 
motivação em todos estes níveis. 

Implicações para 
a Comunidade 

iv) Gargalos e complexidades no atendimento das demandas 
sociais pela lentidão na realização das tarefas em decorrência de 
dificuldades de localização de conhecimentos - sejam elas 
rotineiras ou esporádicas. 

Fonte: Elaboração própria a partir do embasamento teórico utilizado na revisão 
bibliográfica. 

 



110 

 

Para eliminar estas possíveis implicações apontadas na Tabela 18, 

observa-se a necessidade de se tomar medidas que possam ampliar o nível de 

implementação e alcance para a prática Mapeamento do Conhecimento.  

A ampliação do nível efetivo de implementação e de amplitude do 

alcance para a prática Mapeamento do Conhecimento trará diversos benefícios 

para as escolas, dentre os quais se destacam: i) melhor organização do 

ambiente escolar, tanto no nível estratégico/administrativo como no nível 

pedagógico; ii) subsídio informacional aos gestores nos processos de tomada 

de decisão em situações de incerteza; iii) auxilio na resolução de alguns 

problemas básicos da escola, como aqueles relacionados aos fluxos de 

conhecimento (comunicação); iv) diminuição de retrabalhos, que incidem em 

gastos desnecessários de recursos e tempo; v) apoio informacional nas ações 

de integração de funcionários experientes (especialistas) aos principiantes 

(estagiários ou funcionários menos experientes), para que estes sejam 

inseridos na realidade escolar de maneira mais eficiente e proveitosa; e 

Dificuldades na implementação de outras práticas de gestão do conhecimento, 

por exemplo: Banco de Competências Individuais, Banco de Competências 

Organizacionais, Sistema de Gestão por Competências, Gestão do Capital 

Intelectual; Benchmarking; e Melhores Práticas. 

 

5.2.2  Banco de competências individuais  

 

Com relação ao Banco de Competências Individuais, presencia-se que 

19% dos gestores consideraram o Banco de Competências Individuais 

implementado em suas escolas em nível efetivo, outros 62% apontaram a 

inexistência de planos de implementação e 0% assinalaram que a prática está 

em processo de implementação. Assim, percebe-se que a prática está 

implementada em nível efetivo baixo no contexto das organizações escolares 

pesquisadas. 

Com relação ao nível de alcance, tomando como referência a Tabela 17, 

nota-se que 14% dos gestores afirmaram que a prática Banco de 

Competências Individuais encontra-se amplamente disseminada em suas 

organizações, enquanto isto, 73% dos gestores indicaram somente a presença 

de iniciativas isoladas desta prática em suas organizações. A partir destes 
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resultados, verifica-se que o nível de amplitude do alcance para o Banco de 

Competências Individuais é baixo.  

Em uma análise comparativa, verifica-se, pelo Gráfico 2, que a prática 

Banco de Competências Individuais apresenta os menores níveis efetivos de 

implementação e os menores níveis de amplitude do alcance, quando 

comparada às demais práticas diagnosticadas no estudo.  

As possíveis implicações para as escolas onde estes eventos ocorrem 

são: 

 

Tabela 19 – Possíveis implicações da utilização do Banco de 
Competências Individuais no contexto escolar a baixo das suas totais 
potencialidades 

Implicações 
Pedagógicas 

i) Lacunas informacionais quanto às competências técnicas, 
gerenciais (aspectos como liderança, planejamento, 
organização, coordenação e tomada de decisão), científicas, 
artísticas e culturais de cada funcionário e discente da escola, e, 
por isso, dificuldades de organização de atividades inerentes à 
dinâmica escolar. 
ii) Insuficiência informacional sobre as capacidades, 
necessidades e restrições de conhecimentos dos discentes, 
ocasionando limitações no alinhamento dos esforços 
pedagógicos e conteúdos lecionados às necessidades dos 
discentes.  
iii) Problemas de reconhecimento entre os pares docentes 
dentro do próprio corpo docente da escola, dificultando ações de 
integração e colaboração mútua. 

Implicações 
Administrativas 

iv) Problemas de eficiência no setor administrativo, como, por 
exemplo, o não aproveitamento efetivo das potencialidades de 
cada funcionário da escola. 
v) Dificuldades nos processos de tomada de decisão, com 
relação ao aperfeiçoamento das competências dos funcionários, 
pelo fato de que existem lacunas informacionais a respeito dos 
conhecimentos tácitos (cognitivos) e conhecimentos explícitos 
(processos, produtos, serviços, relacionamento com os clientes 
e etc.) destes. 
vi) Dificuldades nos processos de comunicação, internos e 
externos da escola, por não se saber quem são e onde estão 
localizados os detentores de conhecimentos. 

Implicações para 
Comunidade 

vii) Lacunas informacionais sobre especificidades (cognitivas, de 
escolaridade, socioeconômicas, psicológicas, de higiene, de 
saúde e etc.) dos discentes da escola, juntamente com as de 
suas famílias, que dificultam a elaboração de ações de 
intervenção e prevenção, com relação às limitações e 
potencialidades dos membros da comunidade.  

Fonte: Elaboração própria a partir do embasamento teórico utilizado na revisão 
bibliográfica. 
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Além destas implicações, existem outras implicações gerais decorrentes 

do baixo nível efetivo de implementação e do baixo nível de amplitude do 

alcance da prática Banco de Competências Individuais, das quais se destacam: 

i) dificuldades no acerto de ações de integração de docentes ou funcionários 

técnico-administrativos mais experientes e seus respectivos pares menos 

experientes; e ii) dificuldades na implementação de outras práticas de gestão 

do conhecimento, como, por exemplo, a do Banco de Competências 

Organizacionais, Gestão do Capital Intelectual e a do Sistema de Gestão por 

Competências, pois dependem dos outputs desta prática para serem 

efetivadas. 

 

5.2.3  Banco de competências organizacionais 

 

Acerca do Banco de Competências Organizacionais, verifica-se, pela 

Tabela 16, que somente 33% dos gestores consideraram esta prática como 

implementada, em nível efetivo, para as escolas pesquisadas. Além disto, 

observa-se que 29% dos gestores indicaram a existência de planos de 

implementação para o futuro e 29% apontaram a inexistência de planos de 

implementação. Assim, de acordo com estes resultados, nota-se que o nível 

efetivo de implementação do Banco de Competências Organizacionais é baixo. 

Quanto ao nível de alcance, verifica-se pela Tabela 17, que 60% dos 

gestores responderam que esta prática esta circunscrita a iniciativas isoladas 

ou restrita somente a alguns departamentos da escola. Apenas 30% dos 

gestores consideraram que o Banco de Competências Organizacionais está 

causando influência no âmbito de uma diretoria/divisão ou está largamente 

disseminado na organização. Neste sentido, por meio destes percentuais, 

percebe-se que a prática Banco de Competências Organizacionais possui um 

nível de amplitude do alcance baixo.  
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As possíveis implicações destes resultados para as escolas estão 

descritas na Tabela 20: 

 
Tabela 20 – Possíveis implicações da utilização do Banco de 
Competências Organizacionais no contexto escolar abaixo das suas 
totais potencialidades 

Implicações 
Pedagógicas 

i) Lacunas informacionais sobre quais são os grupos docentes e 
discentes que contribuem nas atividades da escola (Colegiados, 
grupos de pesquisa e etc.) e quais são as limitações e 
potencialidades, em termos de competências, destes mesmos 
grupos. 
ii) Lacunas informacionais sobre o rendimento estudantil das 
séries e/ou grupos discentes, com limitações e potencialidades 
específicas, podendo ocasionar dificuldades no tratamento 
pedagógico destes, visto que cada série ou grupo discente 
demanda especificidades de tratamento. 
iii) Dificuldades no planejamento, organização e execução de 
ações que exploram o trabalho em equipe.  
iv) Dificuldades nas ações de integração de grupos, com vistas 
ao compartilhamento de competências pedagógicas, presentes 
em certos grupos docentes de determinadas áreas do 
conhecimento com outros grupos docentes pertencentes a outras 
áreas do conhecimento. 

Implicações 
Administrativas 

v) Dificuldades no aproveitamento efetivo da combinação de 
potencialidades provenientes dos conhecimentos, habilidades e 
atitudes, que atuam mediante a interação, através de equipes. 

Implicações para 
Comunidade 

vi) Dificuldade de percepção acerca dos grupos pertencentes à 
comunidade e de suas respectivas potencialidades e limitações 
em termos de competências, ocasionando a falta de alinhamento 
nos esforços de intervenção da escola em relação aos problemas 
ou limitações específicos da comunidade. 

Fonte: Elaboração própria a partir do embasamento teórico utilizado na revisão 
bibliográfica. 
 

Além dessas implicações, verifica-se também a falta de fluidez na 

implementação de outras práticas de gestão do conhecimento, como, por 

exemplo, o Sistema de Gestão por Competências e Gestão do Capital 

Intelectual. 

Considerando que no processo de implementação das práticas de 

gestão do conhecimento de processos organizacionais há uma relação 

sistêmica de implementação, ou seja, a ocorrência de uma prática gera efeito 

sobre a ocorrência de outras, a partir desta perspectiva e modo de análise, 

torna-se possível verificar que há possíveis causalidades entre baixo nível de 

percepção da prática Banco de Competências Organizacionais e o baixo nível 

de implementação da prática Banco de Competências Individuais no contexto 
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escolar analisado, já que este primeiro processo constitui-se como formativo 

deste segundo (MACHADO; URPIA; FORNO, 2017). 

 

5.2.4 Sistema de gestão de competências 

 

A respeito do Sistema de Gestão por Competências, nota-se, através da 

Tabela 16, que apenas 23% dos gestores consideraram o Sistema de Gestão 

por Competências implementado em nível efetivo no contexto escolar 

pesquisado. Para ressaltar isso, verifica-se que apenas 13% dos gestores 

responderam que o Sistema de Gestão por Competências encontra-se em 

processo de implementação, 27% indicaram que há planos futuros de 

implementação e 29% afirmaram que não há planos para implantação desta 

prática. Portanto, considera-se que esta prática está implementada em nível 

efetivo baixo. 

Examina-se também, através do Gráfico 1, que esta é a segunda prática 

menos implementada de acordo com a percepção dos gestores, dentre todas 

as práticas pesquisadas neste estudo. 

Através da Tabela 17, constata-se que 60% dos gestores afirmaram que 

o nível de alcance referente ao Sistema de Gestão por Competências está 

compreendido apenas em iniciativas isoladas. Nota-se também que 12% dos 

gestores consideraram a prática como disseminada no âmbito de uma diretoria 

ou divisão e apenas 19% responderam que a prática está amplamente 

disseminada em suas organizações. De acordo com estes resultados, verifica-

se que o nível de amplitude do alcance para esta prática é baixo.  

Por meio da análise dos níveis de implementação e de alcance, nota-se 

que esta é uma questão séria, pois o sistema de gestão por competências 

permite que os gestores melhor organizem os funcionários dentro de suas 

instituições, de acordo com suas competências e potencialidades. Além disto, 

os auxilia nas ações de desenvolvimento individual dos funcionários e nas 

ações de mudança organizacional. 
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Sabendo disso, as principais implicações, a partir do diagnóstico, para 

as organizações onde este fenômeno acontece são:  

 
Tabela 21 – Possíveis implicações da utilização do Sistema de 
Competências Organizacionais no contexto escolar abaixo das suas 
totais potencialidades 

Implicações 
Pedagógicas 

i) Baixo estímulo ao aperfeiçoamento das competências técnicas, 
gerenciais (aspectos como liderança, planejamento, organização, 
coordenação e tomada de decisão), científicas, artísticas e culturais 
dos docentes, e, por isso, aumento do risco de obsolescência das 
práticas pedagógicas e conteúdos lecionados pelo corpo docente. 
ii) Dificuldades no sentido de promover a renovação e atualização 
das competências individuais e organizacionais dos docentes. 

Implicações 
Administrativas 

iii) Problemas referentes ao cumprimento do Plano de 
Desenvolvimento da Escola (PDE), pelo baixo estímulo ao 
aperfeiçoamento das competências dos funcionários. 
iv) Problemas referentes à motivação de funcionários, decorrentes 
da ausência de identificação, reconhecimento e gratificação, a 
partir das competências dos funcionários e das equipes; 
v) dificuldades no processo de desenvolvimento e mudança 
organizacional;  
vi) falta de eficácia no alcance dos resultados das ações 
estratégicas, especificamente desenvolvidas para superar as 
limitações existentes na escola, entre o nível real e o nível 
desejado de competências dos funcionários. 

Implicações 
para 
Comunidade 

vii) Defasagem, em longo prazo, das competências individuais e 
organizacionais dos docentes, funcionários e equipes, afetando 
negativamente os níveis de eficiência na prestação de serviços 
educacionais para a comunidade. 
viii) Reincidência de problemas básicos do contexto escolar, pela 
ausência de um processo contínuo de avaliação e identificação 
acerca das demandas e limitações individuais, organizacionais e da 
comunidade. 

Fonte: Elaboração própria a partir do embasamento teórico utilizado na revisão 
bibliográfica. 
 

De maneira geral, verifica-se que a ausência desta prática também 

poderia acarretar problemas no alinhamento das competências individuais aos 

interesses e competências requeridas pela escola no Planejamento Político 

Pedagógico (PPP). 

Partindo do pressuposto que a implementação das práticas da gestão do 

conhecimento pode acontecer de maneira sistêmica e integrada, nota-se que 

os baixos níveis efetivos de implementação e os baixos níveis de amplitude do 

alcance da prática Sistema de Gestão por Competências parecem derivar, 

dentre outros fatores, dos baixos níveis de implementação e alcance das 

práticas Banco de Competências Individuais e Organizacionais.  
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5.2.5  Benchmarking interno e externo 

 

Referente ao percentual de implementação do Benchmarking, verifica-

se, pela Tabela 16, que 52% dos gestores consideraram esta prática como 

implementada em nível efetivo no contexto de suas organizações. Somente 

13% dos gestores apontaram a existência de ações de Benchmarking em 

processo de implementação e 31% indicaram a inexistência de atividades 

referentes a esta prática já concretizadas em suas organizações. Devido a isso, 

considera-se que esta prática possui nível efetivo de implantação médio para o 

contexto das organizações educacionais pesquisadas.  

Somente 34% dos gestores perceberam a ocorrência do Benchmarking 

em um nível de amplitude do alcance. Não obstante, 58% dos gestores 

indicaram que o Benchmarking está circunscrito a apenas iniciativas isoladas 

ou restritas a alguns departamentos. Sendo assim, verifica-se a ocorrência de 

um nível de amplitude do alcance baixo para a esta prática. 

Levando em consideração estas duas dimensões diagnosticadas, 

verifica-se que possivelmente há maior ocorrência quantitativa, do que a 

influência qualitativa das práticas e ações de Benchmarking. Ou seja, existem 

práticas e ações de Benchmarking no contexto das escolas pesquisadas, mas 

estas ainda não alcançaram influência significativa para este contexto. 

Colocam-se dispostos, na Tabela 22, as possíveis implicações para as 

escolas onde as iniciativas de Benchmarking encontram-se abaixo das suas 

totais potencialidades: 

 

Tabela 22 – Possíveis implicações da utilização do Benchmarking no 
contexto escolar abaixo das suas totais potencialidades 

Implicações 
Pedagógicas 

i) Dificuldades para identificar e avaliar melhores práticas no 
âmbito pedagógico. 
ii) Escassez de padrões próprios de referência educacional, 
como, por exemplo: índices de rendimento estudantil dos 
discentes, índices de produtividade dos docentes e etc. 

Implicações 
Administrativas 

iii) Problemas de cultura organizacional: resistência quanto à 
mudança, baixo estímulo com relação a iniciativas de 
desenvolvimento organizacional e etc. 
iv) Dificuldades de avaliação quanto às práticas que contribuem 
para o alcance de melhores níveis de eficiência em atividades 
administrativas. 
v) Dificuldades na implementação de outras práticas de gestão 
do conhecimento como, por exemplo, as Melhores Práticas. 
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vi) Dificuldades de mensuração quanto à eficiência do setor 
administrativo. 

Implicações para 
Comunidade 

vii) Sugere a insuficiência de iniciativas de comparação das 
escolas com seus pares, o que não colabora com o estímulo a 
inovações e, por consequência, não promove a criação de 
melhores formas no atendimento das demandas da 
comunidade. 

Fonte: Elaboração própria a partir do embasamento teórico utilizado na revisão 
bibliográfica. 

