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RESUMO 

 

 

O fenômeno da violência escolar tem aumentado nos últimos anos e constitui um problema 
que impacta diretamente no processo de aprendizagem dos estudantes, pois interfere 
negativamente no trabalho dos envolvidos na ação pedagógica. É necessário que eles e 
profissionais da área educacional adotem práticas de gestão e estratégias de conscientização 
sobre a importância de estudar, discutir e debater sobre o fenômeno da violência no ambiente 
escolar. O objetivo principal desta pesquisa é investigar se as práticas de gestão do conhecimento em 
uma instituição de ensino contribuem ou impactam positivamente frente ao problema da violência 
escolar. O estudo está organizado em três capítulos. No primeiro, é abordado sobre o 
fenômeno da violência no contexto escolar. No segundo, é apresentada uma reflexão sobre a 
gestão do conhecimento e suas práticas no contexto das organizações. No terceiro, o propósito 
fundamental é, em primeiro lugar, descrever os dados coletados através de uma pesquisa de 
campo ligados às práticas de gestão de conhecimento e, em seguida, fazer uma análise dos 
seus impactos sobre a violência na instituição de ensino pesquisada. Os procedimentos 
metodológicos adotados pautaram-se na leitura, análise e interpretação dos textos que discutem sobre 
o tema. Também foram orientados pela pesquisa quantitativa, uma vez que dados foram coletados 
para análise. O instrumento de análise utilizado em relação aos dados foi o método 
hermenêutico. A pesquisa é relevante porque o tema é atual e, também, porque há poucas  
pesquisas que relacionam violência escolar com práticas de Gestão do Conhecimento. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Violência escolar, Gestão do conhecimento, Práticas de gestão, Educação 
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ABSTRACT 

 

The phenomenon of school violence has increased in recent years and is a problem that has a 
direct impact on the students' learning process, since it interferes negatively with the work of 
those involved in the pedagogical action. It is necessary for them and educational 
professionals to adopt management practices and awareness strategies on the importance of 
studying, discussing and discussing the phenomenon of violence in the school environment. 
The main objective of this research is to investigate whether the practices of knowledge 
management in an educational institution contribute or positively impact the problem of 
school violence. The study is organized in three chapters. In the first one is approached about 
the phenomenon of violence in the school context. In the second, a reflection on the 
management of knowledge and its practices in the context of organizations is presented. In the 
third, the fundamental purpose is, firstly, to describe the data collected through field research 
linked to knowledge management practices and then to make an analysis of its impacts on 
violence in the research institution. The methodological procedures adopted were based on the 
reading, analysis and interpretation of the texts that discuss the subject. They were also guided 
by quantitative research, since data were collected for analysis. The instrument of analysis 
used in relation to the data was the hermeneutical method. The research is relevant because 
the theme is current and also because there are few researches that relate school violence with 
practices of Knowledge Management 
 

KEY-WORDS: Violence in schools, Knowledge management, Management practices, 
Education 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A violência escolar tem aumentado nos últimos anos, e esse é um problema que afeta 

diretamente o processo de aprendizagem dos estudantes, pois interfere negativamente no 

trabalho dos professores, da gestão escolar e da equipe pedagógica. Dessa maneira, esses 

profissionais da área da educação acompanham diretamente e atuam desenvolvendo ações 

educativas no ambiente escolar. O tema da violência escolar tem instigado reflexões na área 

da gestão educacional, pois esse assunto é muito importante e requer análise e estudos do 

contexto escolar, bem como de sua realidade para elucidar as suas possíveis motivações e 

causas, haja vista que a educação deve priorizar a qualidade e o bem-estar do educando, 

preparando-o para a vivência em sociedade e para o mercado de trabalho, porque não há como 

fugirmos do ideal de uma convivência democrática e solidária no ambiente escolar. Essa é 

uma das principais pretensões relacionadas à educação, pertencendo à gestão escolar o papel 

de relevância nesse processo.  

Com a globalização e as transformações tecnológicas muitas modificações tanto no 

cenário econômico quanto no social têm interferido diretamente no contexto educacional. 

Questões relacionadas a diversidade social, discussões sobre gênero, direitos e deveres dos 

cidadãos tem impactado diretamente no ambiente escolar, pois os educadores e os gestores 

pedem uma transformação reflexiva que acompanhe as necessidades dos estudantes. O maior 

desafio para os gestores educacionais está relacionado ao cotidiano escolar, pois representa 

um dos locais onde ocorrem problemas decorrentes de manifestações agressivas, variando 

desde depredações até agressões verbais e físicas. Verifica-se que a violência é um problema 

que se abrigou nas escolas. Assim, os gestores escolares, que são os sujeitos envolvidos 

diretamente na ação educativa, têm dificuldade em lidar com essa questão. Nesse sentido, faz-

se necessário que eles e profissionais da área educacional adotem práticas de gestão e 

estratégias de conscientização sobre a importância de estudar, discutir e debater sobre o 

fenômeno da violência no ambiente escolar. É nesse contexto que se encontra inserido o 

objeto de estudo da nossa pesquisa. 

 Portanto, o objetivo principal deste estudo é investigar se as práticas de gestão do 

conhecimento no Colégio Estadual Paiçandu contribuem ou impactam positivamente frente ao 

problema da violência escolar. Desse objetivo, outros se desdobram: a) Apresentar os 

principais elementos que caracterizam a violência como um tipo de indisciplina escolar; b) 
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Demonstrar as consequências da violência no contexto escolar; c) Apresentar os componentes 

fundamentais da Gestão do Conhecimento nas organizações, bem como suas ferramentas e 

suas práticas; d) Fazer um diagnóstico sobre a existência de práticas de gestão do 

conhecimento na escola a ser estudada; e) Estudar a relação entre políticas públicas e gestão 

do conhecimento como mecanismos voltados para o problema da violência na escola 

investigada. Os procedimentos metodológicos utilizados nessa pesquisa pautaram-se na 

leitura, análise e interpretação dos textos que discutem sobre o assunto aqui abordado. 

Portanto, são de natureza qualitativa. Mas também foram orientados pela pesquisa 

quantitativa, visto que, através de entrevista e questionários, tivemos que coletar dados e 

informações. O instrumento de análise utilizado em relação aos dados coletados foi o método 

hermenêutico, que é caracterizado como uma visão de pesquisa qualitativa e transdisciplinar, 

além de ser a uma maneira de entender e expressar a percepção sobre os acontecimentos que 

ocorreram entre os sujeitos envolvidos nas vivências, entre os saberes e as ações.  

 Esta dissertação está organizada em três capítulos, sendo que os capítulos iniciais 

compreendem uma abordagem de caráter teórico sobre o fenômeno da violência no contexto 

escolar e sobre os componentes que caracterizam as principais práticas de gestão do 

conhecimento no âmbito das organizações. No primeiro capítulo, é abordado sobre o 

fenômeno da violência no contexto escolar. Nele, está presente uma abordagem sobre 

diversos pontos referentes a esse tema: caracterização da violência escolar, suas causas e 

efeitos, os tipos de violência escolar, o bullying e o cyberbullying como formas de violência 

escolar, a indisciplina como forma de violência escolar, a violência escolar no contexto da 

EJA, a agressão física como um tipo de violência escolar, a violência escolar e suas 

implicações no processo ensino-aprendizagem.  

 No segundo capítulo, encontra-se uma reflexão sobre a gestão do conhecimento e suas 

práticas no contexto das organizações. Será possível constatar que há diversas abordagens e 

formas de conceituar esse assunto. Não existe um único conceito, nem mesmo uma definição 

única, mas diferentes compreensões sobre as matérias que fornecem uma ideia da abrangência 

do tópico. Uma das definições mais utilizadas afirma que a gestão do conhecimento trata de 

um processo pelo qual as organizações buscam novas formas de criar e expandir o 

conhecimento. Outro tópico importante discutido nesse capítulo diz respeito às práticas de 

gestão do conhecimento. Elas podem ser entendidas como práticas organizacionais voltadas 

para a produção, retenção, disseminação, compartilhamento e aplicação do conhecimento nas 

organizações. 
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 No terceiro capítulo, o objetivo fundamental é, em primeiro lugar, descrever os dados 

coletados na pesquisa de campo ligados às práticas de gestão de conhecimento e, em seguida, 

fazer uma análise dos seus impactos sobre a violência na instituição pesquisada neste estudo. 

A pesquisa e a coleta de dados foram realizadas por meio de entrevistas com quatro 

profissionais que são responsáveis pela gestão da instituição. As entrevistas foram orientadas 

por um bloco de perguntas que visavam inferir sobre a existência de práticas de gestão do 

conhecimento na administração da instituição escolar. 

 Assim, a relevância desta pesquisa se justifica pela atualidade do tema. No contexto 

atual, ele tem sido um assunto muito debatido por vários agentes ligados aos sistemas 

educacionais, como professores, pais, alunos, e também, gestores educacionais. No entanto, 

poucas são as pesquisas que relacionam violência escolar com práticas de Gestão do 

Conhecimento. Acredita-se que, aqui, se encontra a importância desta pesquisa, pois, no 

ambiente escolar, a inclusão da gestão escolar na questão da violência é fundamental, uma vez 

que suas ações impactam diretamente na dinâmica do trabalho escolar, na ação da 

comunidade escolar e na sociedade.  
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1 O FENÔMENO DA VIOLÊNCIA NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

 

 Durante muito tempo, o ambiente escolar tem buscado alcançar sua finalidade de 

educar o educando. No entanto, verifica-se que esse espaço não consegue oferecer 

instrumentos necessários que garantam aos educandos a assimilação do conhecimento 

oferecido. Assim, observa-se, também, que fatores internos e externos afetam diretamente 

esse processo, sendo um dos principais, a violência escolar, que é um fenômeno que se 

apresenta e se manifesta nas escolas. 

 Em relação ao ambiente escolar, pesquisadores explicitam que as práticas de violência 

na década de oitenta eram conhecidas a partir das depredações ao patrimônio da instituição 

escolar. Eles sugerem que a depredação é um indicador de indefinição e de desordem que não 

pode ser avaliado apenas pela ótica do dano material, pois, as avarias de materiais assinalam 

para um processo de distanciamento e segregação social, em que a atividade desordeira indica 

uma renúncia ao que é designado ou constituído (YAMASAKI, 2007). Do mesmo modo, 

também está de acordo Peralva, que a partir da década de 1980, afirma 

 

[...] a sociedade brasileira sofreu profundas mudanças com o processo de 
redemocratização do País, que iriam repercutir mais tarde em todas as 
esferas sociais. Nessa conjuntura de mudanças, constatou-se o aumento da 
violência urbana, causada, entre outros fatores, pela desordem do processo 
de urbanização e da desigualdade social. A escola, ponto de convergência da 
representação de todas as camadas sociais também sofreu os efeitos dessa 
mudança (1997, p.154 apud GONÇALVES E TOSTA, 2008). 

 

 Segundo Araújo (2012) a violência escolar tem despertado um interesse crescente de 

pesquisas em âmbito mundial. Bispo e Lima (2014, p. 165) também reafirmam que “esse 

tema ganha espaço nas discussões e pesquisas acadêmicas na década de 1980, quando a 

violência no contexto escolar é analisada como resultado do processo de democratização das 

escolas”. A violência escolar é objeto de preocupação social crescente, tem assumido um 

caráter sistemático, provocando efeitos no desenvolvimento das vítimas e nos agressores 

(GIORDANI et al, 2017). 

 A violência é um problema histórico que tem suas raízes fincadas em macroestruturas, 

conferindo-lhe formas de expressão conjunturais (ARAÚJO, 2012). A questão da violência 

escolar não consiste em algo novo, uma vez que “no século XIX, houve, em certas escolas do 

2º grau, algumas explosões violentas, sancionadas com prisão” (CHARLOT, 2002, p.432), 
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assim como as relações bastante grosseiras entre alunos nos anos cinquenta ou sessenta. O 

autor, ainda, destaca que os atos de violência ocorridos no ambiente escolar, mesmo não 

sendo novidade, podem assumir formas e dimensões incomuns. 

De acordo com Stremel e Tigre (2014), os reflexos da violência escolar foram 

percebidos, inicialmente, nos portões da escola e, seguidamente, foram penetrando as demais 

dependências. Assim, as meras ações de indisciplina, empurrões e agressões verbais foram se 

transformando mais em agressões físicas com a utilização de lâminas, pedras, uso de bombas 

caseiras, armas de fogo, facas, dentre outros objetos alheios àquele contexto institucional. 

Assim, nesse ambiente, os atos de violência se caracterizam por comportamentos cuja 

intenção é a de causar danos materiais ao sujeito que recebe a ação, o que atinge sua 

integridade, seja ela física, psicológica ou moral. Segundo Charlot (2002), é preciso realizar a 

distinção conceitual entre violência na escola, à escola e a violência da escola. O autor se 

posiciona da seguinte forma: 

 

A violência na escola é aquela que se produz dentro do espaço escolar, sem 
estar ligada à natureza e às atividades da instituição escolar: quando um 
bando entra na escola para acertar contas de disputas de bairro, a escola é 
apenas um lugar em que ocorre uma violência que pode ter acontecido em 
qualquer outro local [...] A violência à escola está ligada à natureza e às 
atividades da instituição escolar: quando os alunos provocam incêndios, 
batem nos professores ou insultam, eles se entregam a violências que visam 
diretamente à instituição e àqueles que a representam. Essa violência contra 
a escola deve ser analisada junto com a violência da escola: uma violência 
institucional, simbólica, que os próprios jovens suportam através da maneira 
como a instituição e seus agentes o tratam (modos de distribuição das 
classes, atribuição de notas, de orientação; palavras desdenhosas dos adultos; 
atos considerados pelos alunos como injustos ou racistas, etc (CHARLOT, 
2002, p. 127). 

 

No estudo de Sposito (2001), é realizado um balanço relativo às relações entre 

violência e escola no Brasil, após a década de 1980.  Nesse balanço, examina-se os raros 

diagnósticos quantitativos em torno do assunto e a produção discente (dissertações e teses) na 

pós-graduação em Educação, no mesmo período. Mesmo sendo ainda incipiente e ter sido 

publicado no ano de 2001, o estudo já traça um quadro importante do fenômeno no Brasil, 

revelando as principais modalidades: ações contra o patrimônio (depredações, pichações) e 

formas de agressão interpessoal, sobretudo entre os próprios estudantes. Naquele momento 

histórico, a violência no ambiente escolar foi estudada tanto como decorrência de um 

conjunto significativo de práticas escolares impróprias, como também investigada como um 

dos aspectos que caracterizam a violência na sociedade contemporânea. Nesse último 
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enfoque, parte dos estudo se examinou a dinâmica de funcionamento de escolas localizadas 

em áreas sob a influência do tráfico de drogas ou do crime organizado. Outro pequeno 

conjunto buscou entender o comportamento dos estudantes como um modo de sociabilidade 

caracterizada pelas agressões e pequenas infrações, apontadas como selvageria, que seguiram 

a partir do processo civilizatório da sociedade atual. 

A propósito, a visibilidade acerca da questão do avanço da violência escolar, bem 

como suas implicações, teve início a partir de iniciativas no Ministério da Justiça, que sempre 

torna público o aumento do índice de criminalidade e de violência que envolve, 

principalmente, crianças e adolescentes. A partir de então, várias ações são empregadas a fim 

de cooperar para que as relações sociais e, especialmente, as que se desenvolvem no contexto 

escolar, evoluam de forma pacífica, renunciando o emprego de medidas enérgicas e em 

conjunto com a criação de políticas públicas (PRIOTTO, 2008). Em três exemplos 

apresentados por Gonçalves e Sposito (2002), pôde-se observar que a violência escolar tem 

provocado medo e pânico no dia a dia das escolas. Por causa disso, medidas têm sido 

adotadas, como, por exemplo, o policiamento ostensivo nos perímetros escolares para 

prevenir e combater a violência.  

 No entanto, mesmo quando não se tem diretamente a ação policial, as medidas 

empregadas, têm sido de caráter especialmente de controle e vigilância sobre as crianças e os 

adolescentes, tendo como expansão a utilização de detectores de metal na entrada das escolas, 

câmeras distribuídas nos corredores e pátios desses estabelecimentos, assim como, exames 

antidoping para detectar usuários de entorpecentes (GONÇALVES e SPOSITO, 2002). 

 A pesquisa realizada por Ristum e Silva (2010) objetivou compreender a percepção 

dos professores acerca do fenômeno da violência escolar, discutindo as especificidades das 

relações de ensino-aprendizagem, marcadas pelas características de uma escola inserida no 

sistema socioeducativo. Para a aquisição dos dados, foi empregado um questionário com 

questões estruturadas e semiestruturadas. Assim, foi constatado que, para os professores, as 

manifestações de violência ocorrem, na maioria das vezes, de maneira sutil e que afetam 

diretamente a sua atuação em sala de aula. 

 Da mesma maneira, Sarobo (2008) afirma que, é sutil a maneira como a violência 

escolar se manifesta. Assim, ela acontece na relação dos educandos com os conteúdos a serem 

assimilados, uma vez que muitos afirmam que os conteúdos ensinados não fazem sentido em 

suas vidas. Ocorre também, na relação dos educadores para com os discentes, sobretudo se 

aqueles agem de modo autoritário, não oportunizando o diálogo, colocando o educando em 
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situação de submissão, obrigando-o a obedecer e se conformar frente às regras estabelecidas. 

Sendo assim Giordani (2017) fala: 

 
A respeito da relação professor-aluno, há de se considerar a violência 
estabelecida entre esses atores, que muitas vezes não é fácil de ser 
constatada, pois geralmente ocorre por meio de abusos no relacionamento 
interpessoal. As diferenças geracionais carregam consigo diferenças de 
autoridade (pessoal e institucional), o que na relação pedagógica pode 
imprimir-se em uma relação de abuso de autoridade. Assim, tanto as 
violências simbólicas e psicológicas contra os alunos devem ser focalizadas 
no contexto da violência escolar, como também a vitimização dos 
professores neste ambiente, tanto direta quanto indiretamente. (GIORDANI 
et. al, 2017, p. 104). 
 
 

 Conforme Spósito (1998), nesse cenário, a unidade escolar, a fim de se proteger, 

cotidianamente se isola e se distancia do corpo social, utiliza-se de medidas protetivas e de 

segurança com objetivo de refrear as ações de violência. Para isso, vale-se de câmeras de 

vigilância, alarmes, muros altos, cercas eletrificadas, portão fechado, policiamento, dentre 

outros. No entanto, tais medidas, na prática, não são tão eficazes como se espera. Por isso, é 

preciso uma reflexão mais apurada sobre a manifestação da violência e suas causas. É preciso 

propor, também, possíveis alternativas para antecipar determinadas ações de violência. No 

próximo tópico, apresenta-se, portanto, uma abordagem a respeito da questão da violência 

escolar, mas com o intuito de destacar elementos que a conceituam e a caracterizam. 

 

1.1 CARACTERIZANDO A VIOLÊNCIA ESCOLAR  

 

 Ao se refletir sobre a temática da violência escolar, é necessário realizar algumas 

ponderações a respeito da definição do termo violência, uma vez que o tema é muito amplo. 

Segundo Bispo e Lima (2014, p. 162), “a palavra violência é utilizada para nomear condutas 

diversificadas e, em termos linguísticos, comporta múltiplas possibilidades de significação”. 

Para Moreira (2011), o termo violência advém do latim “vis”, que denota força, vigor e 

potência. De tal modo, em sua etimologia, o conceito de violência comporta elementos 

fundamentais a todo ser, como o vigor e a potência. Logo “pensamos em defender a hipótese 

de que violência não é acidente ou acaso no interior da condição humana, ou seja, a violência 

é mais familiar e próxima ao homem do que gostaríamos de aceitar” (MOREIRA, 2002, p. 

33). A passagem abaixo também apresenta elementos que definem a violência: 
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Numa situação de interação, um ou vários atores agem de maneira direta ou 
indireta, maciça ou esparsa, causando danos a uma ou várias pessoas, seja 
em sua integridade física, seja em sua integridade moral, em suas posses, ou 
em suas participações simbólicas e culturais (MICHAUD, 1989, p.10-11). 

 

  Tratando-se da violência no contexto escolar, há uma tendência de se entender, como 

violência, toda atitude indisciplinar proporcionada pelos alunos:  

 

[...] o conjunto de condutas indisciplinadas que sempre aconteceram nas 
escolas passou a ser interpretado e classificado como violências, elevando a 
diversidade de condutas desviantes a essa condição e segregando os alunos 
antes tidos como indisciplinados na categoria mais temida, segregadora e 
estigmatizante de violentos. Outro dado merece destaque inicial. Pesquisas 
vêm mostrando as conexões entre a violência infanto-juvenil e as violências 
de que crianças, adolescentes e jovens padecem. Entretanto, as indagações e 
as reações concentram-se mais na condição de réus e agentes infanto-juvenis 
de atos de violência do que na sua condição de pacientes e vítimas 
(ARROYO, 2007, p. 789). 
 
 

 Assim, é oportuno destacar o conceito de violência escolar e como ela se apresenta, 

mostrando como ocorre dentro dos muros da escola, incluindo todos os tipos de violência: 

 

[...] todos os atos ou ações de violência comportamentos agressivos e anti-
sociais, incluindo conflitos interpessoais, danos ao patrimônio, atos 
criminosos, marginalizações, discriminações, dentre outros praticados por 
entre a comunidade escolar (alunos, professores, funcionários, familiares e 
estranhos a escola) no ambiente escolar. Assim consideramos como 
violência escolar todos os fatos que ocorrem no ambiente escolar entendendo 
como sistema e espaço físico que causa (atos de agressões e violências) é o 
local onde se acentuam os problemas individuais. A violência escolar 
acontece entre a comunidade escolar (PRIOTTO, 2008, p.11130). 

 

 Quanto ao fenômeno da violência escolar, Furlong (2000, p.4) refere-se “como 

violência escolar: escola como sistema que causa ou acentua problemas individuais. E 

violência na escola: sendo escola como espaço físico onde se dão atos de agressão”.A 

violência propriamente dita comportaria os atos de violência que são identificados de uma 

maneira fácil como golpes, ferimentos, violência sexual, roubos, crimes, vandalismo, etc. No 

segundo plano, estão as humilhações, rebaixamentos, uso de expressões grosseiras, falta de 

respeito, dentre outras. No último plano, estão as práticas mais difíceis de serem reconhecidas 

como violência, uma vez que estão enraizadas no dia a dia escolar. A exemplo disso, tem-se a 

violência das relações de poder ocorridas em sala de aula ou a diminuição da autoridade do 

professor no contexto escolar (CHARLOT, 2002).Conforme, Boneti e Priotto: 
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Denominam-se violência escolar todos os atos ou ações de violência, 
comportamentos agressivos e antissociais, incluindo conflitos interpessoais, 
danos ao patrimônio, atos criminosos, marginalizações, discriminações, 
dentre outros praticados por, e entre a comunidade escolar (alunos, 
professores, funcionários, familiares e estranhos à escola) no ambiente 
escolar (BONETI e PRIOTTO, 2009, p. 162). 

 

 No estudo realizado por Pinheiro (2006), evidenciou-se que no ambiente escolar a 

violência contra o aluno pode provocar variados impactos à saúde, ou seja, prejuízo físico 

causado por ferimentos leves e, às vezes, graves, como também deficiência permanente ou de 

longo prazo, contusões, fraturas e, em seu grau máximo, mortes ocorridas por homicídio ou 

suicídio. Pode ocorrer, também, impacto psicológico, compreendendo dificuldades de 

desenvolvimento emocional, perturbações mentais, o que afeta diretamente a área 

comportamental. E, por último, mas não menos importante, existe a agressão sexual, o que 

pode acarretar infecções por vírus HIV/AIDS, DSTs (doenças sexualmente transmissíveis) e 

em muitos casos a gravidez precoce. Conforme Ristum e Silva (2010), na ótica dos docentes, 

a categoria violência escolar remete a ausência de educação doméstica, ausência de moral e 

ética, angústia, pânico, medo, família, adolescentes, desemprego, problemas sociais e recursos 

comunitários insuficientes. De acordo com Giordani: 

 

Os adolescentes estão sujeitos a maior exposição à violência familiar e 
comunitária do que outras faixas etárias, e a violência na adolescência se 
constitui em grave problema de saúde pública, que pode ser observado em 
todos os contextos de inserção – seja em famílias ou instituições. Além 
disso, também as instituições criadas no intuito de educar e proteger os 
adolescentes, como as escolas, podem se constituir como espaços de 
violação de seus direitos, retirando a cidadania a quem deviam conceder. As 
violências no espaço escolar possuem diferentes denominações de acordo 
com a sua natureza: violência na escola, estabelecida nas relações sociais 
dentro desse espaço; violência da escola, que é violência simbólica 
estabelecida por meio de exclusão, discriminação e dominação pelo uso de 
poder; e a violência contra a escola, que se dá pela desvalorização social da 
instituição escolar e da carreira docente (GIORDANI, 2017, p. 104). 

 

 No próximo tópico, segue-se uma abordagem sobre as causas e efeitos que levam à 

violência escolar. 
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1.2 AS CAUSAS E EFEITOS DA VIOLÊNCIA ESCOLAR  

 

 As causas da violência escolar são variadas e complexas, porém a procedência de 

todas elas pode estar relacionada às precárias condições econômicas e sociais designadas pelo 

desenvolvimento que foi praticado, ao longo dos últimos anos, no Brasil (PINO, 1995). Sobre 

as causas da violência na escola: 

 

Torna-se insuficiente buscar “a” ou “as” causa(s) do crescimento da 
violência banalizada: torna-se muito mais adequado compreender a violência 
atual num quadro de condicionantes relativizados, num entendimento da 
realidade social como algo complexo e mutável [...] (YAMAZAKI, 2007, p. 
83). 

  

 Para Yamasaki (2007), compreender a dimensão humana da violência escolar 

comporta compreender que  ela é construída histórica e culturalmente, pois as ações violentas 

não existiram sob o mesmo aspecto em todos os tempos. Antigamente usava-se a palmatória, 

que se refere a um dos castigos corporais praticados em sala de aula, pois  era considerada 

como um complemento pedagógico fundamental ao processo de disciplina e aprendizagem. 

No entanto, na atualidade, esse tipo de procedimento é tido como uma alegoria do passado e 

constitui um instrumento de agressão física, o que é passível de denúncia e de sanção judicial 

aos adultos que empregarem tal recurso, pois trata-se de uma ação  proibida, tanto pelo 

Código Penal como pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Para os pesquisadores: 

 
A análise das causas e das relações que geram condutas violentas no interior 
da instituição escolar impõe alguns desafios aos pesquisadores e 
profissionais do ensino, pois demanda tanto o reconhecimento da 
especificidade das situações como a compreensão de processos mais 
abrangentes que produzem a violência como um componente da vida social e 
das instituições, em especial da escola, na sociedade contemporânea 
(SPOSITO, 2004, p. 163). 
 
