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RESUMO 
 
Atualmente tem-se um discurso eminente nas organizações acerca da gestão do 
conhecimento que vem assegurar a existência da era do conhecimento e a importância 
da socialização e do compartilhamento do conhecimento tácito. Neste estudo evidenciar-
se-á o conhecimento relacionado ao conceito de capital intelectual, replicando que este 
não está nas organizações, mas sim é parte dos sujeitos, das pessoas que as formam e 
consiste em um ativo intangível de natureza complexa, configurando-se como um ponto 
fundamental e problematizador, uma vez que está intimamente relacionado à ação do 
processo de ensino aprendizagem, ou seja, repercutindo na relação professor-aluno. 
Com vistas a isso, esse estudo tem por objetivo investigar como o professor dos anos 
iniciais compartilha o conhecimento com os alunos por meio da socialização na 
concepção da gestão do conhecimento. Para tanto, será desenvolvida uma pesquisa 
qualitativa com finalidade exploratória, com análise documental baseada na estrutura de 
sete (07) PPP de escolas de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da rede pública de 
Paiçandu que foram localizados para evidenciar as possibilidades de relacionamento 
entre a gestão do conhecimento e as práticas educacionais realizadas no espaço 
escolar. Com este estudo foi possível identificar a existência de uma lacuna na literatura 
referente a temática e o foco desta pesquisa, quanto às publicações voltadas à 
socialização e compartilhamento do conhecimento na relação professor aluno, ensino 
aprendizagem no espaço da sala de aula. Em relação a coleta de dados foi possível 
entender que os professores da educação básica do 1 ao 5 ano tendem por promover 
ações pedagógicas em sala de aula para a socialização e o compartilhamento do 
conhecimento na proposta professor aluno, ensino aprendizagem. Pode-se evidenciar 
que o professor se encontra em sala de aula para o aluno, ao planejar a prática diária 
bem como todas as ações se encontram voltadas para o compartilhamento do 
conhecimento em direção ao processo de construção do conhecimento. 
 
Palavras-chave: Socialização. Capital Intelectual. Práticas Educacionais. Professor. 
Sala de aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 

Currently has an outstanding speech in organizations about the management of 
knowledge that comes ensure the existence of the knowledge era and the importance of 
socialization and sharing of tacit knowledge. In this study will be evident, the knowledge 
related to the concept of intellectual capital, replicating that this is not in organizations, 
but is part of the subjects, of the people who form and consiste in a complex nature of 
intangible assets by setting up as a key issue and problematical, since it is closely related 
to the action of the teaching-learning process, ie, reflecting the teacher-student 
relationship. Toward this end, this study aimsinvestigate how the first years teachers 
share knowledge with students through socialization in the design of knowledge 
management. Therefore, a qualitative research with exploratory purpose will be 
developed, based on document analysis structure in seven (07) PPP schools 1st to 5th 
grade of elementary school in the public network Paiçanduthat they have been found to 
show the possibilities of relationship between knowledge management and educational 
practices carried out in schools. This study was possible to identify the existence of a gap 
in the literature regarding the theme and the focus of this research, the publications aimed 
at socialization and sharing of knowledge in the teacher student relationship, teaching 
and learning in the classroom space. Regarding data collection was possible to 
understand that the basic education teachers 1-5 year tend to promote educational 
activities in the classroom for socializing and sharing of knowledge in the proposed 
student teacher, teaching and learning. One can showwhat the teacher is in the 
classroom to the student, when planning the daily practice as well as all actions are aimed 
at knowledge sharing towards the knowledge-building process. 
 
Keywords: Socialization. Intellectual capital. Educational practices. Teacher. 
Classroom. 
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18 
 
1 INTRODUÇÃO  
 

Nesta seção são apresentadas a contextualização do tema, o problema, os 

objetivos e a justificativa desta pesquisa, que se refere respectivamente ao processo 

de ensino e aprendizagem em sala de aula como uma ação de socialização e 

compartilhamento do conhecimento. Evidencia-se, assim, o capital intelectual que está 

presente na organização escolar, bem como norteia as considerações teóricas sobre a 