 

O nível efetivo de implementação e de amplitude do alcance do 

Benchmarking em um nível alto traria vários benefícios para as escolas, dentre 

os quais se destacam: i) busca de melhores referências através da 

comparação de práticas e processos administrativos e pedagógicos; ii) 

possibilidade de mensurar resultados e registrá-los em um histórico, para 

futuras comparações em busca de melhores práticas; iii) promove a revisão, 

reavaliação, descarte e adoção de práticas com base em índices de 

organizações do mesmo setor; iv) influencia positivamente a cultura 

organizacional, no sentido de propor uma abordagem voltada a mudança e 

desenvolvimento organizacional; v) promove a interação, colaboração mútua e 

formação de redes entre escolas, através da troca de resultados entre escolas 

públicas, privadas e outros tipos de organizações. 

Assim, percebe-se que a prática Benchmarking se torna relevante para o 

contexto escolar, pois fomenta o auxílio interinstitucional, através da 

comparação entre índices, possibilitando a criação de redes ou de 

comunidades de prática, com vistas à partilha e comparação de níveis de 

desempenho e práticas.  

Para eliminar as possíveis implicações apontadas na Tabela 22, 

observa-se a necessidade da criação de medidas que ampliem os níveis de 

implementação e alcance da prática Benchmarking. 

 

5.2.6  Melhores práticas 

 

De acordo com os resultados obtidos, quanto à percepção dos gestores 

acerca da implementação das Melhores Práticas, verifica-se, pela Tabela 16, 

que 61% dos gestores consideraram que a prática encontra-se implementada 

em nível efetivo alto. Destaca-se que apenas 12% dos gestores indicaram 
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haver planos futuros de implementação desta prática e somente 8% afirmaram 

não haver planos de implementação desta iniciativa de gestão do 

conhecimento. 

Analisa-se, pelo gráfico 1 e pelo gráfico  2, que o nível de percepção dos 

gestores participantes da pesquisa referente à implementação desta prática 

encontra-se superior a todas as outras analisadas nessa pesquisa. Este pode 

ser considerado um ponto relevante no trabalho dos gestores e coordenadores 

pedagógicos para suas escolas e comunidades, já que este tipo de ação visa 

atingir melhores níveis de excelência administrativa e pedagógica em termos 

de prestação de serviços educacionais.  

Quanto à dimensão do alcance, demonstrada na Tabela 17, observa-se 

que 52% dos gestores indicaram que as Melhores Práticas possuem nível de 

amplitude do alcance médio para o contexto das escolas pesquisadas. 

Tomando como referência o nível efetivo de implementação – 

classificado como alto - e o nível de amplitude do alcance – classificado como 

médio - sugere-se que não está havendo um aproveitamento qualitativo das 

totais potencialidades, em resultados, que as Melhores Práticas podem 

proporcionar ao contexto escolar pesquisado. 

As principais implicações, a partir deste diagnóstico, para as 

organizações onde o nível de implementação e alcance das Melhores Práticas 

situa-se, respectivamente, em nível efetivo alto e nível de amplitude médio, 

estão descritas a seguir: 

 

Tabela 23 – Possíveis implicações da utilização do Melhores Práticas no 
contexto escolar 

Implicações 
Pedagógicas 

i) Promoção do desenvolvimento e difusão de práticas 
pedagógicas baseadas em melhores referências. 
ii) Reconhecimento, por parte do corpo docente, dos padrões 
de desempenho e excelência adotados pela instituição - 
afetando as decisões de quais práticas pedagógicas serão 
adotadas e quais necessitam serem revistas.  
iii) Aumento do comprometimento do corpo docente, no 
sentido de efetuar a revisão das práticas pedagógicas 
utilizadas na instituição. 
iv) Promoção de ações de identificação e difusão de melhores 
práticas pedagógicas utilizadas em instituições que possuem 
amplo reconhecimento pela excelência profissional, com 
resultados comprovados no desempenho estudantil. 

Implicações 
Administrativas 

v) Promoção de uma cultura organizacional que prioriza a 
adoção de práticas avaliadas e validadas empiricamente e 
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com base em melhores referências. 
vi) Transposição de práticas inovadoras pertencentes ao setor 
privado, que podem ser contextualizadas e adaptadas às 
organizações públicas.  
vii) Promoção de uma cultura de mudança e desenvolvimento 
pessoal e organizacional 

Implicações para 
Comunidade 

viii) Aumento dos níveis de eficiência, eficácia e efetividade no 
atendimento as demandas da comunidade. 
ix) Aumento do nível de participação dos discentes e da 
comunidade na instância escolar, por poderem fazer parte e 
contribuírem nas ações de identificação, avaliação e difusão 
de melhores práticas. 

Fonte: Elaboração própria a partir do embasamento teórico utilizado na revisão 
bibliográfica. 

 

Considerando o alto nível de implementação das Melhores Práticas nas 

instituições escolares públicas, verifica-se que estas organizações estão 

buscando práticas que propiciam melhores índices de desempenho qualitativo 

e/ou quantitativo na prestação de seus serviços educacionais. Desta forma, 

presencia-se o comprometimento dos gestores na promoção de uma cultura de 

excelência, alinhada ao princípio constitucional da eficiência na administração 

pública. 

 

5.2.7  Gestão do capital intelectual 

 

Concernente aos resultados obtidos para o nível de implementação da 

prática Gestão do Capital Intelectual, verifica-se, pela Tabela 16, que apenas 

25% dos gestores consideraram a prática como implementada em nível efetivo 

no contexto das organizações educacionais pesquisadas.  

Sabendo-se que as ações que se referem a esta prática são diversas e 

que apenas 13% dos gestores identificaram ações e/ou atividades que 

caracterizam a presença da Gestão do Capital Intelectual, verifica-se que esta 

se constitui em uma questão preocupante, pois sugere que os gestores não 

estão conseguindo identificar seus próprios processos de desenvolvimento e 

integração de ativos intelectuais. Desta maneira, pelos resultados encontrados, 

examina-se que esta prática encontra-se implementada em nível efetivo baixo. 

Quanto ao nível de alcance, nota-se que 46% dos gestores indicaram 

que há somente iniciativas isoladas da Gestão do Capital Intelectual, 12% 

responderam que a prática possui alcance no âmbito de uma diretoria ou 
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divisão e 17% apontaram que a prática possui ampla disseminação na 

organização. Sabendo disso, conclui-se que o nível de amplitude do alcance 

para a prática Gestão do Capital Intelectual também é baixo. 

Desta forma, pelo Gráfico 2, nota-se que os baixos índices referentes ao 

nível efetivo de implementação estão acompanhados por baixos percentuais de 

percepção quanto ao nível de amplitude do alcance. As implicações que podem 

se desencadear a partir deste diagnóstico estão dispostas a seguir: 

 

Tabela 24 – Possíveis implicações da utilização da Gestão do Capital 
Intelectual no contexto escolar abaixo das suas totais potencialidades 

Implicações 
Pedagógicas 

i) Problemas de relacionamento interpessoal entre docentes 
e discentes. 
ii) Problemas com relação ao desenvolvimento de 
competências técnicas, gerenciais, científicas, artísticas e 
culturais do corpo docente, o que dificulta que as escolas se 
tornem organizações de aprendizagem. 
iii) Dificuldades de compreensão e de sensibilização para o 
trabalho em equipe e, portanto, problemas na coordenação 
de colegiados e no compartilhamento de conhecimentos 
entre o corpo docente. 

Implicações 
Administrativas 

iv) Dificuldades na conciliação entre os objetivos 
organizacionais e objetivos individuais, o que pode gerar 
problemas de produtividade e de motivação. 
v) Dificuldades nos processos de gestão de recursos 
humanos que envolvem: treinamento, avaliação de 
desempenho e etc., e, portanto, problemas quanto ao 
aperfeiçoamento do capital humano dos funcionários da 
escola. 
vi) Dificuldades com relação à gestão do clima e gestão da 
cultura organizacional, ocasionando problemas de 
motivação e conflitos internos.  
vii) Defasagem ou não aproveitamento da capacidade 
efetiva dos ativos estruturais (equipamentos, programas, 
processos, bases de dados, estrutura organizacional, 
concessões legais, patentes e propriedade intelectual), 
ocasionando problemas de eficiência. 

Implicações para 
Comunidade 

viii) Entraves que enfraquecem o vínculo participativo da 
comunidade com a escola e problemas de comunicação e 
interação entre escola e comunidade. 

Fonte: Elaboração própria a partir do embasamento teórico utilizado na revisão 
bibliográfica. 

 

Existem mais algumas implicações gerais decorrentes do baixo nível 

efetivo de implementação e do baixo nível de amplitude do alcance, são elas: i) 

dificuldades no processo de retenção de conhecimentos; ii) problemas de 

disponibilização e isolamento de conhecimentos e informações; iii) problemas 
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de fluidez na implementação de outras práticas de gestão do conhecimento, 

como, por exemplo, o Sistema de Inteligência Organizacional, por depender de 

interação sociotécnicas em seus processos. 

 

5.2.8  Sistema de inteligência organizacional 

 

De acordo com os resultados obtidos para o nível de implementação do 

Sistema de Inteligência Organizacional, verifica-se, na Tabela 16, que somente 

35% dos gestores consideraram a prática como implementada em nível efetivo 

no contexto das organizações educacionais pesquisadas. O que torna este 

resultado mais atinente é notar que esta prática não está, ao menos, em 

processo de implementação para 40% das escolas pesquisadas, segundo a 

percepção dos gestores. Sendo assim, o nível efetivo de implementação desta 

prática é baixo. 

A respeito da análise dos percentuais para o nível de alcance, verifica-

se, na Tabela 17, que 61% dos gestores consideraram o sistema de 

inteligência organizacional presente em apenas iniciativas isoladas ou restritas 

a alguns departamentos de suas escolas. Somente 23% apontaram que o 

Sistema de Inteligência Organizacional influencia no âmbito de uma diretoria ou 

divisão ou está amplamente disseminado na organização. Isto sugere, que o 

nível de amplitude do alcance para esta prática também é baixo. 

As possíveis implicações que estes resultados sugerem estão dispostas 

a seguir: 

 

Tabela 25 – Possíveis implicações da utilização do Sistema de inteligência 
Organizacional no contexto escolar abaixo das suas totais 
potencialidades 

Implicações 
Pedagógicas 

i) Problemas de alinhamento com relação às práticas 
pedagógicas e conhecimentos requeridos dos docentes pela 
escola, e das demandas, em termos de competências e 
conhecimentos exigidos dos discentes pelo mercado. 

Implicações 
Administrativas 

ii) Discrepância entre o ambiente interno da escola e externo 
iii) Dificuldades nos processos de tomada de decisão no nível 
estratégico, pela falta de auxílio informacional sobre as 
realidades, tendências e demandas contingentes.  
iv) Barreiras na concepção de abordagens inovadoras de 
gestão baseadas em tendências. 
v) Baixa aplicação do comportamento adaptativo, baseado na 
percepção das realidades externas. 
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vi) Distanciamento das tendências de gestão, que envolvem 
abordagens sociotécnicas, resultando em perdas de tempo, 
recursos e oportunidades pela desconexão entre os fatores 
humanos e estruturais. 
vii) Dificuldades de compreensão quanto ao ciclo de vida dos 
conhecimentos organizacionais. 

Implicações para 
Comunidade 

viii) Problemas de eficiência em projetos sociais e de extensão à 
comunidade, pelo não alinhamento destes às demandas 
externas. 

Fonte: Elaboração própria a partir do embasamento teórico utilizado na revisão 
bibliográfica. 

 

Sabendo destas possíveis implicações, percebe-se que os gestores das 

escolas não estão utilizando, em suas totais potencialidades, os processos de 

busca sistemática de informações, percepção e interpretação das realidades 

contingentes, para direcionar seus processos de tomadas de decisão.  

 

5.2.9  Memória organizacional 

 

Quanto à prática Memória Organizacional, examina-se, pela Tabela 16, 

que 52% dos gestores afirmaram haver nível efetivo de implementação desta 

prática em suas organizações. Verifica-se que 13% dos gestores afirmaram 

que a Memória Organizacional está em processo de implementação e 27% 

consideraram que a mesma não está implementada em suas instituições. De 

acordo com este resultado, a Memória Organizacional está implementada em 

nível efetivo médio para o contexto das escolas pesquisadas.  

A análise dos resultados para o nível de alcance mostra que 45% dos 

gestores consideraram a Memória Organizacional influenciando em apenas 

iniciativas isoladas ou restrita a alguns departamentos de suas escolas. Neste 

sentido, outros 46% dos gestores perceberam que Memória Organizacional 

possui nível de amplitude do alcance médio.  
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As principais implicações, a partir deste diagnóstico, para as 

organizações onde o nível de implementação e alcance da Memória 

Organizacional encontra-se abaixo das suas totais potencialidades, são: 

 

Tabela 26 – Possíveis implicações da utilização da Memória 
Organizacional no contexto escolar abaixo das suas totais 
potencialidades 

Implicações 
Pedagógicas 

i) Não contribui com a consolidação e o compartilhamento de 
melhores práticas no âmbito pedagógico. 
ii) Descontinuidade dos processos de acompanhamento e 
melhoria dos discentes/docentes, devido à inexistência de 
registros mensais, bimestrais ou anuais, a respeito do rendimento 
de cada discente/docente. 
iii) Dificuldades quanto ao aproveitamento dos conhecimentos 
tácitos/explícitos acumulados pelos docentes ao longo dos anos, 
ocasionando a dispersão ou perda destes conhecimentos, quando 
em casos de aposentadoria. 
iv) Problemas com relação à reutilização dos conteúdos e práticas 
pedagógicas com resultados comprovados no contexto local. 

Implicações 
Administrativas 

v) Gastos desnecessários de recursos e de tempo com 
retrabalhos, decorrentes de problemas de codificação e de 
armazenamento de documentos, processos, rotinas, 
procedimentos formais e informais e informações outrora 
possuídos, mas não registrados. 
vi) Dificuldades de organização e acesso ao conhecimento, com 
vistas a sua reutilização como subsídio à tomada de decisão e 
apoio aos demais departamentos da escola em seus projetos. 
vii) Dificuldades na operacionalização de outras práticas de 
gestão do conhecimento como, por exemplo, o Mapeamento do 
Conhecimento, o Banco de Competências Individuais e 
Organizacionais, o Sistema de Gestão por Competências, a 
Gestão do Capital Intelectual, o Sistema de Inteligência 
Organizacional, as Melhores Práticas e o Benchmarking. 
viii) Falta de aproveitamento dos conhecimentos específicos de 
gestão, pela descontinuidade administrativa no âmbito dos cargos 
de diretor e coordenador pedagógico. 

Implicações para 
Comunidade 

ix) Problemas de: disponibilização, compartilhamento de 
conhecimentos com a comunidade, recuperação de informações 
e transparência, por parte da escola. 
x) Dificuldades por parte dos alunos, docentes e comunidade no 
acesso às informações da escola (histórico de notas dos alunos, 
dados dos professores e da instituição e etc.). 

Fonte: Elaboração própria a partir do embasamento teórico utilizado na revisão 
bibliográfica. 
 

A implementação efetiva da Memória Organizacional em um nível alto 

traria vários benefícios para as escolas. Dentre os quais se destacam: i) 

eliminação de retrabalhos, que incidem em custos e desperdício de recursos; ii) 

base para o compartilhamento de conhecimentos, o que propicia a inovação; iii) 
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apoio na aplicação e consolidação de melhores práticas; iv) base para o 

planejamento, organização e execução de novos projetos, pois estes poderiam 

ser estruturados a partir de informações de projetos já concluídos; v) facilidade 

de acesso a conteúdos e informações, vi) transparência; vii) maior vínculo entre 

escola e comunidade, pois os atores que fazem parte da comunidade escolar 

também seriam alimentadores da base de conhecimentos pertencentes à 

organização; viii) construção de uma identidade organizacional positiva a partir 

dos relatos acerca das contribuições, eventos, entre outras atividades que 

propiciaram o desenvolvimento social promovido pela escola junto  à 

comunidade; e ix) fornece outputs para a ocorrência de outras práticas de 

gestão do conhecimento de processos organizacionais. 

Por fim, através do diagnóstico efetuado junto aos gestores das escolas 

participantes da pesquisa, verifica-se que se as práticas de gestão do 

conhecimento estiverem presentes nas organizações pesquisadas, mas não 

estiverem sendo percebidas e geridas, é possível que não estejam sendo 

aproveitadas em suas totais potencialidades. Neste sentido, considera-se a 

seguinte premissa: o que não se pode medir (diagnosticar) não se pode 

gerenciar (YEW WONG, 2005).  