 

  Em seu livro intitulado Violência na Escola, Colombier (1989), assinala que as 

condições socioeconômicas, assim como familiares podem originar a violência escolar, uma 

vez que a entende como aquela perpetrada contra as instalações escolares e de alunos contra 

alunos. A partir desse ponto de vista, a violência se originaria no seio familiar, com a ausência 

de limites, de exemplos de boa conduta e desestruturação familiar. Assim, na questão 

socioeconômica estaria ações de exclusão social, carência de oportunidades, a influência dos 

meios de comunicação, bem como a ausência de perspectivas de futuro. 
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 Quanto a isso, vale destacar o destaque dado pela mídia a um fato relacionado à 

violência, em que uma professora aparece com o olho roxo, resultado de uma agressão 

perpetrada por um aluno no interior de uma unidade escolar. A professora foi agredida por um 

aluno de quinze anos, dentro de um colégio municipal na cidade de Indaial (SC), a cento e 

setenta quilômetros de Florianópolis. Marcia Friggi, professora de Língua Portuguesa e 

Literatura no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), publicou fotos de seu rosto 

ensanguentado no Facebook após as agressões e se disse “dilacerada”. A denúncia viralizou 

nas redes sociais e expôs uma das faces da violência nas escolas (LEÃO, 2017).  

 Silva e Salles (2010) assinalam para a importância do contexto familiar no cultivo da 

violência escolar. Ao discorrerem sobre o ambiente familiar, os estudos desses autores 

destacam uma relação entre violência infantil/juvenil e problemas nas relações familiares em 

sua perspectiva mais ampla. Assim, apontam para a relação entre conduta violenta e ruptura 

da estrutura familiar como a separação dos pais, conflitos nos relacionamentos familiares, 

falta de habilidade dos pais em lidar com as crianças e dificuldade em impor limites aos  

filhos. Ainda, conforme os autores: 

 

Os estilos parentais de imposição de disciplina marcados por práticas 
disciplinares autoritárias, inconsistentes e punitivas e permissivas 
contribuem para que as crianças sejam excluídas por seus iguais e para a 
ocorrência de comportamentos violentos. O comportamento agressivo que se 
manifesta no interior das famílias pautadas por este tipo de comportamento 
se generaliza. Os comportamentos violentos que até então apareciam apenas 
no contexto privado da família surgem também no meio escolar, tanto na 
sala de aula quanto na relação com os amigos, e depois nas ruas. Postula-se 
com isso um modelo de transferência da violência: família, escola, rua 
(SILVA E SALLES 2010, p. 2170). 

  

 

 Segundo Arroyo (2007), a instituição escolar não tem dialogado com a sociedade de 

maneira efetiva e isso, consequentemente, desemboca no isolamento da instituição, o que cria 

uma barreira para o debate público acerca das dificuldades que ocorrem no interior da escola. 

Assim, mesmo com avanços no sistema educacional, o autor reafirma a questão da cultura de 

isolamento das escolas, uma vez que apresenta a hipótese de que, é possível que a instituição 

escolar tenha passado a reduzir o seu papel de ensinar, a comunicar conteúdos, aptidões e 

capacidades voltadas ao trabalho, assumindo uma preocupação mais voltada às exigências do 

mercado, do que aos grandes desafios da sociedade. 

 Charlot (2002a) e Sposito (2001) destacam o posicionamento geográfico da unidade 

escolar, bem como a presença do crime organizado na região em que se localiza a escola. Sua 
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influência direta na violência escolar tem sido objeto de estudo. Assim, apontam os autores, 

que esses estudos têm assinalado que não existe uma relação, necessariamente direta, entre as 

condições geograficamente apresentadas com a violência escolar, pois existem escolas 

situadas em regiões com alto índice de violência que não apresentam atos de violência, como 

também existem escolas com registros recorrentes de violência em regiões consideradas não 

violentas. 

 La Taille (2000), por sua vez, problematiza a influência exercida pela própria 

sociedade como determinante das ações violentas no ambiente escolar. Assim, para o autor, os 

valores sociais atingem diretamente as relações estabelecidas no seio escolar, uma vez que, 

cotidianamente, vive-se em uma sociedade individualista sem quaisquer parâmetros para o 

estabelecimento de limites e que parâmetros e diretrizes são tidos como métodos autoritários 

que bloqueiam a liberdade dos educandos. Assim sendo, a tendência é o ambiente escolar se 

amoldar à sua cultura, favorecendo uma forma de socialização individualista, em que 

assinalar para a valorização da violência como um meio para se atingir metas pessoais é uma 

forma de auto afirmação (SILVA e SALLES, 2010). Nessa mesma linha de raciocínio, Sarobo 

(2008), afirma que a violência ocorrida na sociedade, bem como no meio familiar, da mesma 

maneira se manifesta no ambiente escolar, quer seja dos estudantes para com a escola, como 

aquela provocada pelo próprio meio escolar. Um exemplo disso são os alunos que, quando 

chegam do ensino fundamental um para o ensino fundamental dois,apresentam grande 

mudança de comportamento pelo fato de mudar o porte de um estágio para o outro. Assim, 

percebe-se que o espaço escolar propicia a extensão da socialização iniciada no próprio 

ambiente escolar e familiar com a influência de valores.  Desse modo, a instituição escolar 

também pode ser produtora de violência: 

  

A instituição escolar não pode ser vista apenas como reprodutora das 
experiências de opressão, de violência, de conflito advinda do plano 
macroestrututal. É importante argumentar que, apesar dos mecanismos de 
reprodução social e cultural, as escolas também produzem sua própria 
violência e sua própria indisciplina (GUIMARÃES, 1996, p. 77). 

 

  Vistas e abordadas as características, bem como as causas e efeitos da violência 

escolar, serão, agora, apresentados, os tipos de violência. 
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1.3 OS TIPOS DE VIOLÊNCIA ESCOLAR  

 A escola no contexto atual, além de promover o ensino e a aprendizagem tem, 

também, ocupado-se em resolver problemas que impedem o processo educacional e de 

aprendizagem, assim como as relações dos indivíduos e, entre esses problemas, encontra-se a 

violência. Para Teixeira e Porto (1998, p. 60), tal como na sociedade, na escola, as situações 

potencialmente geradoras de violência são permanentes, e não, apenas, conjunturais. Não 

obstante, os atos ou condutas rotulados como violentos são os mais variados e isso requer uma 

reflexão mais apurada. 

 A princípio, tem-se a violência ocorrida na escola que está relacionada inteiramente à 

natureza e atividades do ambiente escolar. De acordo com Charlot (2002, p. 434), “quando os 

alunos provocam incêndios, batem nos professores ou os insultam, eles se entregam a 

violências que visam diretamente à instituição e aqueles que a representam”.Assim sendo, a 

violência ocorrida em relação à instituição escolar acontece por ações de depredação, furtos e 

roubos aos bens da instituição, sendo que esta categorização inclui também as ações de 

vandalismo advindo de agentes não ligados ao contexto escolar agindo contra a instituição 

escolar (SANTOS, 2011). O primeiro tipo de violência a se falar é o bullying e o 

cyberbullying, muito comuns em nossas escolas. 

 

 

1.3.1 O BULLYING E O CYBERBULLYING COMO FORMAS DE VIOLÊNCIA ESCOLAR 
 
 Uma espécie de violência muito comum nas escolas é a prática do bullying e 

cyberbullying, (este quando ocorre por intermédio da internet ou telefone celular). Pode 

manifestar-se por comportamentos de agressividade física, atitudes verbais, maus tratos 

psicológicos e ataques à propriedade. Assim, o bullying é uma expressão advinda da língua 

inglesa, utilizado com essa configuração pela dificuldade que se tem de ajustá-lo à língua 

portuguesa. Mesmo assim, são comuns as situações em que são empregados sinônimos como 

zoar, ameaçar, intimidar, humilhar, chantagear, agredir, atacar, difamar, roubar, excluir ou 

caluniar. Sempre existe o envolvimento de pelo menos dois indivíduos: aquele que agride e 

aquele que é vitimizado (LOPES NETO, 2006; PINHEIRO, 2006; TRAUTMANN M., 2008; 

SOUZA, FERNANDES E MARTINS JR, 2013). 

 O bullyingé um tipo de violência que ocorre de maneira velada e que evidencia a falta 

de ética, na qual o autor quer ocasionar uma consternação a uma pessoa, a fim de sustentar 

uma aparência de domínio, de virilidade e de força psicológica sobre os demais (STREMEL e 
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TIGRE, 2014). Trata-se, portanto, de indivíduos que almejam controle e reconhecimento por 

meio da diversão, à custa do sofrimento alheio. Na escola, manifesta-se por brincadeiras 

inadequadas, apelidos pejorativos nos colegas, menosprezo, constrangimento, ameaças e, 

ainda, o furto de objetos (SOUZA, FERNANDES E MARTINS JR, 2013).A passagem abaixo 

demonstra elementos que caracterizam esse tipo de violência: 

 

[...] bullying é um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas 
que ocorrem sem motivação evidente, adotado por um ou mais alunos contra 
outro(s), causando dor, angústia e sofrimento. Insultos, intimidações, 
apelidos cruéis, gozações que magoam profundamente, acusações injustas, 
atuação de grupos que hostilizam, ridicularizam e infernizam a vida de 
outros alunos levando-os à exclusão, além de danos físicos, morais e 
materiais (FANTE, 2005, p. 28-29). 

 

 No entanto, de acordo com Pinheiro (2006), a violência escolar não se dá somente 

entre os alunos e destes para com o docente. Existem relatos, do mesmo modo, de violência 

por parte dos docentes e outros agentes educacionais escolares contra os alunos. Assim, são 

narrados castigos físicos dentre outros modos desumanos e humilhantes de tratamento ou 

penalidade, agressão sexual, assim como aquela fundamentada no gênero, e o bullying, já 

abordado por este estudo.  

 No estudo realizado por Idalgo (2009), são apontadas pistas para uma discussão 

específica sobre a violência escolar. Para tanto, metodologicamente, foram empregadas 

entrevistas abertas realizadas durante um Projeto de Discussão sobre Bullying Escolar com 

alunos do Ensino Médio do Colégio Onze de outubro, no município de Cambé, no ano de 

2009. Assim, em entrevista aberta com alguns desses educandos, escolhidos aleatoriamente, 

sobre a existência do bullying escolar em tal instituição, todos enfatizaram a sua existência. 

Segue um dos relatos:  

Quase todo dia acontecem xingamentos, ameaças, palavrões. Às vezes 
parece que vai haver briga, mas fica só no bate-boca. Tem uns que já chega 
provocando os outros. Parece que “tá” com raiva do mundo. Mas como 
todos já estão acostumados, porque são sempre os mesmos, ninguém aceita 
as provocações. Às vezes alguns são humilhados, mas depois tudo passa 
(IDALGO, 2009, p. 5). 

 

 Quando os agressores notam que estão conseguindo provocar o alvo, sentem-se 

vencedores e sem nenhuma criatividade, continuam repetindo o mesmo padrão de ataque 

(SOUZA, FERNANDES E MARTINS JR, 2013). Ainda no estudo de Idalgo (2009), outro 

educando ressalta que determinadas ações causam influência em toda a coletividade:  
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É muito chato ficar ouvindo palavrões e ofensas de todo tipo. Tem gente que 
acha graça, mas eu acho a coisa mais feia do mundo. A gente até perde o 
gosto de assistir a aula. Muitas vezes começa com brincadeirinhas, com 
conversas atravessadas, com indiretas, de repente começa a “baixaria”. 
Quando é uma pessoa amiga envolvida outros já entram na discussão. Na 
verdade, todo mundo sai prejudicado (IDALGO, 2009, p. 05).  

 

 Nesse mesmo sentido, Souza, Fernandes e Martins Jr. (2013) destacam que o bullying 

é um fenômeno bastante complexo. A vítima é, muitas vezes, um indivíduo mais fraco ou 

novo e, por isso, os autores da violência se aproveitam da insegurança, ansiedade e da falta de 

capacidade para se defender. Ao ser perguntado sobre o que gera as provocações, um dos 

entrevistados citou três motivos: 

 

O que leva uma pessoa a ser violenta é a inveja da outra, o se sentir incapaz 
de ser melhor e a vontade de se impor perante os outros. A pessoa não quer 
que o outro tenha o prestígio que tem, isso incomoda, por isso fica “zoando” 
e querendo intimidar a pessoa para se sentir superior. No fundo quem faz 
isso é porque se sente incapaz de competir com o outro de igual para igual, 
quer mostrar que é melhor no grito. Ele pensa que o mais valentão tem mais 
respeito e prestígio. Eu não concordo, acho que ser valentão é não estar bem 
consigo mesmo, é uma forma de demonstrar seu descontentamento consigo 
mesmo (IDALGO, 2009, p. 06). 
 
 

 O próximo tipo de violência frequente nas escolas é a indisciplina que prejudica a 

transmissão do conhecimento, como também a socialização dos alunos. 

 

 

1.3.2 A INDISCIPLINA COMO FORMA DE VIOLÊNCIA ESCOLAR 

 

 Para falarmos de indisciplina precisamos inicialmente entender o que ela significa, 

tendo primeiro em conta o significado de “disciplina”. Segundo Souza, Fernandes e Martins 

Jr. (2013, p. 11), a indisciplina é “toda ação moral executada pelo sujeito e que esteja em 

desacordo com as leis impostas ou construídas coletivamente, tendo o indisciplinado 

consciência ou não deste processo de elaboração”. No espaço escolar, a indisciplina é outro 

termo que se confunde e se interpenetra com o de violência na escola. Assim sendo, a 

indisciplina consiste naquelas condutas que violam mais diretamente as regras criadas para 

garantir a realização do trabalho pedagógico, caracterizando-se, principalmente, pela não 

aceitação e cumprimento das regras de convívio ajustadas ou constituídas para o bom 



 
 

22 
 

funcionamento da instituição escolar (STREMEL e TIGRE, 2014). Em relação a isso, é 

possível afirmar o seguinte: 

 

[...] a grande parte dos comportamentos de indisciplina que as investigações 
feitas na escola têm posto em evidência infringe normas escolares ou sociais 
que têm como valia principal assegurar as condições de funcionamento do 
ensino-aprendizagem e garantir a socialização dos alunos [...] 
(GONÇALVES e TOSTA, 2008, p.32). 

 

 No espaço escolar, ainda se encontram atos de incivilidades, que conforme 

Abramovay, Cunha e Calaf (2009, p.25), são exibições de comportamentos desafiantes da 

autoridade, signos de indiferença em relação aos outros: insultos, pequenas degradações dos 

espaços públicos, ocupação de lugares, barulhos, odores, abandono de objetos e lixo em locais 

de uso coletivo. De acordo com isso, podemos observar que: 

 

O aluno-problema é tomado, em geral, como aquele que padece de certos 
supostos “distúrbios psico-pedagógicos; distúrbios estes que podem ser de 
natureza cognitiva (os tais “distúrbios de aprendizagem”) ou de natureza 
comportamental, e nessa última categoria enquadra-se um grande conjunto 
de ações que chamamos usualmente de “indisciplinadas”. Dessa forma, a 
indisciplina e o baixo aproveitamento dos alunos seriam como duas faces de 
uma mesma moeda, representando os dois grandes males da escola 
contemporânea, geradores do fracasso escolar, e dos dois principais 
obstáculos para o trabalho docente, surgindo assim o termo “violência 
escolar” (SOUZA,FERNANDES E MARTINS JUNIOR, 2013, p. 10) 
 

 Esses comportamentos, segundo Stremel e Tigre (2014), expõem situações que 

contestam as regras do bom convívio. São condutas que dilaceram regras constituídas pela 

sociedade e, não estando em conformidade com as normas e valores adotados por um 

conjunto de pessoas, num tempo e espaço definidos, são consideradas incivilizadas e são 

repelidas, julgadas como indesejáveis e uma ameaça à ordem constituída (STREMEL e 

TIGRE, 2014, p. 06).Sobre as raízes da indisciplina, inferimos que: 

 

Na maior parte das escolas a indisciplina quase sempre emana de três focos: 
a escola e sua estrutura, o professor e sua conduta, e o aluno e a bagunça. 
Então, a escola deve procurar o foco da indisciplina e tentar corrigir na raiz 
do problema (SOUZA, FERNANDES e MARTINS JR, 2013, p. 10). 
 
 

 Há, portanto, a necessidade de serem analisados os focos de onde partem as ações de 

indisciplina. Se estas ocorrem pela falta de estrutura da instituição em controlar materiais e 

espaços para atividades, necessita-se de maior investimento nas ferramentas e construção de 
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novos espaços de aprendizado e convívio. Se a indisciplina ocorre devido à conduta do 

docente, há que se investir em treinamento e capacitação para que o profissional encontre 

novas formas de lidar e estimular os alunos ao aprendizado.  Já se for relacionada aos alunos e 

sua capacidade de influenciar outros alunos a seguirem condutas indisciplinares, a tarefa pode 

envolver processos interdisciplinares como a atuação de psicólogos, pedagogos, assistentes 

sociais e outros profissionais que possam atuar de forma assertiva no foco da indisciplina. 

Com relação a esta questão pode-se afirmar que: 

 

Devido à complexidade e a intensidade com que os problemas de 
indisciplina têm sido vivenciados no cotidiano escolar, vê-se que a escola 
precisa desenvolver políticas internas para lidar de forma preventiva com a 
indisciplina e o bullying, precisa também de uma mudança de postura do 
professor com relação às rotulagens dos alunos, planejar melhor as aulas 
com novas metodologias e aulas mais dinâmicas e atrativas para que possam 
chamar a atenção dos alunos (SOUZA, FERNANDES E MARTINS JR., P. 
13). 
 
 

 Mas é importante notar que a violência também se encontra na Educação de Jovens e 

Adultos, como é possível verificar no próximo tópico. 

 

 

1.3.3 A VIOLÊNCIA ESCOLAR NO CONTEXTO DA EJA 

 

 Nas Diretrizes Curriculares da EJA (p. 16), encontramos que ao  

 

longo da história do Brasil, desde a colonização portuguesa, constata-se a 
emergência de políticas para a educação de jovens e adultos focadas e 
restritas, sobretudo, aos processos de alfabetização, de modo que é muito 
recente a conquista, o reconhecimento e a definição dessa modalidade como 
política pública de acesso e continuidade à escolarização básica. 

 

 A EJA foi concebida para os alunos que não tiveram oportunidade de estudar na época 

certa e na idade escolar. Foi oferecida para aqueles que não conseguiram estudar na infância, 

são maiores de idade e estão no mercado de trabalho. Assim, como está nas Diretrizes 

Curriculares da EJA, p. 29 e 30: 

 

Compreender o perfil do educando da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
requer conhecer a sua história, cultura e costumes, entendendo-o como um 
sujeito com diferentes experiências de vida e que em algum momento afastou-
se da escola devido a fatores sociais, econômicos, políticos e/ou culturais. 
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Entre esses fatores, destacam-se: o ingresso prematuro no mundo do trabalho, 
a evasão ou a repetência escolar. 

 

 Portanto,  

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), como modalidade educacional que 
atende a educandos-trabalhadores, tem como finalidades e objetivos o 
compromisso com a formação humana e com o acesso à cultura geral, de 
modo que os educandos aprimorem sua consciência crítica, e adotem atitudes 
éticas e compromisso político, para o desenvolvimento da sua autonomia 
intelectual. O papel fundamental da construção curricular para a formação dos 
educandos desta modalidade de ensino é fornecer subsídios para que se 
afirmem como sujeitos ativos, críticos, criativos e democráticos. Tendo em 
vista esta função, a educação deve voltar-se a uma formação na qual os 
educandos possam: aprender permanentemente; refletir de modo crítico; agir 
com responsabilidade individual e coletiva; participar do trabalho e da vida 
coletiva; comportar-se de forma solidária; acompanhar a dinamicidade das 
mudanças sociais; enfrentar problemas novos construindo soluções originais 
com agilidade e rapidez, a partir do uso metodologicamente adequado de 
conhecimentos científicos, tecnológicos e sócio históricos (KUENZER, 2000, 
p. 40). 
 
 

 No estudo realizado por Laan (2017), é apresentada uma discussão acerca da 

problemática da violência na escola nos anos iniciais da modalidade EJA (Educação de 

Jovens e Adultos) no município de Jaguarão-RS. A referida problemática foi apresentada por 

meio da metodologia de estudo de caso, que se ateve à análise de situações de violência 

protagonizadas por alunos em sala de aula. O que se observou é que a violência também 

envolve a relação/mediação entre o professor e o aluno na sala de aula, indicando que ela se 

faz presente nesse processo. Isso acontece quando o professor não consegue ter domínio de 

sala e os alunos começam a fazer bagunça, o que pode ser exemplificado por atitudes, como 

conversas, passear pela sala de aula entre as carteiras, celular com fone de ouvido ou até 

mesmo dormindo debruçado sobre a carteira, sendo assim impossível o professor continuar 

com sua aula. E quando o professor se manifesta, tentando se impor com autoridade, os 

alunos gritam e enfrentam o professor com palavras de baixo calão, com total desrespeito e 

desacato a sua autoridade. Entretanto, esse comportamento de desrespeito pode gerar uma 

confusão entre o que é e o que não é de alçada do professor em sala de aula.  

 Numa reflexão sobre o papel do professor diante da indisciplina, Souza, Fernandes e 

Martins Jr (2013), reforçam que “a tarefa de educar não é responsabilidade da escola, é tarefa 

da família, ao docente cabe repassar seus conhecimentos acumulados” (p. 11). Nesse caso, a 

solução pode estar na forma da relação entre professor e aluno, ou seja, a forma como suas 

relações e vínculos se estabelecem ou ainda resgatar a moralidade do discente, por meio da 
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relação com o conhecimento que deve ser construído socialmente, sem rigidez ou 

autoritarismo. 

 Mas, no objeto de análise desse estudo, entendeu-se, também, que a ocorrência da 

violência tem múltiplos fatores e que, dessa maneira, não se limitam ao interior da escola. No 

ensino regular, principalmente o fundamental um e dois, percebem-se brincadeiras que 

acabam originando agressão física. 

 

 

1.3.4 AGRESSÃO FÍSICA COMO UM TIPO DE VIOLÊNCIA ESCOLAR 

 

 Em estudo realizado por Santos (2011), abordou-se a violência no contexto escolar, 

fazendo-se uma concisa análise acerca do enfrentamento da violência. Os objetivos 

consistiram em: compreender a abordagem histórica da violência, estabelecer a distinção entre 

violência – incivilidade – indisciplina, explicar as manifestações da violência na escola, 

violência da escola e violência à escola e identificar as ações realizadas na escola para 

minimizar o fenômeno da violência. O que se verificou é que a escola não está preparada para  

enfrentar os diários episódios de violência porque não dispõe de ações eficazes. Com efeito, 

as ações realizadas na escola para o enfrentamento da violência são isoladas e pouco efetivas, 

visto que não produzem resultados satisfatórios. 

 Marçal et al. (2010) também já observara,em seu estudo em uma instituição escolar, 

um índice de violência acentuado, como agressões físicas e, até mesmo, lesões corporais, 

geradas por algumas brincadeiras adotadas pelos alunos nos intervalos do recreio. Essa atitude 

acabava por criar sérios problemas com as famílias dos educandos e com a integridade física 

dos alunos. A partir disso, os pesquisadores buscaram pesquisar sobre as agressões e as 

brincadeiras, dentro de uma metodologia de resgate de jogos e brincadeiras tradicionais, à luz 

de teorias referentes a essa problemática. Assim, foram observadas brincadeiras violentas no 

pátio do colégio, que são apresentadas no quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – Brincadeiras violentas. 

BRINCADEIRA COMO A BRINCADEIRA É PRATICADA 

Montinho Forma-se um grupo encostado na parede e as crianças se 
empurram entre si. Quando um cai, os outros sobem em cima dele 
de maneira a formar um montinho. Alguns até pulam em cima do 
montinho. 
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Hoje não As crianças combinam um gesto como cruzar os dedos, por 
exemplo. Quando uma delas não está com dedos cruzados, a outra 
tem o direito de dar um soco nas costas dela de punho fechado. 

Ganha a brincadeira quem der o soco no outro primeiro. 

Hormônio (As crianças deram o nome de “hormônio” à brincadeira querendo 
se referir a “neurônio”) Segue as mesmas regras do Hoje não, 
porém no lugar de dar soco nas costas as crianças dão tapas com a 
mão aberta na nuca do outro para “matar os hormônios”. 

 

Passou levou 

Usa-se uma garrafa de plástico ou uma tampinha de garrafa. Os 
jogadores tentam chutar esse material entre si, tentando passá-lo 
por baixo das pernas do outro. Quando isso acontece os jogadores 
passam a chutar o jogador que deixou que o material passasse por 
baixo de suas pernas. Este, por sua vez, deve correr até uma porta e 
encostar nela, assim os outros param de chutá-lo e a brincadeira 
recomeça. 

Mão negra Durante a conversa entre as crianças, se uma delas falar um 
palavrão, as outras começam a chutar, dar tapas e empurrões até 
que a criança diga “mão negra”. 

Fonte: Marçal et al., 2010, p. 128. 

  

 Assim sendo, a partir das observações realizadas nos intervalos, buscou-se ensinar aos 

alunos brincadeiras tradicionais com o objetivo de incentivá-los a brincar de maneira 

saudável, a fim de diminuir os casos de violência (Marçal, et al., 2010). 

 No Quadro 2, são apresentadas algumas das brincadeiras tradicionais ensinadas aos 

alunos: 

 

Quadro 2 – Brincadeiras tradicionais resgatadas e ensinadas aos alunos. 

BRINCADEIRA COMO A BRINCADEIRA É PRATICADA 

Bambolê Trata-se de um círculo feito de cano que, geralmente, as crianças 
rodam ao redor da cintura, nos braços, nas pernas, nas mãos, 
podendo utilizar muitas variações. 

Escravos de Jó Usam-se bloquinhos de madeira coloridos. As crianças sentam-se 
em círculo, cada uma com um bloquinho de madeira na mão e 
cantam a música “Escravos de Jó” enquanto passam os bloquinhos 
um para o outro e fazem gestos. 
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Passa, passa Duas crianças dão as mãos acima da cabeça enquanto outras 
passam entre elas e cantam a música “Passa, passa, cavaleiro”. 

Roda As crianças organizam-se em roda de mãos dadas e giram 
cantando músicas como “Roda cutia”, “Atirei o pau no gato”, 
“Ciranda cirandinha”, entre outras. 

Terezinha de Jesus É uma variação da brincadeira de roda. As crianças organizam-se 
em círculos de mãos dadas e escolhem quatro delas para 
representarem os papéis de Terezinha, seu pai, seu irmão, e aquele 
a quem Tereza dá a mão enquanto as outras rodam e cantam a 
música “Terezinha de Jesus”. 