Gestão do Conhecimento (GC) em uma organização, ou mesmo, na identificação do 

significado da gestão do conhecimento escolar. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A GC é uma prática utilizada nas organizações que tem o intuito de evidenciar o 

capital intelectual (BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002). E o capital intelectual está para os 

conhecimentos que tendem a surgir diariamente no contexto das organizações que 

aprendem e reaprendem. Isto porque novos conhecimentos estão relacionados a novas 

habilidades, e ambos auxiliam para solucionar possíveis problemas, assim, entende-se 

a inovação como uma possibilidade de transformar competências em resultados e 

produtos diferenciados (BARBIERI, 2003; CROSSAN; APAYDIN, 2010; HARGADON; 

SUTTON, 2000; SMITH, et al., 2008). Para Chiavenato (2009), na era da informação 

as organizações atuam mais com o conhecimento pessoal, o que requer delas 

criatividade e inovação contribuindo para que venham a desenvolver o seu 

conhecimento e compartilhar o mesmo com outras pessoas da organização.   

Segundo Dalkir (2005), a GC é como uma coordenação sistemática das pessoas, 

dos processos e das tecnologias presentes em uma organização, sendo que a estrutura 

desta organização está para a concepção de buscar a criação de valor por meio dos 

recursos conhecimento e inovação. A GC acontece por meio da criação, 

compartilhamento e utilização do conhecimento que advém de processos, e estes se 

destacam por sua relevância quando observados e analisados em sala de aula, sendo 

esta relação o foco de estudo desta pesquisa. Isto porque é no processo de 

compartilhar o conhecimento que o professor promove a socialização do conhecimento 

tácito, tendo em vista a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, considerando 

o aluno, bem como a tomada de decisões referente as ações do dia a dia do contexto 
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da sala de aula (CHENG, 2019; SENGE; et al., 2005; SILVA; NAVARRO, 2012; 

SCREMIN; MENDES, 2008).  

Nesta pesquisa optou-se por analisar um ciclo de criação de conhecimento por 

meio da combinação entre o conhecimento tácito e o explícito que são abordados pelo 

processo SECI de Nonaka e Takeuchi (2008): socialização, externalização, 

combinação e internalização em relação ao processo de ensino e aprendizagem, bem 

como a relação professor-aluno. Tal ciclo ocorrepelo fato de que se tem dois tipos de 

conhecimentos possíveis de serem analisados: o tácito e o explícito. O explícito é formal 

e sistemático e pode ser facilmente comunicado. Já o tácito é pessoal, de difícil 

formalização e comunicação, pois está relacionado ao indivíduo.  tácito está 

incorporado nas pessoas e o explícito em processos, serviços, assim como registrado 

em documentos (NONAKA; TAKEUCHI,1997).  

Neste sentido, compreende-se para este estudo que o conhecimento é algo 

gerado por um sujeito capaz de conhecer, que depende apenas de sua própria estrutura 

cognitiva e vivências que possibilitam sua construção (PIAGET,1983). Identifica-se, 

assim, que o professor é uma figura presente e atuante quanto a capacidade de 

conhecer e aprender do aluno.  

Ao aproximar o contexto educacional com a GC torna-se possível identificar a 

necessidade do Compartilhamento do Conhecimento (CC) (MINIOLI; SILVA, 2013). Isto 

porque o espaço escolar é onde deve acontecer a aprendizagem significativa, em que 

são sistematizadas as formas de aprendizagem relacionadas à conversão do 

conhecimento tácito.    

E tal processo de conversão vem a ser construído na prática dos professores 

relacionadas ao conhecimento organizacional, que é resultante das experiências 

individuais e do grupo dentro do espaço escolar, ou seja, a compreensão dos próprios 

professores e da equipe pedagógica sobre o que precisa ser ensinado e como deve ser 

ensinado. Proporcionando, assim, a junção do capital humano com o capital estrutural 

na prática pedagógica no ato do planejar, do construir e do pensar o processo ensino 

e aprendizagem para que os professores sejam capazes de refletirem sobre suas 

práticas pedagógicas. 

O planejamento diário da prática pedagógica faz com que os educadores se 

comprometam com a metodologia abraçada pela instituição de ensino em que atuam. 

Caso isso não aconteça a qualidade das aulas pode ser prejudicada e contribuir para 

que o educador seja repetitivo, inflexível e pouco criativo, isto tanto em relação aos 
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materiais a serem utilizados quanto aos processos metodológicos que serão 

desenvolvidos (CHIODINI; PIEKARZEWICZ, 2013). O que causa a reflexão sobre a 

importância que a escola seja notada como uma organização que precisa aprender e 

reconhecer as práticas de GC no seu contexto. 