 

5.3  MODELO DE IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS DE PROCESSOS 

ORGANIZACIONAIS EM GESTÃO DO CONHECIMENTO PARA ESCOLAS 

PÚBLICAS 

 

Reconhecendo os resultados obtidos neste estudo, e a análise cabível 

entre a proposta da GC com o contexto escolar, torna-se interessante ressaltar 

que vários fatores poderiam ser levantados como entraves para o alcance de 

melhores índices de qualidade para a educação no Brasil, um deles, 

especificamente, é o problema relacionado à gestão escolar.  

Neste ponto, torna-se perspicaz compreender o que se propõe 

descrever com relação à problemática da gestão na educação pública. Com 

este propósito, a discussão sobre este tema lança luz sob o fato de haver um 

efeito-gestão (SOUZA, 2006) decorrente da gestão escolar pública, que causa 

diversas implicações sob a realização do trabalho pedagógico docente, nos 
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níveis de rendimento estudantil e sobre a comunidade local onde a escola está 

inserida. 

Verifica-se que o problema relacionado à gestão escolar afeta a 

capacidade de realização individual dos funcionários e discentes, dos grupos 

de trabalho da escola e das próprias instituições escolares, que, por 

consequência, causa efeito sobre os níveis de eficiência com que estas 

instituições prestam seus serviços à sociedade (BATISTA, 2012). 

De maneira mais específica, analisa-se que uma das problemáticas da 

gestão escolar não está relacionada ao uso do processo administrativo, mas 

está relacionada à como estas funções têm sido operacionalizadas no âmbito 

da escola, ou seja, como estes processos acontecem e são acompanhados. 

Desta forma, torna-se relevante para o contexto escolar propostas que 

especifiquem e orientem o “como fazer” a gestão escolar. 

A partir de uma visão baseada em recursos5 (KRETZER; MENEZES, 

2006; KUNIYOSHI, 2008), considera-se que as escolas públicas, como sendo 

organizações inseridas na sociedade pautada na informação e no 

conhecimento, necessitam de mudanças no modo em que se efetua a sua 

gestão, a fim de potencializar a utilização de seus ativos humanos, relacionais 

e estruturais.  

Diz-se isto, pois o modelo mais comum de funcionamento da 

organização escolar no Brasil está pautado em características hierárquicas, 

centralizadoras e enrijecidas (LIBÂNEO, 2010), o que acaba por afetar a 

dimensão qualitativa dos serviços educacionais prestados aos alunos. 

Por outro lado, a gestão do conhecimento se mostra como um modelo 

de gestão flexível, híbrido, holístico e participativo, portanto, adaptável a estas 

particularidades e que pode proporcionar melhorias para este contexto 

específico. 

Assim, através da aplicação da gestão do conhecimento no âmbito das 

atividades administrativas relacionadas à gestão escolar, espera-se contribuir 

para a resolução das insuficiências que o modelo de gestão tradicional, 

predominante nas escolas públicas no Brasil, não consegue superar.  

                                                 
5
 A Visão Baseada em Recursos (VBR) é uma perspectiva recente que vê os recursos como o fundamento 

para a estratégia da organização. Esta abordagem considera as competências, as capacidades e as 

habilidades como sendo à base de conhecimento produtivo e organizacional (KRETZER; MENEZES, 

2006). Nesta perspectiva o conhecimento também é considerado um recurso (KUNIYOSHI, 2008). 
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Tal como Arrau (2016) discutiu de maneira generalizada para a gestão 

pública, admite-se que as escolas públicas carecem de um modelo de gestão 

diferenciado – pautado nas realidades da escola e de onde ela está inserida, 

que reconheça a relevância do conhecimento tácito de seus trabalhadores e 

também aborde de modo eficiênte a racionalização no uso da informação e do 

conhecimento disponível nestas organizações. Nota-se que os processos de 

gestão do conhecimento podem apoiar a aprendizagem individual e 

organizacional (PAEZ-LOGREIRA et al, 2016) com vistas a potencializar o 

rendimento dos serviços prestados por estas organizações.  

Acredita-se que as abordagens contemporâneas de gestão, como é o 

caso da gestão do conhecimento - considerada uma eficiente abordagem para 

que o fluxo de conhecimentos na escola seja ágil e apoie o cumprimento das 

atividades de gestão, possam contribuir para a correta consecução das funções 

e processos administrativos da escola.  

Estas práticas de gestão do conhecimento estão dispostas aos gestores 

como orientadoras e direcionadoras a respeito de “como fazer”, podendo ser 

incorporados pelas organizações públicas sem alterar os seus padrões 

estruturais. Desta maneira, verifica-se que a implementação da gestão do 

conhecimento pode ocorrer em estágios, ou seja, por meio de um processo 

cíclico que demanda mudança (OLIVEIRA et al, 2011) e desenvolvimento 

organizacional. 

Nesta perspectiva, compreende-se que o nível de eficiência 

organizacional aumenta quando existe um plano de gestão de conhecimento 

(PAEZ-LOGREIRA et al, 2016). Desta forma, vislumbra-se a possibilidade do 

alcance de melhores níveis de eficiência na gestão das instituições públicas 

escolares e, como possível decorrência, de melhores níveis de rendimento 

estudantil, através da implementação destes planos formais da gestão do 

conhecimento. Sob este mesmo aspecto, entende-se que o estágio de 

maturidade para a gestão do conhecimento pode ser ampliado através da 

implementação de práticas e ações da gestão do conhecimento.  

Acredita-se que estes planos, ações e práticas podem ser delineados, 

expressos e implementados em forma de um modelo de implementação da 

gestão do conhecimento nas organizações escolares.  
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Verifica-se que os modelos de gestão do conhecimento vêm sendo 

pesquisados e criados para auxiliar as organizações a entenderem quais são 

os passos necessários para implementar ou melhorar a gestão do 

conhecimento no contexto organizacional (NATALE et al, 2016; OLIVEIRA et 

al, 2011). 

Considera-se que um modelo é uma representação das características 

essenciais de um sistema, orientado a partir da perspectiva do observador ou 

de um participante deste sistema (DALKIR, 2005), o que facilita a sua 

compreensão e aplicação. 

Os modelos de gestão do conhecimento deverão ser delineados de 

maneira apropriada a cada um dos contextos organizacionais no qual se 

pretende desenvolver a gestão do conhecimento, a partir de suas 

características (LEITE; COSTA, 2007). Desta forma, torna-se interessante que 

estas abordagens referentes à implementação da gestão do conhecimento 

sejam concebidas e direcionadas especificamente para determinados 

contextos ou tipos de organização, uma vez que a escolha de certos modelos 

varia de acordo com resultados que se deseja obter partir da aplicação deste 

(JANNUZZI et al, 2016). 

Verifica-se que um modelo conceitual pode ser formulado a partir de três 

concepções básicas, formadoras das estruturas nas quais esse mesmo modelo 

se fundamenta, a saber: i) uma concepção estratégica da informação e do 

conhecimento; ii) a introdução de tal estratégia nos níveis tático e operacional 

por meio de várias abordagens gerenciais e ferramentas orientadas para as 

questões da informação e do conhecimento, continuamente inter-relacionadas, 

sendo imbricadas e passíveis de orquestração; e iii) a criação de um contexto 

capacitante, ou seja, condições favoráveis que devem ser propiciadas pelas 

organizações para que estas possam sempre se utilizar da melhor informação 

e do melhor conhecimento disponíveis (ALVARENGA NETO, 2005; 

ALVARENGA NETO; BARBOSA, 2007; ALVARENGA NETO, 2007; 

ALVARENGA NETO; BARBOSA, 2006)  
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A gestão, no contexto capacitante6, tem a ver com a promoção de 

atividades criadoras de conhecimento em nível organizacional, como por 

exemplo: atividades para compartilhamento de conhecimentos, competências, 

cultura organizacional, criação de mecanismos de captura de conhecimentos, 

criação de locais e espaços de compartilhamento de conhecimento 

(presenciais e virtuais), culturas de aprendizagem, políticas de 

compartilhamento e autonomia (ALVARENGA NETO, 2005). 

Para construção deste modelo teórico, observa-se o uso do método 

dedutivo, no qual o pesquisador parte da proposição de leis e teorias, ou seja, 

conhecimentos teóricos prévios que abrangem determinado fenômeno, assim, 

o conhecimento é construído a partir da definição de premissas e análise da 

relação entre elas, para que, de maneira lógica, possam ser delineadas certas 

relações entre as variáveis (DRESCH et al., 2015) 

Atendendo a estes pressupostos, que expressam as premissas 

requeridas para a concepção de um modelo teórico, propõe-se, através deste 

trabalho, um modelo teórico-conceitual7, baseado em práticas de gestão do 

conhecimento de processos organizacionais, cuja perspectiva é auxiliar os 

gestores destas instituições na implementação da gestão do conhecimento no 

contexto da gestão escolar pública. A proposta apresentada nesta pesquisa 

não traz um cunho revolucionário, mas adaptativo, pois leva em consideração 

uma abordagem processual de implementação para concepção da gestão do 

conhecimento no contexto escolar. 

Esse modelo visa proporcionar às organizações: i) um roteiro de 

implementação - que serve como um mapa ou norteador para as organizações 

escolares, no processo de implementação da gestão do conhecimento; ii) 

sugestões específicas para implementação de cada prática juntamente com os 

conceitos destas práticas, transpostos para a realidade escolar – o que auxilia 

na compreensão acerca de cada prática; e iii) sugestões de ações e 

ferramentas gratuitas que possam auxiliar na implantação das práticas.  

                                                 
6
 Alvarenga Neto e Choo (2011) analisam que o contexto capacitante pode ser também 

sinônimo do conceito de Ba, que foi utilizado nos trabalhos realizados por Nonaka, juntamente 
a outros pesquisadores deste campo de pesquisa. 
7
 Parte-se do mesmo entendimento de Hounsell et al. (2004), ao considerar que a expressão 

“teórico-conceitual” refere-se a conceitos relativos a um conteúdo que são apresentados de 
forma teórica, sem incluir experimentações práticas. 
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Recomenda-se isto longe de pensar que a implementação destas 

práticas será o único fator que solucionará todos os problemas da educação no 

Brasil, pois esta questão é muito mais complexa. Todavia, percebe-se que este 

pode ser um passo a mais na obtenção de melhores níveis de eficiência na 

prestação de serviços educacionais e de melhores níveis de rendimento 

estudantil. 

O modelo possui como referência as práticas de gestão do 

conhecimento de processos organizacionais descritas por Batista (2005), que 

foram amplamente utilizadas em diversos estudos, com ênfase no setor público 

(BATISTA et al., 2005; BATISTA, 2006; BATISTA et al., 2005; BATISTA et al., 

2007; MACHADO et al., 2017; URPIA et al., 2017; MACHADO, et al., 2017).  

Estas práticas e ações, ligadas à estruturação dos processos 

organizacionais, funcionam como facilitadores das atividades de gestão do 

conhecimento descritas por Heisig (2009), a saber: identificação, criação, 

compartilhamento, aplicação e armazenamento do conhecimento 

organizacional.  

Por meio da reflexão sob quais seriam as maneiras mais adequadas 

para se implementar as práticas de gestão do conhecimento de processos 

organizacionais, notou-se que estas ocorreriam de forma mais receptível e 

eficiente por meio de uma abordagem cíclica, processual e sistemática.  

Assim, tal abordagem foi delineada em uma sequência de etapas de 

implementação. Considera-se que a implementação das práticas, nesta 

perspectiva processual e sistêmica, pouparia esforços, recursos e tempo. 

Desta forma, buscou-se sistematizar as práticas em um processo e 

propor um roteiro de implementação das práticas ligadas a processos 

organizacionais, que apoiam a implementação da gestão do conhecimento em 

escolas públicas.  

Assim, na sequência, será feita uma introdução explicativa sobre o 

roteiro e, logo após, uma discussão sobre como pode se dar a aplicação deste 

no contexto das organizações escolares públicas.  

Como pode ser visto através da Figura 8, o roteiro foi dividido em quatro 

etapas distintas, integrativas e complementares. Cada etapa do roteiro é 

formada de práticas que facilitam a aplicação da gestão do conhecimento no 

ambiente escolar.  
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Figura 8 - Roteiro de implementação da gestão do conhecimento por meio 
de práticas de processos organizacionais para escolas públicas 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Verificou-se a existência de uma correlação teórico-conceitual positiva 

entre determinadas práticas do roteiro. Desta forma, verifica-se que são 

gerados subsídios informacionais e de conhecimento a cada ação de 

implementação das práticas do roteiro, que por sua vez, proporcionam suporte 

para consecução das demais práticas que estão dispostas na sequência do 

roteiro. Assim, a ocorrência de uma prática proporciona suporte para a 

ocorrência de outras. Faz-se a observação de que as relações entre as práticas 

estão descritas na sequência, através das tabelas que apresentam 

possibilidades ou sugestões de implementação para cada prática. 

O embasamento teórico que orienta o formato pelo qual o roteiro foi 

delineado repousa sob a orientação teórica trazida pelos modelos de gestão do 

conhecimento propostos por Takeuchi e Nonaka (2008) e Davenport e Prusak 

(1998). Este direcionamento se dá principalmente por que ambos os modelos 

destacam e relacionam: i) o trabalho com o conhecimento tácito e 

conhecimento explícito para concepção das ações e práticas de gestão do 

conhecimento no contexto organizacional; e ii) as interações entre os diversos 

níveis ambientais, nos quais as organizações interagem, para consecução das 

ações e práticas da gestão do conhecimento no contexto organizacional. 
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Sobre o primeiro ponto, verifica-se que, dentro do campo de estudos da 

gestão do conhecimento, encontram-se argumentos para conceituar o 

conhecimento como algo a ser criado exclusivamente na mente das pessoas – 

sendo este o componente tácito do conhecimento (TAKEUCHI; NONAKA, 

2008; NONAKA; TAKEUCHI, 1997; DAVENPORT; PRUSAK, 1998), mas que 

também pode estar presente em documentos, repositórios, rotinas, processos, 

práticas e normas organizacionais – sendo este o componente explícito do 

conhecimento (DAVENPORT; PRUSAK, 1998).  

Desta forma, durante a análise das práticas referentes aos processos 

organizacionais de gestão do conhecimento, notou-se que determinadas 

práticas possuem maior convergência referente a processos cognitivos, 

portanto, referente ao componente tácito do conhecimento. Destaca-se que isto 

não exclui a interação com os conhecimentos de natureza explícita na 

consecução destas práticas.  

De outra forma, com relação a outras práticas, uma ênfase é dada a 

particularidades que valorizam mais as questões que se referem ao 

componente explícito do conhecimento, o que também não exclui os processos 

cognitivos de natureza tácita, portanto humana, para consecução destas. 

Ressalta-se que esta classificação voltada para a interação cognitiva e 

informacional, referente aos processos organizacionais, vai ao encontro da 

dupla conceituação que a gestão do conhecimento recebe por parte destes 

mesmos autores. 

Takeuchi e Nonaka (2008; NONAKA, TAKEUCHI, 1997), em seu 

modelo, referem-se à criação do conhecimento nas organizações como um dos 

elementos mais importantes da gestão do conhecimento. De maneira 

complementar, Davenport e Prusak (1998) desenvolvem uma visão mais 

pragmática e genérica acerca da gestão do conhecimento, dando mais ênfase 

a processos de geração, codificação e transferência de conhecimento.  

Verifica-se que ambos os autores contribuem e utilizam da interação 

entre conhecimentos explícitos e tácitos, como fundamentos para se gerir o 

conhecimento organizacional. Deste modo, ambos os modelos propostos por 

Davenport e Prusak (1998) e Takeuchi e Nonaka (2008; NONAKA, TAKEUCHI, 

1997) reconhecem que a criação, compartilhamento e uso do conhecimento 

são, de modo peculiar, atividades humanas e sociais que estão inseridas em 
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todo um contexto de normas culturais e relacionamentos interpessoais, sendo 

que os dois modelos primam por características tanto subjetivas quanto 

objetivas (CHOO, 2003).  

Com relação ao segundo ponto pelo qual o roteiro está estruturado, 

levam-se em consideração as abordagens institucional, interinstitucional e 

holística. Sobre este aspecto, Davenport e Prusak (1998) e Takeuchi e Nonaka 

(2008) primam por uma abordagem que relaciona diferentes níveis ambientais 

para que ocorram processos de conversão, criação, codificação e transferência 

do conhecimento organizacional (TAKEUCHI; NONAKA, 2008; NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997; DAVENPORT; PRUSAK, 1998).  