Rouba bandeira Precisa-se de uma quadra, dividida ao meio, em que cada lado 
pertencerá a uma equipe. Formam-se duas equipes de quatro ou 
cinco pessoas cada uma. São necessárias duas bandeiras, que são 
colocadas uma de cada lado da quadra. O objetivo do jogo é uma 
equipe roubar a bandeira da outra. Ganha o jogo a equipe que 
primeiro conseguir roubar a bandeira sem esbarrar em nenhum 
participante da equipe adversária. 

Pula elástico Usa-se um elástico de mais ou menos 5 metros. Duas crianças 
prendem esse elástico nas pernas enquanto uma terceira pula o 
elástico com variações que elas determinam antes de começar o 
jogo. 

Fonte: Marçal et al., 2010, p. 128-129. 

 

 No contexto da pesquisa, Marçal et al. (2010) constatou que os jogos aplicados de 

maneira saudável são importantes para o desenvolvimento da criança, pois a interação com o 

outro torna possível a sua evolução no meio social. Além disso, a partir da dinâmica dos 

jogos, a criança evolui moral, cognitiva, política e emocionalmente, pois isso se dá quando ela 

concorda com as regras do jogo e as coloca em prática.  

 Outro relato apresentado, por ocasião da pesquisa de Santos et al. (2010), aborda uma 

experiência vivenciada a partir do Projeto Eu Quero Paz, Não Quero Guerra!, realizado em 

2008 por um grupo de estudos formado por professores da Rede Estadual de Ensino do 

Paraná. O tema abordado foi o enfrentamento da violência e foi desenvolvido nos anos finais 

do ensino fundamental no Colégio Estadual Frederico Guilherme Giese, situado em Piên-PR. 

Todos os alunos receberam um questionário ao qual responderam sem se identificar. Assim, 

as professoras fizeram uma sondagem sobre o que tais alunos pensam e vivenciam com 

relação ao tema, com o intuito de organizar melhor a sequência de atividades. 
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 Na escola de Piên, o questionário sobre violência também foi aplicado a um grupo de 

alunos, sendo este composto por cinquenta por cento de meninos e cinquenta por cento de 

meninas, no qual a maior parte reside com o pai e a mãe e presenciaram violência tanto verbal 

quanto física. Cinco por cento disseram não ter sofrido nenhum tipo de violência, quarenta 

por cento afirmaram pedir ajuda diante de atos violentos, enquanto trinta e cinco por cento 

reagem da mesma forma (com violência), vinte e cinco por cento agem de forma indiferente e 

sessenta e um por cento confessam já ter praticado alguma ação violenta. Mas, embora haja o 

predomínio da violência, como é possível notar, a relação familiar é considerada ótima para 

cinquenta e seis por cento dos alunos. Para oitenta e sete por cento dos entrevistados, a escola 

representa o espaço para o conhecimento e que os tipos de violência mais frequentes nela são 

a verbal, a física, a racial e a discriminação. Quanto a isso, ao serem perguntados sobre 

sugestões para diminuir a violência na escola, eles recomendaram não reagir, ter mais 

orientações, uma melhor administração, mais presença dos professores, ter mais segurança e 

mais projetos. Tendo conhecimento dos tipos de violência é pertinente saber como essa 

violência implica no ensino-aprendizagem. 

 

 

1.4 A VIOLÊNCIA ESCOLAR E SUAS IMPLICAÇÕES NO PROCESSO ENSINO-
APRENDIZAGEM 

 
 Que a violência ocorrida em um ambiente escolar prejudica a aprendizagem do 

estudante é algo fácil de entender, porém, como isso ocorre é algo mais complexo do que se 

pensa. Assim, para dar início a essa discussão, propõe-se a apresentação de um caso que 

servirá de pressuposto para essa etapa do presente estudo.    

 

Daniela, a professora de Luan, não sabe mais o que fazer com o adolescente 
que se mostra todo o tempo muito agressivo e com um palavreado inadequado 
com todos da escola. Constantemente se comporta com violência, dando 
chutes nas portas, cadeiras e carteiras, destruindo bens da escola. Agride e 
ameaça os colegas de turma constantemente, especialmente em sala de aula, 
mas Daniele recebe queixas dos colegas evidenciando que esse 
comportamento também é comum durante o recreio e no entorno da escola, 
nos momentos de entrada e saída das aulas. A situação se complicou quando 
Luan xingou Daniele, pois não quis ficar quieto e tentou agredi-la, saindo de 
sala seguro pelos colegas. Daniele, sem condições de prosseguir a aula, 
dispensou a turma e foi tentar se acalmar e pensar sobre o que fazer. Daniele 
sabia que a relação de Luan com os demais professores da escola nos anos 
anteriores era sempre tensa, que ele não aceitava as regras estabelecidas pela 
escola, que não ouvia a opinião dos colegas e que, principalmente, não 
reconhecia a autoridade dos professores, principalmente os do sexo feminino. 
Já havia chutado uma professora quando era mais novo e a situação tinha se 
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‘ajeitado’ com a chamada da família na escola para tomar providências. Para 
complementar a difícil situação, Luan mostra completo desinteresse em 
relação às atividades propostas pelos professores, mantendo comportamento 
cínico e dissimulado em sala de aula (ASSIS e MARRIEL, 2010, p. 45). 
 
 

 A partir do caso exposto anteriormente, observa-se que a situação vivida pela 

professora Daniele com o aluno Luan é típica dos problemas existentes no cotidiano de muitas 

escolas, ou seja, atitudes agressivas dos alunos para com seus pares, assim como para com a 

equipe educacional (ASSIS e MARRIEL, 2010). É importante destacar que a violência, sendo 

ela psicológica ou física, faz com que a sala de aula seja transformada em ambiente 

inapropriado para a aprendizagem, sendo que, no espaço público escolar, encontra-se a 

exclusão social que se compõe em mais um fator de agravamento ao qual os alunos estão 

submetidos, principalmente aqueles de baixo nível socioeconômico (RISTUN, 2010). 

Para Silva (2005), o atual currículo escolar não corresponde ao que as realidades dos 

alunos necessitam e isso suscita agitação, falta de interesse ao que lhes é ensinado, fazendo 

com que o aprendizado não ocorra. Tendo como foco, justamente, a aprendizagem, o estudo 

realizado por Teixeira e Kassouf (2015) objetivou mensurar o impacto da violência sobre o 

desempenho escolar dos alunos do estado de São Paulo no ano de 2007. Essa pesquisa teve 

como resultado a demonstração de que a violência nas escolas diminui em 0,54% a 

probabilidade de os alunos da terceira série do ensino médio apresentarem um desempenho 

satisfatório em matemática. Esse estudo permite, então, que se conclua o seguinte: um aluno 

do mesmo sexo, mesma cor e mesmo nível socioeconômico pode apresentar um rendimento 

escolar menor caso estude em uma escola com mais violência. Porém, não é possível afirmar 

com exatidão de que forma o impacto da violência se materializa sobre o desempenho escolar. 

No entanto, pode-se inferir que a violência nas escolas diminui o nível de concentração dos 

alunos, reduz a frequência às aulas e aumenta a desmotivação e rotatividade por parte dos 

professores. A partir de tal constatação, os autores afirmam esperar que políticas públicas 

sejam implementadas com a finalidade de abrandar a violência e aumentar a probabilidade de 

desenvolvimento econômico do estado e, por conseguinte, do país. 

 A interferência da violência no desenvolvimento cognitivo dos alunos é uma questão 

de evidente preocupação para os profissionais de educação, conforme ressalta a passagem 

abaixo: 

 

Como já se tem conhecimento, toda a aprendizagem se processa numa 
interação entre as condições internas da criança ou adolescente, as condições 
externas do meio físico e social e os objetos do conhecimento, representados 
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pela leitura, escrita, a variedade de disciplinas, valores e atitudes que 
circulam na escola. No caso de haver um ambiente escolar, familiar ou 
comunitário atravessado por situações de violência, seu reflexo ocorrerá, de 
alguma forma, na aprendizagem do aluno (AVANCI, PESCE e FERREIRA, 
2010, p.198).  
 
 

 Assim, traumas, limitações circunstanciais, ambiente de tensão influenciam na evasão 

escolar ou fazem com que o aluno tenha dificuldades de concentração, tenha menor 

desempenho e, consequentemente, adquira menos formação moral e cultural. Nesse sentido, a 

saída pode encontrar-se em diversos caminhos diferentes, sendo que, em quaisquer deles, a 

participação escolar, familiar e estatal é essencial (AVANCI, PESCE e FERREIRA, 2010). 

 O estudo de Assis et al. (2007), sobre adolescentes cariocas, assinala que os alunos 

com desempenho escolar abaixo da média são os que tem menos supervisão familiar,  

apresentam os piores relacionamentos com pais e professores, têm pouco apoio no ambiente 

em que estudam e moram, utilizam entorpecentes, cometem mais transgressões sociais, tem 

problemas psicológicos, são caracterizados com baixa auto estima, demonstram insatisfação 

com a vida em si e estão quase sempre entre as maiores vítimas de violência familiar e 

escolar. Nesse sentido, conclui-se que o aluno com mais dificuldades escolares, 

frequentemente, encontra-se envolvido em circunstâncias difíceis.  

 Assim, dada a problemática social da violência na escola, os professores com 

incumbência de lidar com a educação de crianças e adolescentes necessitam ter formação que 

os torne habilitados a auxiliar uma criança ou um jovem a lutar contra as ocorrências 

desfavoráveis, caso a caso, de modo específico e correspondente. Sua função deve estar 

alinhada ao ambiente familiar e social, no que se refere à proteção de seus alunos. Da mesma 

forma, afirma-se que a atuação dos pais é de grande relevância na função de tutores de 

resiliência e incluí-los nas intervenções contribui para a efetividade de qualquer atuação da 

escola concebida pelo professor (AVANCI, PESCE e FERREIRA, 2010). Sendo assim: 

 

Os educadores devem ser preparados para conceber a educação como um 
processo permanente de aprendizagem e reconstrução do conhecimento que 
propicie o aprender a conhecer, a fazer, a ser e a conviver em grupo. A 
educação assim concebida indica uma função da escola voltada para a 
realização plena do ser humano, alcançado pela convivência e qualificação 
do conhecimento (SOUZA, FERNANDES E MARTINS JR, 2013, p. 11). 
 
 

 Nesse mesmo sentido, Abramovay (2002) concorda que as ocorrências de violência 

danificam o que deveria ser a identidade escolar, ou seja, um espaço de sociabilidade positiva, 
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onde se deve aprender valores éticos e visão crítica, estabelecidos no diálogo e no respeito às 

diversidades. Assim, inevitavelmente essas circunstâncias afetam a aprendizagem, 

comprometendo a qualidade do ensino, tanto para os estudantes como para os professores. 
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2 GESTÃO DO CONHECIMENTO E SUAS PRÁTICAS NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

À medida que os ambientes profissionais crescem em competitividade e 

complexidade, a informação e o conhecimento se transformam em uma ferramenta essencial 

para garantir a análise e a antecipação de tendências dentro do ambiente em que a organização 

se insere. Nas organizações escolares, a gestão do conhecimento assume um papel 

fundamental, já que os conflitos e os problemas que se apresentam diariamente necessitam de 

reflexões aprofundadas que só podem ser devidamente analisadas a partir de práticas 

eficientes de gestão. 

Segundo Barbosa (2008), há dois tipos de conhecimento denominado conhecimento 

útil: o proposicional e o instrucional (ou prescritivo). O primeiro é definido como o 

conhecimento ligado ao que, ou seja, preocupa-se com as crenças e os fenômenos e 

regularidades do mundo natural. Já o segundo é chamado de conhecimento como e lida com 

as técnicas do conhecimento. Esse é o conhecimento a ser estudado ao analisarmos as práticas 

de gestão. Esse tipo de conhecimento é objeto de estudo na comunidade acadêmica 

justamente por ser ligado às ferramentas utilizadas para diagnosticar, prevenir e solucionar 

problemas ligados à gestão do conhecimento dentro das instituições. Não obstante, o debate 

sobre o uso da informação e do conhecimento nos ambientes organizacionais só cresce, 

principalmente, pelos investimentos que as organizações têm feito, nos últimos anos, para 

otimizar a gestão das informações.  

A revolução causada pelos computadores e meios de comunicação, no início do século 

XXI, provocou várias discussões sobre os efeitos dessas ferramentas nas organizações e na 

sociedade como um todo. Na escola, essa discussão não é diferente. Dependente desses 

sistemas de informação, a instituição escolar precisa repensar seu papel na sociedade e, 

principalmente, a forma como lida com os conflitos relacionados à violência dentro do seu 

ambiente. Assim a gestão do conhecimento atua de forma protagonista nessa discussão, já que 

é a partir dos elementos do conhecimento tácito e explícito que a equipe pedagógica poderá 

acionar e gerenciar as ferramentas necessárias para isso. 

Entretanto, cabe ressaltar que muitos profissionais sequer sabem que as ferramentas 

que eles aplicam nessas situações são Práticas de Gestão do Conhecimento. Isso evidencia a 

forma natural como essas práticas surgem no decorrer do trabalho e seu papel vital no 

gerenciamento de informação nas instituições. Sobre a Sociedade da Informação e do 

Conhecimento, Borges (2018) afirma que:  
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As diferenças, mais significativas, entre a sociedade industrial e a sociedade 
da informação e do conhecimento são quanto ao enfoque global, macro e 
holístico; a participação, a descentralização, a integração como metodologia 
de atuação; as opções múltiplas e a liberdade de escolha; a valorização da 
qualidade, associada à quantidade; a exigência de um profissional 
empreendedor, criativo, competitivo; a informação e o conhecimento, ao 
lado da educação, da formação, da competência e das habilidades são as 
alavancas e os garantidores do sucesso (BORGES, 2018, p. 58). 
 
 

Com isso, é possível observar que a sociedade da informação e do conhecimento é, 

portanto, uma sociedade de liberdade: tanto para o cliente/cidadão que possui autonomia para 

procurar o profissional com maior conhecimento, quanto para o profissional que se sente livre 

para procurar mais informação e formação em sua área de atuação. 

Na escola, principalmente no que tange o campo da violência escolar, conforme o 

tema principal deste trabalho, essa liberdade é essencial. É necessário utilizar de todas as 

ferramentas possíveis à disposição para encontrar o foco dos problemas e solucioná-los, o que 

só pode ser feito através de uma profunda reflexão e estudo. 

 

 

2.1 CONCEITO E ORIGEM DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

No que se refere ao mundo atual, observamos as dificuldades encontradas pelas 

equipes de trabalho em compartilhar o conhecimento. Essas dificuldades estão 

intrinsecamente ligadas com as pressões que essas equipes sofrem para atingir suas metas. Em 

uma sociedade cada vez mais dependente do conhecimento, ter uma correta gestão desse 

recurso é uma característica primordial das instituições eficazes. O termo “sociedade do 

conhecimento” fortalece esse pensamento. Por meio desse conceito, tem-se que a informação 

e o conhecimento se transformam, cada vez mais, em importantes fatores de transformação 

econômica e social. Drucker (1969) já afirmava que o conhecimento é o custo mais elevado e 

o principal investimento, assim como o meio de vida do maior grupo da população. 

Segundo Borges, a sociedade da informação e conhecimento possui algumas 

características, a saber: 

 

 A grande alavanca do desenvolvimento da humanidade é o homem;  
 A informação é um produto, um bem comercial;  
 O saber é um fator econômico;  
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 A distância e o tempo entre a fonte de informação e o seu destinatário 
deixaram de ter qualquer importância. As pessoas não precisam se deslocar 
porque são os dados que viajam;  
 As tecnologias de informação e de comunicação tornaram o mundo uma 
"aldeia global", como também criaram novos mercados, serviços, empregos 
e empresas;  
 As tecnologias de informação e comunicação alteraram a noção de valor 
agregado à informação e interferiram no ciclo informativo tanto do ponto de 
vista dos processos e das atividades, como da gestão e dos custos;  
 O registro de grandes volumes de dados é feito com um baixo custo;  
 O processamento automático da informação realiza-se em alta velocidade; 
a armazenagem de dados utiliza memórias com grande capacidade;  
 A recuperação da informação conta com estratégias de busca 
automatizadas mais eficientes e relevantes, possibilitando acesso às 
informações armazenadas em bases de dados, em vários locais ou 
instituições;  
 O usuário da informação pode ser também o produtor ou gerador da 
informação, além de ser também o seu controlador;  
 A probabilidade de serem encontradas respostas inovadoras a situações 
críticas é muito superior à situação anterior;  
 O monitoramento e avaliação do uso da informação são reforçados e 
facilitados, e tornaram - se mais rápidos, menos onerosos, mais consistentes 
e confiáveis (BORGES, 2018, p. 59) 
 
 

Essas características apontam para a grande necessidade da sociedade atual em prover-

se de ferramentas tecnológicas eficientes e práticas assertivas para identificar, criar, 

armazenar, compartilhar e aplicar esse conhecimento. Essas ações são precisamente algumas 

das que, no decorrer desse trabalho, serão analisadas. Segundo Dalkir (2005), dada a 

importância do conhecimento em virtualmente todas as áreas da vida diária e comercial, o 

conhecimento se apresenta como crucial tanto para os ativos de conhecimento que devem ser 

aplicados, consolidados, preservados e utilizados na medida do possível entre indivíduos e 

organizações, quanto para os processos de criar, construir, compilar, organizar, transformar, 

transferir, armazenar, aplicar e preservar o conhecimento. 

Segundo afirma Coser e Carvalho (2012), o conhecimento é utilizado para guiar 

práticas de trabalho, para inventar produtos, serviços e para inovar, porém seu processo de 

criação é de dinâmica pouco linear, nem sempre explícito e sempre complexo, podendo 

extrapolar a estrutura organizacional. 

Borges (2018) aponta para um problema da sociedade do conhecimento que é o da 

impossibilidade em reunir todas as habilidades necessárias em um único indivíduo. Nenhum 

profissional na atualidade possui as condições de reunir todas as habilidades, os 

conhecimentos e as competências necessárias para resolver problemas decorrentes de fluxo de 
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informação e conhecimento. Vemos, aqui, a importância da gestão do conhecimento, das 

práticas das pessoas e do compartilhar o conhecimento. 

Segundo Dalkir (2005), historicamente, o conhecimento sempre foi gerido, pelo 

menos implicitamente, no entanto a gestão eficaz e ativa requer novas perspectivas e técnicas 

em todas as facetas organizacionais. Todavia, Collison e Parcell (2005) apontam para a 

particularidade intrínseca da ingerenciabilidade do conhecimento. Segundo os autores, não é 

possível gerenciar o conhecimento. O que é passível de ser gerenciado é o ambiente no qual 

ele se manifesta. É possível, portanto, gerenciar o local e a situação em que ele é criado, 

descoberto, capturado, compartilhado, destilado, validado, transferido, adotado, adaptado e 

aplicado. 

A competitividade e a exigência cada vez maior por produtos novos e inovadores 

exigem a abordagem de diversas disciplinas, por meio do que denominamos equipes 

multidisciplinares. Essas equipes caracterizam-se pela interdisciplinaridade, trabalhando no 

desenvolvimento de novos produtos e serviços, utilizando-se de diversos especialistas em 

várias áreas para esse projeto. Esses profissionais podem ser educadores, programadores, 

designers, desenvolvedores de ambientes computacionais, entre várias outras funções que 

reúnem planejamento, implementação e gestão do conhecimento. Fica evidente o caráter inter 

e multidisciplinar das equipes com a responsabilidade da transferência da informação de 

quem a produz para quem dela necessita (ALARCON, 2015; BORGES, 2018). 

Além disso, as equipes têm o potencial para aumentar a produtividade e ajudar na 

redução de custos e tempo com a criação de uma atmosfera para a solução de problemas por 

meio da gestão do conhecimento. O termo compartilhar conhecimento pode ser entendido 

como uma ação de dispor o conhecimento, retido por um indivíduo ou grupo, para um grupo 

maior de pessoas (ALARCON, 2015). A disposição é realizada de uma forma em que o 

conhecimento é absorvido e utilizado por todos os membros. Segundo afirmam Schuelter e 

Coelho: 

 

A Gestão do Conhecimento vem com autoridade para melhorar os processos 
das organizações, efetuando análises sobre os fatos nelas ocorridos para que 
estes possam servir de base para a tomada de decisões. Salienta-se também, 
a busca pela qualidade profissional gerando grandes resultados ao capital 
intelectual de uma organização (SCHUELTER; COELHO, 2010, p. 3). 
 
 

Há diversas abordagens e formas de conceituar a gestão do conhecimento. Não existe 

um único conceito, nem mesmo uma definição única, mas diferentes compreensões sobre as 
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matérias que fornecem uma ideia da abrangência do tópico. Uma das definições mais 

utilizadas é a de Nonaka (1997), que afirma que a gestão do conhecimento se trata de um 

processo pelo qual as organizações buscam novas formas de criar e expandir o conhecimento: 

 

As organizações lidam com ambientes incertos não apenas através a 
adaptação passiva, mas através da interação ativa. As organizações podem se 
transformar. Entretanto, muitas visões da organização são passivas e 
estáticas. A organização que deseja lidar de forma dinâmica com as 
mudanças no ambiente precisa criar informações e conhecimento, não 
apenas processá-los de forma eficiente. Além disso, os membros da 
organização não podem ser passivos, mas sim agentes ativos da inovação 
(NONAKA, 1997, p. 59).  

 

Essa proposta gera outros pensamentos que se alinham a essa definição como a de 

Charrapo (1998) que apresenta a gestão do conhecimento como uma metodologia de 

gerenciamento que se preocupa com as estratégias para alcançar a inteligência competitiva 

(SCHUELTER; COELHO, 2010). Em tempo, Dalkir (2005) afirma que a gestão do 

conhecimento baseia-se em um grande número de elementos em diversas áreas, tais como: a 

ciência organizacional; a ciência cognitiva; a linguística (incluindo computacional); 

tecnologias de informação (tais como sistemas baseados em conhecimento, gerenciamento de 

documentos e informações, sistemas de suporte de desempenho eletrônico e tecnologias de 

bancos de dados); informação e biblioteconomia; redação técnica; jornalismo; antropologia e 

sociologia; educação e treinamento; storytelling e estudos da comunicação; e tecnologias 

colaborativas como trabalhos de grupo e redes de informação (intranets, extranets, portais e 

outras tecnologias daweb). Embora as expressões Gestão da Informação e Gestão do 

Conhecimento possam remeter inicialmente a ideias ligadas à informática, tanto uma quanto 

outra tiveram suas origens na contribuição de pensadores que viveram muito antes do 

surgimento dos computadores e da recente explosão informacional. De fato, segundo Barbosa 

(2008), já havia uma noção, que se confere nos estudos de Davenport e Prusak, em 1998,de 

que apenas o investimento em tecnologias não é suficiente para garantir uma administração 

informacional eficiente, mas também seria necessário desenvolver uma perspectiva holística e 

integrada da informação junto aos administradores. 

As ideias e compreensões sobre a gestão do conhecimento foram se alterando ao longo 

dos anos. Esse fenômeno deve-se a vários fatores, porém como a produção intelectual relativa 

à gestão da informação e conhecimento constituiu o esforço de diversos campos de estudo, é 

inevitável ocorrer divergências entre as áreas de estudo e, até mesmo, entre profissionais de 
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uma mesma área.Entretanto, a gestão do conhecimento, apesar de uma surpreendente 

combinação de estratégicas, ferramentas e técnicas, apresenta alguns elementos que não são 

de muita novidade, mas uma reclassificação e ordenamento de conceitos já utilizados, porém 

de uma forma mais clara e objetiva (BARBOSA, 2008; DALKIR, 2005). 

Observa-se a evolução desse pensamento a partir de algumas das definições 

apresentadas a seguir: 

Quadro: Definições de Gestão do Conhecimento 

ANO AUTOR CONCEITUAÇÂO 

1998 SVEIBY 
Gestão do Conhecimento é a arte e o processo de gerar valor a 
partir dos ativos intangíveis da organização. 

1998 GURTEEN 

Gestão do Conhecimento é um conjunto emergente de projetos 
operacionais e princípios organizacionais, em processos, 
estruturas, aplicações e tecnologias que auxiliam os 
“trabalhadores do conhecimento” a alavancar a criatividade e a 
capacidade de agregar valor ao negócio. 

1998 
DAVENPORT 
E PRUSAK 

Gestão do Conhecimento é o conjunto de ações que envolve 
identificar, gerenciar, capturar e compartilhar as informações da 
organização. 

2000 
TEIXEIRA 
FILHO 

Gestão do Conhecimento é uma nova área de união entre a 
tecnologia de informação e administração, um campo novo entre 
a estratégia, a cultura e os sistemas de informação de uma 
organização. 

2001 
ALAVI E 
LEIDNER 

Gestão do Conhecimento envolve diferentes etapas 
interdependentes e relacionadas à criação, captura, 
armazenamento e compartilhamento do conhecimento sendo um 
fenômeno contínuo, complexo e dinâmico 

2002 ANGELONI 
Gestão do Conhecimento é a criação, disseminação e utilização 
do conhecimento a partir de um conjunto de processos 
organizacionais. 

2005 SULLIVAN 
Gestão do Conhecimento é o núcleo de organização de ativos 
intangíveis que interfere positivamente no desempenho de uma 
empresa. 

2005 

 
SERVIN 

Gestão do Conhecimento é realizada através de três componentes 
básicos: pessoas, processos e tecnologia. 

2005 TERRA 

Gestão do Conhecimento passa pela compreensão das 
características e demandas do ambiente competitivo e pelo 
entendimento das necessidades individuais e coletivas associados 
aos processos de criação e aprendizagem. 
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2006 BEJARANO 

Gestão do Conhecimento é definida como um conjunto de 
métodos para aquisição, atualização, armazenamento, 
disponibilização, manutenção da qualidade e uso do 
conhecimento que utiliza tecnologias e estruturas 
organizacionais para sua realização. 

Fonte: ALARCON (2015) e SCHUELTER; COELHO (2010) 

 
Segundo Barbosa (2008), há três visões distintas que podem resumir essas definições, 

apontadas, em 2000, por Davenport e Cronin: a primeira visão da gestão do conhecimento 

tem suas bases na biblioteconomia e na ciência da informação. Esta visão aponta para a gestão 

do conhecimento como sendo um produto velho em embalagem nova, ou seja, a gestão do 

conhecimento basicamente seria a gestão da informação com outro nome.A segunda visão 

identifica a gestão do conhecimento como gestão doknow-how (saber fazer), priorizando 

processos e atividades organizacionais, enfatizando as representações das atividades e 

capacidades. É uma perspectiva fortemente orientada para os sistemas, enfatizando a extração 

e o descobrimento do valor contido nas bases de dados e informações (BARBOSA, 2008). 