Neste sentido a pesquisa realizada está envolvida no contexto educacional por 

meio de uma análise das propostas de Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) do 1º ao 

5º ano do Ensino Fundamental para que seja agregado valor aos conceitos da GC em 

relação a compreensão dos professores quanto ao seu papel no compartilhamento e 

socialização do conhecimento tácito no processo de ensino e aprendizagem.  

Piaget (1983) descreve que a construção do conhecimento é advinda de duas 

vias interdependentes: grupamento operatório e cooperação. O grupamento é a 

coordenação de operações mentais do indivíduo e a cooperação é a coordenação de 

pontos de vista de um grupo de indivíduos. O sujeito não constrói o conhecimento sem 

interdependência da ação e da coordenação dessa ação numa relação interpessoal. 

As pessoas são estimuladas a desenvolver uma autonomia cognitiva que garanta que 

a nova informação passe a fazer parte da construção de um conhecimento em longo 

prazo.  

O conhecimento será de fato construído e compartilhado a partir de sua 

socialização, conforme descreve Nonaka e Takeuchi (1997) e como problematiza 

Piaget (1983). Isto porque se reconhece que esta dinâmica é a que de fato possibilita 

ao outro e ao próprio indivíduo criar e partilhar o conhecimento que formalizou, 

estruturou e organizou em seus processos mentais. Neste sentido, aborda-se nesta 

pesquisa que o conhecimento é desenvolvido por meio das interações sociais em uma 

visão construtivista, pelas possibilidades de proximidades com as teorias de 

aprendizagem (PIAGET,1983). Pauta-se na produção de Minioli e Silva (2013) quanto 

as aproximações e relações da GC no espaço escolar, especificamente as 

aproximações de conceitos que relacionam: professor e aluno; ensino e aprendizagem 

e compartilhamento do conhecimento (CC) no espaço da sala de aula.  

Considerando que o conhecimento é uma variável que impacta na excelência 

das organizações, nesta pesquisa, especifica-se o que ocorre no espaço escolar, 

definindo-se que o CC é um fator necessário no processo de relação professor e aluno, 

bem como o ensino e a aprendizagem, o que acaba por destacar e evidenciar o 

significado do profissional da educação. Notando-se o professor enquanto aquele que 

realiza a socialização e o compartilhamento dos seus conhecimentos com seus alunos. 
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Assim, problematiza-se a seguinte questão: como o professor de 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental da rede pública de Paiçandu-PR promove a socialização e o 

compartilhamento do conhecimento no contexto da sala de aula? 

 

1.1.1 Objetivo Geral  
 

Entender como o professor de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental socializa e 

compartilha o conhecimento com os alunos em sala de aula na perspectiva da gestão 

do conhecimento. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos  
 

i) Revisar a literatura para a identificação de estudos sobre a temática proposta; 

ii) Compreender as aproximações entre o SECI e as práticas pedagógicas do processo 

ensino e aprendizagem; 

iii) Verificar através do Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas de 1º ao 5º ano 

do Ensino Fundamental como são descritos a socialização e compartilhamento do 

conhecimento no processo de ensino e aprendizagem;  

iv) Identificar como as práticas de gestão do conhecimento estão relacionadas as 

práticas pedagógicas dos professores do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental em sala 

de aula;  

v) Reconhecer como os professores do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental promovem 

as suas práticas de ensino no contexto da sala de aula na perspectiva do 

compartilhamento do conhecimento.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA  
  

Sendo a educação concebida como um dos principais alicerces da sociedade, 

evidencia-se a grande responsabilidade que vem dominar as tarefas relacionadas à 

prática docente. Dentro do contexto do espaço escolar, que é o foco definido para esta 

pesquisa, identificam-se ações e práticas na perspectiva de ensino e aprendizagem da 

escola pública, relacionadas à socialização e compartilhamento do conhecimento tácito 

do professor que tem como anseio o sucesso de seus objetivos, pois após o 
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conhecimento ser estruturado, aprendido, ele deve ser compartilhado (LEITE; COSTA, 

2007; MINIOLI; SILVA, 2013). 

Atualmente encontram-se artigos e pesquisas que abordam a GC para o 

contexto do espaço escolar, conjecturando ações como o compartilhamento de 

informação, compartilhamento do conhecimento, ciclos de informação, disseminação 

do conhecimento e o capital intelectual. Abordando-se que essas variações são 

identificadas em diferentes contextos e setores educacionais, como nos planejamentos 

e nos encontros pedagógicos, nas ações de profissionais da informação, nas pesquisas 

coletivas, nas atividades em grupo proporcionadas aos alunos, nos projetos 

educacionais (LLARENA; DUARTE; SANTOS, 2015; CHENG; LEE, 2016; CHU; et al., 

2011). 