Sobre esta questão, verifica-se que, para determinados agrupamentos 

de práticas de gestão do conhecimento de processos organizacionais, há 

diferentes níveis de enfoque, a saber: institucional, interinstitucional e holística 

(abordagem ampla que leva em conta a interação entre ambientes interno e 

externo). Estes níveis de enfoque consideram abordagens restritas ao 

ambiente interno e também formas mais amplas e abrangentes de ação.  

Assim, considera-se que as escolas, através da boa gestão dos 

sistemas de informação, de gestão da mudança organizacional e de boas 

práticas referentes à gestão de recursos humanos, poderão interagir com seus 

ambientes, absorver informações, transformá-las em conhecimento e agir com 

base numa combinação de conhecimentos adquiridos e de suas próprias 

experiências, valores e regras internas. Assim, elas sentirão e agirão de 

maneira adaptativa (DAVENPORT; PRUSAK, 1998).   

Sabendo das bases sob as quais se fundamenta a proposta de modelo 

abordada neste trabalho, através da Tabela 27, verifica-se de maneira 

correlacionada o alinhamento entre as premissas conceituais trazidas pelos 

trabalhos de: Alvarenga Neto (2005), Alvarenga Neto e Barbosa (2007), 

Alvarenga Neto (2007), Alvarenga Neto e Barbosa (2006) para concepção de 

um modelo teórico e as características adjacentes à proposta deste trabalho, 

que propõe o modelo de implementação da gestão do conhecimento por meio 

de práticas de processos organizacionais para escolas públicas. 
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Tabela 27 – Compatibilidade entre os pressupostos para concepção de 
um modelo e as características presentes no modelo de implementação 
proposto 

Premissas conceituais 
para concepção de um 
modelo teórico 

Características presentes no modelo de 
implementação da gestão do conhecimento por 
meio de práticas de processos organizacionais 
para escolas públicas 

Concepção estratégica da 
informação e do 
conhecimento 

i) Visão Baseada em Recursos (KRETZER; 
MENEZES, 2006; KUNIYOSHI, 2008). 

ii) Utilização da relação entre recursos de natureza 
tácita e explícita. 

iii) Dinâmica entre níveis de interação para concepção 
das atividades de gestão do conhecimento 
(TAKEUCHI; NONAKA, 2008, DAVENPORT; PRUSAK, 
1998). 

Introdução da estratégia 
nos níveis tático e 
operacional por meio de 
várias abordagens 
gerenciais e ferramentas 

iv) Roteiro de implementação da gestão do 
conhecimento por meio de práticas de processos 
organizacionais para escolas públicas. 

v) Sugestão de implementação de práticas e conceitos 
de gestão do conhecimento de processos 
organizacionais (BATISTA et al, 2005; MACHADO, 
URPIA, FORNO, 2017). 

Criação de um contexto 
capacitante 

vi) Ações e práticas com vistas a fomentar as 
atividades de gestão do conhecimento presentes nas 
sugestões de implementação, a saber: Mentoring, 
Fóruns virtuais e presenciais, Comunidades de Prática, 
Educação corporativa, Narrativas, Taxonomia, 
Coworking, Projetos de extensão, Salas ou ambientes 
estruturados para o compartilhamento do 
conhecimento, Coproduções, Cocriação em serviços e 
projetos, Coaching, Cosumer Relationship 
Management, Cursos in Company. 

vii) Sugestão de ferramentas gratuitas de apoio para 
implementação da gestão do conhecimento  

Fonte: Elaboração própria com base nos trabalhos de Alvarenga Neto (2005) 
Alvarenga Neto e Barbosa (2007); Alvarenga Neto (2007); Alvarenga Neto e 
Barbosa (2006). 

 

Através da análise destes critérios, verificou-se que se torna válida a 

proposta teórico-conceitual do modelo de implementação da gestão do 

conhecimento por meio de práticas de processos organizacionais, uma vez que 

este atende a todos os pressupostos prescritos para a concepção de tal 

iniciativa. 

Desta maneira, em seguida será feita a descrição acerca dos 

agrupamentos de práticas de processos organizacionais: 
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A primeira etapa do roteiro compreende as seguintes práticas de gestão 

do conhecimento: i) Mapeamento do Conhecimento; ii) Banco de 

Competências Individuais; iii) Banco de Competências Organizacionais; e iv) 

Sistema de Gestão por Competência. Analisa-se que esta etapa possui ampla 

convergência relacionada tanto a conhecimentos explícitos, principalmente 

para o Mapeamento do Conhecimento, Banco de Competências Individuais e 

Banco de Competências Organizacionais, quanto para conhecimentos tácitos, 

para o Sistema de Gestão por Competência. 

A segunda etapa do roteiro conta com as seguintes práticas: v) 

Benchmarking; e vi) Melhores Práticas. A terceira etapa do roteiro conta com 

as práticas vii) Gestão do Capital Intelectual e viii) Sistemas de Inteligência 

Organizacional, as quais possuem vasta convergência relacionada a utilização 

de processos cognitivos para sua consecução.  

A quarta e última etapa é formada pela prática ix) Memória 

Organizacional, que recebe insumos informacionais e de conhecimento de 

todas as práticas, e serve como apoio na implementação das demais. Nesta 

etapa há predominância principalmente do trabalho com conhecimentos 

explícitos, já que muitas das atividades desenvolvidas nesta prática referem-se 

à gestão informacional, como por exemplo: gestão de conteúdo, codificação de 

conhecimentos, políticas de armazenamento e etc. Esta última etapa lida com a 

codificação, armazenamento, consulta e gestão informacional do que foi 

aprendido durante a implantação de todas as práticas de gestão do 

conhecimento de processos organizacionais (BATISTA, 2005; MACHADO, 

URPIA, FORNO, 2017).  

Na sequência, elaborou-se uma síntese integrativa (Figura 9) entre as 

etapas do roteiro e as variáveis teóricas sob as quais o roteiro está estruturado, 

juntamente com os resultados esperados, durante e após a implementação das 

etapas. 
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Figura 9 – Síntese do conjunto dos fatores geradores dos processos da 
gestão do conhecimento para o roteiro de implementação 
Fonte: Elaboração Própria. 
 

Desta forma, através da Figura 9, representa-se nos quadrantes em 

questão, a relação causal entre as etapas do roteiro (Atividades de: 

identificação, criação, compartilhamento, aplicação e armazenamento), os tipos 

de conhecimento em que cada etapa possui maior convergência (tipo de 

conhecimentos predominante – ou seja, tácito ou explícito), e os níveis de 

interação necessários à consecução das práticas (institucional, interinstitucional 

e holístico).   

Analisa-se que as etapas 1, 2 e 4, possuem maior nível de aderência 

com os conhecimentos de natureza explícita do que tácita. Já a etapa 3 do 

roteiro de implementação possui maior ênfase em conhecimentos tácitos do 

que em conhecimentos explícitos. No entanto, é preciso deixar claro que isto 

não quer dizer que para algumas etapas se trabalhará exclusivamente com 

conhecimentos de natureza tácita ou explícita, pois para efetiva implementação 

de todas as práticas são necessárias abordagens ambivalentes (dicotômicas), 

ou seja, que consideram o trabalho com estes dois tipos de conhecimento. 

Com relação aos níveis de interação, no qual se trabalha para 

consecução das etapas do roteiro, verifica-se uma maior associação com o 

nível institucional - ou seja, interno, para as etapas 1 e 4, com o nível 
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interinstitucional para a etapa 2 - pois envolve relacionamentos entre a 

instituição escolar e mais instituições ou pessoas de contextos externos a esta, 

e com o nível de interação holístico para a etapa 3 - uma vez que esta 

relaciona-se amplamente ao uso de informações e conhecimentos 

provenientes de fontes externas, mas que leva em consideração o contexto 

interno para realização dos processos de conversão de conhecimento 

(percepção, interpretação e comportamento adaptativo). 

Desta maneira, o uso de determinados tipos de conhecimento, a relação 

com determinados níveis de interação e a implementação das respectivas 

práticas que compõem as etapas do roteiro proporcionam a concepção de 

determinados processos de conhecimento, que possuem funcionalidades 

peculiares na resolução de questões específicas referentes ao contexto 

escolar.  

Esboça-se isto da seguinte maneira: a relação conjunta entre a 

implementação das práticas: Mapeamento do Conhecimento, Banco de 

Competências Individuais, Banco de Competências Organizacionais e Sistema 

de Gestão por Competência, que possuem um nível de interação institucional, 

com os conhecimentos de maior ênfase explícita, depois tácita, proporcionam 

resultados em termos de gestão do conhecimento, no que diz respeito a 

identificação, criação e compartilhamento de conhecimentos no contexto 

escolar.  

Em um segundo caso, a relação conjunta entre a implementação das 

práticas: Benchmarking e Melhores Práticas, que possuem um nível de 

interação interinstitucional, com os conhecimentos de maior ênfase explícita, 

depois tácita, proporcionam resultados em termos de gestão do conhecimento, 

no que diz respeito a identificação, compartilhamento e aplicação de 

conhecimentos na escola.  

Quanto a um terceiro caso, nota-se que a relação conjunta entre a 

implementação das práticas: Gestão do Capital Intelectual e Sistema de 

Inteligência Organizacional, que possuem um nível de interação holística, com 

os conhecimentos de maior ênfase tácita, depois explícita, proporcionam 

resultados em termos de gestão do conhecimento, no que diz respeito à 

criação, compartilhamento e aplicação de conhecimentos no contexto escolar.  
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Finalmente, para o último caso, percebe-se durante e após a 

implementação da prática Memória Organizacional, que possui um nível de 

interação institucional, com os conhecimentos de maior ênfase explícita, depois 

tácita, proporcionam resultados em termos de gestão do conhecimento, no que 

diz respeito ao armazenamento de conhecimentos no contexto escolar.  

Quanto aos resultados de gestão do conhecimento sintetizados na 

Figura 9 e apresentados anteriormente, salienta-se que estes não se limitam a 

estas analises. No entanto, foram prescritos e relacionados a determinados 

níveis de interação e de tipos de conhecimento, pois se verifica que estas 

atividades são logicamente geradas a partir da interação conjunta entre estas 

variáveis. 

Colocados estes pressupostos, em seguida serão examinados os 

conceitos das práticas, que serão transpostos para a realidade escolar, as 

sugestões de implementação para cada prática do roteiro, a orientação 

relacionada ao “como fazer” e as ferramentas gratuitas e/ou ações de apoio à 

implementação das práticas, que estão à disposição dos gestores. 

Torna-se interessante iniciar o Roteiro de implantação de Práticas de 

Processos Organizacionais em gestão do conhecimento, a partir da prática 

Mapeamento do Conhecimento, uma vez que, primeiramente, deve-se ter o 

conhecimento sobre o que já se sabe e o que já se possui, em termos de 

recursos informacionais e intelectuais, à  disposição da organização.  

 

Tabela 28 - Sugestão para Implementação da Prática Mapeamento do 
Conhecimento no Contexto Escolar Público 

Conceito Transposto para a Realidade Escolar 

Permite identificar e localizar, de maneira geral, 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.) presentes no 
contexto escolar. 
As informações sobre quem detém conhecimentos e onde estão localizados auxilia na 
gestão do setor pedagógico, administrativo e a realizar mediações com a comunidade 
escolar. 

Sugestões de Implementação 

i) Coletar informações, através de questionários que permitam identificar as 
áreas de domínio cognitivo, formação e competências, referentes  aos atores 
do contexto escolar, e posse de recursos informacionais/ativos de 
conhecimento da escola (livros, tecnologias da informação e comunicação, 
bases de dados, processos e etc.) e vínculos de relacionamentos 
pertencentes à escola.  
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ii) Elaborar questionários específicos para docentes, funcionários técnico-
administrativos, discentes e demais atores da comunidade escolar que 
influenciam, de maneira significativa, na dinâmica das atividades escolares. 
Sugere-se que os questionários sejam semiestruturados, permitindo que os 
respondentes possam fazer especificações além das indicadas nas questões 
estruturadas. 

iii) Agrupar as informações coletadas, por área de interesse/natureza (humana, 
estrutural e relacional) e registrá-las na memória organizacional. Estas 
informações poderão ser dispostas em forma de um mapa conceitual, em 
lugares pertinentes do ambiente escolar e disseminadas por meio da Web aos 
agentes que delas necessitam. 

Ferramentas, Práticas e/ou Ações de Apoio 

i) A coleta, registro, revisão e atualização destas informações podem ser 
periódicas. Indica-se que sejam feitas a cada 12 meses, ou a cada alteração 
significativa nos quadros de funcionários/discentes da instituição. 

ii) Google Forms: para elaborar e aplicar os questionários de pesquisa. 
iii) Planilhas eletrônicas e modelos de apresentação do Google Docs, Trello e 

Prezi: ferramentas colaborativas que podem servir como sistema de 
informação e repositório informacional para criação, armazenamento, consulta 
e compartilhamento dos Mapas de Conhecimento.   

iv) Bizagi Modeler: ferramenta colaborativa de modelagem de mapas, processos 
e fluxos. 

v) MindMeister: ferramenta colaborativa em nuvem para criação de mapas. 
vi) Google Drive ou One Drive: para o armazenamento, consulta e acesso de 

planilhas eletrônicas e modelos de apresentações do Google Docs. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Após a realização do Mapeamento do Conhecimento, que permite 

diminuir retrabalhos, evitar gastos de recursos e de tempo e auxiliar na 

identificação e reconhecimento das competências dos funcionários da escola, o 

gestor terá informações relevantes para constituir o Banco de Competências 

Individuais.  

O Banco de Competências Individuais consiste na descrição criteriosa e 

aprofundada de características especificas dos ativos humanos pertencentes à 

dinâmica escolar. No Banco de Competências Individuais, torna-se 

interessante a descrição acerca dos níveis de maturidade das competências 

dos funcionários e agentes que influenciam significativamente a dinâmica da 

escola.  

Verifica-se que, neste estágio, o Mapeamento do Conhecimento, que 

elenca e indica as competências humanas da escola, de maneira abreviada e 

compacta, poderá servir como base para uma coleta de informações mais 

detalhada.  
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Tabela 29 - Sugestão para Implementação da Prática Banco de 
Competências Individuais no Contexto Escolar Público 

Conceito Transposto para a Realidade Escolar 

Repositório que especifica de maneira minuciosa o perfil, experiência, capacidade 
técnica, gerencial (aspectos como liderança, planejamento, organização, 
coordenação e tomada de decisão), científica, docente, artística e cultural. Junto com 
estas descrições são também especificados os níveis de maturidade sobre os 
conhecimentos dos funcionários e demais agentes que interagem de maneira 
significativa na dinâmica escolar. 

Sugestões de Implementação 

i) Utilizar as informações registradas na prática Mapeamento do Conhecimento, 
como base para construção do Banco de competências Individuais dos 
funcionários e demais agentes que interagem de maneira significativa na 
dinâmica escolar. Sugere-se que se crie um novo repositório com uma 
estrutura distinta e mais detalhada. 

ii) Coletar as informações referentes às Competências Individuais. Para cumprir 
este objetivo, o gestor poderá utilizar de um questionário de pesquisa, 
adaptado, a partir do questionário utilizado para a realização do Mapeamento 
do Conhecimento. É importante que este contenha questões abertas, para que 
se explore detalhes específicos acerca de suas competências e também 
questões estruturadas (ex.: [1] Principiante; [2] Aprendiz; e [3] Especialista), 
para se mensurar os níveis de maturidade referentes às competências dos 
indivíduos.  

iii) Registrar as informações coletadas na Memória Organizacional e 
disponibilizar acesso para aqueles que dela necessitam em seus processos de 
tomada de decisão. 

Ferramentas, Práticas e/ou Ações de Apoio 

i) A coleta, registro, revisão e atualização podem ser periódicas. Indica-se que 
sejam feitos a cada doze meses, ou a cada alteração significativa nos quadros 
de funcionários/discentes da instituição. 

ii) Google Forms: para elaborar e aplicar os questionários de pesquisa. 
iii) Planilhas eletrônicas e modelos de apresentação do Google Docs e Trello: 

ferramentas colaborativas que podem servir como sistema de informação e 
repositório informacional para criação, armazenamento, consulta e 
compartilhamento do Banco de Competências Individuais. 

iv) LinkedIn: rede social que pode ser utilizada como ferramenta para formação e 
disponibilização do banco de competências individuais dos funcionários da 
organização. 

v) Google Drive ou One Drive: para armazenamento, consulta e acesso de 
informações das planilhas eletrônicas do Google Docs. 

vi) Google Sala de aula: auxilia os docentes a formarem um banco de 
competências dos discentes. Estes registros podem servir como base para 
análise das potencialidades e limitações acerca de questões específicas dos 
discentes. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Para esta prática, torna-se relevante que a coleta de dados seja 

efetuada por meio de entrevistas e não simplesmente pela entrega, 

preenchimento e recolhimento de questionários. Indica-se isto para que se 

evitem distorções com relação às respostas. Neste caso, o gestor poderá 
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receber em sua sala os entrevistados, preencher as respostas de acordo com 

suas percepções e fazer observações sobre questões relevantes. 