Por fim, têm-se a terceira visão da gestão do conhecimento que “fundamenta-se na teoria 

organizacional e considera o conhecimento como fator capaz de proporcionar a adaptação da 

empresa para o ambiente externo” (BARBOSA, 2008, p. 10). Nesse ponto, o que importa é o 

relacionamento entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito, que serão descritos 

de forma mais detalhada no decorrer desse trabalho. 

O que se pode observar entre tantas visões é que a gestão do conhecimento pode ser 

compreendida como a constituição de processos, ações e metodologias de trabalho voltadas 

para o sucesso da organização (SCHUELTER; COELHO, 2010). Ainda, independente da 

conceituação, as etapas de gestão do conhecimento são sempre as mesmas, sendo divididas 

nas fases de criação, retenção e compartilhamento. Assim, no próximo tópico desse capítulo,  

será analisada a forma como a gestão do conhecimento se organiza e o que compõe sua base 

de atuação. 

 

 

2.2 COMPONENTES DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

De forma sucinta, a gestão do conhecimento pode ser definida como uma coordenação 

deliberada e sistemática das pessoas, processos, tecnologia e estrutura (portanto os 

Aceleradores de Conhecimento) de uma organização com o objetivo de adicionar valor por 
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meio do reúso do conhecimento e da inovação. Essa coordenação é alcançada por meio das 

fases de criação, compartilhamento e aplicação, alimentando-se por meio das lições 

aprendidas. Segundo afirma Barbosa: 

 

Dados e informação podem ser gerenciados; recursos informacionais podem 
ser gerenciados, mas conhecimento [isto é, o que sabemos] nunca pode ser 
gerenciado, exceto pelo próprio conhecedor e, mesmo assim, de forma 
imperfeita (BARBOSA, 2008, p. 10). 
 
 

Entretanto, isso significaria que o conhecimento não pode ser considerado um recurso, 

por ser não ser gerenciado? Na verdade, a afirmação de Barbosa (que tem sua origem em 

Wilson, 2002), defendida anteriormente por Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), diz respeito à 

sujeição do conhecimento ao seu detentor, ou seja, o conhecimento só pode se tornar um 

recurso se for devidamente identificado, armazenado e compartilhado por seu próprio 

conhecedor, que é o responsável por distribuí-lo entre a equipe ou com quem achar 

necessário. De fato, segundo Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) há, para estes autores, uma 

absoluta convicção de que não se gerencia o conhecimento, apenas capacita-se para o 

conhecimento. 

O conhecimento é elemento chave na colaboração para diferenciar uma organização 

em relação às concorrentes (BENZ, 2014). Portanto, aquelas que utilizam o conhecimento 

como recurso corporativo possuem alta vantagem competitiva em comparação àquelas que 

não fazem esta utilização. Em parte, essa situação se justifica pela evolução histórica das 

organizações nas últimas décadas, conforme cita Guimarães et al: 

 

A partir da segunda metade do século XX, com maior ênfase a partir dos 
anos 70, certas tendências econômicas, sociais e tecnológicas têm sido 
observadas. Entre elas podem ser citadas: crescente globalização, rápida 
evolução dos meios de comunicação, barateamento e universalização da 
informação e a diminuição do ciclo de vida de produtos. Estas tendências 
têm levado as empresas a focarem mais e mais recursos para diferenciar seus 
produtos e serviços visando à sobrevivência em um mercado cada vez mais 
competitivo. Neste cenário, as organizações com maior capacidade de 
aprender e colocar o aprendizado a serviço da inovação tem maior 
possibilidade de se perpetuar (GUIMARÃES ET AL, 2009, p. 88) 
  
 

O aumento dos meios de comunicação, portanto, tornou-se um fator fundamental para 

o surgimento de um novo pensar sobre o conhecimento e sobre a produção industrial. De 

forma simples, se há mais formas de se comunicar, então também há novas maneiras de se 

negociar (como exemplo, o gigantesco fluxo de compras e vendas pela internet, como se 
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observa, hoje em dia). Por conta disso, a comparação de vantagens e desvantagens dos 

produtos passou a ser uma realidade, visto que a distância entre vendedor e cliente passou a 

ter pouca importância. Tornou-se necessário, portanto, uma revisão da forma de pensar nos 

recursos da administração, visto que os modelos de gerenciamento anteriores se tornaram 

ultrapassados, pois eram focados basicamente na administração de recursos tangíveis, como 

capital e bens de produção. 

Segundo Schuelter e Coelho (2010), três dimensões devem ser consideradas como 

primordiais na execução das práticas da gestão do conhecimento: as pessoas, a tecnologia e os 

processos. Cada um destes fatores possui uma função específica que deve ser monitorada para 

que se alcance a qualidade almejada pelas organizações. Esse pensamento encontra 

embasamento na definição de Servin,que, em 2005,concebeu esses três componentes como a 

base da gestão do conhecimento. 

Quando analisamos a dimensão “pessoas”, devemos ter em conta que cada uma delas  

carrega uma história de vida, influenciada de muitos modos pelo ambiente que a cerca. De 

fato, segundo Batista (2007), esse componente é constituído por algumas dimensões, a saber: 

“i) cultura e investimentos; ii) identificação e criação do conhecimento; iii) compartilhamento 

do conhecimento; iv) comunidades de prática e equipes de conhecimento; e v) conhecimento 

e aprendizagem” (BATISTA, 2007, p. 30). 

Com base nessas dimensões, verifica-se a importância que as pessoas possuem nos 

processos principais da gestão do conhecimento. A carga cultural e social de cada indivíduo é 

permeada de valores e comportamentos que afetam, ou são afetados, pela cultura 

organizacional. É por isso que a organização (em especial a organização pública) necessita de 

investimento em programas de educação e capacitação, assim como no desenvolvimento de 

carreiras (BATISTA, 2007). 

 

A principal barreira das equipes multidisciplinares está na dificuldade de 
interação entre os diferentes profissionais com formações variadas e as 
diferentes perspectivas de ver e dar significado ao mundo que os cercam. [...] 
ao mesmo tempo, reunir pessoas com formações e treinamentos variados é 
extremamente produtivo, pois significa que muitas ideias estão sendo geradas 
e, novos métodos desenvolvidos e compartilhados (ALARCON, 2015, p. 33). 
 
 

Assim, o conhecimento possui impacto direto sobre as pessoas que o possuem. 

Segundo Benz (2014), o futuro é dos trabalhadores que possuem o conhecimento, uma vez 

que as atividades puramente manuais estão cada vez mais sendo executadas por máquinas 
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inteligentes. Com essa evolução (cada vez maior), profissionais que possuem conhecimento 

estão mais à frente em termos de competição no mercado. 

Já em relação a dimensão “processos”, sabe-se que as organizações são estruturadas de 

formas diferentes, de acordo com os vários processos inerentes à sua gestão. Essa estruturação 

pode favorecer ou prejudicar a gestão do conhecimento, principalmente no que se refere ao 

relacionamento com as outras dimensões. Batista (2005, p. 59) define processos como sendo 

“um conjunto de atividades que transformam insumos (ou entradas) em produtos e serviços 

(saída) na organização por meio de pessoas que utilizam recursos entregues por 

fornecedores”.  

Trata-se de uma sequência de passos que aumenta a contribuição do conhecimento na 

organização. Os processos são, segundo Batista (2005), constituídos de cinco dimensões: a) 

liderança e estratégia; b) fluxo de conhecimentos; c) operacionalização do conhecimento; d) 

alinhamento; e e) indicadores e monitoramento. 

 

Alguns processos são destinados a manipular e desenvolver informações da 
organização para cumprir as metas colocadas pelos setores, mas nem sempre 
esses processos estão altamente estruturados. É importante que os processos 
de gerenciamento das informações atendam a toda a cadeia de valor, sendo 
assim o processo deve começar com a definição das necessidades de 
informação, passar pela coleta, armazenagem, distribuição, recebimento e uso 
das informações (SCHUELTER; COELHO, 2010, p. 4). 
 
 

Portanto, processos sistemáticos e modelados de maneira efetiva podem contribuir 

para aumentar a eficiência, melhorar a qualidade e a efetividade social, o que demonstra a 

necessidade da organização em definir algumas ações importantes na gestão desses processos. 

Entre essas ações destacam-se a definição de competências organizacionais essenciais e 

alinhamento aos objetivos da organização; modelagem dos sistemas de trabalho e processos 

de apoio e finalísticos principais; adoção de sistema organizado para gerenciamento de 

situações de crise; proporcionar manutenção dos meios de obtenção de resultados 

organizacionais; e avaliação contínua do desempenho dos produtos e serviços (BATISTA, 

2005). 

Segundo Alarcon (2015), a última dimensão do tripé da gestão do conhecimento é a 

tecnologia. Trata-se do meio para conectar o primeiro componente (as pessoas) ao segundo 

(os processos) de forma a trabalharem de forma sinérgica em busca do resultado almejado 

pela instituição. A tecnologia (também chamada de sistemas por alguns autores) atua como 

uma ponte, favorecendo as ações da gestão do conhecimento. Quatro dimensões constituem 
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esse componente: a infraestrutura tecnológica da gestão do conhecimento; a infra estrutura do 

acesso; a infra estrutura do ambiente; e a gestão do conteúdo. A tecnologia atua da seguinte 

forma: 

 Conhecimento tácito: O conhecimento tácito é o conhecimento difícil de 

articular e de colocar em palavras textos ou desenhos (DALKIR, 2007). Neste 

sentido, a tecnologia facilita a colaboração presencial e virtual, melhorando a 

comunicação e o compartilhamento, tanto no nível formal quanto informal 

(BATISTA, 2005). 

 Conhecimento explícito: O conhecimento explícito representa o conteúdo 

capturado de alguma forma tangível tais como palavras, gravações de áudio ou 

imagens (DALKIR, 2007). A tecnologia auxilia, portanto, mediante as várias 

ferramentas que disponibiliza como mecanismos de busca, repositórios de 

conhecimento, intranets e extranets (BATISTA, 2005).  

Para fazer com que essas diferentes dimensões (pessoas, processos e tecnologias) 

cooperem entre si, é necessário que as organizações desenvolvam e utilizem técnicas para 

adquirir e compartilhar o conhecimento. Por isso, alguns autores inserem outro elemento, qual 

seja, a liderança: 

Os líderes conduzem as iniciativas e garantem o alinhamento estratégico, 
apoio e recursos da organização. Pessoas são importantes, pois são o 
elemento central da Gestão do Conhecimento, e formam um repositório ativo 
de conhecimento tácito (e até mesmo conhecimento explícito até que possa 
ser documentado). As pessoas são parte do capital humano, elas criam e 
possuem o capital intelectual (ERPEN et al, 2015, p. 24). 
 
 

Resumidamente, apresenta-se que a liderança é a responsável por definir os objetivos e 

alinhar os recursos. As pessoas são as detentoras e criadoras do capital intelectual. Os 

processos são eventos que descrevem o funcionamento da organização e as tecnologias 

aceleram os processos de gestão do conhecimento, fornecendo técnicas e métodos (DALKIR, 

2005; ERPEN ET AL, 2015).Ainda no campo do conhecimento, surge um novo elemento: o 

conceito de ba. O ba refere-se ao “onde o conhecer acontece”, sendo um dos conceitos 

centrais da terceira visão do conhecimento, apontada anteriormente. Sousa, Costa e Aparicio 

(2017) conceituam o ba como ambiente propício à partilha do conhecimento.Ba é portanto, 

um ambiente formulado pela intersecção de várias variáveis influenciadoras e distintas. 

Afirmam os autores: 
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A primeira variável consiste em o “Individuo”, na visão do utilizador das 
soluções KMS [Sistemas de Gestão do Conhecimento] e na disposição de 
partilhar o seu conhecimento. A segunda variável é observada a 
“Organização”, no que se refere à cultura organizacional instituída, no 
sentido de abertura à partilha e aprendizagem do conhecimento. A terceira 
variável consiste no ambiente “Social”, enquanto influenciador do 
comportamento do colaborador inserido num registo de convivência diária 
com os seus pares/colegas de trabalho. Como última variável, o ambiente 
“Virtual”, referenciando a componente que compõe a infraestrutura 
tecnológica utilizada para expressar, registar e partilhar os diferentes tipos de 
conhecimento que compõem as diferentes componentes do negócio 
(SOUSA, COSTA E APARICIO, 2017, p. 3). 
 
 

O foco das organizações tem sido, portanto, implementar sistemas de informação 

eficientes não apenas em tecnologia, mas também em informação e conhecimento para 

suporte nas vantagens de competitividade.  

Alguns autores afirmam que a gestão do conhecimento, como forma de gerenciar o 

conhecimento organizacional, é orientada por práticas essenciais como: 

a) Aprendizagem individual e organizacional: é impossível falar de criação 

deconhecimento sem que haja uma abordagem incisiva sobre a aprendizagem. 

(ALARCON, 2015). A cultura organizacional é construída com base no processo 

de aprender novos processos e tecnologias, o que coloca a aprendizagem no cerne 

da criação do conhecimento que será disseminado e assimilado pela organização. 

Além disso, é a cultura que define os parâmetros de sucesso da gestão do 

conhecimento, sendo que os colaboradores devem ser preparados para lidar com os 

processos de mudança (BATISTA, 2005); 

b) As relações e a conectividade entre as pessoas: novamente a cultura 

organizacional entra em foco, por meio  das relações entre as pessoas da 

organização. As mudanças organizacionais devem comportar relações de 

descentralização de autoridade, desburocratização de unidades gerenciais e 

tecnologias de informação e comunicação. Comunicação é um aspecto essencial 

no compartilhamento do conhecimento e dela depende uma infinidade de aspectos 

para que os processos sejam bem aplicados e que as vantagens competitivas sejam 

alcançadas (ALARCON, 2015; BATISTA, 2005). 

c) Desenvolvimento e gestão de competências: reconhecer talentos e competências 

é apenas parte do processo. É necessário desenvolvê-los por meio de práticas 

eficazes de gestão e manter um ambiente propício para esse desenvolvimento, sem 

deixar cair no engessamento de processos (ALARCON, 2015). Batista (2005) 
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alerta para a necessidade de transferência de competências por meio de bancos de 

dados das competências das equipes e boas práticas de trabalho, identificando e 

criando um repositório de informações de localização dos conhecimentos 

organizacionais e também individuais (como o que chamou de Banco de Talentos). 

d) Mapeamento, codificação e compartilhamento do conhecimento: o 

conhecimento, se divide em conhecimento tácito e explícito. Enquanto o segundo 

pode ser transformado em números, fórmulas, textos e imagens que possam ser 

compreendidos, o conhecimento tácito é de difícil assimilação e compreensão, 

sendo que muitas vezes o seu detentor não consegue nem mesmo explicar como o 

obteve e como repassá-lo. Inclui elementos como os processos organizacionais, 

documentos, rotinas, atividades, projetos, lições aprendidas e outros elementos da 

memória organizacional (NONAKA; TAKEUCHI, 2005; COSTA; FUKUNAGA, 

2017). 

e) Alavancagem dos avanços em informática e em telecomunicações: o 

processamento de dados é parte vital das organizações e, por isso, a informática 

deve ser valorizada e sempre colocada em prioridade na atualização, sem perder 

sua funcionalidade. A comunicação à distância tem sido cada vez mais aprimorada 

e incentivada nas organizações, o que tem trazido avanços exponenciais no 

desenvolvimento dos processos, pois reduz o número de pessoas em determinadas 

tarefas e também o tempo gasto, além de possibilitar decisões mais assertivas 

devido à confiabilidade de informações (ALARCON, 2015). 

f) Gestão do capital intelectual: esse processo pode ser explicado pelas chamadas 

“dimensões de conversão do conhecimento”, caracterizadas por Nonaka e 

Takeuchi (2008) em quatro processos: socialização (em que o processo de 

compartilhamento de experiências – conhecimento tácito – resulta na criação de 

novo conhecimento tácito); externalização (a tradução do conhecimento tácito em 

conhecimento explícito pelo emprego de palavras, imagens e outras ferramentas); 

combinação (estruturação de vários conceitos de conhecimento em experiências 

codificadas, formando um novo conjunto com diferentes formas de conhecimento); 

e internalização (incorporação do conhecimento através do “aprender fazendo” – 

transformação do conhecimento explícito em tácito). Segundo Nonaka (1997, p. 

8), “a dimensão cognitiva do conhecimento tácito reflete nossa imagem da 

realidade (o que é) e nossa visão do futuro (o que deveria ser)”. Esses modelos 
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moldam a forma que os indivíduos percebem o mundo à sua volta, apesar de não 

poderem ser articulados muito facilmente. 

g) Pesquisa e Desenvolvimento: entre os fatores já descritos anteriormente, 

certamente os mais afetados por esse componente são os processos e as 

tecnologias. Por meio da pesquisa e do desenvolvimento são encontradas as 

fragilidades nos processos e são desenvolvidas as tecnologias para avançar nesse 

campo, recorrendo-se à criatividade e à inovação, aspectos inerentes à gestão do 

conhecimento eficaz. 

Segundo Erpen et al (2015), há diversas formas de avaliar a gestão do conhecimento 

numa organização. Entretanto, o quadro referencial da APO (Asian Productivity 

Organization) apresenta sete dimensões para isso, separadas em três grupos: 

1) Os quatro aceleradores da gestão do conhecimento: Pessoas, Processos, 

Tecnologia e Liderança; 

2) Processos da gestão do conhecimento agrupados (criação, identificação, aplicação, 

armazenamento e compartilhamento); 

3) Dimensões de resultados: Processos de Conhecimento; Aprendizagem e Inovação; 

e Resultados da gestão do conhecimento que caracterizam objetivos em termos de 

aprendizagem e desempenho que toda implementação bem-sucedida de gestão do 

conhecimento deve atingir. 

 

Freire et al (2013) apresenta cada dimensão da avaliação APO da seguinte forma: 

 

Quadro: Fatores apurados na Avaliação APO 

FATOR FUNÇÃO NA AVALIAÇÃO APO 

Liderança em 
Gestão do 

Conhecimento 

Essa categoria avalia a capacidade da liderança da organização 
para responder aos desafios de uma economia baseada no 
conhecimento. A liderança em gestão do conhecimento é avaliada 
em termos de políticas de gestão do conhecimento e estratégias 
que estão em vigor dentro da organização. A liderança também é 
avaliada em termos de esforços para iniciar, orientar e apoiar 
práticas de gestão do conhecimento na organização 

Processo 

A categoria “processo” avalia como o conhecimento é utilizado na 
gestão, implementação e melhoria dos processos chave de trabalho 
da organização. Ele também avalia na medida em que a 
organização evolui e desenvolve seus processos de trabalho para 
alcançar um melhor desempenho. 
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Pessoas 

Na categoria “pessoas”, é avaliada a capacidade para criar e 
sustentar uma cultura organizacional baseada no conhecimento e 
aprendizagem. O esforço da organização para incentivar o 
compartilhamento de conhecimento e colaboração é avaliado. O 
desenvolvimento dos trabalhadores do conhecimento é também 
avaliado. 

Tecnologia 

A categoria “tecnologia” analisa na organização, sua capacidade 
para desenvolver e oferecer soluções baseadas no conhecimento, 
tais como ferramentas colaborativas e os sistemas de 
gerenciamento de conteúdo. A confiabilidade e acessibilidade das 
ferramentas também são avaliadas. 

Processos de 
Conhecimento 

A capacidade da organização para sistematicamente identificar, 
criar, armazenar, compartilhar e aplicar o conhecimento é avaliada. 
O Compartilhamento das melhores práticas e lições aprendidas 
para minimizar a reinvenção da roda e o retrabalho também é 
avaliado. 

Aprendizado e 
Inovação 

Essa categoria determina a capacidade da organização para 
incentivar, apoiar e reforçar a aprendizagem e a inovação por meio 
de processos sistemáticos de conhecimento. Os esforços da gestão 
para inculcar valores de aprendizagem e inovação e criar 
incentivos para o compartilhamento de conhecimento são também 
avaliados. 

Resultados de 
Gestão do 

Conhecimento 

A categoria “resultados de gestão do conhecimento” mede a 
capacidade da organização para aumentar o valor para os clientes  
com a apresentação de novos produtos e a prestação de melhores 
serviços. A capacidade da organização para aumentar a 
produtividade, qualidade e sustentar o crescimento por meio do 
uso eficaz dos recursos como resultado da aprendizagem e 
inovação é avaliada. 

Fonte: FREIRE ET AL, 2013 (adaptado). 

 
Avaliar os processos de Gestão do Conhecimento é parte importantíssima para 

implantação das práticas de gestão do conhecimento. Isso se deve a dois motivos principais: a 

implantação e a adaptação. Em relação à implantação, as razões devem-se principalmente ao 

planejamento. Deve-se realizar uma avaliação para verificar as etapas pelas quais o 

conhecimento atravessa durante seu percurso na organização e quais as práticas que devem 

ser implantadas a fim de utilizá-lo para solucionar problemas. No que concerne à adaptação, 

isso significa que algumas práticas já podem estar sendo implantadas e utilizadas na 

instituição. Entretanto, algumas vezes elas podem não estar sendo reconhecidas ou, até 
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mesmo, não estarem em pleno funcionamento. Durante a avaliação, é possível analisar as 

falhas dessas práticas e adaptá-las de uma forma que se otimize sua utilização. 

Quanto ao objeto de estudo desse trabalho, as práticas da gestão do conhecimento são 

imprescindíveis para fazer valer os valores e os elementos da cultura organizacional dentro da 

instituição de ensino. Os profissionais, com apoio de uma liderança em gestão do 

conhecimento podem revisar seus processos, analisar suas capacidades e a tecnologia 

disponível para criar práticas que facilitem, colaborem ou atuem no gerenciamento das crises 

envolvendo violência dentro da escola e, até mesmo, fora dela. Isso é o que pretendemos 

evidenciar nessa pesquisa. A avaliação permite, portanto, que por meio desses aceleradores da 

gestão do conhecimento (pessoas, processos, tecnologia e liderança) sejam aprimorados os 

processos de conhecimento, que são trabalhados por meio das práticas e, assim, sejam 

valorizados os esforços da organização em incentivar e reforçar o processo de aprendizagem. 

Entretanto, essa não é a aprendizagem dos alunos, vistos como clientes da instituição, mas dos 

profissionais, ao aprender a adaptar-se às mudanças do processo de trabalho. 

No ambiente escolar, isso significa refletir continuamente sobre a forma como a 

instituição,  por iniciativa de sua equipe pedagógica, lida com a violência no dia a dia.. Tanto 

entre os alunos como entre alunos e professores, professores entre si e também, de forma 

externa, entre membros da escola e pessoas da sociedade que a comportam. Como relatado 

anteriormente, a violência apresenta-se de várias formas, nem sempre explícitas.  Contudo, 

por meio da reflexão, problematização e  enfrentamento e desconstrução de paradigmas será 

possível obter ferramentas para identificar e solucionar problemas envolvendo violência 

escolar que se apresentem de forma menos evidente do que a violência física. 

 

2.3 AS PRÁTICAS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Os componentes citados anteriormente evidenciam a necessidade de práticas de 

conhecimento que desenvolvam esses aspectos organizacionais. As práticas de gestão do 

conhecimento são práticas organizacionais, voltadas para a produção, retenção, disseminação, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento nas organizações (ALARCON, 2015). 

Baseando-se nos itens abordados (práticas, processos e tecnologia), pode-se, portanto, 

classificar essas práticas em três categorias, segundo Alarcon (2015) e Batista (2005): 

a) As práticas de gestão de pessoas, ou de gestão do conhecimento propriamente dito, visto 

que são práticas que facilitam a transferência, disseminação e compartilhamento de 

informações; 
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b) As práticas de gestão dos processos organizacionais, que agem funcionando como 

facilitadores de geração, retenção, organização e disseminação do conhecimento 

organizacional; 

c) As práticas de gestão das tecnologias, nas quais o foco é a base tecnológica e funcional 

que serve de suporte à gestão organizacional. Nessas práticas, o objeto central são as 

práticas de automação da gestão de informação, aplicativos e ferramentas de Tecnologia 

de Informação para captura, difusão e colaboração. 

Contudo, qual a definição primária das práticas de gestão do conhecimento? Segundo 

definição dada por Alarcon (2015), são atividades que reúnem as seguintes características: 

a) São executadas regularmente; 

b) Sua finalidade é gerir a organização; 

c) Baseiam-se em padrões de trabalho; 

d) São voltadas para a produção, retenção, disseminação, compartilhamento ou aplicação do 

conhecimento dentro das organizações. 

Essas práticas são baseadas em cinco etapas principais de gestão do conhecimento: a 

identificação, a criação, o armazenamento, o compartilhamento e a aplicação do 

conhecimento. Todas as cinco atividades precisam atender a requisitos fundamentais para que 

gerem melhorias na organização, como por exemplo, estar alinhadas ou integradas aos 

processos de apoio e finalísticos da organização (ALARCON, 2015). É importante ressaltar 

que, embora nesse trabalho as práticas estejam elencadas em aspectos específicos, muitas 

delas podem ser utilizadas para mais de uma das etapas da gestão do conhecimento. Nos 

tópicos a seguir, serão analisadas as fases do conhecimento e a relação das práticas 

trabalhadas neste estudo alinhadas com as etapas, assim como suas definições. 

 

2.3.1 PRÁTICAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

As práticas de identificação do conhecimento, portanto, não servem apenas para 

avaliar e mensurar o fluxo de conhecimento dentro da organização, mas também para 

identificar possíveis lacunas que impossibilitem uma atividade organizacional eficiente. Sobre 

a identificação do conhecimento, Alarcon afirma que: 

 

As competências essenciais da organizacionais e as lacunas do conhecimento 
devem ser identificadas para que a organização alcance seus objetivos 
estratégicos. Uma vez identificadas essas competências e lacunas, a 
organização poderá definir sua estratégia de Gestão do Conhecimento, 



 
 

49 
 

elaborar e implementar o plano de Gestão do Conhecimento (ALARCON, 
2015, p. 66). 
 