No entanto, na especificidade dos estudos e mapeamentos sobre a GC no 

contexto escolar não se evidenciou problematizações na singularidade da atuação dos 

professores em sala de aula propondo-se nesses estudos realizados o reconhecimento 

de situações do processo de estruturação e organização da escola e da ação 

educacional. A característica desta pesquisa é a verificação de uma investigação 

envolvida na particularidade da atuação do professor frente ao aluno na vinculação da 

construção do conhecimento no contexto dos anos iniciais. 

Isto porque, no espaço escolar, a sala de aula é o ambiente onde esta 

experiência de socialização e CC é oportunizada, já que é espaço de encontro entre 

alunos, professores e o conhecimento (SENGE; et al., 2005). Laços de amizade, de 

confiança e cooperação surgem e se fortalecem através da vivência, experimentação, 

ação e construção do conhecimento que acontece junto ao processo de ensino e 

aprendizagem na sala de aula. 

A escola na atualidade e o seu papel social leva a pensar na sua relação com a 

GC, com a democratização do acesso e com a qualidade do ensino. Com isto, surge a 

necessidade de uma nova escola, que ensine e aprenda de um novo jeito, ou seja, a 

escola precisa ser aprendente (SENGE; et al., 2005). Essa nova escola demanda uma 

reflexão em relação a todos os envolvidos com ela, que é lugar de debate, de trabalho 

coletivo onde o compromisso de cada um seja a base do fazer pedagógico. 

A pesquisa torna-se relevante por proporcionar aos professores das instituições 

analisadas como identificar o compartilhamento e socialização do conhecimento e, 

assim, possibilitar aplicar e gerenciar as práticas de GC que venham a ser mais 

relevantes para a prática na sala de aula. O que torna relevante ao propor que a sala 
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de aula seja o espaço do estudo, e a interação do professor com o aluno seja observada 

e identificada no intuito de explicitar o compartilhamento e a socialização do 

conhecimento.  

Logo, nesta pesquisa, vislumbra-se identificar como ocorrem as ações práticas 

do professor em contexto da sala de aula, no sentido de reconhecer boas práticas, 

partilhar as mesmas, e torná-las viáveis e significativamente aplicáveis para outros 

profissionais da educação que tenham interesse de desenvolver e analisar o 

compartilhamento e a socialização do conhecimento. Assim, este projeto de pesquisa 

contribui com uma intervenção no espaço escolar, sem propósito de julgamento para 

disseminar informações e realidades encontradas na sala de aula e na rotina do 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

1.2.1 Aderência do tema ao PPGGCO  
  

O Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento nas Organizações 

(PPGGCO), do Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR, foi idealizado e 

organizado em uma área de concentração denominada GC nas Organizações, 

respondendo ao contexto contemporâneo que exige de indivíduos e organizações 

competências voltadas para o trabalho com informação e conhecimento. Tem como 

objetivo principal buscar estratégias científicas e tecnológicas para a implementação de 

processos de gestão organizacional orientados pelo conhecimento. 

Neste estudo especificam-se as discussões inerentes da linha de pesquisa 

Educação e Conhecimento. Nesta linha de pesquisa, tem-se o objetivo de investigar os 

pressupostos teóricos do conhecimento e da educação. Pretende-se, então, investigar 

como o professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental compartilha o conhecimento 

com os alunos por meio da socialização na concepção da GC em sala de aula. 
 

 
1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

Esta dissertação está estruturada em quatro capítulos e com a presente 

introdução. A introdução proporciona uma contextualização do tema, que introduz o 

mesmo, apresenta o objetivo geral, os objetivos específicos, a justificativa da pesquisa 

e a aderência do tema ao PPGGCO. 
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No segundo capítulo encontra a apresentação dos referenciais bibliográficos que 

dão aporte teórico para a pesquisa, sendo que o segundo capítulo trata especificamente 

da GC no contexto escolar, o CC e a comunidade de prática, espaço ‘ba’ do 

conhecimento, práticas de GC que permitem o CC, construção do conhecimento, 

conhecimento tácito para Polany, a espiral do conhecimento segundo Nonaka e 

Takeuchi, ciclo de construção do conhecimento de Piaget, Associações entre a teoria 

da criação do conhecimento de Piaget e a espiral do conhecimento de Nonoka e 

Takeuchi, a sala de aula e o processo ensino e aprendizagem, sala de aula como um 

espaço ‘ba’ para o conhecimento, ensino e aprendizagem, GC escolar, conhecimento 

tácito do professor. 