Esta prática se torna interessante para o contexto escolar, pois auxilia os 

gestores a organizarem o contexto administrativo-pedagógico, principalmente 

no que se refere às ações de integração de docentes ou funcionários técnico-

administrativos mais experientes e seus respectivos colegas de trabalho menos 

experientes. Também auxilia na identificação das informações sobre as 

especificidades (cognitivas, de escolaridade, socioeconômicas, psicológicas, de 

higiene, de saúde e etc.) dos discentes e de suas famílias, permitindo a 

elaboração de ações de intervenção e prevenção, com relação às 

insuficiências e potencialidades dos membros da comunidade. 

Desta forma, entende-se que este conjunto de informações coletadas 

por meio do Banco de Competências Individuais possibilita não somente saber 

quais as competências pertencentes aos agentes escolares e o seu respectivo 

nível de maturidade, mas também evidenciar as competências organizacionais 

da escola. Por este motivo, verifica-se a possibilidade de iniciar a 

implementação do Banco de Competências Organizacionais, que é em parte 

derivada das informações provenientes da prática Banco de Competências 

Individuais. 

 

Tabela 30 - Sugestão para implementação da prática Banco de 
Competências Organizacionais no contexto escolar público 

Conceito Transposto para a Realidade Escolar 

Repositório de informações que especifica, de maneira minuciosa - quantitativamente 
e qualitativamente (em níveis de maturidade), as competências encontradas no 
ambiente organizacional da escola.  
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 escola (secretaria, direção e etc.) e 
relacionamento entre equipes (grupos de pesquisa, grupos responsáveis por 
projetos), gerando sustentabilidade e valor distinto à sociedade. 

Sugestões de Implementação 

i) Identificar as competências organizacionais presentes no ambiente escolar. 
Este processo pode ocorrer por meio de reuniões informais, com uma pauta 
de questões abertas e/ou através de procedimentos formais (através de 
técnicas como brainstorming, relatos de experiências, dinâmicas de grupo e 
etc.). Através destas atividades o gestor poderá efetuar registros pontuais 
acerca das principais competências presentes nestes grupos. Também poderá 
especificar a sua percepção a respeito do nível de maturidade das 
competências apresentadas por estes grupos. 

ii) Analisar as informações coletadas na prática Banco de Competências 
Individuais, buscando convergências a respeito das competências mais 
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frequentes e em maior nível de maturidade. As percepções provenientes deste 
procedimento deverão ser registradas em um novo repositório informacional, 
que contempla as expertises dos grupos pertencentes à escola e/ou as 
convergências, em termos de competências, de indivíduos que fazem parte de 
diferentes equipes, mas que possuem potencialidades coincidentes.  

iii) Registrar na memória organizacional as informações obtidas por meio destas 
ações e compartilhar com aqueles que delas necessitam, em seus processos 
de tomada de decisão. 

Ferramentas, Práticas e/ou Ações de Apoio 

i) A coleta, registro, revisão e atualização devem ser periódicas. Indica-se que 
sejam feitas a cada doze meses, ou a cada alteração significativa feita no 
Branco de Competências Individuais e no Mapeamento do Conhecimento. 

ii) Brainstorming, dinâmicas de grupo, relatos de experiências e etc. 
iii) Planilhas eletrônicas e modelos de apresentação do Google Docs e Trello: 

ferramentas colaborativas que podem servir como sistema de informação e 
repositório informacional para criação, armazenamento, consulta e 
compartilhamento do Banco de Competências Organizacionais. 

iv) Google Drive ou One Drive: para o armazenamento, consulta e acesso das 
planilhas eletrônicas do Google Docs. 

Fonte: Elaboração Própria. 
 

A partir da implementação das práticas Banco de Competências 

Individuais e Organizacionais, o gestor saberá quais as potencialidades a 

serem desenvolvidas e quais as restrições a serem sanadas, em termos de 

competências, referente aos atores envolvidos nas atividades do contexto 

escolar. 

Neste caso específico, torna-se relevante também identificar as 

competências gerais dos discentes pertencentes à escola. Como este grupo de 

indivíduos é muito grande para algumas escolas, torna-se inviável descrever e 

especificar as competências individuais de cada discente. Entretanto, por meio 

do Banco de Competências Organizacionais, vislumbra-se a possibilidade de 

se perceber as especificações gerais dos discentes, em termos de 

competências. Para isto, o gestor poderá fazer um levantamento acerca das 

disciplinas em que as turmas de discentes alcançaram melhores notas, dos 

prêmios conquistados por discentes em concursos/olimpíadas, das indicações 

dos docentes acerca das potencialidades de determinados grupos do corpo 

discente da escola em disciplinas específicas e etc.  

Com relação ao corpo docente e funcionários da instituição, o gestor 

poderá convidar os grupos de projetos e pesquisa, colegiados e conselhos da 

escola para se reunirem em busca da identificação de competências de nível 

coletivo. Neste sentido, torna-se interessante que se faça uma analise em 
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busca das competências mais frequentes nestes registros, para que a partir 

disto, as competências organizacionais da escola possam ser melhor descritas. 

Ressalta-se que, de maneira geral, as informações contidas no Banco 

de Competências Individuais e Organizacionais poderão ser mais bem 

percebidas por meio dos acertos e falhas que ocorrem de maneira recorrente 

nos departamentos e/ou funções do contexto escolar. 

Em termos específicos, estes indícios podem ser percebidos em relação 

aos docentes por meio da análise do desempenho dos seus respectivos 

discentes, pelo diagnóstico da evolução de sua formação profissional no 

decorrer dos anos, pelo cumprimento ou não das metas propostas a estes por 

meio do Plano de Desenvolvimento da Escola e do Planejamento Político 

Pedagógico. 

Com relação aos funcionários técnico-administrativos, os indícios que 

sugerem potencialidades ou restrições referentes às suas competências podem 

estar relacionados: ao tempo de resposta demandado por estes nas 

solicitações de serviços requeridos pelo gestor escolar, à qualidade dos 

resultados apresentados por estes - em casos de entrega de relatórios, 

documentos e ofícios, a determinados comportamentos em situações 

complexas de serem resolvidas, ao seu desenvolvimento profissional no 

decorrer dos anos e etc.  

Em relação aos discentes, os gestores poderão analisar as suas 

competências por meio de uma perspectiva comparativa: as notas, a 

frequência, o nível de evasão das séries no decorrer de um período específico 

de anos ou meses, os títulos conseguidos por discentes em olimpíadas 

escolares, concursos entre escolas e etc.  

Cabe ao gestor utilizar de sua expertise e experiência para discernir os 

indícios que podem significar a presença ou a insuficiência em termos de 

competências dos funcionários, séries, grupos de trabalho e etc. Estas 

observações devem ser também registradas nos bancos de competências 

individual e organizacional.  

As possibilidades geradas a partir destes relatos poderão ser 

promissoras, pois esta prática promove o aproveitamento efetivo da 

combinação de potencialidades provenientes dos conhecimentos, habilidades e 

atitudes, que atuam mediante a interação, através das equipes. 
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Estas são apenas sugestões de como o gestor poderá observar as 

lacunas e potencialidades, em termos de competências, dos docentes, 

funcionários, discentes e demais atores pertencentes ao contexto escolar.  

Os gestores poderão criar planos de ação que possibilitem superar as 

deficiências existentes entre o nível real e o nível desejado de competências 

destes agentes ou grupos, tomando como base as necessidades que o 

contexto local da escola demanda.  

Assim, considerando que já se possui informações a respeito das 

competências individuais e organizacionais dos funcionários e demais agentes 

que participam de forma relevante das atividades escolares, verifica-se a 

possibilidade de implementar a quarta prática do roteiro, que refere-se ao 

desenvolvimento de um Sistema de Gestão por Competências da escola. 

Destaca-se que esta abordagem de gestão prioriza a organização do 

capital humano, a disposição da organização, em torno do quesito 

competência. Esta prática possui interseções às atividades desenvolvidas no 

departamento de recursos humanos de uma organização, principalmente no 

que se refere ao: planejamento estratégico de gestão de pessoas, treinamento 

e desenvolvimento, comportamento organizacional, critérios de avaliação de 

desempenho e recompensas e alocação de pessoas. 

O sistema de Gestão por Competências leva em conta a diferença 

existente entre as competências já possuídas e as competências ainda 

necessárias, ou a serem desenvolvidas nos agentes e grupos da instituição.  

Os gestores poderão criar planos de ação que possibilitem superar as 

deficiências existentes entre o nível real e o nível desejado de competências 

destes agentes ou grupos, tomando como base as necessidades que o 

contexto local da escola demanda.  

Isto possibilita com que passos sejam efetuados rumo às ações de 

desenvolvimento e mudança organizacional. 

 

Tabela 31 - Sugestão para implementação da prática Sistema de Gestão 
por Competências no contexto escolar público 

Conceito Transposto para a Realidade Escolar 

Conjunto de princípios de gestão, que possui orientação, no sentido de organizar o 
capital humano a disposição da organização em torno do quesito competência. 
Verifica-se que, no processo de gestão escolar, o Sistema de Gestão por 
Competência irá especificamente auxiliar as seguintes questões: i) diagnosticar as 
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competências individuais e organizacionais da escola; ii) verificar as restrições e 
potencialidades, em termos de competências essenciais da escola; e iii) definir as 
estratégias para superar as restrições e desenvolver as potencialidades, em termos 
de competências, tanto no nível individual (docentes, funcionários técnico-
administrativos e agentes que participam de maneira relevante na dinâmica escolar) 
como no nível organizacional (colegiados e séries).  
Este modelo de gestão possui critérios próprios de avaliação, recompensa e 
organização para promover o aumento do nível de intensidade com que os 
funcionários e grupos da escola se envolvem nos processos de capacitação, 
transferência e aplicação de competências individuais e organizacionais. 

Sugestões de Implementação 

i) Identificar as potencialidades e restrições relacionadas às competências dos 
agentes escolares, a partir dos registros contidos na prática Mapeamento do 
Conhecimento, Banco de Competências Individuais e Organizacionais.  

ii) Definir um cronograma de etapas sequenciais e sistemáticas, que formarão 
base para se definir o plano de ação, com vistas ao desenvolvimento das 
competências dos funcionários.  

iii) Delinear os fatores motivadores e de correção para balizar as ações durante o 
processo. Dentre estes fatores destacam-se os critérios de avaliação e 
recompensa, que consistem respectivamente em um conjunto de regras para 
diagnosticar e premiar, com gratificações sociais e/ou financeiras, os 
funcionários que atingirem e se destacarem diante das solicitações presentes 
nos planos de ação do Sistema de Gestão por Competências. Ressalta-se que 
deve haver alinhamento dos critérios de recompensas às peculiaridades dos 
planos de ação para cada função e departamento da escola. 

iv) Registrar na memória organizacional as ações planejadas para o Sistema de 
Gestão por Competências, inclusive os cursos de capacitação, materiais 
utilizados e aprovisionamento de estruturas para execução desta prática. 
Estas informações poderão ser compartilhadas com aqueles que delas 
necessitam em seus processos de tomada de decisão. 

Ferramentas, Práticas e/ou Ações de Apoio 

i) Google Drive ou One Drive: para o armazenamento e consulta acerca dos 
planos de ação, cronogramas, cursos de capacitação, critérios de avaliação, 
políticas de capacitação e metas. 

ii) Google Calendar: para compartilhar o cronograma de metas e agendar as 
capacitações promovidas pela escola, pela secretaria de educação, 
universidades e etc. 

iii) Plano de Desenvolvimento da Escola, Planejamento Político Pedagógico, 
Taxonomia e o Banco de Competência Individual e Organizacional: Para 
delinear os planos, critérios de avaliação, políticas e metas de capacitação. 

iv) Planilhas eletrônicas do Google Docs e Trello: podem servir como sistema de 
informação para criação, armazenamento, consulta e compartilhamento das 
informações do Sistema de Gestão por Competências. Estas ferramentas 
também possibilitam a descrição das estruturas hierárquicas, descrição da 
atuação de indivíduos e grupos nos ambientes da escola e estruturação de 
tabelas que integrem conjuntamente os planos, critérios de avaliação, políticas 
de capacitação e metas. 

v) Gantter: ferramenta colaborativa em nuvem para gestão de projetos. No caso 
do Sistema de Gestão por Competências, pode ser usada para delinear os 
cronogramas de capacitação e demais atividades que devem ser 
implementadas no decorrer do cronograma pré-estabelecido pelos gestores. 
Esta ferramenta pode ser sincronizada com o Google Drive. 

vi) Screencast-O-Matic: aplicativo para gravação e compartilhamento de vídeos. 
Apoia o processo de aprendizagem organizacional. 

vii) Learning Tools: ferramenta de criação de objetos de aprendizagem, por meio 
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da combinação de recursos de vídeo, áudio, imagens e textos. 
viii) Ciclo KDCA, onde: K (Knowledge): diagnóstico e planos, em torno das 

restrições e potencialidades de competências dos funcionários da escola; D 
(Do): ações de implementação, tendo como base o diagnóstico e os planos 
desenvolvidos na etapa anterior; C (Control): aferições, tomando como base 
comparativa os planos, atividades de implementação e resultados atingidos. 
Esta etapa dá ênfase na verificação de quais as correções e adaptações serão 
necessárias; A (Act): ação corretiva, baseada no aprendizado obtido e nas 
requisições presentes na etapa anterior (BATISTA, 2012). 

Fonte: Elaboração Própria. 
 

O gestor poderá delinear vários planos distintos de avaliação, 

desenvolvimento de competências e realocação de funcionários com base em 

competências. Estes planos de ação podem ter semelhanças, embora devam 

ser específicos para cada função ou departamento dentro da unidade escolar, 

já que cada área da escola demanda certas especificidades.  

As capacitações requeridas e realocações de funcionários devem ser 

estudadas, e se necessárias executadas de maneira muito cuidadosa, para que 

isto não interfira de maneira prejudicial na cultura e clima organizacional da 

escola gerando efeitos contrários ao esperado. 

O plano de desenvolvimento da escola, o planejamento político 

pedagógico e as informações contidas nos Bancos de Competência Individual 

e Organizacional poderão ser utilizados, como base, para identificar, avaliar e 

planejar as atividades e metas que os agentes presentes no contexto escolar 

deverão atingir até o final de um período preestabelecido no cronograma.  

Torna-se interessante que os cronogramas estabelecidos sejam 

seguidos rigorosamente sendo assunto comum em reuniões dos diferentes 

setores da escola. Ressalta-se que o Sistema de Gestão por Competências 

deve ser visto como um processo dinâmico que necessita de revisões 

periódicas. Assim, se determinados ajustes forem necessários durante o 

processo, as adequações poderão ser efetuadas de acordo com as 

requisições. 

Como este modelo de gestão se pauta principalmente no quesito 

competências, provavelmente haverá necessidades de alterações no plano de 

desenvolvimento da escola e no planejamento político pedagógico, com vistas 

ao alinhamento destes ao modelo de gestão por competências.  
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Ressalta-se que este conjunto de planos, critérios de avaliação, políticas 

de capacitação e metas consistem nos fundamentos de um Sistema de Gestão 

por Competências para uma escola.  

Torna-se importante que os gestores estejam atentos para apoiar os 

funcionários em seu percurso de capacitação, sendo que os principais 

responsáveis pela implementação do Sistema de Gestão por Competências na 

escola são os próprios gestores da instituição. Esta prática poderá trazer 

benefícios consideráveis às escolas. Considera-se que a sua aplicação resulte 

no alcance de melhores índices de eficácia, relacionada aos resultados das 

ações estratégicas que visam superar as deficiências existentes entre o nível 

real e o nível desejado de competências dos funcionários. 

Desta maneira, após tratar destas práticas de processos organizacionais 

que possuem ênfase em aspectos explícitos, cognitivos e institucionais, 

encerra-se esta primeira etapa do roteiro.  

Os resultados e os insumos resultantes das práticas da primeira etapa 

auxiliam principalmente no que se refere à identificação de informações 

referentes ao capital humano e do seu desenvolvimento. Assim, enquanto a 

primeira etapa focou, de modo mais específico, na identificação, criação e 

compartilhamento do conhecimento, as práticas da próxima etapa estão 

dispostas a possibilitar a “aplicação do conhecimento” na escola, uma vez que 

possuem uma orientação mais pragmática.  