 

Após essa identificação, será possível para a administração elaborar e implantar um 

plano de gestão do conhecimento que possibilite as demais etapas de criação, armazenamento, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento. Entre as práticas de identificação do 

conhecimento, destacam-se: 

a) Ferramenta de Avaliação do Conhecimento: Trata-se de um questionário para ajudar 

as organizações a conduzir uma rápida avaliação inicial de prontidão para a gestão do 

conhecimento (ALARCON, 2015). 

b) Comunidades de Prática: Grupos de pessoas que compartilham uma preocupação ou um 

sentimento por algo que fazem e aprendem. No contexto da gestão do conhecimento, são 

formadas intencionalmente ou de forma espontânea para compartilhar e criar habilidades 

comuns, conhecimento e experiência entre os participantes. Batista (2005) define as 

comunidades de prática como grupos informais e interdisciplinares de pessoas unidas 

num interesse comum. Coser e Carvalho (2012) também inserem nessa prática a 

reutilização de modelos, conhecimentos e lições aprendidas. Comunidades de prática são 

utilizadas para vários aspectos da gestão do conhecimento, incluindo, além da 

identificação do conhecimento, a criação, armazenamento, compartilhamento e aplicação, 

sendo, portanto, uma das práticas de conhecimento mais versáteis disponíveis. 

c) Clusters do Conhecimento: Clusters são grupos com objetivo de encontrar novas formas 

para criar, inovar ou disseminar o conhecimento. Em outras palavras, são indivíduos, 

equipes e organizações que se reúnem, virtualmente para melhor comunicar, colaborar, 

aprender e compartilhar o conhecimento (ALARCON, 2015). Assim como as 

Comunidades de Prática, eles podem ser utilizados em todas as etapas de gestão do 

conhecimento. 

d) Espaço Virtual Colaborativo: Prática que permite que as pessoas trabalhem em 

colaboração, compartilhando documentos, editando e aplicando em coautoria, compartilhando 

áudio e videoconferências, independentemente de onde estejam localizadas fisicamente. 

Também é uma prática extremamente versátil, podendo ser utilizada em todos as etapas da 

gestão do conhecimento. São práticas que capturam e difundem conhecimento entre 

trabalhadores e departamentos (BATISTA, 2005). 

Após a identificação do conhecimento é necessário identificar as lacunas do 

conhecimento e criar, a partir dos processos de conversão, o conhecimento para preencher as 
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necessidades. O tópico a seguir apresenta o processo de conversão do conhecimento tácito em 

explícito e a transformação da estrutura e sistematização por meio das práticas de gestão do 

conhecimento. 

 

2.3.2 PRÁTICAS DE CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

A criação do conhecimento é um processo dinâmico de conversão de conhecimento 

tácito em explícito. É um processo que ocorre em ciclos por meio da transformação, da 

estrutura e da sistematização das práticas (COSER; CARVALHO, 2012). “Os novos 

conhecimentos sempre se originam nas pessoas. O conhecimento pessoal de um indivíduo se 

converte em conhecimento organizacional valioso para a empresa como um todo” 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1991 apud COSER; CARVALHO, 2012). 

Desse modo, para Alarcon (2015), a criação do conhecimento pode ocorrer em três 

níveis: individual, equipe e organizacional. Individualmente, apresenta-se como o 

conhecimento tácito, de difícil codificação e sujeito à interpretação do indivíduo. Apenas  por 

via dos processos de socialização é que o conhecimento passa do âmbito individual e alcança 

o coletivo, pois se transforma em conhecimento compreendido pela equipe. A socialização 

ocorre a partir da troca de experiências, da observação, imitação e prática (BENZ, 2014).Na 

Criação do Conhecimento, as seguintes práticas devem ser consideradas: 

a) Brainstorming: também chamado de tempestade de ideias é uma prática 

utilizada para auxiliar a equipe na geração de novas ideias e inovar. É um 

processo de duas fases: a fase divergente, na qual a equipe gera insights, e a 

fase convergente, na qual o julgamento das ideias apresentadas na primeira 

fase é feito para selecionar as melhores e mais coerentes (ALARCON, 2015). 

b) Aprendizagem e captura de ideias: trata-se de um processo de coletar, 

classificar, recuperar, armazenar e compartilhar o conhecimento dentro das 

tarefas diárias da organização. Coser e Carvalho (2012) também definem como 

sendo o ato de aprender a melhorar o conhecimento organizacional já existente, 

ou ainda criar um novo, ou até mesmo a disseminação ou transferência para 

outras áreas da empresa. Podem ser também definidas como estratégias para 

aprender a capturar ideias da equipe de forma sistemática, constituindo a 

unidade organizacional como instituição dedicada a promover a aprendizagem 

ativa e contínua de seus colaboradores. (APO, 2010). 
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c) Revisão de Aprendizagem: é utilizada pela equipe de projeto para auxiliar na 

aprendizagem individual durante o processo de trabalho (ALARCON, 2015). 

O principal objetivo desta prática é permitir que os membros possam aprender 

continuamente durante e após o projeto. Ela é, portanto, também uma técnica 

de armazenamento e compartilhamento de conhecimento. 

d) Análise de lições aprendidas: essa é uma técnica para capturar as lições 

aprendidas após a conclusão de um projeto. Também é conhecida como revisão 

após a ação e permite que os membros da equipe possam descobrir o que 

aconteceu, porque aconteceu e como manter e melhorar os pontos fortes e 

fracos (APO, 2010). Assim como a Revisão de Aprendizagem, também é 

utilizada no armazenamento e compartilhamento de conhecimento. 

Após passar pela identificação e criação do conhecimento, torna-se necessária a 

conservação por meio de suportes que permitam o armazenamento e recuperação desse 

conhecimento, tanto pelo portador quanto por outros indivíduos. No próximo tópico, 

apresentam-se práticas de gestão do conhecimento que permitam a ação. 

 

2.3.3 PRÁTICAS DE ARMAZENAMENTO DO CONHECIMENTO 

 

Segundo Alarcon, o armazenamento permite a preservação do conhecimento 

organizacional. Entretanto, esse armazenamento só pode ocorrer se o conhecimento for 

explicitado, ou seja, traduzido de uma forma que seja compreendido por palavras, imagens e 

conceitos que possam ser compreendidos por aqueles que o acessarem. Esse processo 

(transformação de conhecimento tácito para explícito) foi denominado, por Nonaka e 

Takeuchi, de externalização (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Sobre o armazenamento do 

conhecimento, afirma Alarcon: 

 

Existem várias formas de armazenamento. No entanto, nem sempre é 
possível armazenar a experiência e a especialização, pois são formas de 
conhecimento tácito. Nesse caso, em vez de armazenar o conhecimento, é 
necessário colocar as pessoas detentoras dessa experiência e especialização 
em contato com outras para viabilizar o compartilhamento do conhecimento 
(ALARCON, 2015, p. 66-67). 
 

Como se verifica, nem sempre é possível armazenar nossa experiência e a 

especialização, pois são formas de conhecimento tácito. As seguintes práticas possibilitam o 
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armazenamento do conhecimento para sua possível transmissão, transformando-o em 

explícito: 

a) Bases de Conhecimento: ferramenta de colaboração estruturada para 

responder a dúvidas e problemas, baseada nos componentes do conhecimento – 

O quê, porque, quando, onde, quem e como (ALARCON, 2015). São grupos 

de práticas que indicam o registro do conhecimento organizacional sobre várias 

coisas como os processos, produtos, serviços e relacionamento com clientes 

(BATISTA, 2005); 

b) Taxonomia: técnica que fornece estruturas para organização de informações, 

documentos e bibliotecas, de uma forma consistente (APO, 2010). Ajuda as 

pessoas a procurar, armazenar e recuperar dados necessários, informações de 

toda a organização, baseando-se no fluxo de trabalho e conhecimento em uma 

estrutura intuitiva; 

c) Sistema de Gerenciamento de documentos: fundamental para encontrar a 

informação correta e no tempo certo.  Trata-se de uma forma eficiente e eficaz 

de acesso a documentos para evitar a sobrecarga de informações. Trata-se de 

uma prática de gestão que implica adoção de ferramentas e aplicativos de 

informática para controle da emissão, edição e acompanhamento do trâmite, 

distribuição e descarte de documentos (BATISTA, 2005). 

 

Assim, a próxima etapa do conhecimento, que é o compartilhamento, só pode ser 

realizada a partir do armazenamento, visto que essa é uma parte essencial para a construção 

do conhecimento e cultura organizacional. O próximo tópico aborda práticas que auxiliam no 

processo de compartilhamento do conhecimento, tanto por técnicas de compartilhamento em 

grupos dentro da organização quanto de forma informatizada. 

 

2.3.4 PRÁTICAS DE COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO 

 

Nonaka (1997) afirma que, para criar o conhecimento, é necessário que o aprendizado 

vindo de outros e as habilidades sejam compartilhadas e internalizadas à identidade e auto 

imagem da empresa. O compartilhamento constitui-se em uma das mais importantes fases de 

criação do conhecimento e clima organizacional, já que atua na comunicação entre os 

indivíduos ligados à instituição de todas as formas: lideranças, colaboradores e clientes, no 

caso de organizações públicas, e o cidadão-cliente. 
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Segundo Alarcon, as organizações devem promover a criação de uma cultura de 

compartilhamento para ampliar o conhecimento da organização. Entretanto, é necessário 

estabelecer um ambiente de confiança. Nesse sentido, o autor afirma: 

 

O compartilhamento do conhecimento promove a aprendizagem contínua e a 
inovação. Depende da confiança entre as pessoas. Para que alguém queira 
compartilhar algo com outra pessoa é fundamental que perceba que haverá 
um benefício mútuo (ALARCON, 2015, p. 67) 
 
 

O compartilhamento do conhecimento é, portanto, uma parte importante do processo 

de aprimoramento e evolução das pessoas, processos e da tecnologia, pois possibilita a análise 

por vários pontos de vista sobre o mesmo aspecto organizacional. O compartilhamento 

possibilita outra fase da espiral do conhecimento: a combinação, na qual o conhecimento 

explícito de determinado indivíduo, equipe ou organização estrutura-se junto a outro conjunto 

de conhecimento explícito, formando um novo conjunto de diferentes formas de 

conhecimento. Existem algumas das práticas que possibilitam o compartilhamento do 

conhecimento: 

a) Revisão por pares: técnica utilizada para solicitar a assistência de colegas e 

especialistas no assunto a respeito de problemas significativos enfrentados pela 

equipe (APO, 2010);  

b) Narrativas: prática utilizada para compartilhar experiências e lições 

aprendidas por meio de relatos ou eventos que consistem, literalmente, em 

contar histórias de forma simples, utilizando-se de palavras e imagens 

(ALARCON, 2015). São técnicas utilizadas em ambientes de gestão do 

conhecimento para descrever assuntos complicados, expor situações e/ou 

comunicar lições aprendidas, também sendo utilizadas para interpretar 

mudanças culturais (BATISTA, 2005); 

c) Fóruns ou Listas de Discussão: Segundo Batista (2005), os fóruns e listas de 

discussão são espaços que podem ser utilizados para homogeneizar 

informações, ideias e experiências que contribuirão para desenvolvimento de 

competências e aperfeiçoamento de processos e atividades da organização; 

d) Serviços de Rede Social: redes sociais são grupos de pessoas que 

compartilham uma área de interesse comum. Trata-se de um sistema de apoio 

social online para encontrar pessoas com necessidades e interesses em comum, 

compartilhar conteúdos e documentos relevantes (ALARCON, 2015). 



 
 

54 
 

 

Depois de passadas todas essas fases, o conhecimento finalmente passa para a 

realidade prática, chegando a sua última etapa nesse processo: a aplicação. A aplicação do 

conhecimento consiste na transformação do conhecimento explícito em tácito como a relação 

do conhecimento com algum fim a que se destina no que se diferencia da informação, já que o 

conhecimento se vincula à ação (NONAKA, 1997). 

 

2.3.5 PRÁTICAS DE APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

 O conhecimento deve agregar valor para que passe as etapas, desde a identificação até 

a aplicação. Assim, 

O conhecimento agrega valor quando é aplicado nos processos de apoio e 
finalização para melhoria dos produtos e serviços. A aplicação é a utilização 
e reutilização do conhecimento na organização. É transformar o 
conhecimento em ação ou tomada de decisão (ALARCON, 2015, p. 67). 
 
 

Portanto, o conhecimento, para possuir algum valor, deve possibilitar tomadas de 

decisão e servir de base para diversas utilizações dentro da organização. A aplicação do 

conhecimento, portanto, está sujeita ao último processo descrito por Nonaka e Takeuchi: a 

internalização, na qual o conhecimento é incorporado na ação, transformado de conhecimento 

explícito em tácito. 

Entre as práticas que possibilitam a aplicação do conhecimento de forma eficiente e 

eficaz, destacam-se: 

a) Espaço Presencial Colaborativo: prática utilizada na organização para o 

trabalho colaborativo em equipe na prototipagem e design de produtos e 

processos, incentivando a experimentação e testando ideias (ALARCON, 

2015); 

b) Ferramentas de Busca Avançada: motor de busca para melhoria significativa 

nos resultados das pesquisas. Formas para obter a informação certa e diminuir 

a sobrecarga de informações (ALARCON, 2015); 

c) Localizador de Especialistas: prática utilizada para localizar e conectar 

especialistas de qualquer parte da organização. O sistema permite encontrar e 

montar equipes de projetos, localizando os tipos de conhecimentos e as 

necessidades identificadas (ALARCON, 2015; BATISTA, 2005); 
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d) Café do Conhecimento: esta prática é uma das mais observadas, embora não 

seja esquematizada e definida, pois varia conforme o cotidiano das 

organizações. Segundo Alarcon (2015), trata-se de uma discussão em grupo 

para refletir, desenvolver e compartilhar pensamentos e ideias que vão 

surgindo. É uma prática útil para analisar, de modo informal, as dificuldades, 

os recursos e os objetivos dos setores de forma não conflituosa (APO, 2010). 

Extremamente versátil, pode ser utilizada para quaisquer das fases do 

conhecimento, desde a identificação à aplicação. 

 

As práticas descritas neste capítulo são apenas algumas dentre as inúmeras já 

referenciadas por muitos autores e, ainda, uma pequena fração se comparadas ao total que 

podem vir a ser desenvolvidas. É importante que haja maiores pesquisas nesse campo para o 

desenvolvimento de ferramentas que possibilitem aos gestores aplicar corretamente os 

recursos e capital disponíveis na organização para que seja agregado o valor necessário ao 

conhecimento, a fim de que sejam geradas decisões assertivas. 

No que tange ao Café do Conhecimento, trata-se de uma prática bastante assertiva no 

que diz respeito à pesquisa direta e à empatia, de determinados setores, a problemas sensíveis 

daquela área. No que concerne à violência escolar, é um modo informal, empático, sensível e 

solidário de identificar problemas que causem a violência no contexto escolar e ser pontual 

nas estratégias necessárias para solucioná-los, visto que promove a reunião de diversos 

profissionais de áreas e especialidades diferentes. 

 

2.3.6 AS PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO, SEGUNDO BATISTA 

 

Segundo Batista (2005), as práticas de gestão do conhecimento podem ser 

classificadas em três categorias: 

 

a) Práticas relacionadas à gestão de recursos humanos: essas facilitam a 

transferência, a disseminação e o compartilhamento de informações e 

conhecimento. Entre essas práticas enumeram-se: fóruns (presenciais e 

virtuais), listas de discussão, comunidades de prática ou comunidades de 

conhecimento, educação corporativa, narrativas, mentoring e coaching, e 

universidade corporativa;  
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b) Práticas relacionadas à estruturação de processos organizacionais: essas são 

práticas que funcionam como facilitadores de geração, retenção, organização e 

disseminação do conhecimento organizacional. Citam-se entre essas práticas: 

melhores práticas, benchmarking interno e externo, memória organizacional, 

lições aprendidas, banco de conhecimentos, sistemas de inteligência 

organizacional, mapeamento ou auditoria do conhecimento, sistema de gestão 

por competências, banco de competências organizacionais e individuais e 

gestão do capital intelectual ou gestão dos ativos intangíveis;  

c) Práticas relacionadas à base tecnológica e funcional: serve de suporte à gestão 

do conhecimento organizacional, incluindo gestão da informação, aplicativos e 

ferramentas de tecnologia da informação. Entre as práticas, com foco em base 

tecnológica e funcional, há: ferramentas de colaboração (portais, intranets e 

extranets), sistemas de workflow, gestão de conteúdo e gestão eletrônica de 

documentos (GED). 

 
Práticas relacionadas à gestão de recursos humanos, segundo Batista (2005) 

Fóruns (presenciais e 
virtuais) /  

Listas de discussão 

Definidos como espaços para discutir, homogeneizar e 
compartilhar informações, ideias e experiências que 
contribuirão para o desenvolvimento de competências e para 
o aperfeiçoamento de processos e atividades da organização. 

Comunidades de 
prática ou 

Comunidades de 
conhecimento 

Grupos informais e interdisciplinares de pessoas unidas em 
torno de um interesse comum. As comunidades são auto-
organizadas a fim de permitir a colaboração de pessoas 
internas ou externas à organização, propiciando 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. 

Educação corporativa 

Compreende processos de educação continuada, 
estabelecidos com vistas à atualização do pessoal de maneira 
uniforme em todas as áreas da organização. Pode ser 
implementada na forma de universidade corporativa, 
sistemas de ensino à distância etc. 

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. 

Mentoring e Coaching Mentoring é uma modalidade de gestão do desempenho na 
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qual um expert participante (mentor) modela as 
competências de um indivíduo ou grupo, observa e analisa o 
desempenho e retroalimenta a execução das atividades. 

Coaching é similar, porém não participa da execução das 
atividades. Faz parte do processo planejado de orientação, 
apoio, diálogo e acompanhamento, alinhado às diretrizes 
estratégicas. 

Universidade 
corporativa 

Constituição formal de unidade organizacional dedicada a 
promover a aprendizagem ativa e contínua dos colaboradores 
da organização. Programas de educação continuada, palestras 
e cursos técnicos visam desenvolver tanto comportamentos, 
atitudes e conhecimentos mais amplos, como as habilidades 
técnicas mais específicas. 

Fonte: BATISTA, 2005, p. 12-17 (adaptado) 
 
 
Práticas relacionadas a processos facilitadores da gestão do conhecimento, 
segundo Batista (2005) 

Melhores práticas 
(bestpractices) 

Refere-se à identificação e à difusão de melhores práticas, 
que podem ser definidas como um procedimento validado 
para a realização de uma tarefa ou solução de um problema. 
Documentadas por meio de bancos de dados, manuais ou 
diretrizes. 

Benchmarking interno 
e externo 

Prática relacionada à busca sistemática das melhores 
referências para comparação a processos, produtos e serviços 
da organização. 

Memória 
organizacional / 

Lições aprendidas / 
Banco de 

Conhecimentos 

Indica o registro do conhecimento organizacional sobre 
processos, produtos, serviços e relacionamento com os 
clientes. As lições aprendidas são relatos de experiências em 
que se registra o que aconteceu, o que se esperava que 
acontecesse, a análise das causas das diferenças e o que foi 
aprendido durante o processo. A gestão do conteúdo mantém 
atualizadas as informações, as ideias, as experiências, as 
lições aprendidas e as melhores práticas documentadas na 
base de conhecimentos. 

Sistemas de 
inteligência 

organizacional 

Voltados para a transformação de dados em inteligência, 
com o objetivo de apoiar a tomada de decisão. Visam extrair 
inteligência de 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 explicitado, documentado e armazenado para 
facilitar o seu acesso. 
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Mapeamento ou 
auditoria do 

conhecimento 

Registro do conhecimento organizacional sobre processos, 
produtos, serviços e relacionamento com os clientes. Inclui a 
elaboração de mapas ou árvores de conhecimento, 
descrevendo fluxos e relacionamentos de indivíduos, grupos 
ou a organização como um todo. 

Sistema de gestão por 
competências 

Estratégia de gestão baseada nas competências requeridas 
para o exercício das atividades de determinado posto de 
trabalho e a remuneração pelo conjunto de competências 
efetivamente exercidas. 

Banco de 
competências 

organizacionais / 
individuais 

Organizacionais – Repositório de informações sobre a 
localização de conhecimentos da organização, incluindo 
fontes de consulta e as pessoas ou as equipes detentoras de 
determinado conhecimento. 

Individuais – 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 perfil 
da experiência e áreas de especialidade de cada usuário.  

Gestão do capital 
intelectual ou gestão 
dos ativos intangíveis 

Prática que inclui mapeamento dos ativos organizacionais 
intangíveis, gestão do capital humano, gestão do capital do 
cliente e política de propriedade intelectual. 

Fonte: BATISTA, 2005, p. 18-23 (adaptado) 
 
 
Práticas relacionadas à base tecnológica e funcional e suporte, segundo Batista 
(2005) 

Ferramentas de 
colaboração 

(portais/intranets/extranets) 

Portais ou outros sistemas informatizados que capturam 
e difundem conhecimento e experiência entre 
trabalhadores e departamentos. Espaço web de 
integração dos sistemas corporativos, com segurança e 
privacidade dos dados. 

Sistemas de workflow 

Práticas ligadas ao controle da qualidade da informação 
apoiado pela automação do fluxo ou trâmite de 
documentos. Workflow é o termo utilizado para 
descrever a automação de sistemas e processos de 
controle interno, implantada para simplificar e agilizar 
os negócios. 

Gestão de conteúdo 

Representação dos processos de seleção, captura, 
classificação, indexação, registro e depuração de 
informações. Tipicamente envolve pesquisa contínua 
dos conteúdos dispostos em instrumentos, como base de 
dados, árvores de conhecimento, redes humanas, etc. 

Gestão Eletrônica de Prática de gestão que implica a adoção de aplicativos 
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Documentos (GED) informatizados de controle de emissão, edição e 
acompanhamento da tramitação, distribuição, 
arquivamento e descarte de documentos. 

Fonte: BATISTA, 2005, p. 24-26. 
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3  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS RELACIONADOS ÀS PRÁTICAS 

DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

 

 Antes da apresentação da análise dos dados, convém  discorrer um pouco sobre o 

Colégio Estadual Paiçandu - Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissional, localizado 

na Rua Santos Dumont, 571, em Paiçandu-PR. 

O estabelecimento oferta as seguintes Modalidades de Ensino: Ensino Fundamental 

Anos Finais; Ensino Médio; Formação de Docentes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental; Curso Técnico em Informática – Subsequente ao Ensino Médio; 

Curso Técnico em Recursos Humanos – Subsequente ao Ensino Médio; Curso Técnico em 

Administração – Subsequente ao Ensino Médio. Possui também: Sala de Recursos na 

Educação Especial- Dificuldade Intelectual e Transtornos Funcionais Específicos, Sala de 

Recursos Multifuncionais S.F. Em, Programa de Salas de Apoio à aprendizagem, em Língua 

Portuguesa e Matemática e CELEM.  

O Estabelecimento encontra-se em boas condições físicas, no que se refere à 

conservação de suas dependências. Os esforços para que a escola tenha um espaço físico de 

boa qualidade tem sido resultado de um trabalho sério entre APMF, Conselho Escolar e todo 

o Colegiado, empenhados em desenvolver uma boa administração dos recursos recebidos. É 

um Colégio central, com localização privilegiada, e com um espaço físico favorável. 

Atualmente o espaço físico foi ampliado com mais 1.200.00 m2 de área livre. Esta área foi 

doada pela Prefeitura Municipal de Paiçandu, Estado do Paraná, em favor do Governo do 

Estado do Paraná, destinado à ampliação do prédio do Colégio Estadual Paiçandu- EFMN e 

Profissional (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – COLÉGIO PAIÇANDU, 2018). 

No que se refere à acomodação e distribuição do atendimento, o Colégio atende 37 

turmas, distribuídas em 14 salas de aulas, em um espaço pedagógico comum a todos os cursos 

e modalidades ofertadas. Ainda que os recursos sejam insuficientes, o colegiado tem se 

empenhado para realizar um trabalho de qualidade desejável. O Colégio também dispõe de 

uma quadra coberta, onde são desenvolvidas atividades esportivas e culturais. Os professores 

de educação física se revezam a partir de um cronograma organizado para que todas as turmas 

façam uso da quadra durante as aulas semanais. 

Na área comum, a escola dispõe de banheiros masculinos e femininos para utilização dos 

alunos e alunas. Também possui laboratórios de Ciências e Biologia, Química e Física para as 

aulas práticas, nas quais o aluno, com a supervisão do professor, desenvolve experiências. 
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ampliando os conteúdos estudados em sala de aula. Os laboratórios estão equipados com 

equipamentos e materiais pedagógicos específicos e necessários para o desempenho de 

atividades práticas: TV Pendrive, balança eletrônica, estadiômetro, termômetro, lupas, 

bússola, microscópios, circuito elétrico, bisturi, pinças anatômicas de dissecação, tubos de 

ensaio, lâminas, pipetas, reagentes, entre outros materiais. Somando-se aos laboratórios, há 

uma biblioteca com acervo bibliográfico à disposição de toda a comunidade escolar em suas 

diferentes modalidades e laboratórios de Informática com computadores e equipamentos para 

uso de professores e alunos (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – COLÉGIO 

PAIÇANDU, 2018). 

O estabelecimento dispõe, ainda, de um espaço físico anexo ao estabelecimento, onde 

disponibiliza salas para os diferentes programas e atividades curriculares, como Sala de 

Recursos Multifuncionais para alunos com necessidades de atendimento pedagógico 

especializado; Sala de Apoio à Aprendizagem com a finalidade de atendimento aos alunos 

que apresentam defasagem pedagógica, CAEDV, CELEM (Língua Espanhola) e as aulas de 

Estágio Supervisionado do Curso de Formação de Docentes. Além disso, há uma cozinha e 

um depósito para acondicionar alimentos com a finalidade de elaborar e distribuir a merenda a 

todos os alunos, nos três turnos (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – COLÉGIO 

PAIÇANDU, 2018). 

Nos últimos anos, todo o sistema de iluminação das dependências do estabelecimento 

foi ampliado e melhorado, com instalação de 44 luminárias de emergência, distribuídas em 

todas as salas, laboratórios, biblioteca, pátio e corredores. Instalou-se sistema de câmeras em 

vários pontos do estabelecimento com a finalidade de proporcionar segurança ao colegiado e 

inibir a entrada de estranhos. Foi ampliada a instalação de novos aparelhos de ar 

condicionado, resultando em 70% das salas de aula climatizadas. Também foi organizada uma 

sala destinada aos coordenadores de Curso, com a finalidade de garantir uma conversa 

pedagógica continuamente com os professores para integrá-los à dinâmica do curso e às 

orientações metodológicas pertinentes (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – COLÉGIO 

PAIÇANDU, 2018). 

 

 

 Equipe diretiva, pedagógica e docente 

 

• 01 Diretor Geral 

• 02 Diretores Auxiliares 
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• 08 Professores Pedagogos 

 

A) Quadro Geral de Professores 

 

• 105 PROFESSORES 

 

B) Formação dos Professores 

 

• 105   Curso Superior 

• 81      Especialização 

• 12    Mestrado 

• 01    Doutorado (língua portuguesa) 

• 16    PDE 

 

C) Vínculo dos professores 

 

• 59 QPM       e46 PSS 

 

 No Quadro 1, é apresentado o quadro geral de funcionários do Colégio Estadual 

Paiçandu - Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissional.  