O terceiro capítulo explana a metodologia utilizada para desenvolver esta 

pesquisa aplicada.  No quarto capítulo são apresentadas as análises dos resultados da 

pesquisa, que contém três subseções, sendo que a primeira constitui-se da revisão 

sistemática na 4.1, seguido da análise documental dos PPP na 4.2, análise dos 

resultados quantitativos na seção 4.3, na análise de consistência dos dados do 

questionário na seção 4.3.1, análise das dimensões na seção 4.3.2, análise dos 

resultados qualitativos 4.4, discussão dos resultados (motivadores e inibidores ao CC) 

4.5, contribuições para o CC da sala de aula 4.6. Por fim, o quinto capítulo traz as 

considerações finais, lacunas e a sugestão de trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA   

 

Nesta seção tem-se a abordagem das concepções teóricas e os estudos que 

embasam o foco desta pesquisa quanto a socialização e ao CC que o professor realiza 

em sala de aula. 

 

2.1.  A GESTÃO DO CONHECIMENTO E O CONTEXTO ESCOLAR 
 

Faz-se possível reconhecer a GC segundo Stewart (1998), como apta para 

identificar o capital intelectual, captá-lo, organizá-lo e utilizá-lo de modo a gerar 

retornos. Problematiza-se, no entanto, que no contexto escolar tal capital intelectual 

encontra-se em formação e, ao mesmo tempo, é identificado como necessário para 

possibilitar a atuação profissional. 

Nota-se, assim, que no universo corporativo os ativos intangíveis tornaram-se 

condição indispensável para a sobrevivência e a competitividade das organizações 

(MARQUES; PALMEIRA, 2011). Dispor da habilidade de sistematizar e desenvolver o 

conhecimento organizacional possibilita maior relevância e isto porque, atualmente, 

gestores concebem o conhecimento como o principal ativo das organizações, já que a 

competitividade passou a ser determinada pelas ideias, experiências, descobertas e 

expertise que conseguem produzir e disseminar em seu interior (BUKOWITZ; 

WILLIAMS, 2002). 

Segundo Stewart (1998) o capital intelectual é intangível e caracteriza-se pelo 

conhecimento que os colaboradores das organizações possuem. Assim a empresa que 

dispõe deste recurso também conta com vantagem competitiva em relação aos seus 

concorrentes. O capital intelectual é a junção do conhecimento de todos em uma 

empresa, o que vai proporcionar vantagem competitiva, ao contrário dos ativos 

tangíveis, com os quais empresários estão acostumados, como propriedade, fábricas, 

equipamentos ou dinheiro (STEWART, 1998). Para Chiavenato (2003), o capital 

financeiro está sendo substituído como o ativo mais importante da organização, outros 

ativos intangíveis e invisíveis estão assumindo tal posição, no caso o capital intelectual.  

A eficiência de uma pessoa repercute na sua capacidade de portar-se em 

diversas situações, tanto para criar ativos tangíveis como intangíveis (CHIAVENATO, 

2003). O capital intelectual pode ser visto como uma ferramenta intelectual que foi 

formalizado, capturado e alavancado a fim de produzir um ativo de maior valor 
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(STEWART, 1998).  Ao refletir sobre o conceito exposto pelos autores, pode-se afirmar 

que o capital intelectual de uma organização acaba por ser seu recurso de maior valor. 

Assim como a empresa está caracterizado que a escola em sua prática 

pedagógica vem se apropriando do conhecimento do professor, por meio da 

socialização do conhecimento e, desta forma, é possível manter o seu conhecimento, 

mesmo que este não faça mais parte do corpo docente desta instituição. Mirshawka 

(2004), afirma que é justamente para isso que está se investindo na GC, para reter um 

pouco do que está na cabeça dos profissionais talentosos. 

Sendo o capital intelectual a soma do conhecimento de todos em uma 

organização, observa-se que este vem a ser constituído pelo capital humano, capital 

estrutural e capital dos clientes e do mercado. Determinar o capital intelectual vem a 

ser um desafio, uma vez que ele é intangível. Para que uma organização conquiste o 

sucesso, faz-se necessário que os três capitais (humano, estrutural e clientes/mercado) 

interajam.  