Verifica-se também que as práticas da segunda etapa possuem uma 

abordagem que avança para ações que interagem junto a outras instituições. 

Sendo assim, estas práticas possuem orientação em nível interinstitucional. 

Para iniciar a segunda etapa do roteiro, sugere-se aos gestores que 

busquem melhores referências através da comparação de ações, práticas e 

processos administrativos e pedagógicos. As comparações internas (entre 

setores de uma mesma instituição) e externas (entre as escolas de outros 

bairros, cidades, estados ou países) permitem que os diretores e 

coordenadores pedagógicos façam a avaliação, descarte e adoção de novas 

práticas que possuem desempenho superior às utilizadas anteriormente.  

Para que este processo aconteça torna-se relevante que a escola 

disponha de métricas de desempenho próprias. Os dados utilizados para 

comparação podem ter um nível de complexidade alto, por relacionar diversas 
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variáveis em um mesmo indicador, ou simplesmente por abordar uma única 

métrica.   

Se a escola não dispuser de indicadores ou métricas8, poderá consultar 

históricos de registros disponíveis na secretaria da escola e nos bancos de 

competência individual e organizacional para definir seus próprios indicadores 

e métricas.  

Assim, poderá se utilizar das informações que a escola já possui sobre: 

número de evasões no decorrer dos últimos anos, notas de determinadas 

séries de discentes para disciplinas específicas, nível de formação dos 

docentes, práticas organizacionais utilizadas pela equipe de funcionários 

técnico-administrativos, quantidade e qualidade dos equipamentos de apoio às 

ações pedagógicas, métodos pedagógicos aplicados pelos docentes em sala 

de aula, ranking de colocação da instituição na Prova Brasil ou na Prova do 

Programa de Excelência na Educação Básica (PEEB), número de estagiários 

presentes nas dependências da escola e entre outros. 

Nas ações de Benchmarking, o gestor poderá comparar o desempenho 

de sua instituição com o de outra instituição, de acordo com o quesito de sua 

escolha. Considera-se que o Benchmarking é uma prática ampla, que visa 

comparar as práticas, produtos/serviços, processos e procedimentos da 

organização de uma maneira geral, com vistas a verificar o seu desempenho 

em relação a outras organizações.  

Todavia, neste ponto é interessante ressaltar que, se for de preferência 

do gestor focar em questões específicas onde há problemas ou falhas nos 

processos, que outrora foram identificados através do sistema de gestão por 

competências sendo também registrados na memória organizacional, assim 

poderá fazê-lo. Considera-se que, através dos esforços dirigidos para áreas 

específicas, onde há fragilidades ou potencialidades, o Benchmarking 

possibilitará a verificação com mais clareza das particularidades do que está 

ocorrendo nestas áreas. 

Assim, os critérios para escolha das instituições tomadas como 

referência para comparação, por se destacarem em determinados pontos, 

poderão estar alinhados às insuficiências que se quer resolver, ou 

                                                 
8
 Indicador é uma medida utilizada para a descrição ou representação de um dado evento ou fenômeno. 

Métrica pode conter um ou mais indicadores (ROZADOS, 2005). 



148 

 

simplesmente direcionados a explorar de maneira geral o desempenho dos 

processos que estão ocorrendo dentro da própria organização. 

As ações de Benchmarking podem ser combinadas nas seguintes 

situações: i) quando se possui bom vínculo com uma instituição e se comparam 

resultados específicos para determinadas áreas, aleatórias; ii) quando se 

identifica uma instituição que possui destaque em determinado quesito dentro 

de uma lista composta por outras instituições, ou intrainstitucionais; iii) quando 

se faz comparações internas entre setores, departamentos, níveis hierárquicos 

e etc. Os dados para comparação podem ser primários, disponibilizados pelas 

próprias instituições, ou secundários, disponíveis em plataformas do governo, 

município ou órgãos públicos. 

 

Tabela 32 - Sugestão para implementação da prática Benchmarking no 
contexto escolar público 

Conceito Transposto para a Realidade Escolar 

Busca sistemática de melhores referências (na própria escola, em outras escolas e/ou 
em organizações de outra natureza) para comparação de práticas, processos, 
procedimentos, produtos e/ou serviços. 
Através desta prática busca-se aumentar, no sentido quantitativo e qualitativo, o 
desempenho dos discentes, docentes, funcionários, agentes pertencente à 
comunidade escolar e, por consequência, da própria escola. Em suma, a prática 
refere-se à aplicação de esforços para avaliação do desempenho de uma escola, 
comparando-a com outras organizações, com vistas a verificar o seu desempenho. 

Sugestões de Implementação 

i) Definir ou criar indicadores e métricas de desempenho da própria instituição. 
ii) Elencar instituições ou departamentos institucionais que possuem níveis de 

desempenho significativo em determinados quesitos, que sejam de interesse 
da própria organização, aperfeiçoar ou elencar, de modo aleatório, uma ou 
mais instituições ou departamentos institucionais, com vistas à realização do 
Benchmarking. Para o primeiro caso, é interessante que esta lista não seja 
exaustiva, mas possibilite aos gestores a percepção de quais instituições 
apresentam melhores referências, em termos de ações e/ou práticas. Para 
ambos os casos, a escolha das instituições definidas para as ações de 
Benchmarking podem seguir algumas conveniências, como por exemplo: a 
facilidade de acesso aos dados e informações. 

iii) Contatar as organizações ou departamentos da própria instituição, 
apresentando a proposta de Benchmarking  

iv) Realizar as ações de Benchmarking nos locais onde houver a possibilidade 
para consecução desta prática. 

v) Registrar as ações e seus respectivos resultados na memória organizacional. 
Estes registros servirão de base para implementação da próxima prática, 
Melhores Práticas. Sugere-se que a coleta, registro, revisão e atualização 
destas informações sejam periódicas. Indica-se que sejam feitos a cada doze 
meses, a cada atualização nas bases de dados de domínio público ou a cada 
período pré-estabelecido pelos gestores, conforme as necessidades da 
escola. 

Ferramentas, Práticas e/ou Ações de Apoio 
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i) Fonte de dados secundários para comparação: colocação no prêmio da Rede 
Nacional de Referência em Gestão Escolar (RENEGESTE), Prova Brasil, 
Prova do Programa de Excelência na Educação Básica (PEEB) e etc.  

ii) Documentos, dados e informações da própria instituição, disponíveis na 
secretaria ou obtidos junto a funcionários específicos. 

iii) Sistema de Gestão por Competências como forma de auxílio à identificação 
das restrições ou potencialidades a serem monitoradas. 

iv) Planilha do Google Docs e Google Drive para registro das comparações 
internas e externas, das métricas e indicadores de desempenho. 

v) Google Sala de aula: auxilia os docentes no acompanhamento do progresso 
dos alunos. Estes registros podem servir como base para formação de 
indicadores ou como métricas para comparação. 

Fonte: Elaboração Própria. 
 

Torna-se interessante que os gestores não somente realizem 

comparações isoladas, mas deem continuidade à aplicação desta prática, com 

vistas a observar o desempenho escolar da instituição e das outras instituições 

tomadas como referência durante um período de tempo. Esta lista de controle 

possibilitará uma análise mais criteriosa, por meio de um exame temporal, 

acerca do desempenho dos quesitos pré-definidos pelos gestores. 

Os resultados provenientes das ações de Benchmarking não são um fim 

em si mesmo, mas são pistas indicativas dos motivos pelos quais determinadas 

escolas estão posicionadas de forma inferior ou superior, na realização de uma 

mesma atividade. Estes resultados possibilitam com que as práticas, 

produtos/serviços, processos e procedimentos das escolas sejam analisados 

de forma mais específica. 

O Benchmarking promove a interação e colaboração mútua entre as 

escolas, através da troca de resultados provenientes das comparações e 

fomenta o auxílio mútuo entre instituições, possibilitando a criação de redes, ou 

de comunidades de prática9, com vistas à partilha e comparação de níveis de 

desempenho. 

Tomando como referência as organizações que apresentaram níveis 

superiores de desempenho na realização de uma mesma prática, 

produto/serviço, processo e procedimento, os gestores poderão dar ênfase em 

questões que se referem à identificação e difusão das ações e práticas que 

proporcionam tal diferencial indicado pelo Benchmarking. Este processo é 

conhecido como Melhores Práticas. 

                                                 
9
 Comunidades de Prática: grupo de pessoas ligadas a um mesmo objetivo, que serve como um meio para 

compartilhamento de conhecimentos, experiências, melhores referências e etc (REFERÊNCIA). 

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=365195
http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=365195
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Ressalta-se que, através do uso das Melhores Práticas, os gestores 

poderão beneficiar suas organizações no sentido de desenvolverem uma 

cultura de excelência e eficiência na prestação de serviços educacionais.  

 

Tabela 33 - Sugestão para implementação das Melhores Práticas no 
contexto escolar público 

Conceito Transposto para a Realidade Escolar 

Forma de selecionar e implementar práticas que proporcionem à escola: i) níveis 
significativos de melhoria no rendimento estudantil dos discentes; ii) maior apoio no 
trabalho dos docentes e funcionários da escola; iii) melhores formas de assistir à 
comunidade escolar; e iv) maior sucesso nas intervenções junto à sociedade.  
Através desta metodologia pode-se identificar abordagens inovadoras e obter-se 
melhores índices de desempenho escolar pela implementação de práticas, 
produtos/serviços, processos e procedimentos no âmbito escolar. 

Sugestões de Implementação 

i) Elencar os critérios (notas dos discentes, níveis de evasão, processos de 
gestão democrática, processos de gestão organizacional e etc.) que se deseja 
obter melhor desempenho, respectivamente às instituições ou às ações e 
práticas que possibilitam o alcance de tais níveis significativos de 
desempenho. 

ii) as causas do desempenho das instituições ou ações e práticas escolhidas de 
acordo com os critérios elencados. Para o primeiro caso, sugere-se que os 
gestores entrem em contato com os órgãos diretivos e departamentos das 
instituições escolhidas e, durante um determinado período de tempo, realizem 
visitas técnicas, agendem reuniões e participem de eventos para que, através 
do compartilhamento de experiências, possam verificar quais as 
particularidades e os fatores contextuais que implicam no desempenho 
superior, em funções ou processos, destas práticas ou ações. Já para o 
segundo caso, os gestores poderão, por meio da literatura especializada 
(periódicos e livros), consultar e pesquisar sobre as ações e práticas que 
apresentam comprovado nível de eficiência nos critérios que se deseja obter 
desempenho diferenciado. 

iii) Implementar estas práticas no contexto organizacional local, através da 
realização de parcerias com estas instituições, de modo a obter apoio sobre 
como proceder no processo de difusão destas prática ou implementar estas 
práticas tomando como base bons referenciais teóricos que abordam e 
discutem sobre o tema. 

iv) Registrar cada fase referente às Melhores Práticas na Memória 
Organizacional, juntamente com os detalhes do processo de implementação 
desta. 

Ferramentas, Práticas e/ou Ações de Apoio 

i) Sound Cloud: Permite compartilhar áudios (ex.: Podcasts) na web e a partir 
disto sincronizá-los em meio a textos ou apresentações, através de um link de 
direcionamento. Esta ferramenta pode ser utilizada para dinamizar e apoiar o 
compartilhamento de práticas em nível individual, do grupo e da organização. 

ii) Screencast-O-Matic: aplicativo para gravação e compartilhamento de vídeos. 
Apoia o processo de compartilhamento de práticas no nível institucional e 
interinstitucional. 

iii) Learning Tools: ferramenta de criação de objetos de aprendizagem, por meio 
da combinação de recursos de vídeo, áudio, imagens e textos.  

Fonte: Elaboração Própria. 
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O processo de implementação das melhores práticas inclui a 

substituição de práticas antigas por novas práticas. Sugere-se que este seja 

acompanhado por uma rigorosa supervisão do gestor da instituição. As 

Melhores Práticas podem ser estabelecidas na organização mediante um 

cronograma alinhado com a agenda institucional.  

Este processo pode se repetir e perdurar durante um período longo de 

tempo. Cada ação de Benchmarking, parceria estabelecida ou surgimento de 

uma nova prática, com índices de desempenho significativos e comprovados, 

pode gerar oportunidade de início de um novo processo de implementação de 

Melhores Práticas. 

Sobre este aspecto, deve-se atentar para a realidade contextual de onde 

estas práticas estão sendo transpostas, uma vez que o entorno, ou seja, a 

cultura, clima organizacional e outras variáveis, influenciam significativamente 

nos processos de implementação e no desempenho destas práticas. 

A utilização desta prática promove o desenvolvimento e a 

implementação de práticas pedagógicas e administrativas baseadas em 

melhores referências, que por sua vez, auxilia a organização na construção de 

uma cultura voltada à mudança e ao aperfeiçoamento pessoal e 

organizacional. 

Verifica-se que a implementação das Melhores Práticas conclui mais 

uma etapa do roteiro. Por meio de uma análise sistêmica e processual, 

percebe-se que na primeira etapa do roteiro priorizou-se a interação e o 

trabalho com os conhecimentos pertencentes à organização, ou seja, de nível 

de interação interno. 

Na segunda etapa do roteiro, verificou-se a interação interinstitucional, 

uma vez que as ações abordadas nas práticas Benchmarking e melhores 

práticas podem estar direcionadas ao relacionamento interinstitucional. 

Sabendo disto, presencia-se a necessidade também de atentar para questões 

mais amplas, relacionadas á terceira etapa do roteiro, que conta com as 

práticas Gestão do Capital Intelectual e Sistemas de Inteligência 

Organizacional. 

Estas questões referem-se a abordagens institucionais e 

interinstitucionais tratadas conjuntamente, de modo a relacionar o ambiente 
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interno e externo da escola de maneira integrada, possibilitando interações 

holísticas. 

Faz-se menção de que estas práticas envolvem interações entre 

conhecimentos tácitos e explícitos para sua consecução, assim como todas as 

outras práticas, embora, para este caso, o principal componente relacionado ao 

conhecimento que se fará utilização durante a sua consecução é o tácito. 

Os gestores poderão dar inicio a uma prática que considera o 

desenvolvimento, não somente dos aspectos humanos da escola, mas também 

dos aspectos estruturais e relacionais. Esta prática, que busca potencializar a 

efetiva utilização dos ativos humanos (institucionais), estruturais (institucionais) 

e relacionais (institucionais e interinstitucionais) é conhecida como Gestão do 

Capital Intelectual.  

A Gestão do Capital Intelectual trabalha de maneira conjunta para o 

desenvolvimento, disponibilização e integração destes três pilares de atuação, 

com vistas a dinamizar, em torno do conhecimento, a atuação humana, 

estrutural e relacional no corpo docente, discente e demais atores do contexto 

escolar. 

As possibilidades da aplicabilidade da Gestão do Capital Intelectual na 

escola são vastas. Ela auxilia na resolução de problemas de comunicação e 

isolamento de informações e de conhecimentos, pois promove a integração 

interpessoal e sociotécnica.  

Verifica-se que, em parte, a gestão do ativo intelectual humano da 

escola foi organizada em torno do quesito competência, a partir da prática 

Sistema de Gestão por Competências. Entretanto, isto não esgota as 

possibilidades de aplicabilidade da prática, tanto para o quesito humano, 

estrutural e relacional. 

 

Tabela 34 - Sugestão para implementação da prática Gestão do Capital 

Intelectual no contexto escolar público. 

Conceito Transposto para a Realidade Escolar 

Gestão dos ativos: i) humanos (Docentes, discentes e funcionários técnico-
administrativos e agentes pertencentes à comunidade escolar) para que ocorra a 
criação, compartilhamento e aplicação do conhecimento, no âmbito individual e do 
grupo; ii) estruturais (Tecnologias da informação e comunicação, certificações, base 
de dados, processos, concessões, estrutura organizacional e etc) para auxiliar nos 
processos de compartilhamento, aplicação e armazenamento do conhecimento; e de 
iii) relacionamentos (Parcerias com fornecedores, relacionamentos com a secretária 
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de educação, prefeitura, governo do estado, funcionários, organizações do setor 
privado e etc.) para auxiliar nos processos de criação, compartilhamento e aplicação 
do conhecimento. Estas atividades são realizadas com vistas a aumentar a 
disponibilidade destes ativos de conhecimento, no ambiente escolar e na sociedade. 
A prática auxilia os diretores e coordenadores pedagógicos a gerirem os ativos 
intelectuais disponíveis em suas organizações, de forma que seja possível o 
alinhamento dos recursos humanos da escola, da estrutura que apoia a gestão do 
conhecimento na organização e dos vínculos de relacionamento, aos objetivos 
estratégicos e pedagógicos da escola. 