 

Quadro 1: Quadro Geral de Funcionários 

FORMAÇÃO Nº DE FUNCIONÁRIOS 

Ensino Médio 21 

Curso Superior 08 

Pro Funcionário 14 

Especialização 06 

Fonte: PPP-Projeto Político Pedagógico – Colégio Paiçandu, 2018. 

 

Convém lembrar que o objeto de estudo dessa pesquisa consiste em investigar se as 

práticas de gestão do conhecimento existentes no Colégio Estadual Paiçandu contribuem ou 

impactam positivamente frente ao problema da violência. Nos capítulos precedentes, foi 
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realizada uma abordagem de caráter marcadamente teórico sobre o fenômeno da violência no 

contexto escolar e sobre os componentes que caracterizam as principais práticas de gestão do 

conhecimento no âmbito das organizações. O objetivo fundamental deste capítulo é, em 

primeiro lugar, descrever os dados coletados na pesquisa de campo ligados às práticas de 

gestão de conhecimento e, em seguida, fazer uma análise dos seus impactos sobre a violência 

na instituição mencionada acima. O instrumento de análise utilizado em relação aos dados 

coletados será o método hermenêutico. De acordo com Dittrich (2010), a hermenêutica 

corresponde a uma visão de pesquisa qualitativa e transdisciplinar, a uma maneira de entender 

e expressar a percepção sobre os acontecimentos que ocorreram entre os sujeitos envolvidos 

nas vivências, entre os saberes e as ações. O mesmo autor destaca que  o pressuposto das 

raízes hermenêuticas  é a compreensão humana; o ser humano em busca de respostas para os 

seus questionamentos nas vivências da realidade.  

Santos (2005) destaca que a etimologia da palavra “hermenêutica” vem de Hermes, 

deus grego,que tinha a habilidade de interpretar as mensagens para os mortais. Assim, os 

conhecimentos desenvolvidos no campo da educação, viabilizaram o desenvolvimento da 

hermenêutica a partir do século XIX.O conhecimento passou, então, a ser entendido como 

intersubjetivo, descritivo e compreensivo, em vez de, exclusivamente, objetivo, explicativo e 

nomotético. Heidegger (1999) acrescenta que o estudo hermenêutico, metodologicamente 

aplicado na análise e pesquisa nas ciências sociais, foi empregado no campo da filosofia no 

século XX. Assim, a hermenêutica é utilizada para o conhecimento do ser humano e para a 

compreensão da maneira de ser do homem. Complementando, a hermenêutica, como a teoria 

ou filosofia da interpretação das expressões da vida interior do homem, na interpretação dos 

sentidos, é vastamente empregada na análise de fenômenos sociais. 

No campo de estudos envolvendo a sociologia clássica, a hermenêutica tem sido 

utilizada como base filosófica para diferentes estudos qualitativos realizados nas ciências 

sociais, tendo em vista que o homem e as interações humanas são frequentemente tomados 

como objeto de análise e investigação (HAGETTE, 2005). Esse autor ainda destaca que 

estudos de tal natureza implicam processos interpretativos do investigador, além da relevância 

do destaque para a compreensão de significados das várias ações do outro. O homem ajuda a 

revelar a realidade por meio da linguagem (oral ou escrita) e, pela interpretação dessa 

linguagem, o pesquisador amealha aspectos significativos e cruciais para a compreensão do 

ser e do fenômeno investigado. Segundo Napoli (2000), a hermenêutica é entendida como a 

exploração ou modelo de pesquisa cujo foco está na consciência e na experiência. A 

hermenêutica torna-se a busca da compreensão dos sentidos, de acordo com o contexto local, 
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social e histórico de fatos, dados ou acontecimentos que sejam passíveis de significação. Cada 

sentido vivido possibilita a compreensão das formas significativas de vivência e a 

compreensão significativa de uma subjetividade comum. 

Quanto ao estudo desenvolvido neste trabalho, a pesquisa e a coleta de dados foram 

realizadas por meio de entrevistas com quatro profissionais que são responsáveis pela gestão 

da instituição nominada acima. As entrevistas foram orientadas por um bloco de perguntas 

que visavam inferir sobre a existência de práticas de gestão do conhecimento na 

administração da instituição escolar. Para facilitar a transcrição das informações coletadas nas 

entrevistas, proceder-se-á da seguinte forma: primeiro,  será apresentada a pergunta relativa à 

entrevista e, em seguida, a resposta de cada entrevistada. Elas serão intituladas da seguinte 

forma: Entrevistada, A, B, C, e D. Por último, o conteúdo das entrevistas será relacionado a 

algumas práticas de gestão do conhecimento apresentadas no segundo capítulo deste trabalho, 

sobretudo aquelas descritas por Batista.  

 

Questão 1 

O colégio tem apoio de especialistas sobre a violência escolar para conversar, debater e 

refletir com os professores, alunos e demais membros da comunidade? 

 

ENTREVISTADA A: Tem o apoio de alguns órgãos, como o Conselho 
Tutelar, CRAS, CREAS e tem também do Núcleo de Educação. Essa rede de 
apoio, esses órgãos e psicólogos, procuram intervir, tentando solucionar 
alguns problemas dos alunos. Analisam também a parte pedagógica, para 
que esses possam direcionar o trabalho com os professores, contribuindo, 
com os profissionais. Nas reuniões pedagógicas, que ocorrem durante o 
ano, também ocorrem orientações, ou ainda em particular, em alguns casos 
pode ser chamado algum profissional para a orientação quanto a algum 
eventual problema relacionado a violência escolar. 

 

ENTREVISTADA B:Com apoio de especialista no Núcleo Regional de 
Educação existe um departamento, composto por professores e profissionais 
que são responsáveis para lidar com a questão violência na escola. Em 
situações críticas ou muito grave, em que a escola já realizou as tentativas 
possíveis e não obteve resultados, recorre ao Núcleo, solicitando 
orientações. No entanto, no dia a dia escolar, temos que lidar sozinhos com 
essas questões relacionadas à violência escolar, embora tendo a 
possibilidade de solicitar a Patrulha Escolar, que é formada por dois 
patrulheiros que atendem várias escolas, com isso, nem sempre estão por 
perto, quando necessitamos, aliás, na maioria das vezes quando nós 
precisamos deles eles não estão disponíveis. Portanto, temos a patrulha 
escolar, mas nem sempre estão por perto, temos o Núcleo de Educação, mas 
no dia a dia mesmo, nós lidamos sozinhas mesmo com essa questão. 
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ENTREVISTADA C: Não temos um apoio específico de especialista, nós 
temos o Núcleo de Educação, e a única coisa que eles nos oferecem é o setor 
sócio educacional que nos dá algum amparo. Nós não temos uma 
orientação, um trabalho efetivo na escola de especialistas nos auxiliando 
não. A violência é toda resolvida por nós mesmos. 

 

ENTREVISTADA D: Um apoio mais espontâneo é difícil a gente 
ter.Quando a escola necessita, procuramos pessoas especializadas ou 
alguns profissionais da escola como, por exemplo, professores que têm 
conhecimento sobre o assunto, então a gente pede ajuda para dar apoio, 
suporte daqueles que dominam um pouquinho mais o assunto, ajudando a 
gente nesse caso. Mas seria interessante se a gente tivesse um apoio mais 
espontâneo porque como a escola não tem muito recurso, e muitas vezes não 
conseguimos trazer um especialista no assunto, sem ter assim alguma 
pessoa lá dentro da escola que conhece ou indica alguém para poder trazer 
para a gente. 

 

De acordo com as respostas ao questionamento se colégio tem apoio de especialistas 

sobre a violência escolar para conversar, debater e refletir com os professores, alunos e 

demais membros da comunidade, pode-se verificar que as Entrevistadas A e B detalharam 

mais organizações de apoio às escolas no que se refere aos suportes de especialistas sobre a 

violência escolar. No entanto, na prática do dia a dia escolar, geralmente não atendem à 

demanda. Já as Entrevistadas C e D, afirmaram que não tem apoio de especialistas. Mesmo 

frente a essa aparente contradição, pode-se verificar que o conteúdo relacionado ao 

questionamento descrito acima, converge para a prática de gestão de conhecimento nominada 

de revisão por pares. Ela é utilizada para solicitar a assistência de colegas e especialistas no 

assunto a respeito de problemas significativos enfrentados pela equipe (APO, 2010). O relato 

da entrevista B deixa bem claro a existência dessa prática quando afirma “Com apoio de 

especialista no Núcleo Regional de Educação existe um departamento com alguns 

professores e profissionais que são responsáveis para lidar com a questão dessa violência na 

escola”. Também foi possível inferir nas narrativas a existência de práticas de gestão do 

conhecimento. Elas são técnicas utilizadas em ambientes de gestão do conhecimento para 

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

interpretar mudanças culturais. São relatos retrospectivos de pessoal envolvidos nos eventos 

ocorridos. Os relatos acima explicitaram bastante isso. 

 

Questão 2 

O colégio adota alguma ferramenta ou aplicativo de informática para monitorar, 

acompanhar e, até mesmo, conscientizar e discutir sobre a violência escolar?  
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ENTREVISTADA A: Não, com relação ao enfrentamento em sala de aula, 
como eles estão mais próximos, então vem primeiro os professores, os 
agentes, que são as serventes. Eles estão sempre atentos porque 
normalmente são esses profissionais que captam primeiro e que depois 
passam para a equipe pedagógica que vai tomar as devidas providências, 
conversar com os pais e depois, dependendo da situação, é convocado o 
Conselho Escolar, Patrulha Escolar para estar também orientando; mas de 
equipamento de informática mesmo, só as câmeras. 

 

ENTREVISTADA B: O colégio dispõe das câmeras por enquanto, de 
ferramenta.Com relação à aplicativo, não.Nós dispomos das câmeras, todas 
as salas de aulas têm câmeras, bem como nos corredores e vários pontos da 
escola. Então, quando necessário, a gente resgata as imagens e aí 
utilizamos essas imagens para fazer o trabalho, tanto com os alunos como 
com as famílias. 

 

ENTREVISTA C: Não, ferramenta de informática em específico não, os 
pedagogos fazem todo o processo de integralização de apoio de trabalho 
pedagógico com os alunos, mas nós não temos uma ferramenta específica, 
um aplicativo de informática para monitorar. 

 

ENTREVISTADA D: A única coisa que a gente tem na escola são as 
câmeras de monitoramento dentro e fora da sala. Elas auxiliam quando 
vamos buscar informações, quando precisamos visualizar alguma situação 
envolvendo o aluno, as imagens das câmeras acabam mostrando. Porque 
muitas vezes a gente consegue intervir em alguma situação diante daquilo 
que a gente viu na câmera. Confrontando os alunos com fatos que querem 
omitir ou objetos que eles trazem para a escola, conseguimos atuar diante 
disso, minimizando problemas que vem acontecendo a tempos, acabamos 
percebendo situações em que os alunos não contam, que podem as vezes 
gerar uma briga, com isso, podemos visualizar e conseguimos interferir 
antes que o fato aconteça, mas outros instrumentos a gente não tem. 

 

Frente às respostas das entrevistadas referentes ao questionamento da utilização de 

alguma ferramenta ou aplicativo de informática para monitorar, acompanhar e, até mesmo, 

conscientizar e discutir sobre a violência escolar, pode-se verificar que todas as entrevistadas 

destacaram que o único instrumento utilizado são as câmeras de monitoramento, em que são 

utilizadas as imagens registradas para confirmar ou verificar situações de violência escolar. 

Portanto, a existência de câmeras na instituição remete para a proposta de Batista (2005) que 

descreve práticas de gestão do conhecimento relacionadas à base tecnológica e funcional. 

Quanto a isso, segundo as entrevistadas, a escola oferece esse suporte, utilizando, 

exclusivamente, câmeras de monitoramento, que armazenam as imagens por um período pré-

determinado. 
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Nesse sentido, pode-se afirmar que a prática de gestão do conhecimento chamada de 

sistemas de inteligência organizacional se encontra presente na gestão educacional da 

instituição pesquisada. Essa prática está voltada para a transformação de dados em 

inteligência, com o objetivo de apoiar a tomada de decisão. Visam extrair inteligência de 

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 explicitado, 

documentado e armazenado para facilitar o seu acesso. 

De acordo com Batista (2005), é possível correlacionar ainda a utilização de câmeras à 

prática de sistemas de gerenciamento de documentos. Nesse caso, isso ocorre quando as 

entrevistadas recorrem a busca de imagens armazenadas nas câmeras de segurança. Cabe 

ressaltar que esta prática é fundamental para encontrar a informação correta e no tempo certo. 

Trata-se de uma forma eficiente e eficaz de acesso a documentos para evitar a sobrecarga de 

informações. “As câmeras de monitoramento dentro e fora da sala. Elas auxiliam quando 

vamos buscar informações, quando precisamos visualizar alguma situação envolvendo o 

aluno, as imagens das câmeras acabam mostrando”. Trata-se de uma prática de gestão que 

implica adoção de ferramentas e aplicativos de informática para controle da emissão, edição e 

acompanhamento do trâmite, distribuição e descarte de documentos (BATISTA, 2005). Dessa 

forma, essa prática gestora contribui muito para a demanda de casos de violência escolar, por 

ser muito utilizada em ambientes escolares. 

 

Questão 3 

No colégio, há espaços para que os gestores e professores possam compartilhar 

experiências e lições relativas à violência escolar?  

 

ENTREVISTADA A: 
Sim, esses espaços são dados nas formações, no início e no meio do ano. 
Antes do período escolar também tem formação continuada, que se estende 
ao logo do ano e também nos períodos das horas-atividades em que o 
professor também expõe o que tem conversado com os professores, então há 
um período destinado a correção de provas, elaboração do trabalho 
pedagógico do professor, mas também um período aberto também para 
discussões. 

 

ENTREVISTADA B: Espaços existem: as semanas pedagógicas, as 
reuniões de formação continuada que acontecem no decorrer do ano, são 
várias reuniões. São vários momentos de formação continuada, então nesses 
momentos sempre procuramos abordar a questão da violência, e a questão 
da indisciplina, até porque este é um dos fatores que incomodam e que 
causam angustia na grande maioria dos profissionais da educação. 
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Então,nesses momentos a gente sempre conversa sobre essa questão e os 
espaços pedagógicos, as salas das pedagogas, a sala da direção, assim 
sempre que acontece alguma situação em que há necessidade de conversar, 
de dialogar, de buscar,enfim de pensar e discutir sobre a violência escolar, 
é comum os professores nos procurarem e pedir ajuda, então existe esse 
espaço que é a sala dos pedagogos, a sala do diretor e as reuniões 
pedagógicas que acontecem no decorrer do ano letivo. 

 

ENTREVISTADA C: Nas reuniões que nós temos, semana de formação, 
esses dias a gente tem. Sempre acaba discutindo, quase sempre o assunto 
entra em pauta e se discute esse tema entre a equipe e professores da 
instituição. 

 

ENTREVISTADA D: Eu vejo isso como característica positiva no colégio, 
porque assim tanto a equipe e a direção como as pedagogas, elas estão 
sempre prontas para ouvir e dar apoio aos professores. Quando algum 
professor lança algum projeto, sempre a equipe ali, a frente, ajudando e 
auxiliando, quer seja ele um projeto voltado às questões de violência ou 
não, mas a gente vê que o grupo é bem aberto para novas possibilidades. 
Então diante de algum problema identificado, os professores sugerem algum 
projeto. Já houve momentos em que a gente fez reuniões que separamos em 
grupos para pensar e refletir sobre o assunto. Compartilhando experiências, 
então sempre quando acontece alguma coisa, tem participação do colégio e 
da equipe. 

 

Conforme os relatos das entrevistadas sobre a existência de espaços para que os 

gestores e professores possam compartilhar experiências e lições relativas à violência 

escolar, pode-se verificar que todas apontam que os principais espaços são durante as 

reuniões e formações pedagógicas. Essas reuniões e espaços formativos podem ser entendidos 

como comunidades de prática, consideradas como uma prática de gestão de conhecimento. 

São grupos de pessoas que compartilham uma preocupação ou um sentimento por algo que 

fazem e aprendem. No contexto da gestão do conhecimento, são formadas intencionalmente 

ou de forma espontânea para compartilhar e criar habilidades comuns, conhecimento e 

experiência entre os participantes. Batista (2005) define as comunidades de prática como 

grupos informais e interdisciplinares de pessoas unidas num interesse comum. 

Nesse sentido, tais práticas se caracterizam por agrupar fóruns presenciais, que 

correspondem a 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 (BATISTA, 2005). Além disso, 

compreendem também as técnicas de narrativas, utilizadas em ambientes de gestão do 

conhecimento para descrever assuntos complicados, expor situações e/ou comunicar lições 
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aprendidas, ou ainda interpretar mudanças culturais. São relatos retrospectivos de pessoal 

envolvido nos eventos ocorridos. 

É possível relacionar outra prática de gestão do conhecimento a partir dos relatos das 

entrevistadas acima, qual seja, o Café do Conhecimento. Segundo Alarcon (2015), trata-se de 

uma discussão em grupo para refletir, desenvolver e compartilhar pensamentos e ideias que 

vão surgindo:  

 

[...] as semanas pedagógicas, as reuniões de formação continuada que 
acontecem no decorrer do ano, são várias reuniões. São vários momentos de 
formação continuada, então nesses momentos a gente sempre procura 
abordar a questão da violência, a questão da indisciplina até porque é um 
dos fatores que incomodam e que angustia a grande maioria dos 
profissionais da educação. 

 

Questão 4 

Há o uso ou a produção de vídeos e áudios como estratégia para promover o 

enfrentamento da violência escolar? 

 

ENTREVISTA A: Sim, vídeos foram trabalhados, vídeos para 
conscientização, para trabalhos em salas de aula com professores, fazendo 
esse trabalho. A coordenação pedagógica realiza essa atividade juntamente 
com os alunos, dependendo da turma que apresenta maior problema e,às 
vezes,a família também é convidada para uma melhor conscientização. Os 
resultados não foram de imediato, sempre surtem algum resultado positivo 
sim, mas não é na sua totalidade. É um trabalho contínuo. Mesmo com esse 
trabalho de vídeos podemos perceber que atingem uma determinada 
quantidade de alunos, mas não na totalidade, mas sempre surte algum 
trabalho positivo. 

 

ENTREVISTADA B:Sim, com certeza. Essa questão do bullying é algo 
que permeia a escola o tempo todo, o ano todo, então não tem como a escola 
realizar uma atividade e achar que o problema está evoluindo, então essa é 
uma questão que a gente lida o ano todo. Então sempre que possível os 
professores abordam na sala de aula a questão do bullying, a questão da 
violência, da ética, da cidadania, então são questões que permeiam a 
questão da educação o tempo todo, alguns professores levam isso com mais 
seriedade. Outros nem tanto, mas essa é uma questão que é trabalhada o 
tempo todo em sala de aula e muitas vezes nós utilizamos filmes de 
documentários ou de relatos de alunos. Então sim, nós utilizamos sim com 
certeza. Temos um projeto que começaremos o ano trabalhando alguns 
filmes que abordam essa questão e para o próximo ano, queremos dar 
continuidade. 

 

ENTREVISTADA C: Não trabalho específico de produção de vídeos e 
áudios não há, só há um trabalho dos professores em sala de aula, da 
equipe, mas um trabalho específico de produção, específico com esta 
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finalidade não há. Temos o trabalho da justiça restaurativa, que a intenção 
é implantar, inclusive é que todos os pedagogos participem desse curso 
oferecido pela UEM. Nós temos atualmente um professor e uma pedagoga 
da escola que fizeram o curso e inclusive, ontem teve reunião. É um curso 
oferecido pela UEM em parceria com o Núcleo de Educação. O objetivo é 
esse né, também acompanhado pela equipe sócio educacional do Núcleo. 

 

ENTREVISTADA D: Eu me lembro de casos onde já houve materiais sim, 
principalmente vídeos. Dependendo de algum caso de violência que 
acontece os professores pesquisam vídeos para conscientizar, e produção de 
materiais que eu me lembro, de cartazes e nos cursos de formação de 
docentes. Eles fazem um trabalho voltado para crianças que, como eles 
atuam dentro das escolas municipais,então eles percebem estas questões de 
violência dentro das escolas municipais, eles trabalham com historinhas e 
diante do trabalho que é feito com as crianças,acabamos trabalhando 
dentro do colégio também e as meninas, principalmente, acabam 
transportando isso para dentro da escola, fazendo um trabalho de 
conscientização dentro da escola, também entre as turmas. Então eu vejo 
sim que a Formação Docente atua bastante nessa parte, mas são feitos 
alguns trabalhos sim. 

 

Sobre a investigação do uso ou a produção de vídeos e áudios como estratégia para 

promover o enfrentamento da violência escolar, pode-se verificar que as Entrevistadas A, B e 

D destacaram o trabalho preventivo de vídeos nas salas, sobre a orientação dos professores. A 

Entrevistada C, destacou o projeto realizado pela Justiça Restaurativa, que realiza um trabalho 

preventivo, avaliando todas as partes envolvidas e restaurando os relacionamentos. Vemos 

nisso uma estreita relação com as práticas de gestão de recursos humanos, comunidades de 

práticas que correspondem a grupos informais e interdisciplinares de pessoas unidas em torno 

de um interesse comum.  

As comunidades são auto-organizadas a fim de permitir a colaboração de pessoas 

internas ou externas à organização, propiciando 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. Nesse sentido, essa prática de gestão se 

mostra como muito promissora frente ao problema da violência escolar. 

Apoiando a prática de gestão, desenvolve-se, então, um Espaço Virtual Colaborativo, 

que corresponde a uma prática que permite que as pessoas trabalhem em colaboração, 

compartilhando documentos, editando e aplicando em coautoria, compartilhando áudio e 

videoconferências, independentemente de onde estejam localizadas fisicamente. “Os 

professores pesquisam vídeos para conscientizar, e produção de materiais que eu me lembro, 

de cartazes e nos cursos de Formação de Docentes”. Também é uma prática extremamente 
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versátil, podendo ser utilizada em todas as etapas da gestão do conhecimento. São práticas que 

capturam e difundem conhecimento entre trabalhadores e departamentos (BATISTA, 2005). 

 

Questão 5 

Existem espaços presenciais para discutir, compartilhar informações, ideias e 

experiências entre alunos, professores, pais de alunos e outras pessoas da comunidade em 

relação ao bullying ou cyberbullying? 

 

ENTREVISTADA A: Esses espaços geralmente são nas reuniões que há 
entre professores e familiares. Essas reuniões acontecem trimestralmente e 
quando há um problema que se percebe um problema mais agravado em 
alguma turma é realizada a convocação das partes e feito reuniões fora do 
período e reuniões extra. É chamado a família e os professores para ter esse 
tipo de reunião, conversar tentar solucionar os problemas. Os principais 
fatos relacionados são principalmente o cyberbullying. Esse ano foram 
convocadas algumas famílias, a Patrulha Escolar, o diretor e a 
coordenação para conversar e mediar a situação à respeito e cessar esse 
problema. Não tenho uma data específica, mas já aconteceu esse tipo de 
problema e geralmente a família da pessoa prejudicada vem até o colégio 
informar o problema e é feito dependendo da questão, convocado as partes 
envolvidas para uma conversa, trazem algumas imagens, cópia das 
conversas, demonstrando o bullying sofrido por meio das redes sociais. E 
como resultados obtidos, em todos os casos que aconteceram bullying, 
ofensas, palavras ofensivas, por meio das redes sociais foi amenizado e 
pararam os problemas. É lógico que sempre surgem outros, mas sempre 
houve naquela situação sempre há resolução do problema. 

 

ENTREVISTADA B: Essa pergunta é bem parecida com a anterior, e 
existem espaços presenciais: sala das pedagogas, sala do espaço 
pedagógico, sala da direção e, acima de tudo, sala de aula. A sala de aula é 
um espaço presencial mais importante para se discutir essa questão da 
violência na escola. E toda vez que nós vamos para sala de aula ou para 
resolver um problema específico, enfim, toda vez que nós vamos para sala 
de aula para trabalhar essa questão da violência escolar, para abordar a 
questão do bullying na escola, nós sempre aproveitamos a oportunidade 
para conversar com os alunos sobre a questão do cyberbullying. Então os 
professores sempre conversam com os alunos, alertam, orientam, falam da 
importância da necessidade do uso responsável do celular. No início do ano 
letivo, nas reuniões de pais ou nas reuniões individuais com pais, nós 
sempre orientamos os pais quanto a necessidade de eles fiscalizarem essa 
questão das redes sociais dos filhos. Já houve várias oportunidades também 
em reuniões de pais onde nós pedimos para que os patrulheiros venham até 
a escola e conversem sobre essa questão e ai abordam a questão da 
violência, tanto questões físicas presenciais que acontecem aqui no nosso 
dia a dia, como a questão do cyberbullying. Isso acontece todos os dias, 
porque as famílias hoje elas perderam a noção do que seja entregar um 
celular com internet ilimitada na mão de uma criança, na mão de um 
adolescente sem nenhuma orientação. Então, nós, enquanto escola, 
enfrentamos isso e está ficando cada vez mais fora do controle: então eles se 
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xingam, eles se expõem sem a menor preocupação e a gente observa que os 
pais não se preocupam ou são muito ingênuos a ponto de não perceber o 
risco que é de entregar um celular. Como exemplo posso citar que vivemos 
isso todos os dias. Todos os dias nós temos uma briga que acontece no 
intervalo ou na sala de aula, numa situação que chega a via de fato, nós 
vamos verificar o porquê, o que aconteceu lá nas redes sociais, o porquê a 
fulana me xingou e,enfim, hoje na verdade a grande maioria das violências 
físicas que tem acontecido ou verbais que ocorrem na escola, o ponto inicial 
tem sido problemas relacionados as redes sociais. 

 

ENTREVISTADA C: Inclusive nós já tivemos oficinas que orientam a 
respeito disso. É feito um trabalho efetivo, alguns professores de algumas 
áreas já tem o planejamento desse trabalho e é feito esse trabalho e dá 
resultado positivo, tanto é que nós temos sim bullying na escola, mas não 
com tanta intensidade porque a gente consegue resolver bem essa situação. 
Houve diversos casos, não foi apenas um não, inclusive alguns deles foram 
encaminhados para a delegacia. A menina prestou queixa aí eles foram 
chamados e resolveu lá. Porque se estendeu tanto, só que isso em anos 
anteriores, nesses últimos anos principalmente nesse ano, eu não tenho 
conhecimento de nenhum caso, mas já tivemos diversos casos. 