Ao se pensar no espaço escolar como uma organização de aprendizagem e no 

que, segundo Senge; et al. (2005), deva vir a ser uma escola aprendente, o capital 

intelectual se encontra no centro do desenvolvimento das habilidades, onde precisa-se 

valorizar o CC tácito dos professores e buscar incansavelmente o desenvolvimento de 

novas habilidades por meio de cursos de atualização profissional. Logo o capital 

humano é o ativo organizacional mais valioso de uma organização, pois só os 

componentes humanos são capazes de aprender, mudar, inovar, sonhar e incutir 

confiança (CABRITA, 2009). Este tipo de capital é aquele que precisa ser valorizado no 

espaço escolar e que evidencia o papel do professor e sua relevância em atuar na 

escola e no processo de ensino e aprendizagem (CHENG, 2019; SCREMIN; MENDES, 

2008).   

O que não se quer evidenciar neste estudo é que o processo de ensino 

aprendizagem ofertado na escola tenha de causar apenas a formação de um 

profissional competente em aprender a aprender, mas sim, que o professor deve causar 

uma ação de domínio da aprendizagem, domínio do saber e do saber fazer, do saber 

sistematizado e do saber escolar (SAVIANI, 1991). Para Morin (2011), o ensino tem 

uma função e uma especificidade, aquilo que vai tratar da parte, sem conseguir 

apreender o todo. Então, faz-se necessário reconhecer como os professores se 

identificam neste processo, bem como conferir as práticas pedagógicas redutoras do 
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conhecimento e construir novas formas de cognição que permitam enfrentar as 

incertezas e as interrogações deste início de século e milênio.  

Gautério e Rodrigues (2013) entendem a escola como uma organização que se 

destina a socialização e ao compartilhamento de conhecimentos necessários para a 

formação dos estudantes e para tal precisa disponibilizar ambientes de interação para 

que a educação venha a ser significativa para todos os envolvidos. Os conceitos 

oriundos de ambientes empresariais podem ser empregados para assimilação do 

conhecimento educacional (GAUTÉRIO; RODRIGUES, 2013). Quase sempre, todo o 

conhecimento tem a mesma base, sendo derivado de processos mentais e variando 

apenas quanto à sua origem e finalidade. No espaço escolar se faz evidente a divisão 

natural, porém não totalmente heterogênea, entre conhecimento docente de 

conhecimento discente. Porém, o conhecimento docente, no caso o tácito, será o foco 

principal. Nele incluem-se as experiências de sala de aula dos professores, sua 

bagagem docente e seu conhecimento na área específica.  

Por meio das práticas e processos organizacionais, a GC pode colaborar para a 

promoção e concretização do compartilhamento de conhecimentos, contribuindo para 

que melhorias na qualidade do ensino possam se fazer presentes no espaço escolar 

(CHU; WANG; YUEN, 2011). Consequentemente, entende-se que GC no ambiente 

escolar tem como meta, que é melhorar a qualidade das contribuições que os indivíduos 

trazem (CHU; WANG; YUEN, 2011). Assim, a GC escolar promove a construção de 

conhecimento, compartilhamento e aplicação entre os professores e alunos, no 

processo ensino aprendizagem no espaço da sala de aula. 

A GC auxilia no desenvolvimento de competências dos docentes, conduzindo ao 

entendimento de que vários dos problemas das escolas estão diretamente ligados a 

problema referentes à gestão da informação e do conhecimento (CHU; WANG; YUEN, 

2011). Verifica-se então que a GC na educação está orientada a melhorar a tomada de 

decisão em toda a organização a fim de promover a aprendizagem dos alunos 

(PETRIDES; NODINE, 2003).  

Assim, a GC vai ocorrer por meio de práticas que enfatizam o compartilhamento, 

retenção, disponibilização e aplicação do conhecimento. Neste mesmo sentido, 

constata-se que o compartilhamento e a construção de conhecimentos, tanto interna 

como externa, são importantes para o desenvolvimento dos níveis de conhecimentos e 

habilidades dos docentes.   
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Maturana e Varela (2005) vêm afirmar que o conhecimento não é inerte, mas sim 

construído pelo homem através de interações entre os sujeitos. Tais interações se 

estabelecem nos domínios de aprendizagem, sendo que esta não é uma simples 

assimilação, mas, sim, algo construído ao longo das sucessivas interações em vários 

períodos da vida (MATURANA; VARELA, 2005). 