Sugestões de Implementação  

i) Fomentar ações de maneira a estimular a interação entre os ativos humanos 
da escola para que ocorra à criação, compartilhamento e aplicação do 
conhecimento. Isto pode acontecer por meio de práticas estruturadas e/ou não 
estruturadas. Sugere-se as seguintes: Mentoring, Fóruns virtuais e 
presenciais, Comunidades de Prática e Educação corporativa (Ações de 
capacitação referentes a aprendizagem organizacional).  

ii) Mobilizar práticas que possibilitem um maior vínculo entre os relacionamentos 
institucionais (escola) e interinstitucionais (sociedade) para que ocorra a 
criação, compartilhamento e aplicação do conhecimento na escola. Assim, 
sugere-se que os gestores utilizem das seguintes práticas para que se possa 
potencializar os vínculos relacionais e os efeitos trazidos pelos novos 
conhecimentos que serão compartilhados ou criados no âmbito de interação 
destas práticas: projetos de extensão, coworking (salas ou ambientes 
estruturados, dentro do próprio ambiente escolar, para que profissionais do 
setor privado e público possam utilizar para trabalhar), parcerias para 
coproduções (através de publicação de artigos e projetos), cocriação em 
serviços e projetos (através dos mecanismos de gestão democrática), 
coaching, canal de atendimento ao usuário, comunidades de prática; cursos in 
Company, e etc. 

iii) Implementar e/ou aperfeiçoar os aspectos estruturais que apoiam a efetivação 
das atividades de desenvolvimento intelectual, ou seja, as estruturas físicas, 
equipamentos, políticas institucionais e ferramentas da tecnologia da 
informação e comunicação. O capital estrutural pode ser trabalhado através 
das seguintes ações e práticas: Gestão eletrônica de documentos, políticas de 
inovação para a escola, investimento em equipamentos e soluções referente à 
tecnologia da informação e comunicação (internet, intranet, sistemas de 
informação), equipamentos de suporte a aprendizagem (projetores multimídia, 
computadores, softwares, internet e intranet) e etc.  

iv) A consecução das atividades que envolvem a gestão do capital de natureza 
humana, relacional e estrutural devem ser asseguradas por meio da contínua 
supervisão, por parte do gestor. Sugere-se que a avaliação desta prática seja 
contínua e feita juntamente com a sua execução. 

Ferramentas, Práticas e/ou Ações de Apoio 

i) Sugere-se que, a cada atividade executada, os gestores façam reuniões de 
revisão pós-ação (onde possam dar o feedback das ações e atividades 
desenvolvidas e compartilhar a aprendizagem a cada etapa).  

ii) As ações e atividades, sucessos e insucessos, a partir da busca por dinamizar 
as interações humanas e relacionais e da busca por aproveitar de forma mais 
efetiva as capacidades estruturais, poderão ser registradas na memória 
organizacional. Para isto, pode-se utilizar as ferramentas: Google Drive, One 
Drive ou Drop Box. 

iii) Learning Tools: ferramenta de criação de objetos de aprendizagem, por meio 
da combinação de recursos de vídeo, áudio, imagens e textos. Apoia o 
processo de aprendizagem individual e organizacional. 
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iv) Google Hangouts: propicia o maior vínculo entre os funcionários da instituição 
e da escola com a comunidade escolar. Esta ferramenta permite chamadas 
em áudio (até cento e cinquenta pessoas integradas em uma mesma 
conversa) e vídeo-chamadas (até dez pessoas integradas em uma mesma 
conversa).  

v) Google Sala de aula: auxilia os docentes na comunicação com a turma e no 
acompanhamento do progresso dos alunos. 

Fonte: Elaboração Própria. 
 

É importante definir conceitualmente algumas das práticas mencionadas 

anteriormente, dentre as quais: o Mentoring, que remete à ação na qual um 

expert (mentor) acompanha e modela as competências do indivíduo ou grupo 

principiante; as Comunidades de Prática, que são grupos informais e auto-

organizados unidos em torno de um interesse comum. Esta prática permite a 

colaboração de pessoas internas ou externas à organização e também 

possibilita a reutilização de modelos, de conhecimentos e de lições aprendidas 

trazidas de outros contextos (BATISTA, 2012); o Coworking, que consiste no 

compartilhamento de locais de trabalho e visa o networking (CISNE, 2015); a 

Cocriação, que remete à exploração de oportunidades e resolução de 

problemas de maneira participativa, junto com participantes que fazem parte da 

dinâmica da organização (SARACENI, 2015), e, por fim, a coprodução, que se 

refere à produção de forma conjunta e compartilhada (estado, sociedade e 

setor privado) de um bem ou serviço que seja de interesse público (RONCONI 

et al, 2011). 

É importante ressaltar que o processo deve acontecer de forma fluida, 

mas coordenada. Para tanto, cada gestor deve ter a percepção do ambiente e 

do momento correto para aplicação destas ações de intervenção. É 

interessante que, ao planejar o projeto da escola o gestor insira estas ações, e, 

além disto, promova iniciativas para consolidação destas por meio das reuniões 

da escola.  

Os gestores, seja ele o diretor ou o coordenador pedagógico, deverão 

estar envolvidos nestas práticas através de atividades de gestão e supervisão, 

e não somente de execução. As responsabilidades para execução das 

atividades poderão ser delegadas aos membros do grupo escolar.  

Assim, a gestão do capital intelectual auxiliará os gestores na construção 

de pilares que fortalecem o vínculo participativo da escola com a comunidade e 

a promover o aumento da disponibilização de conhecimentos e informações no 
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ambiente escolar e fora dele (por meio de portais disponíveis ao discentes, pais 

e comunidade), por se tratar de uma abordagem que dá ênfase à criação, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento, portanto à aprendizagem 

organizacional. 

A prática Gestão do Capital Intelectual proporciona o desenvolvimento 

cognitivo e estrutural, baseado em uma perspectiva sociotécnica, e se torna 

viável aplicar esforços no sentido de analisar as tendências externas à 

organização, interpretando-as internamente.  

Abordagens mercadológicas, sociais, políticas, culturais e etc. poderão 

ser abordadas pelo Sistema de Inteligência Organizacional, que consiste na 

oitava prática do roteiro. 

Esta prática visa estabelecer processos de busca de informações, 

percepção e interpretação das realidades externas à escola, no intuito de que 

os diretores e coordenadores pedagógicos estejam cientes das realidades 

ambientais e possam ser mais bem orientados em seus processos de tomada 

de decisão.  

Assim, este tipo de prática proporciona que os gestores sejam auxiliados 

para uma gestão pró-ativa, que previne complexidades e age em prol da 

resolução das que já existem. 

 

Tabela 35 - Sugestão para implementação da prática Sistema de 
Inteligência Organizacional no contexto escolar público. 

Conceito Transposto para a Realidade Escolar 

Constitui-se na transformação de dados e informações em conhecimento, que seja 
útil às atividades e tomadas de decisão demandadas da escola. Envolve o uso de 
dados, informações e conhecimentos internos - dos funcionários, docentes e 
discentes e externos - agentes e organizações pertencentes á comunidade escolar, 
dados governamentais, pesquisas mercadológicas e científicas, entre dados ou 
recursos informacionais de natureza pública ou privada, que sirvam de parâmetro 
para compreensão das realidades e tendências sociais.  
Para isto podem ser utilizadas abordagens sóciotécnicas (que se utilizam da relação 
entre homem e máquina). Esta prática possui a finalidade de auxiliar nos processos 
de tomada de decisão para que a escola possa se atualizar e se adaptar às 
realidades do ambiente externo (mercado de trabalho, demandas sociais, conteúdos 
de vestibular e etc.).  
Assim, através deste processo, as escolas poderão se adaptar às realidades 
contingentes e se preparar para as tendências que se consolidam no ambiente 
externo da escola, a partir do trabalho com dados, informações e conhecimentos, o 
que envolve a captura, conversão, interpretação e ação, com base nos 
conhecimentos obtidos. 

Sugestões de Implementação 

i) Definir os interesses organizacionais, circunscritas à realidade dos docentes, 
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discentes, funcionários e comunidade escolar, que se deseja melhorar, 
atualizar ou resolver. 

ii) Coletar e selecionar os dados e informações do ambiente interno e externo, 
alinhados aos interesses organizacionais da escola. Para coleta e seleção dos 
dados e informações, sugere-se que sejam feitas buscas sistemáticas em 
periódicos científicos nacionais e internacionais, banco de dados públicos e 
sites confiáveis da internet, que publiquem notícias, estatísticas e projeções, 
de cenários e tendências, para as áreas delineadas anteriormente. Os 
materiais selecionados devem integrar a memória organizacional e os que não 
forem úteis, por falta de aderência ou defasagem, poderão ser descartados. 

iii) Converter os dados e informações armazenados na etapa anterior em 
conhecimento, através da assimilação e aprendizado. Assim, através de 
processos cognitivos, os conhecimentos explícitos seriam internalizados,  
tornando-se em conhecimentos tácitos. 

iv) Interpretar os conhecimentos apreendidos, a fim de elaborar hipóteses de 
causa e efeito, verificar correlações entre variáveis, conferir a existência ou a 
validade de padrões, explorar novas alternativas de ação, compreender as 
realidades internas e externas do ambiente escolar e traçar planos com base 
no que fora apreendido e interpretado. Todas as conclusões, hipóteses, 
aferições, planos e apontamentos devem ser registrados na memória 
organizacional. 

v) Tomar decisões com relação aos interesses organizacionais definidos na 
primeira etapa, agindo de maneira adaptativa com base nos novos 
conhecimentos adquiridos e gerados nas etapas anteriores 

vi) Registrar todos os processos, etapas, dados, informações e conhecimentos na 
memória organizacional. 

Ferramentas, Práticas e/ou Ações de Apoio 

i) Portais de cunho educacional, como o Google Scholar, Scielo.org, Spell 
portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES) e etc. 

ii) Twitter: rede social que pode ser utilizada como ferramenta para auxiliar 
nos processos de monitoramento, em tempo real, de informações e 
acontecimentos referentes a certas especificidades que se deseja 
pesquisar, com vistas ao apoio em tomadas de decisão. 

iii) Google Alerts: permite monitorar a web para verificar novos conteúdos e 
tendências, de acordo com as preferências de pesquisa. 

Fonte: Elaboração Própria. 
 

Nota-se que o Sistema Inteligência Organizacional proporciona maior 

alinhamento, em relação às práticas pedagógicas e conhecimentos requeridos 

dos docentes pela escola, e das demandas, em termos de competências e 

conhecimentos - exigidos dos discentes pelo mercado. Portanto, através da 

prática, tem-se maior percepção em relação ao ambiente externo e, por isso, 

maior aproximação às tendências de gestão que envolvem abordagens 

sociotécnicas, resultando em economia de tempo, recursos e maior 

aproveitamento do que já está à disposição da escola, pela conexão entre os 

fatores humanos e estruturais. 
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Assim, após os diretores e coordenadores pedagógicos planejarem 

ações adaptativas e identificarem tendências, no sentido de alcançarem um 

nível de gestão pró-ativa, chega-se a última etapa do roteiro, a qual durante 

todo este processo recebeu dados, informações e conhecimentos provenientes 

de todas as etapas anteriores.  

Esta última etapa do roteiro é composta por somente uma prática, a 

Memória Organizacional. As ações desta prática possuem a funcionalidade de 

registrar e codificar os conhecimentos apreendidos e desenvolvidos no âmbito 

da organização. 

Tabela 36 - Sugestão para implementação da prática Memória 
Organizacional no contexto escolar público 

Conceito Transposto para a Realidade Escolar 

Registro do conhecimento escolar sobre: eventos, processos, experiências passadas, 
projetos, metodologias, rotinas, documentos e etc. O procedimento para o 
armazenamento é feito de maneira participativa, pelos funcionários e atores do 
contexto escolar, em repositórios de informação pertencentes à escola.  

Sugestões de Implementação 

i) Escolher uma plataforma colaborativa de armazenamento disponível na web.  
ii) Oferecer treinamento aos funcionários técnico-administrativos, docentes entre 

outros funcionários e agentes que interagem de forma significativa na 
dinâmica da escola, por meio de cursos rápidos e tutoriais que estejam 
disponíveis nas redes sociais. 

iii) Delinear uma política de gestão de conteúdo e armazenamento de 
conhecimento e informações, de forma a garantir a colaboração conjunta no 
armazenamento destes. 

iv) Escolher um funcionário para que assuma responsabilidade pela gestão do 
conteúdo, de forma a manter o repositório organizado e atualizado. 

Ferramentas, Práticas e/ou Ações de Apoio 

i) Isto pode ser feito através do armazenamento em computadores, ou pela 
utilização de ferramentas Web de armazenamento que são gratuitas, como 
por exemplo, o Google Drive, One Drive ou Drop Box. 

ii) Wordpress: ferramenta que pode ser utilizada para registro público de 
informação, através de blogs, por meio da Web. 

iii) Learning Tools: ferramenta para criar registros históricos, por meio de linhas 
do tempo. 

iv) Dropbox, Google Drive ou One Drive: ferramentas de armazenamento 
colaborativo em nuvem. 

Fonte: Elaboração Própria. 
 

A Memória Organizacional permite a eliminação de retrabalhos que 

incidem em custos e desperdício de recursos, gera base para o 

compartilhamento de conhecimentos, promove a transparência das ações 

realizadas na escola, permite a organização e gestão do conteúdo pertencente 

à organização. Para isto, é necessário o uso de um repositório de dados e 

informações, onde os funcionários da escola possam registrar os 
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conhecimentos explícitos identificados e desenvolvidos nas práticas vistas até 

então. 

A dinâmica desta prática permeia todas as etapas do roteiro, podendo 

ser utilizada como suporte para consecução de aspectos específicos das 

etapas seguintes, pois a cada prática são feitos registros referentes à execução 

de cada prática. 

Este modelo não possui um fim determinado, pois o cumprimento de 

todas as etapas dá possibilidade para que o gestor, novamente, retorne ao 

início, à primeira etapa do modelo. 

É a partir do diagnóstico realizado que se passa a ter a compreensão da 

necessidade de implementação das práticas de gestão do conhecimento nas 

escolas pesquisadas. Assim, após serem implementadas todas as etapas, 

novos conhecimentos poderão ser identificados, criados, armazenados, 

compartilhados e aplicados, implicando em melhorias na qualidade dos 

serviços educacionais prestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para atender aos objetivos específicos um e dois desta pesquisa, que 

são: i) examinar o nível de implementação de práticas de gestão do 

conhecimento de processos organizacionais nas instituições educacionais 

públicas participantes do PEEB; e ii) examinar o nível de alcance de práticas de 

gestão do conhecimento de processos organizacionais nas instituições 

educacionais públicas participantes do PEEB, buscou-se realizar um 

diagnóstico acerca das práticas de gestão do conhecimento nas escolas 

públicas analisadas na pesquisa.  

A partir do diagnóstico, efetuado junto aos diretores e coordenadores 

pedagógicos destas instituições, obteve-se os seguintes resultados: quanto ao 

nível de implementação, que possibilita perceber o nível de integração acerca 

dos planos, práticas e/ou ações de gestão do conhecimento nas escolas, 

determinadas práticas pesquisadas apresentaram um nível efetivo de 

implementação baixo, são elas: Banco de Competências Individuais, Banco de 

Competências Organizacionais, Sistema de Gestão por Competências, Gestão 

do Capital Intelectual e Sistema de Inteligência Organizacional. Com relação às 

práticas classificadas em nível efetivo médio de implementação, destacam-se 

as seguintes: Mapeamento do Conhecimento, Benchmarking e Memória 

Organizacional. Somente as Melhores Práticas foram classificadas como tendo 

um alto nível efetivo de implementação. 

Para uma análise mais acurada, é preciso ressaltar o nível de alcance 

destas práticas, já que este expressa a influência que os planos, práticas ou 

ações de processos organizacionais possuem sob a instituição escolar, seus 

setores e seus planos de implementação, acerca da gestão do conhecimento. 