 

ENTREVISTADA D: São realizadas sempre muitas conversas sobre o 
assunto, porque infelizmente o bullying, a violência está dentro da escola 
constantemente. Então a gente faz bastante atuação nesse sentido, dentro da 
sala de aula quando acontece alguma coisa mais específica, ali com as 
pedagogas com a direção que faz assim ações mais pontuais, diante daquilo 
que está acontecendo, alguma ação a gente vê que geram resultados mais 
pontuais, outras são mais a longo prazo. Mas diante da atuação e quando a 
gente consegue constatar o problema a gente tem o apoio de vários alunos. 
Eles vêm contar para a gente o que está acontecendo, que vê que o colega 
está triste e fala com a equipe de pedagogas. Assim a gente consegue atuar 
mais diante do fato e esse trabalho ele se estende na comunidade quando os 
pais vem procurar a escola para contar alguma situação que está 
acontecendo no bairro ou que acontece às vezes lá fora, mas que está 
acontecendo lá dentro da escola e diante disso os pais vem trazer para a 
escola. É possível atuar de uma forma mais ampla e gera resultados bem 
positivos, que a gente consegue fazer um diagnóstico disso, logo no começo, 
quando começa a coisa acontecer, para não gerar uma briga maior com 
consequências maiores ainda. 

 

De acordo com as respostas relacionadas ao questionamento sobre a existência de 

espaços presenciais para discutir, compartilhar informações, ideias e experiências entre 

alunos, professores, pais de alunos e outras pessoas da comunidade em relação ao bullying 

ou cyberbullying, pode-se dizer que a prática de gestão do conhecimento mais estreitamente 

ligada às atividades da escola no combate à violência é a comunidades de prática. Essa 

consiste em grupos de pessoas que compartilham uma preocupação ou um sentimento por 

algo que fazem e aprendem. No contexto da gestão do conhecimento, são formadas 

intencionalmente ou de forma espontânea para compartilhar e criar habilidades comuns, 
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conhecimento e experiência entre os participantes. Batista (2005) define as comunidades de 

prática como grupos informais e interdisciplinares de pessoas unidas num interesse comum:  

 

Então os professores sempre conversam com os alunos, alertam, orientam, 
falam da importância da necessidade do uso responsável do celular. “No 
início do ano letivo, nas reuniões de pais ou nas reuniões individuais com 
pais, nós sempre orientamos os pais quanto a necessidade de eles 
fiscalizarem essa questão das redes sociais dos filhos. 

 

Como os próprios relatos demonstraram em alguns momentos, tais práticas 

possibilitam resultados positivos frente ao fenômeno da violência na instituição de ensino 

relacionada a essa pesquisa: “É feito um trabalho efetivo, alguns professores de algumas 

áreas já tem o planejamento desse trabalho e é feito esse trabalho e dá resultado positivo”. 

Coser e Carvalho (2012) também inserem nessa prática a reutilização de modelos, 

conhecimentos e lições aprendidas. Comunidades de prática são utilizadas para vários 

aspectos da gestão do conhecimento, incluindo, além da identificação do conhecimento, a 

criação, armazenamento, compartilhamento e aplicação, sendo, portanto, uma das práticas de 

conhecimento mais versáteis disponíveis. 

 

Questão 6 

Existentes espaços virtuais, como fóruns de discussão, como meio para se debater o 

problema da violência na escola? 

 

ENTREVISTADA A: Esses espaços as vezes tem fórum, discussões, as 
vezes até trabalhos em que a escola está conectada à rede para estar 
fazendo perguntas, estar debatendo por meio de palestras e que acontecem, 
não é uma forma assim tão comum, mas acontece. 

 

ENTREVISTADA B: Esse espaço virtual, nós não temos ainda, não acho 
até importante se pensar mesmo em montar um blog, alguma coisa um 
programa onde os alunos possam entrar falar, de repente, fazerem 
depoimentos, é uma estratégia interessante para a gente pensar, mas no 
momento nós não temos. 

 

ENTREVISTADA C: Eu não entendi, que espaços seriam que você se 
refere.” Como resolver o caso de violência? “não é feito um trabalho 
pessoal direto com eles. E com os professores? Também, muitos deles tem 
participado de cursos e formações, ajuda nessa questão, nós já melhoramos 
muito nessa questão do bullying. Já foi mais difícil, há também violências 
físicas e verbais? “mas já houve uma melhora bastante grande. Da verbal 
ainda persiste um pouco, porque há uso de palavrões, de apelidos, ainda a 
gente percebe ainda que isso acontece, principalmente com os menores, mas 
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com o tempo eles vão melhorando, a gente observa no ensino médio como 
eles já mudaram de comportamento, já aprendem a tratar um ao outro. Mais 
respeito, há uma mudança bastante grande no comportamento deles, a gente 
percebe que eles chegam as vezes agressivos, mas com o passar do tempo 
eles vão acalmando, isso a gente percebe. Inclusive no decorrer do ano, até 
julho a nossa vida é uma loucura, existe um caso outro o tempo todo, a 
partir de julho eles acalmam, eles já vão começando a acalmar, eles vão 
adquirindo algumas experiências. Tanta conversa, não perde o ritmo, 
professores e equipe? Eu acho que uma atividade que a gente desenvolve 
aqui que tenho percebido que muda muito o comportamento deles e a 
gincana a gente faz e envolve todos os alunos, então isso tem melhorado 
bastante a convivência entre eles, eles aprendem a gostar dos outros, 
valorizar o outro, ter amizade, é bem melhor o comportamento né. 

 

ENTREVISTADA D: No momento assim específico, a gente não tem, teve 
uma época que tinha um site na escola que era postada bastante 
informações, mas no momento eu não me lembro de alguma coisa que é 
específico de aplicativo para escola. 

 

Portanto, pode-se concluir que, em relação à existência de espaços virtuais, como 

fóruns de discussão, como meio para se debater o problema da violência na escola, todas as 

entrevistadas destacaram que não existe nas escolas. Esses espaços de acordo com as práticas 

de gestão de (BATISTA, 2005) estariam relacionados à base tecnológica e funcional: serve 

de suporte à gestão do conhecimento organizacional, incluindo gestão da informação, 

aplicativos e ferramentas de tecnologia da informação. Com certeza, eles seriam um aliado 

importantíssimo para a escola no enfrentamento da violência. 

De acordo com Alarcon (2015), sugere, nesse caso, o desenvolvimento de Clusters do 

Conhecimento, formados por grupos com objetivo de encontrar novas formas para criar, 

inovar ou disseminar o conhecimento. Em outras palavras, são indivíduos, equipes e 

organizações que se reúnem, virtualmente para melhor comunicar, colaborar, aprender e 

compartilhar o conhecimento (ALARCON, 2015). Assim como as Comunidades de Prática, 

eles podem ser utilizados em todas as etapas de gestão do conhecimento. 

 

Questão 7 

No colégio, existe algum caso de criança que sofreu bullying ou outro tipo de violência 

que a fez sair da escola? Como a gestão da escola lidou com essa situação?  

 

ENTREVISTADA A: Já aconteceram casos sim, este ano aconteceu um 
caso só que essa menina do 7º ano, não comunicou ninguém que ela estava 
sofrendo bullying na sala pelas amigas. Ela só ficou afastada e a hora que 
ela falou para a mãe, a mãe já veio com o pedido de transferência. Então 
não teve como fazer um trabalho eficaz com esta aluna. A única questão é 
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que às vezes o aluno sofre bullyng e não comenta nem com o professor, com 
o pedagogo que está mais próximo. Ele guarda para si, e a mãe acaba 
tomando uma atitude de trocar de escola, para ver se isso se resolve. Mas a 
escola, geralmente quando isso acontece, é chamada as partes para 
conversar, orientando as crianças e cessando a fase turbulenta. Teve um 
período que a escola fez reunião com a sala ou chamou os familiares das 
pessoas envolvidas das pessoas que estavam com os agressores por assim 
dizer. Os familiares sentaram, conversaram expuseram a situação e também 
conversou com as vítimas também para orientar e estar sempre procurando 
ajuda se continuasse o problema e também destacar que aquilo que as vezes 
a outra criança vai ficar insultando e provocando é um detalhe tão ruim da 
pessoa, mas é que ele dá tanta importância para aquilo e que o outro 
continua provocando. A gente procura valorizar as características 
diferenciadas de cada um que as crianças têm que aprender a se valorizar e 
a valorizar essas diferenças que eles têm que não são ruins. 

 

ENTREVISTADA B: Essa questão do bullyng, a primeira coisa que é 
fundamental que a gente entenda o porquê, a pergunta é se existe algum 
caso com criança? Com certeza isso acontece sempre numa escola onde 
existe um grande número de crianças e adolescentes. Isso acontece sempre, 
então o que é importante que se entenda primeiro, que o bullying é uma 
questão que sempre existiu na escola, que não é uma questão atual. As vezes 
as pessoas lidam e falam do bullying como se fosse uma questão atual, mas 
não é isso, sempre existiu, até porque a sociedade é algo mais amplo é um 
todo e a escola é só uma parte dessa sociedade, e a violência ela está posta 
na sociedade, a violência, a falta de regras, a mudança de valores. Isso está 
posto na sociedade como um todo. Isso interfere dentro da escola, porque a 
escola é parte dessa sociedade. A escola não tem que ser neutra. O que está 
acontecendo lá fora na sociedade e a questão da violência hoje é algo 
gravíssimo na sociedade. Então isso interfere o tempo todo dentro da escola 
e o bullying é, como eu disse numa questão anterior, é algo que a escola tem 
que lidar e trabalhar o tempo todo. Não é assim um projeto, vamos 
desenvolver um projeto no início do ano e pronto, achar que essa questão 
está resolvida. Não. Até porque entra e sai aluno o tempo todo da escola. 
Nós recebemos os alunos novos o tempo todo e não adianta achar que 
desenvolver um projeto essa situação já se resolve. Essa questão do bullyng 
é um trabalho que tem que ser desenvolvido o tempo todo na escola. Então 
nós já tivemos crianças sim que sofreram bullying e qual a medida que a 
escola toma? Que a direção toma? A nossa medida é sempre primeiro 
vamos ouvir essas crianças e adolescentes, eu não sei o que aconteceu, 
vamos procurar entender todo o contexto. Tem situações que nós temos que 
resolver aqui dentro da escola, só entre nós pedagogos, professores e alunos 
envolvidos. Tem situações que não, nós precisamos chamar a família, 
conversar com essa família e pedir ajuda para as famílias e orientá-los, 
pois, muitas vezes estão perdidos. Há situações que precisamos chamar a 
Patrulha Escolar ou encaminhar para o Conselho Tutelar, então nós 
lidamos com isso o tempo todo e de diversas formas, então tem situações 
que são mais brandas e que nós enquanto escola, damos conta de resolver e 
tem situações que não, que nós precisamos envolver as famílias, a Patrulha 
Escolar e o Conselho Tutelar, isso é o tempo todo, o ano todo. 

 

ENTREVISTADA C: Eu não me lembro de nenhum caso extremo assim 
que chegou a sair da escola.  Pode ter ocorrido, mas eu não tenho certeza 
que foi por esse motivo, porque existe muita desistência, mas nem sempre é 
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por esse motivo. Muitas vezes o motivo da desistência dos alunos não chega 
até nós e nós não conseguimos detectar tudo isso. 

 

ENTREVISTADA D: Que passou ali por mim eu não me lembro de 
nenhum caso de aluno que deixou a escola por conta de problemas, que 
existem casos, isso existe todos os dias, a gente atende, quer seja ele um 
caso de bullying, as vezes por redes sociais, que hoje tem muito ou ali entre 
eles mesmos dentro da sala de aula, e a gente atua muito nas intervenções 
diante disso, conversando, tentando buscar meios que a criança saia 
daquela situação. Então, que passou ali pelo período que eu estou atuante 
não me lembro de algum aluno que tenha saído especificamente por isso. Já 
tem aluno que até demostrou vontade de sair porque não dava mais conta do 
colega, mas a gente sempre tem conseguido fazer intervenções para não 
perder aquele aluno, para que ele fique com a gente, para que o problema 
seja resolvido e não fique ali fazendo com que esse aluno saia da escola, 
contando como índice de evasão por conta de uma situação assim. Mas 
infelizmente acaba acontecendo alguns casos, não lembro de nenhum caso 
que passou por mim, mas eu acredito que um ou outro acaba acontecendo 
porque acontece muito essas situações dentro da escola. Geralmente 
acontece e não ficamos sabendo, porque tem aluno que infelizmente fica 
calado. Ele não consegue externar esse sentimento que ele tem, esse 
sofrimento que ele tem. As vezes acaba evadindo da escola por conta de uma 
situação que acabou acontecendo ali mesmo. Veio na cabeça agora com a 
nossa conversa o caso da menina que engravidou e evadiu e a gente tentou 
entrar em contato com ela, na verdade assim, ela estava sofrendo por que 
tinha uma outra menina, que tinha um relacionamento. Mas é um caso de 
violência porque aconteceu que eles começaram a tirar sarro dela e ela não 
quis voltar para a escola, não mostrar para os colegas. Então esse caso a 
gente pode até considerar que essa menina sofreu um tipo de violência, 
porque eles não aceitaram a gravidez dela e quando a gente ficou sabendo, 
quando a gente conseguiu entrar em contato com essa família, a menina já 
estava de quase oito meses, porque ela ficou na escola o tempo que dava 
para esconder a gravidez, depois ela sumiu. Quando ela voltou, ela já estava 
com a barriguinha crescendo e daí que a mãe foi contar para nós o que 
tinha acontecido e ela não voltou para a escola. Já deve ter tido neném, e já 
vamos ver se ela volta ano que vem, mas por enquanto não voltou. 

 

Conforme os relatos das entrevistadas frente a questão se existe algum caso de criança 

que sofreu bullying ou outro tipo de violência e a fez sair da escola, e como a gestão da 

escola lidou com essa situação, é explícito que os casos de bullyng ocorrem constantemente 

na instituição. Em relação ao bullyng, as ações e as estratégias adotadas como combate vão 

em direção aquilo que os estudiosos chamam de comunidades de Prática: grupos de pessoas 

que compartilham uma preocupação ou um sentimento por algo que fazem e aprendem. No 

contexto da gestão do conhecimento, são formadas intencionalmente ou de forma espontânea 

para compartilhar e criar habilidades comuns, conhecimento e experiência entre os 

participantes. Batista (2005) define as comunidades de prática como grupos informais e 
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interdisciplinares de pessoas unidas num interesse comum. Parte do relato da entrevista D 

aponta para essa prática quando afirma o seguinte: 

 

Teve um período que a escola fez reunião com a sala ou chamou os 
familiares das pessoas envolvidas das pessoas que estavam com os 
agressores por assim dizer. Os familiares se sentaram, conversaram e 
expuseram a situação e conversou com as vítimas também para orientar e 
estar sempre procurando ajuda se continuasse o problema. 

 

Neste caso, utiliza-se a prática de narrativas: para compartilhar experiências e lições 

aprendidas por meio de relatos ou eventos que consistem, literalmente, em contar histórias de 

forma simples, utilizando-se de palavras e imagens (ALARCON, 2015). São técnicas 

utilizadas em ambientes de gestão do conhecimento para descrever assuntos complicados, 

expor situações e/ou comunicar lições aprendidas, também sendo utilizadas para interpretar 

mudanças culturais (BATISTA, 2005). 

 

Questão 8 

Quanto ao uso das redes sociais, há alguma iniciativa realizada pela gestão escolar frente 

à violência? 

 

ENTREVISTADA A: Hoje as redes sociais elas estão por toda parte, 
então acontece muito de às vezes de alunos estarem ofendendo o outro, 
fazendo bullying e o outro através das redes sociais. Quando os familiares 
chegam, eles já chegaram com documentos prontos, print da tela do 
computador com as conversas gravadas, tudo direitinho para trazer para a 
escola tomar providências. As providências que nós realizamos sempre 
chamamos os familiares para conversar, se não tiver uma solução a gente 
encaminha para fazer boletim de ocorrência diante das provas, fotos que 
foram apresentadas 

 

ENTREVISTADA B: Com relação a questão das redes sociais nós, como 
já falei em outras questões e em outras respostas, trabalhamos o ano todo, 
porque a todo momento chega situações na nossa sala, situações de 
conflitos, onde o ponto inicial foi o mau uso da rede social, ou uso 
irresponsável da rede social. Então a gente lida com isso o ano todo. Toda 
vez que surge uma situação dessas nós orientamos o aluno e vamos até a 
sala de aula conversar com a sala. Nos momentos de formação continuada 
nós conversamos com os professores sobre essas questões, da importância 
dos professores estarem atentos. Quanto a essa questão do uso das redes 
sociais, não existe um projeto fixo. Lidamos com essas questões o ano todo, 
até porque estamos lidando com crianças e adolescentes. Na verdade, nós 
lidamos o tempo todo com muitos adolescentes que correspondem a faixa 
etária que mais utilizam as redes sociais, não ficam sem celular. Todos os 
alunos, acredito que mais de 90%, tem celular e trazem para a escola todos 
os dias. A gente coloca regras onde o celular não pode ser usado dentro da 
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sala de aula. O celular tem que ficar desligado, guardado dentro da bolsa. 
Pode ser usado somente como instrumento pedagógico, mas para isso, se o 
professor planejou uma aula, tendo a supervisão, o aluno poderá utilizá-lo. 
Fora isso, é proibido utilizar o celular, o que requer a vigilância constante. 
Os resultados obtidos, não digo que nós conseguimos resolver todos os 
nossos problemas, porque é algo que vai permear sempre porque a rede 
social hoje, é algo muito presente na vida dos nossos adolescentes e não há 
supervisão dos pais. A gente percebe que muitos alunos nem se davam conta 
de fazer o uso mais responsável das redes sociais. Agora dizer que nós 
vamos conseguir sanar os problemas, isso jamais vamos conseguir. Então, 
essa é uma luta diária, não podemos desistir nunca, estar orientando, 
pedindo, implorando, advertindo, isso é constante. 

 

ENTREVISTADA C: Sim, inclusive eu acho que foi você uma pedagoga 
que fez o curso que houve no laboratório de informática, eles orientaram 
sobre o cyberbullying, nas reuniões pedagógicas foram repassados para os 
professores. O tempo todo a gente está insistindo nesta questão tanto em 
relação aos professore e funcionários, quanto aos alunos. Porque hoje já 
melhorou bastante o comportamento de todos em relação à internet. Antes 
as pessoas não tinham tanta ciência do perigo, do resultado que ele poderia 
acarretar e as pessoas abusam mais ou brincavam mais. Hoje certas 
pessoas já tem a preocupação e cuidado em relação a isso, principalmente 
em relação aos alunos. Porque teve diversos casos com resultados 
negativos, e a família foi responsabilizada, para aquela questão, teve todo 
aquele transtorno não é. Eles hoje têm mais cuidado, inclusive de postar 
fotos. Eles se preocupam mais, pode perceber que hoje já melhorou bastante 
essa questão. 

 

ENTREVISTADA D: Não existe nenhum projeto para isso, mas a gente 
conversa muito com os alunos sobre o uso das redes sociais, porque o que 
acontece constantemente são casos de alunos que sofreram algum tipo de 
preconceito ou de alguma coisa por causa das redes sociais. Eles querem 
mostrar o celular para a gente, eles querem que a gente veja a conversa. 
Eles querem que a gente tome partido daquela situação e infelizmente isso 
acaba acontecendo por conta do mau uso. Então, constantemente conversa 
sobre o uso consciente. Tanto a equipe como a direção, os professores em 
sala de aula procuram fazer um trabalho do uso consciente dessa rede 
social, porque ela é muito abrangente e acaba gerando situações 
constrangedoras para o aluno. Às vezes há brigas desentendimentos dentro 
da escola por algo que veio através de uma rede social. 

 

Todos os relatos das entrevistadas deixam claro que não existe, do ponto de vista 

institucional, um grupo organizado nas redes sociais para se discutir e se debater sobre o 

problema da violência. Assim, o processo de conscientização ocorre por meio de conversas 

em sala de aula e em reuniões. 

Analisando a menção “Às vezes há brigas desentendimentos dentro da escola por algo 

que veio através de uma rede social”, nesta situação, de acordo com a literatura, poderia ser 

indicada a prática de gestão Serviços de Rede Social, que compreendem grupos de pessoas 
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que compartilham uma área de interesse comum. Trata-se de um sistema de apoio social 

online para encontrar pessoas com necessidades e interesses em comum, compartilhar 

conteúdos e documentos relevantes (ALARCON, 2015). 

 

Questão 9 

No Colégio, existe algum sistema de gestão eletrônica no qual são registrados casos de 

violência física/verbal para que se possa acompanhá-los? 

 

ENTREVISTADA A: Em relação a gestão eletrônica, não sei se é isso que 
eu entendi, mas normalmente quando se tem imagens de violência, violência 
física principalmente, observadas nas filmagens que tem das salas de aula, 
do pátio então elas são gravadas, ficam armazenadas por um determinado 
período é gravada e fica na pasta do aluno. Então é feito uma 
documentação na parte do computador, tem uma pasta então ai registra 
gravando em pendrive e é registrado para mostrar para as famílias. A 
gestão eletrônica para nós somente a questão das câmeras que dá para a 
gente reconhecer quem iniciou a agressão, o momento só não dá para 
gravar a questão do áudio porque não é gravada e quando acontece a gente 
revê essas câmeras, a filmagem e se é um fato grave fica gravado por um 
determinado tempo até que os familiares decidam se vai registrar boletim de 
ocorrência, ou qual a atitude será realizada, a questão da escola e sempre 
geralmente o aconselhamento entre as partes, o agressor, o agredido e a 
família. 

 

ENTREVISTADA B: Não um espaço eletrônico não temos, os nossos 
registros dos alunos ficam em uma ficha individual onde tudo que acontece 
é registrado nessa ficha, mas não é um registro eletrônico. Está sendo 
implantado um sistema que se chama SERPE esse ano. Nós estamos 
aprendendo a lidar com esse sistema, que ainda está em nível de testes, mas 
no ano que vem será implementado para valer, aonde será registrado as 
faltas, então os alunos faltosos, desistentes, serão lançados nesse sistema 
SERPE e toda rede terá acesso, o núcleo terá acesso a esse sistema, o 
Conselho Tutelar, a promotoria pública, mas esse sistema ainda é mais 
relacionado a faltas, em relação a violência ainda não tem nenhum sistema. 

 

ENTREVISTADA C: Não existe específico para violência nos temos 
aquele programa agora que está sendo implantado, onde se registra a 
ausência dos alunos aí o Conselho tem acesso, não lembro o nome, 
registram todos os problemas e o Conselho Tutelar e diversos outros 
segmentos tem acesso a situação, nem sempre sobre violência mas pode 
ocorrer e essa violência é especifica dentro da escola. Verificamos ainda 
que, dentro da escola, não tem tanta violência física, uma vez ou outra as 
meninas se desentendem, mas assim de violência grave a gente não tem 
observado. Tivemos fora da escola, um menino que foi esfaqueado, e que 
depois de uma certa forma acabou envolvendo a escola, que a namorada 
estudava aqui, mas especificamente dentro da escola não estamos tendo. 
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ENTREVISTADA D: Por enquanto a gente não tem nada assim ou a gente 
possa considerar com um sistema de gestão eletrônica. Existem fichas 
individuas que tem uma para cada aluno. Nessas fichas são registrados a 
vida escolar do aluno, ela vai acompanhando ele de série em série, e são 
colocados os dados dos alunos. Para o ano que vem eles estão pensando no 
SERPE que é onde vai ser registrada as faltas dos alunos que vão ter toda 
rede de apoio, que é Conselho Tutelar, todos vão ter acesso a essas 
informações, mas no caso de falta: o aluno acaba faltando muito e acaba 
gerando uma evasão. Então acredito que esse sistema vai poder ajudar um 
pouco porque a gente vai poder buscar esse aluno num tempo mais hábil, 
mas sistema de monitoramento a gente tem também as câmeras, que acabam 
como meio eletrônico de alguma forma auxilia em algumas ações, mas um 
meio de gestão eletrônica, mesmo a gente não tem. Tem os registros que são 
feitos individuais, procuram não deixar passar as questões, anotar tudo 
para depois lembrar, mas um sistema próprio ainda não. 

 

De acordo com a investigação sobre a existência de um sistema de gestão eletrônica 

onde poderão ser realizados os registros de casos de violência física/verbal e para que se 

possa ser acompanhados, todas as entrevistadas ressaltaram que ainda não existe um sistema 

de gestão eletrônica. Há somente um registro físico em pastas de ocorrências de situações de 

violências e outras, que são registradas nessas pastas. A Entrevistada A relembrou que tem 

por determinado período os registros das imagens das câmeras de segurança. As Entrevistadas 

B, C, e D relataram sobre o projeto de instalação do programa SERPE, integrando todas as 

escolas ao Núcleo de Educação, no entanto, esse sistema ainda está em fase de testes. Dessa 

maneira, pode-se verificar que as práticas de gestão são relacionadas a uma adaptação da 

prática relacionada aos recursos humanos, com discussões educativas e preventivas. De 

acordo com Batista (2005), as práticas relacionadas à base tecnológica e funcional servirão de 

suporte à gestão do conhecimento organizacional, incluindo gestão da informação, aplicativos 

e ferramentas de tecnologia da informação. O sistema SERPE se enquadra nesse caso de 

prática de gestão descrita por Batista (2005), como Memória organizacional, que corresponde 

ao registro do conhecimento organizacional sobre processos, produtos, serviços e 

relacionamento com os clientes. 

 Além disso, seria importante a utilização da prática de ferramentas de colaboração 

(portais/intranets/extranets), desenvolvimento de portais ou outros sistemas informatizados 

que capturam e difundem conhecimento e experiência entre trabalhadores e departamentos. 

Espaço web de integração dos sistemas corporativos, com segurança e privacidade dos dados. 

Essas práticas de gestão seriam fundamentais para rastreamento do histórico escolar de casos 

de violências na escola, além de outras informações importantes sobre o parecer-relatório do 

aluno. 
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Questão 10 

Há momentos em que grupos, informais e constituídos por áreas diferentes, discutem e 

compartilham ideais e posições sobre a violência? 

 

ENTREVISTADA A: Existem alguns momentos que nos reunimos, em 
grupos para discutir a questão da violência. Normalmente nas primeiras 
reuniões pedagógicas ou quando necessário em momentos em que há um 
fato específico de uma turma, reúne-se, vários professores, direção, 
pedagogos e é feito uma reunião para debater e ver quais os 
encaminhamentos serão combinados. Geralmente, verificamos resultados 
positivos, não é 100%, mas sempre uma melhora há. 

 

ENTREVISTADA B: Existem algumas reuniões que nós chamamos, 
reunião de rede, onde vai o representante da escola, representante do 
Núcleo, do Conselho Tutelar, da saúde, do CAPES. Há, algumas reuniões 
no decorrer do ano para discutir essa questão da violência. Há momentos 
em que a escola é convocada para essas reuniões. As vezes tem algumas 
situações que nós percebemos que a gente chega à conclusão de que nós 
sozinhos não daremos conta, que precisamos de ajuda da saúde, na medida 
que esse adolescente vai precisando de acompanhamento de um psicólogo e 
de um psiquiatra. Temos o CAPES, o CRAS, e o CRES. Há momentos que 
vai também a Patrulha Escolar, e chegamos à conclusão de que não vamos 
dar conta e a família também não, nesses casos convocamos essas reuniões. 
Não é tão simples assim convocar essas reuniões. A gente se programa. 
Geralmente a gente procura o Conselho Tutelar num primeiro momento, ele 
realiza as intervenções e em seguida marca-se essas reuniões que 
chamamos: reuniões de rede, e nessas reuniões são discutidos para ver a 
melhor estratégia em relação ao problema em questão. 