Segundo Minioli e Silva (2013, p. 19), “no espaço escolar a GC vai facilitar a 

socialização do conhecimento tácito do professor tendo em vista a melhoria do 

processo ensino aprendizagem”. Para Minioli e Silva (2013) a GC está para a 

construção do conhecimento no sentido de que a socialização é o princípio. Desta 

forma a socialização vai conceber o modo de conversão do conhecimento tácito a partir 

do compartilhamento de práticas na interação social, e deste modo a socialização vem 

a ser uma ação que está interligada ao conhecimento tácito, às práticas vivenciadas 

pelo sujeito (MINIOLI; SILVA, 2013).  

Em todas as formas de convivência, a socialização vai atuar visando a inserção 

do sujeito na sociedade por meio dos moldes convencionados. Os autores Nonaka e 

Takeuchi (1997) afirmam que, por intermédio da socialização, torna-se possível o 

compartilhamento das práticas vivenciadas pelos sujeitos, em um processo onde a 

prática e a observação caminham em sincronia. Sendo assim, o sucesso para a 

aprendizagem do conhecimento encontra-se na própria prática vivenciada. Considera-

se a socialização como a conversão do conhecimento tácito de um sujeito no 

conhecimento tácito de outro sujeito. Tal processo é resultado da comunicação, com 

diálogos constantes, onde se dão as trocas de conhecimento face a face entre os 

sujeitos.  

Nota-se que a socialização e o compartilhamento possuem uma relação e uma 

associação de fatores que ocasionam a conversão do conhecimento (tácito-tácito). 

Assim o estudo sobre a socialização e o CC é um recorte nesta pesquisa, para 

evidenciar a relação professor-aluno e o processo de ensino aprendizagem através do 

entendimento sobre o CC. 

 

2.1.1 O compartilhamento do conhecimento e a comunidade de prática 

 

Nos últimos anos a GC vem obtendo campo nas organizações e mostrando o 

valor de compartilhar o aprendizado dentro destas, deixando pertinente a valorização e 

arrimo do conhecimento adquirido pelos membros da instituição. O CC nas 
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organizações está relacionado a GC e sua disseminação faz-se cada vez mais 

substancial, pois o conhecimento dentro das organizações vai precisar ser 

compartilhado entre os seus colaboradores para que se venha a construir de fato o 

conhecimento organizacional (DOROW, 2017). A organização só é favorecida quando 

o conhecimento é difundido, compartilhado e alavancado, de acordo com o momento 

em que se encontram canais de comunicação no interior desta, que venham a 

proporcionar a troca de informações e experiências (SENGE et al., 2005). 

Dorow (2017) defende que os indivíduos quando realizam o CC tendem a 

exercer a importante missão frente a construção do conhecimento, visto que esta vai 

sendo construída por meio das interações, o que também é apresentado por Piaget 

(1975). Com o objetivo de elucidar os fatores que norteiam as decisões de compartilhar 

conhecimento a fim de concatenar o entendimento do que motiva e do que inibe este 

CC, Dorow (2017) ao categorizar um modelo possibilitou que seja construída uma 

compreensão holística desta ação de compartilhar, uma vez que ambos fazem parte do 

processo. A motivação intrínseca compõe-se de fatores individuais de motivação 

enquanto a extrínseca divide-se em organizacionais, sociais e do conhecimento - do 

mesmo modo são apresentados os fomentos de CC, como: base de conhecimento, 

experiência, cultura organizacional e tamanho do grupo apresentados na figura 1.  

 

Fonte: Adaptado de Dorow (2017). 
 