Assim, como resultado deste diagnóstico, verificou-se que a maioria dos 

gestores possui baixo nível de percepção quanto ao nível de amplitude do 

alcance das práticas pesquisadas. Dentre estas práticas, estão as seguintes: 

Benchmarking, Gestão do Capital Intelectual, Sistema de Inteligência 

Organizacional, Banco de Competências Individuais, Banco de Competências 

Organizacionais e Sistema de Gestão por Competências. As práticas que estão 

classificadas em nível de amplitude do alcance médio são: Memória 

Organizacional, Mapeamento do Conhecimento e Melhores Práticas. Nenhuma 
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das nove práticas abordadas neste estudo atingiu um nível de amplitude do 

alcance alto. 

Desta maneira, por meio destes resultados, verifica-se que este é um 

fenômeno preocupante, pois as escolas que apresentam baixo nível de 

percepção acerca das práticas de gestão do conhecimento podem apresentar 

problemas relacionados à eficiência na gestão de suas instituições e limitações 

no desenvolvimento do capital humano dos docentes, discentes, funcionários 

da instituição e da comunidade escolar.  

Acredita-se que é preciso uma análise pormenorizada para que sejam 

mais bem compreendidas as possíveis decorrências que os resultados 

referentes ao nível efetivo de implantação e de amplitude do alcance de cada 

prática podem trazer para o ambiente escolar público. Neste sentido, a análise 

integrada dos níveis de implementação e alcance das práticas de gestão do 

conhecimento de processos organizacionais é interessante por possibilitar a 

identificação de determinadas implicações.  

Assim, de maneira geral, verificou-se que os níveis de amplitude do 

alcance das práticas de gestão do conhecimento de processos organizacionais 

acompanham os níveis efetivos de implementação para a maioria das práticas. 

A predominância do nível de amplitude do alcance das práticas da gestão do 

conhecimento, abordadas no estudo, varia entre o nível baixo e médio. Isto 

possibilita deduzir que as práticas de gestão do conhecimento planejadas, em 

implementação ou presentes em departamentos e setores específicos destas 

organizações estudadas, ainda não estão influenciando ou causando um alto 

impacto, de acordo com suas capacidades de gerar resultados organizacionais. 

É interessante notar também que somente as práticas Sistema de 

Gestão por Competências e Gestão do Capital Intelectual apresentaram níveis 

de alcance acima dos níveis de implementação. Isto sugere que estas práticas 

de gestão do conhecimento estejam influenciando os departamentos e níveis 

organizacionais onde se encontram, embora não em um nível de extensão 

(quantitativo) alto, pois estas práticas não se encontram amplamente 

disseminadas em todos os níveis organizacionais destas escolas estudadas. 

Desta forma, a partir do diagnóstico realizado, observa-se que as 

práticas de gestão do conhecimento de processos organizacionais pesquisadas 

não estão sendo utilizadas de acordo com todas as suas potencialidades.  
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Diante disso, foram também identificadas e apresentadas algumas 

possíveis implicações a respeito da ausência ou presença de práticas de 

gestão do conhecimento de processos organizacionais sob as atividades e 

ambientes formativos da escola.  

Por este trabalho considerar a gestão escolar como escopo de pesquisa 

e, como esta gera impactos para todos os âmbitos da instituição, as 

implicações discutidas se relacionaram não só a questões administrativas, mas 

também pedagógicas e para a relação com a comunidade. Isto não exclui a 

possibilidade de que alguns efeitos específicos de um setor aconteçam 

também nos demais setores da escola ou que ocorram desdobramentos além 

dos que foram identificados. 

Algumas das possíveis implicações que o uso das práticas de gestão do 

conhecimento pesquisadas abaixo das suas potencialidades traz para o âmbito 

pedagógico são as seguintes: i) dificuldades na organização do setor 

pedagógico, a partir das lacunas informacionais sobre quem sabe, o que sabe 

e onde está localizado o conhecimento; ii) limitações no alinhamento dos 

esforços pedagógicos e conteúdos lecionados às necessidades dos discentes; 

iii) dificuldades no planejamento, organização e execução de ações que 

exploram o trabalho em equipe; iv) dificuldades no sentido de promover a 

renovação e atualização das competências individuais e organizacionais dos 

docentes; v) dificuldades para identificar e avaliar melhores práticas no âmbito 

pedagógico; vi) problemas com relação ao desenvolvimento de competências 

técnicas, gerenciais, científicas, artísticas e culturais do corpo docente, o que 

dificulta que as escolas se tornem organizações de aprendizagem; vii) 

problemas de alinhamento com relação às práticas pedagógicas e 

conhecimentos requeridos dos docentes pela escola; e das demandas, em 

termos de competências e conhecimentos exigidos dos discentes pelo 

mercado; e viii) dificuldades quanto ao aproveitamento dos conhecimentos 

tácitos/explícitos acumulados pelos docentes ao longo dos anos, ocasionando 

a dispersão ou perda destes conhecimentos, quando em casos de 

aposentadoria. 

Algumas das possíveis implicações para a o setor administrativo, que a 

utilização das práticas de gestão do conhecimento abaixo das suas 

potencialidades pode causar, referem-se às seguintes: i) gastos 
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desnecessários de recursos e de tempo, pela realização de tarefas ou 

aquisição de ativos de conhecimento de natureza tácita ou explícita, que a 

organização já possui, mas não sabe; ii) dificuldades nos processos de tomada 

de decisão, com relação ao aperfeiçoamento das competências dos 

funcionários, sendo que existem lacunas informacionais a respeito dos 

conhecimentos tácitos (cognitivos) e conhecimentos explícitos (processos, 

produtos, serviços, relacionamento com os discentes, docentes e etc.) destes; 

iii) dificuldades no aproveitamento efetivo da combinação de potencialidades 

provenientes dos conhecimentos, habilidades e atitudes, que atuam mediante a 

interação, através de equipes; iv) problemas referentes ao cumprimento do 

Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), pelo baixo estímulo ao 

aperfeiçoamento das competências dos funcionários; v) problemas de cultura 

organizacional: resistência quanto à mudança, baixo estímulo com relação a 

iniciativas de desenvolvimento organizacional e etc; vi) dificuldades nos 

processos de gestão de recursos humanos que envolvem: treinamento, 

avaliação de desempenho e etc., e, portanto, problemas quanto ao 

aperfeiçoamento do capital humano dos funcionários da escola; vii) Barreiras 

na concepção de abordagens inovadoras de gestão baseadas em tendências; 

e viii) Dificuldades na implementação de outros planos, ações e práticas de 

gestão do conhecimento. 

Destacam-se também algumas das possíveis implicações decorrentes 

da utilização das práticas de gestão do conhecimento, abaixo das suas 

potencialidades, na relação escola-comunidade, estas são: i) gargalos e 

complexidades no atendimento das demandas sociais pela lentidão na 

realização das tarefas, em decorrência de dificuldades de localização de 

conhecimentos - sejam elas rotineiras ou esporádicas; ii) lacunas 

informacionais sobre especificidades (cognitivas, de escolaridade, 

socioeconômicas, psicológicas, de higiene, de saúde e etc.) dos discentes da 

escola, juntamente com as de suas famílias, que dificultam a elaboração de 

ações de intervenção e prevenção, com relação às limitações e potencialidades 

dos membros da comunidade; iii) dificuldade de percepção acerca dos grupos 

pertencentes à comunidade e de suas respectivas potencialidades e limitações 

em termos de competências, ocasionando a falta de alinhamento nos esforços 

de intervenção da escola em relação aos problemas ou limitações específicos 
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da comunidade; iv) defasagem, em longo prazo, das competências individuais 

e organizacionais dos docentes, funcionários e equipes, afetando 

negativamente os níveis de eficiência na prestação de serviços educacionais 

para a comunidade; v) sugere a insuficiência de iniciativas de comparação das 

escolas com seus pares, o que não colabora com o estímulo a inovações e, por 

consequência, não promove a criação de melhores formas no atendimento das 

demandas da comunidade; vi) entraves que enfraquecem o vínculo 

participativo da comunidade com a escola e problemas de comunicação e 

interação entre escola e comunidade; vii) problemas de eficiência em projetos 

sociais e de extensão à comunidade, pelo não alinhamento destes às 

demandas externas; e viii) problemas de disponibilização, compartilhamento de 

conhecimentos com a comunidade, recuperação de informações e 

transparência, por parte da escola. 

Faz-se importante destacar que os objetivos específicos um e dois são 

relevantes para elaboração do modelo, pois é só a partir do diagnóstico 

realizado que se passa a ter a compreensão da necessidade de 

implementação das práticas de gestão do conhecimento nas escolas 

pesquisadas.  

Para cumprir o terceiro e quarto objetivos da pesquisa, que se referem a: 

iii) propor a implementação das práticas de gestão do conhecimento de 

processos organizacionais a partir de um roteiro; e iv) sugerir ferramentas 

gratuitas e ações que apoiem a implementação das práticas de gestão do 

conhecimento de processos organizacionais, foi elaborado um modelo teórico-

conceitual para implementação das práticas de gestão do conhecimento de 

processos organizacionais para o contexto escolar público. 

Esse modelo visa proporcionar às organizações: i) um roteiro de 

implementação – que serve como um mapa ou norteador para as organizações 

escolares no processo de implementação da gestão do conhecimento; ii) 

sugestões específicas para a implementação de cada prática juntamente com 

os conceitos destas práticas transpostos para a realidade escolar – o que 

auxilia na compreensão acerca de cada prática; e iii) sugestões de ações e 

ferramentas gratuitas que possam auxiliar na implantação das práticas. O 

modelo foi concebido tendo em mente que os gestores das escolas necessitam 
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de apoio para a implementação da gestão do conhecimento nas suas 

organizações. 

Por meio da aplicação deste modelo, as práticas de gestão do 

conhecimento de processos organizacionais poderão contribuir para as escolas 

no âmbito pedagógico, administrativo e na relação com a comunidade escolar. 

Dentre os possíveis efeitos positivos sob estes ambientes, destacam-se os 

seguintes: i) apoio informacional nas ações de integração de funcionários 

experientes (especialistas) com principiantes (estagiários ou funcionários 

menos experientes), para que estes sejam inseridos na realidade escolar de 

maneira mais eficiente e proveitosa; ii) melhor organização do ambiente 

escolar, tanto no nível estratégico/administrativo como no nível pedagógico; iii) 

promoção da interação, colaboração mútua e formação de redes entre escolas, 

através da troca de resultados entre escolas públicas, privadas e outros tipos 

de organizações; iv) busca de melhores referências através da comparação de 

práticas e processos administrativos e pedagógicos; v) reconhecimento, por 

parte do corpo docente, dos padrões de desempenho e excelência adotados 

pela instituição; vi) transposição de práticas inovadoras pertencentes ao setor 

privado, que podem ser contextualizadas e adaptadas às organizações 

públicas; vii) eliminação de retrabalhos, que incidem em custos e desperdício 

de recursos; e viii) maior vínculo entre escola e comunidade, pois os atores que 

fazem parte da comunidade escolar também seriam alimentadores da base de 

conhecimentos pertencentes à organização. 

A execução do modelo, de maneira geral, poderá auxiliar os gestores de 

instituições escolares públicas em seus processos de tomada de decisão, tanto 

para o nível pedagógico, administrativo e nos assuntos que dizem respeito à 

interação com a comunidade.  

Neste sentido, vislumbra-se que o capital intelectual disponível no 

contexto destas organizações poderá ser mais bem utilizado, gerando 

resultados positivos no nível de qualidade dos serviços educacionais 

prestados, e, consequentemente, sob o nível de rendimento discente. Assim, 

esta abordagem poderá proporcionar a resolução de problemas específicos da 

gestão do conhecimento que ocorrem no ambiente escolar. 

O modelo de implementação de práticas de processos organizacionais 

da gestão do conhecimento poderá ser implementado através de uma 
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perspectiva de aplicação processual, levando em consideração as sugestões 

dispostas em cada prática, que indicam os passos necessários para tal 

implementação. Para isto faz-se importante destacar a importância do 

comprometimento de toda a organização para concepção destas iniciativas. 

 Verifica-se que a proposta do modelo traz consigo algumas limitações, 

pois, esta é de natureza teórica-conceitual, não validada empiricamente com 

resultados comprovados para o contexto escolar brasileiro.  

Sugere-se que, pela gestão do conhecimento no contexto escolar ser 

uma nova frente de estudos, possa existir certo preconceito, com relação à 

inserção dos conceitos da gestão do conhecimento na gestão escolar, como se 

esta modalidade de gestão fosse contraposta aos objetivos democráticos e 

participativos.  

Visto também que a maioria dos gestores escolares não possui tanta 

familiaridade com os conceitos da área de gestão do conhecimento, poderá 

ocorrer, que esta sugestão seja visto como mais uma tentativa tecnocrática de 

conceber, normatizar e estandardizar modelos e fórmulas prontas, que não 

contribuem com as finalidades educacionais.  

No entanto, através deste trabalho, verificou-se que a área da gestão do 

conhecimento pode ser constituída como um suporte às atividades de gestão 

democrática das escolas. Desta forma, a gestão do conhecimento poderá 

auxiliar na resolução de problemas específicos relacionados à gestão do capital 

intelectual, que por sua vez, possibilita o alcance de melhores índices de 

eficiência na prestação de serviços educacionais e de melhor rendimento 

estudantil discente. 

Portanto, nesta perspectiva, verifica-se que a gestão do conhecimento 

poderá influenciar positivamente, tanto as atividades administrativas, 

pedagógicas, quanto às atividades voltadas a interação com a comunidade.  

Como desdobramentos futuros desta pesquisa, observa-se a 

necessidade da validação do modelo proposto com a sua aplicação em 

algumas das escolas pesquisadas.  

Verifica-se também a necessidade de realizar o diagnóstico de práticas 

da gestão do conhecimento de outras áreas, como por exemplo, de recursos 

humanos e de base tecnológica e funcional. 
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APÊNDICE A – Instrumento de Diagnóstico Utilizado para Coleta de 
Dados 

 
Questionário utilizado na aplicação da pesquisa. 
INSTRUMENTO 1 

PRÁTICAS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

DAS SEGUINTES PRÁTICAS RELACIONADAS À GESTÃO DO 
CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO, INDIQUE: 
 

a) O seu estágio de implantação: 
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: 
1 Poucas iniciativas isoladas dentro da organização 
2 Alguns departamentos usam a prática 
3 Muitos departamentos usam a prática 
4 Amplamente disseminada na organização 

 
Escala 
Poucas Menos de 25% dos departamentos têm iniciativas 
Alguns Mais de 25% e menos de 50% dos departamentos usam a prática 
Muitos Mais de 50% e menos de 75% usam a prática 
Amplamente Mas de 75% dos departamentos usam a prática 

 
 

Ação ou Prática Definição a) 
Estágio 

b) 
Alcance 

Comunidades de 
prática/comunidade
s 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 individuo ou grupo, observa e 
analisa o desempenho e retroalimenta a execução das atividades do 
individuo ou grupo. 

[  ] [  ] 

Coaching Similar ao mentoring, mas o coach não participa da execução das 
atividades. Faz parte do processo 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. 

[  ] [  ] 

Melhores práticas 
(Best práctices) 

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. 

[  ] [  ] 

Fóruns (presenciais 
e virtuais)/listas de 
discussão 

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. 

[  ] [  ] 

Mapeamento ou 
auditoria do 

Registro do conhecimento organizacional sobe processos, produtos, 
serviços e relacionamento com os clientes. Inclui a elaboração de mapas 

[  ] [  ] 
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conhecimento ou arvores de conhecimento, descrevendo fluxos e relacionamentos de 
indivíduos, grupos ou a organização como um todo. 

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 habilidade 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. 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 peal 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. 

[  ] [  ] 

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 que foi 
aprendido durante o processo. A gestão de conteúdo mantém atualizadas 
as informações, ideias, experiências, lições aprendidas e melhores práticas 
documentadas na Base de Conhecimentos. 

[  ] [  ] 

Sistemas de 
inteligência 
organizacional/emp
resarial/ 
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. 

[  ] [  ] 

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 distancia, 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. A prática pode incluir mapeamento dosa 
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. 

[  ] [  ] 

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 

[  ] [  ] 
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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. 

[  ] [  ] 

Outras ferramentas 
para apoio à GC 

Outras ferramentas comumente utilizadas como apoio à implementação de processos de gestão 
do conhecimento. Podem pertencer ao conjunto ligado a tecnologia da informação (bases de 
dados, intranets, extranets, portais); às redes humanas; ou ainda, metodologias diversas como 
as listadas abaixo. 

Costumer Relationship Management (CRM) [  ] [  ] 

Balanced Scorecard (BSC) [  ] [  ] 

Decision Suport System (DSS) [  ] [  ] 

Enterprise Resource Planning (ERP) [  ] [  ] 

Key Performance Indicator (KPI) [  ] [  ] 