 

ENTREVISTADA C: Sim, principalmente durante as nossas formações e 
reuniões. É bastante debatido esse assunto e o resultado a gente percebe 
sim, é que na verdade esse é um trabalho de formiguinha, tem que fazer com 
intensidade sempre todos os dias. Temos que ser incansáveis num ano nós 
temos mais resultados, no outro o resultado pode ser menor, mas o nosso 
trabalho é muito importante porque sem ele seria muito mais difícil, seria 
muito pior. 

 

ENTREVISTADA D: Algumas vezes os professores de diferentes áreas, eu 
vejo que se reúnem para discutir esses problemas, quer ser no dia a dia, 
dentro da sala dos professores, às vezes até a própria direção, senta junto, 
conversa, toma partido, de alguma situação. A gente tenta discutir sobre 
esses problemas de violência que surge no dia a dia, porque infelizmente 
dentro da escala a violência é uma constante, seja ela física, verbal, mas 
principalmente porque acontece muito. Quando surge alguma coisa que a 
gente consegue sentar, conversar, alguma coisa, fazer uma intervenção 
junto com aquela turma ou da escola de uma forma geral eu vejo resultados 
muito positivos. Aos poucos a gente vai indo conscientizar aquela pessoa 
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que agride. Mas esse trabalho que quando a gente consegue resultado é nas 
semanas pedagógicas, quando se discute sobre o assunto, nas reuniões 
pedagógicas discutimos os problemas pontuais, os professores levam para a 
equipe para gestão, como está a situação naquela determinada sala ou 
naquele determinado período e se discute junto possíveis soluções e ali cada 
área dá sua sugestão. A escola é ampla, então ela tem profissionais a nível 
técnico que são os cursos profissionalizantes, são geradas ideias bem 
bacanas no sentido de tentar melhorar a questão da violência dentro da 
escola.  

 

 Frente às respostas das entrevistadas, pode-se verificar que todas destacaram que os 

momentos de discussões acontecem principalmente nas reuniões pedagógicas e demais 

reuniões na escola. A Entrevistada B destacou que participa de reunião de rede, como 

representante da escola e que há um representante do Núcleo de Educação, do Conselho 

Tutelar, da Saúde, do CAPES, que realizam algumas reuniões no decorrer do ano para discutir 

essa questão da violência. Nesse sentido, é possível relacionar algumas práticas de gestão a 

esse processo. Em primeiro lugar, a comunidade de prática que se define por grupos de 

pessoas que compartilham uma preocupação ou um sentimento por algo que fazem e 

aprendem. O seguinte relato deixa clara a presença dessa prática: 

 

Existem algumas reuniões que nós chamamos, reunião de rede, onde vai o 
representante da escola, representante do núcleo, do conselho tutelar, da 
saúde, do CAPES. Há, algumas reuniões no decorrer do ano para discutir 
essa questão da violência. Há momentos em que a escola é convocada para 
essas reuniões.  

 

A prática de gestão Café do Conhecimento também pode ser relacionada nesse relato. 

A revisão por pares, técnica utilizada para solicitar a assistência de colegas e especialistas no 

assunto a respeito de problemas significativos enfrentados, também está relacionada às 

estratégias da escola para enfrentar a violência. Por fim, também as narrativas podem ser 

consideradas uma prática de gestão de conhecimento utilizada pela escola. Ela é utilizada para 

compartilhar experiências e lições aprendidas por meio de relatos ou eventos que consistem, 

literalmente, em contar histórias de forma simples, utilizando-se de palavras e imagens 

(ALARCON, 2015).  

 

Questão 11 

Em relação à violência escolar, há no colégio algum tipo de formação para os 

professores (continuada ou à distância) com o intuito de prepará-los para lidar com esse 

problema?  
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ENTREVISTADA A: Formação especificamente não há, falar assim que 
tem uma formação específica. Agora nesses últimos tempos ou nesses 
últimos anos, que está tendo a rede que está dando maior acompanhamento 
para os pedagogos para que eles repassem para os professores algumas 
atitudes para esse enfrentamento e também eles estão tentando montar o 
grupo da justiça restaurativa, que é o meio de estar também trabalhando 
frente a esse problema da violência. Essa justiça restaurativa por enquanto 
está sendo trabalhada com os pedagogos e provavelmente no futuro vai ser 
implantada e trabalhada com os professores também. Na reunião 
pedagógica do segundo semestre de 2017, uma professora e uma pedagoga 
fizeram o curso da justiça restaurativa, elas mostraram e aplicaram um 
pouco do curso, dando uma pequena noção do que é esse curso da justiça 
restaurativa. Essa mediação consegue reconciliação de maneira que eles 
trabalharam uma forma em que cada um vai citando algum tema e a pessoa 
vai falando sobre esse tema e vão colocando para fora os seus problemas, 
as suas angústias e assim poder tentar resolver ou indicar caminhos para 
essas pessoas melhorarem alguma coisa que está dando problema dentro 
dela, que muitas coisas as pessoas não colocam para fora em forma de 
palavras e sim em forma de ações e essas ações às vezes são violentas e 
agressivas. 

 

ENTREVISTADA B: Existe as formações continuadas, como eu já disse, 
vários momentos de formação continuadas no decorrer do ano letivo. 
Muitas dessas formações já vêm com tema determinado pela SEED, onde 
nas escolas temos que executar, mas há momentos de formação em que eles 
dão liberdade para a escola escolher algum tema, ou entre os diversos 
temas a violência na escola. Então o único momento que temos são os de 
formação, mas nós não temos a ajuda de policiais, psiquiatras, especialistas 
na área ou psicólogos nessas reuniões. Essas formações sempre ficam a 
cargo da escola, então como a escola pública não tem recursos para pagar, 
porque existem muitos profissionais hoje que trabalham com esta questão e 
quando poderia nos ajudar, poderia contribuir para nossa formação, mas 
esses profissionais cobram para vir fazer uma palestra na escola, e 
geralmente a escola não tem essa verba, acaba ficando na responsabilidade 
da escola. Temos esse momento que são as formações continuadas e nós 
podemos reservar um momento para discutir essas questões, fazer grupos de 
estudos para leitura de textos e debatermos. Enfim, esses momentos podem 
ser utilizados. Agora dizer que a escola tem um apoio no sentido de que vem 
um material para a gente utilizar ou que vai vir uma pessoa para falar com 
a gente, conversar com os professores, isso não, nós não temos, cada escola 
tem que procurar por conta própria. 

 

ENTREVISTADA C: São oferecidos cursos tanto pela Secretaria de 
Educação, tanto pelo MEC, aí vai do interesse do professor, porque ele tem 
liberdade ou não para fazer. Existe muito curso, principalmente à distância, 
que trabalha bastante essa questão. Foi oferecido no ano passado diversos 
cursos, inclusive sobre uso de drogas, e de certa forma acabava envolvendo 
a violência, mas necessariamente não são todos os profissionais que fazem, 
vai de acordo com o interesse do profissional. A gente não tem como obrigá-
los a fazer, agora o que acontece é só as discussões internas, as reuniões 
pedagógicas, a partir daí a gente consegue fazer um trabalho mais efetivo e 
envolver a todos, mas quando depende de formações que vai da adesão ou 
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não, daí vai do interesse de cada profissional. Tem profissionais que tem 
interesse e procuram. Questões discutidas sobre violência foram vivenciadas 
na escola, tem todo esse trabalho então até de uma certa forma temos que 
cobrar um trabalho mais efetivo. Às vezes relembrar: olha vamos fazer 
assim, como a gente combinou, como foi determinado, como foi conversado, 
não vamos esquecer do que a gente planejou, combinou para que possamos 
evitar esse tipo de situação. Porque a minha preocupação sempre foi o 
trabalho preventivo, evitar que aconteça, então não adianta depois que 
acontece, a gente atuar. Mas temos que tentar o tempo todo atuar na 
prevenção da violência, e de qualquer tipo de problema, orientando, 
falando, discutindo e incansavelmente trabalhar. Nosso objetivo é uma 
escola de qualidade todos gostam de estudar, que gostem e que se sintam 
seguros aqui dentro, por mais que a gente ouve falar coisas negativas com 
relação às escolas, mas os nossos jovens ainda se sentem seguros dentro da 
escola. Eles têm segurança dentro da escola, os pais não se preocupam 
quando os filhos estão nas escolas porque, eles sabem que estão bem 
cuidados. Aqui a gente faz o máximo por isso, porque aqui é um ambiente 
mais seguro para eles, então os pais confiam na escola. Agora mesmo recebi 
uma ligação e era uma mãe de aluna da turma da manhã, “a minha filha 
falou que ia, a tarde jogar, está tendo jogos ai?”. Respondi que está 
iniciando os jogos aqui, ela respondeu “estão estou tranquila”. Eu disse: 
ela estando aqui dentro, só sairá com autorização da senhora. Ela falou: 
“que bom agora fiquei mais tranquila porque minha filha está dentro da 
escola”. Então eles se sentem mais tranquilos. Não sei se você percebe, mas 
eles gostam da escola, se ficam um dia sem vir para a escola, ficam 
angustiados, ainda bem que acabou o feriado, ainda bem que voltei, porque 
hoje é um dos poucos ambientes que eles se socializam é dentro da escola. 
Porque em casa vivem trancados dentro de um quarto dentro de uma 
minúscula casa, as vezes só com as redes sociais e internet, e acabam não 
tendo contato com outras pessoas. E a escola é o único meio de contato, eles 
não têm vida social fora da escola, a escola é a vida social deles. 

 

ENTREVISTADA D: Já houve algumas reuniões discussões sobre a 
violência, muito sobre a questão da justiça restaurativa que é um projeto 
novo que tem algumas pedagogas e alguns funcionários da escola fazendo. 
É uma proposta nova que procura sanar esses problemas com a violência. 
Dentro da questão de gestão também existe um curso de gestão em foco, que 
também traz um pouco essas questões para o próprio diretor refletir. É um 
curso em EAD, que os diretores estão fazendo e que tem algumas questões 
também voltadas a isso. Em cada módulo ali acaba aparecendo alguma 
coisinha para a gente pensar no assunto. Mas eu vejo que ainda há 
necessidade da gente ampliar esse tema, discutir mais, porque infelizmente 
hoje as pessoas estão muito intolerantes e a gente precisa saber lidar e ter a 
palavra certa no momento certo como agir, saber quem da rede pode nos 
auxiliar, as vezes você chama uma Patrulha Escolar e a situação acaba 
piorando, e assim a gente deve estar preparada para quando acontece 
alguma coisa a gente saber quem chamar, a gente sabe como agir da 
maneira certa para minimizar aquela situação. 

 

 De acordo com a pergunta, se existe no colégio algum tipo de formação para os 

professores (continuada ou à distância) com o intuito de prepará-los para lidar com esse 

problema, a partir dos relatos das entrevistadas, pode-se observar que as Entrevistadas A e D 
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mencionaram sobre o trabalho realizado pela Justiça Restaurativa. A Entrevistada B destacou 

o trabalho da formação continuada nas reuniões da escola. A Entrevistada C argumentou que 

tem cursos de capacitação oferecidos pela Secretaria Estadual de Educação e pelo MEC, mas 

a adesão dos professores é muito baixa. Os relatos das entrevistadas nos permitem inferir, 

pelo menos duas práticas de gestão do conhecimento adotadas pela escola frente ao problema 

da violência. A revisão por pares, técnica utilizada para solicitar a assistência de colegas e 

especialistas no assunto a respeito de problemas significativos enfrentados pela equipe. Uma 

parte da fala da entrevistada B faz alusão a essa prática:  

 

São oferecidos cursos tanto pela secretaria de educação, tanto pelo MEC, ai 
vai do interesse do professor, porque ele tem liberdade ou não para fazer. 
Existe muito curso, principalmente à distância, que trabalha bastante essa 
questão. Foi oferecido no ano passado diversos cursos, inclusive sobre uso 
de drogas, e de certa forma acabava envolvendo a violência. 

 

Também está presente na gestão da escola a comunidade de prática, grupos de pessoas que 

compartilham uma preocupação ou um sentimento por algo que fazem e aprendem: “Existe as 

formações continuadas como eu já disse, vários momentos de formação continuadas no 

decorrer do ano letivo. Muitas dessas formações já vêm com tema determinado pela SEED” 

.Batista (2005) define as comunidades de prática como grupos informais e interdisciplinares 

de pessoas unidas num interesse comum. 

 

Questão 12 

As práticas de gestão do conhecimento detectadas na gestão do Colégio Paiçandu 

contribuem para o enfrentamento da violência? 

 

Com base na análise dos dados obtidos neste estudo de caso,  é possível verificar que as 

principais técnicas de gestão utilizadas no enfrentamento à violência escolar no Colégio 

Paiçandu são realizadas em reuniões pedagógicas e encontros de formações de professores, 

que ocorrem no decorrer do ano. Tais práticas são as comunidades de prática ou comunidades 

de conhecimento, formados por grupos informais e interdisciplinares de pessoas unidas em 

torno de um interesse comum. As comunidades são auto–organizadas, a fim de permitir a 

colaboração de pessoas internas ou externas à organização, propiciando 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 (BATISTA, 2015). Nesse 

caso, pode-se complementar caracterizando esses momentos de discussões como revisão por 
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pares, que corresponde na busca solicitação de assistência de colegas e especialistas no 

assunto a respeito de problemas significativos enfrentados pela equipe (APO, 2010). 

Nesse direcionamento, tais práticas também podem ser descritas como um 

agrupamento de fóruns presenciais, que correspondem a 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 (BATISTA, 

2005). Além disso, compreende a técnica de narrativas, 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 

envolvidos nos eventos ocorridos. 

Além disso, é possível relacionar outra prática de gestão do conhecimento a partir dos 

relatos das entrevistadas acima, qual seja, o Café do Conhecimento. Segundo Alarcon (2015), 

trata-se de uma discussão em grupo para refletir, desenvolver e compartilhar pensamentos e 

ideias. Portanto, esse conjunto de práticas de gestão é fundamental para que os professores, 

equipe pedagógica e demais membros da comunidade escolar alinhem as iniciativas para a 

prevenção da violência escolar e combate à violência na escola. Outro recurso fundamental 

para a gestão do conhecimento relacionada à gestão escolar corresponde a existência de 

câmeras de monitoramento na instituição que remete para a proposta de Batista (2005), que 

descreve práticas de gestão do conhecimento relacionadas à base tecnológica e funcional e 

suporte, utilizando exclusivamente câmeras de monitoramento, que armazenam as imagens 

por um período pré-determinado.  

Combinada a essa técnica de gestão, existe a prática chamada de sistemas de 

inteligência organizacional, que se encontra presente na gestão educacional da instituição 

pesquisada. Essa prática está voltada para a transformação de dados em inteligência, com o 

objetivo de apoiar a tomada de decisão. Visam extrair inteligência de 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 explicitado, documentado e 

armazenado para facilitar o seu acesso. 

De acordo com Batista (2005), a gestão de conhecimento executada na escola estudada 

pode ser correlacionada ainda à prática de sistemas de gerenciamento de documentos, em 

início de implantação no Núcleo de Educação, que viabilizará o processo de gestão escolar. 

Nesse caso, ocorre quando os entrevistados recorrem à busca de imagens armazenadas nas 

câmeras de segurança. Essa prática é fundamental para encontrar a informação correta e no 

tempo certo. Trata-se de uma forma eficiente e eficaz de acesso a documentos para evitar a 
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sobrecarga de informações. Podendo ainda identificar uma estreita relação com as práticas de 

gestão de recursos humanos, comunidades de práticas que correspondem a grupos informais e 

interdisciplinares de pessoas unidas em torno de um interesse comum.  

Apoiando a prática de gestão, desenvolve-se um Espaço Virtual Colaborativo, que 

corresponde a uma prática que permite que as pessoas trabalhem em colaboração, 

compartilhando documentos, editando e aplicando em coautoria, compartilhando áudio e 

videoconferências, independentemente de onde estejam localizadas fisicamente. 

De acordo com Batista (2005), as práticas relacionadas à base tecnológica e funcional 

servirão de suporte à gestão do conhecimento organizacional, incluindo gestão da informação, 

aplicativos e ferramentas de tecnologia da informação. O sistema SERPE, por exemplo, se 

enquadra nesse caso de prática de gestão descrita por Batista (2005), como Memória 

organizacional, que corresponde ao registro do conhecimento organizacional sobre processos, 

produtos, serviços e relacionamento com os clientes. 

 Além disso, seria importante a utilização da prática de Ferramentas de colaboração 

(portais/intranets/extranets), desenvolvimento de portais ou outros sistemas informatizados, 

que capturam e difundem conhecimento e experiência entre trabalhadores e departamentos. 

Espaço web de integração dos sistemas corporativos, com segurança e privacidade dos dados. 

Essas práticas de gestão seriam fundamentais para rastreamento do histórico escolar de casos 

de violência na escola, além de outras informações importantes sobre o parecer-relatório do 

aluno. 

Coser e Carvalho (2012) também inserem nessa prática a reutilização de modelos, 

conhecimentos e lições aprendidas. Comunidades de prática são utilizadas para vários 

aspectos da gestão do conhecimento, incluindo, além da identificação do conhecimento, a 

criação, armazenamento, compartilhamento e aplicação, sendo, portanto, uma das práticas de 

conhecimento mais versáteis disponíveis. 

Quanto a isso, Alarcon (2015) sugere o desenvolvimento de Clusters do Conhecimento, 

formado por grupos com objetivo de encontrar novas formas para criar, inovar ou disseminar 

o conhecimento. Em outras palavras, são indivíduos, equipes e organizações que se reúnem, 

virtualmente para melhor comunicar, colaborar, aprender e compartilhar o conhecimento. 

Trata-se de um sistema de apoio social online para encontrar pessoas com necessidades e 

interesses em comum, compartilhar conteúdos e documentos relevantes. 

Portanto,as práticas de gestão escolar desenvolvidas no ambiente escolar do Colégio 

Estadual Paiçandu envolvem as três categorias descritas por Batista (2005): práticas 

relacionadas à gestão de recursos humanos que facilitam a transferência, a disseminação e o 
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compartilhamento de informações e conhecimento;práticas relacionadas à estruturação de 

processos organizacionais, que funcionam como facilitadores de geração, retenção, 

organização e disseminação do conhecimento organizacional;práticas relacionadas à base 

tecnológica e funcional, que serve de suporte à gestão do conhecimento organizacional, 

incluindo gestão da informação, aplicativos e ferramentas de tecnologia da informação.  

Por fim, pode-se verificar que as práticas de gestão do conhecimento desenvolvidas no 

Colégio Estadual Paiçandu contribuem para o enfrentamento da violência escolar, de forma 

preventiva e educativa. O trabalho desenvolvido em tal colégio corresponde a uma constante 

luta frente aos problemas causados pela violência escolar, oriundos dos problemas sociais que 

permeiam o ambiente escolar, remete-nos a olhar com atenção especial para as relações de 

conhecimento que se efetivam na escola. A prevenção e orientação, realizadas com base nas 

práticas de gestão escolar e gestão do conhecimento, ocorrem a partir da observação do 

educando e suas atitudes no contexto escolar, para que a equipe pedagógica e professores 

possam efetivar iniciativas para o enfrentamento da violência escolar. Nesse sentido, tais 

práticas se traduzem em conhecimento produzido por meio de leituras selecionadas e 

pertinentes, possibilitando reflexões e proposições de ações de enfrentamento a situações de 

violência no âmbito escolar. Caracteriza-se como um grande desafio o educar sujeitos 

inseridos no contexto educacional, concomitante à exigência e à complexidade da sociedade 

atual. Em sua dinamicidade, ações devem ser pensadas e executadas a partir de suas 

especificidades, expressas com base em estudos, pesquisas, debates e novos conhecimentos. A 

permanente busca pelo conhecimento se configura como tarefa específica e contínua dos 

profissionais da educação que objetivam minimizar os impactos da violência escolar. 

No entanto, essas práticas ainda são pouco expressivas, quando comparadas ao 

problema da violência escolar, pois com o aumento crescente do número de alunos e turmas 

cada vez mais numerosas dificulta-se o trabalho pedagógico, o que pode acarretar 

desmotivação dos alunos em relação ao processo ensino-aprendizagem. Outro fator marcante 

relacionado ao combate da violência escolar caracterizou-se pela escassez de apoio jurídico e 

especializado da SEED para as escolas, no caso de situações de enfrentamento de alunos 

envolvidos em casos de violências, que se limita a orientações por telefone e alguns cursos de 

capacitações online para equipe pedagógicas e professores.Nesse contexto, é preciso 

considerar ainda, a realidade escolar e sua comunidade, pois a maioria dos casos de violência 

está relacionada ao consumo de drogas, que interferem diretamente no comportamento dos 

alunos, estimulando as agressões físicas e verbais. 
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As principais queixas das entrevistadas que decorrem situações de violência escolar 

foram relacionadas ao bullying e ciberbullying que são impulsionadas pelo uso incorreto da 

internet e aplicativos de celulares. Nesse caso, a conscientização é realizada com 

frequência.No entanto, são frequentes os relatos desses tipos de violência. Para amenizar o 

problema, o estreitamento da relação entre as famílias e a escola é fundamental para o 

processo de prevenção e conscientização dos alunos para a questão da violência escolar, mas 

as famílias não comparecem ou não estabelecem relações positivas com a escola, o que 

dificulta a orientação e tomada de decisões em relação aos casos de violência escolar e, ainda, 

muitas vezes,no ambiente familiar é comum a ocorrência de situações de violência doméstica, 

o que estimula os alunos a repetirem essas situações na escola. 

Em última análise, vale ressaltar que os educadores, pedagogos e direção do Colégio 

estudado realizam um trabalho em equipe, persistindo em utilizar estratégias para minimizar o 

enfrentamento da violência escolar, viabilizando melhoria nas condições de aprendizagem e 

sociabilização nos ambientes escolares. Entretanto, embora se verifique boas práticas de 

gestão escolar,as práticas de gestão do conhecimento utilizadas ainda são escassas e são 

poucas as reuniões para discussão do tema da violência escolar e suas consequências para o 

colégio, famílias, comunidade e, principalmente, para o aluno, que tem sua aprendizagem 

limitada. Este estudo poderá servir de base para o desenvolvimento de novas estratégias e 

práticas de gestão escolar, por realizar uma amostragem do cenário da violência escolar. 
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CONCLUSÃO 

 

O objetivo do presente estudo foi investigar se as práticas de gestão do conhecimento 

no Colégio Estadual Paiçandu contribuem ou impactam positivamente frente ao problema da 

violência escolar. Pode se concluir que as práticas de gestão que são aplicadas pelas gestoras 

impactam positivamente no que se refere a violência escolar. Esse estudo pretendeu dar 

continuidade a um processo reflexivo sobre o assunto, não se findando em afirmativas 

estanques, entendendo que o processo educativo é dinâmico e mutável. Cada escola é uma 

realidade que possui características diversas e um potencial a ser aproveitado em favor de sua 

própria ação educativa. Assim, cabe repensar o papel dos gestores frente à problemática da 

violência escolar. 

 Como resultados obtidos, analisados e interpretados de acordo com a hermenêutica, 

verificou-se que as práticas de gestão do conhecimento que impactaram positivamente no 

ambiente escolar investigado, segundo Barbosa (2005), foram: as práticas relacionadas à 

gestão de recursos humanos, pois facilitam a transferência, a disseminação e o 

compartilhamento de informações e conhecimento. As práticas relacionadas à estruturação de 

processos organizacionais: essas são práticas que funcionam como facilitadores de geração, 

retenção, organização e disseminação do conhecimento organizacional.  

Complementarmente, as práticas relacionadas à base tecnológica e funcional que 

servem de suporte à gestão do conhecimento organizacional, incluindo gestão da informação, 

aplicativos e ferramentas de tecnologia da informação, que ainda estão em fase de testes para 

a posterior implantação, foram nitidamente utilizadas como estratégias de gestão da violência 

escolar. No entanto, pode-se constatar que as práticas de gestão do conhecimento escolar 

descritas acima ainda são insuficientes no que se refere às capacitações e realizações de 

discussões sobre o tema da violência escolar com professores e familiares. Pois muito se tem 

discorrido sobre o problema da violência escolar, no entanto, insuficientes, são as pesquisas 

efetivadas sobre esse tema. Vale ressaltar que a violência escolar consiste em um dos maiores 

desafios no universo escolar e isso afeta diretamente os alunos, professores, como também a 

família, tanto dos alunos como dos professores. 

No que se refere às práticas de gestão escolar relacionadas à questão da violência, 

verificou-se ainda que, quando todos os envolvidos no processo educativo agem dentro do 

planejamento coletivo, como preconiza o regimento escolar, a função da educação consiste, 

de fato,em formar pessoas.Trata-se, contudo, de um grande desafio, já que o contexto escolar 

é marcado por problemas variados, seja pela situação financeira precária dos estudantes, seja 
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pela falta de instrução dos responsáveis para acompanhar a formação educacional do aluno, 

como também o aprendizado que determinados estudantes levam das ruas para o contexto 

escolar, tornando mais desafiadora a missão da escola. 

 Mas as práticas de gestão escolar, quando utilizadas como ferramenta na 

conscientização e prevenção da violência escolar, podem diminuir conflitos relacionados aos 

atos de violência frequentes nas escolas, como as agressões verbais (discriminações e 

xingamentos) que, muitas vezes, acabam em agressões físicas, bem como o bullying. Tais atos 

geralmente estão associados à necessidade do jovem em ser aceito ou fazer notar-se, ou seja, 

conquistar seu espaço a qualquer custo. Dessa maneira, as gestoras escolares desenvolvem um 

trabalho contínuo, de forma preventiva e educativa, encarando os principais problemas 

relacionados à violência escolar, como conflitos que fazem parte do dia a dia escolar. 

Conclui-se que, mesmo com as práticas de gestão do conhecimento utilizadas, ainda 

são poucos os momentos de discussões sobre a violência e seus impactos na área educacional, 

tanto no ambiente escolar, como com as famílias e comunidade. Dessa forma, a violência 

escolar impacta diretamente na gestão escolar, que planeja, implementa e viabiliza práticas e 

estratégias de gestão na instituição de ensino, almejando a busca pela qualidade da educação, 

dentro de um contexto democrático e tranquilo.  
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