Figura 1- Representação das categorias de motivadores ao CC. 
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Dorow (2017), com relação à categoria motivação intrínseca, explica os fatores 

individuais relacionados a esta categoria através dos seguintes motivadores: i) Auto 

progresso humano: refere-se a percepção de que um indivíduo ao compartilhar o seu 

conhecimento pode vir a contribuir para com os outros colegas, motivando-os a ser 

cada vez melhor; ii) Progresso do próprio aprendizado: ao envolver a compreensão de 

que um indivíduo ao compartilhar suas competências com o grupo, em que ao ensinar 

e aprender com os outros indivíduos tende a possibilitar a ampliação do nível pessoal 

de conhecimentos. Segundo a autora neste momento pode ocorrer a identificação das 

lacunas do conhecimento, as mesmas descritas por Batista (2015); iii) Gostar do que 

faz: é essencial para compartilhar conhecimento na educação; iv) Resolver casos 

desafiadores: tende a proporcionar a sensação de valor, de missão cumprida ao passo 

em que os casos venham a ser solucionados, em conformidade com a necessidade de 

aprendizagem a motivação para compartilhar conhecimento deva ir ampliando-se; v) 

Compromisso com a organização: um sentimento de fazer cada vez melhor pela 

organização. Por causa do comprometimento que os indivíduos possuem e por 

realmente se importarem com o nome da organização, eles também se motivam para 

que haja o CC.  

Com relação a segunda categoria que é a Motivação extrínseca, segundo Dorow 

(2017), é composta de fatores sociais, organizacionais e do conhecimento. No que diz 

respeito aos fatores sociais a referida autora (2017) apresenta os seguintes 

motivadores:   i) Cultura: vai direcionar as expectativas formais e informais ao  indicar 

se há a existência de uma relação positiva ligada ao CC, se o clima pode ser 

considerado saudável na convivência existente entre os grupos; ii) Status ou reputação: 

o comportamento propício ao compartilhamento vai envolver a necessidade de 

reconhecimento, que o conhecimento particular seja evidenciado; iii) Relações de 

amizade: trabalhar lado a lado, de forma colaborativa em clima de harmonia, onde 

promova-se o compartilhamento de experiências, aprendizagens, sentimentos, entre os 

membros podem surgir a união, cooperação, confiança o que  vai tornar o CC algo 

natural; iv)  Relações de mentoring; a prática de mentoring vem apresentar relevância 

da criação de um programa de tutoria, ao oportunizar o CC aos novatos para que não 

haja distanciamento entre a comunidade do conhecimento estabelecida. 

Já em relação aos fatores organizacionais, três motivadores foram observados 

por Dorow (2017). São eles: i) Incentivo à liderança: ações realizadas pelas lideranças 

para conduzir e envolver o grupo a fim de favorecer o compartilhamento; ii) 
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Interoperabilidade eficaz entre sistemas: relaciona-se à agilidade e qualidade de 

aproximação entre a comunicação dos sistemas, pois a tecnologia não só diminui 

custos, como tende a proporcionar a eficiência do compartilhamento e feedback de 

interações rápidas que facilitam o aprendizado; iii) Práticas de GC:  facilitam o fluxo de 

conhecimento quando apropriadas à cultura organizacional e bem suportadas pelos 

processos, pela tecnologia e pela liderança, podem potencializar o compartilhamento 

práticas de socialização são importantes, pois permitem compartilhar e criar 

conhecimento. 

Por fim, no que referem aos fatores do conhecimento, dois motivadores foram 

apresentados por Dorow (2017). i) Características do conhecimento: resultantes da 

necessidade e dos interesses gerais sob o conhecimento dominado por determinado 

subgrupo de trabalho; ii) Ambientes apropriados: abrange os variados tipos de 

ambientes disponíveis para interações físicas e/ou virtuais.   

Ao discutir sobre as duas categorias, Dorow (2017) fez várias referências aos 

estímulos para a ocorrência do CC: i) Base de conhecimento experiência: base de 

conhecimento sólida que permite melhor reconhecimento de padrões estabelecidos, 

facilidade para relacionar os padrões reconhecidos com o conhecimento que possui, 

maior capacidade de resolver situações críticas  com base na taxonomia de Bloom 

(1956), a autora apresenta seis (6) degraus evolutivos do conhecimento: 1º) Adquirir 

conhecimento; 2º) Compreender; 3º) Aplicar; 4º) Analisar; 5º) Sintetizar; 6º) Avaliar; ii) 

Comportamento de CC: corresponde as diferenças entre a forma de relacionamento 

com seus pares; iii) Cultura organizacional tamanho do grupo: tem-se a percepção de 

uma cultura colaborativa, em grupos físicos ou virtuais, baseada na confiança e na 

aprendizagem que afetam o processo de criação e CC. 

Para Dorow (2017), um dos fatores que atuam como inibidores refere-se por 

considerar que o conhecimento não seja de interesse dos colegas que se ocupem de 

outras atribuições. Outro inibidor encontra-se na dificuldade de explicar seu raciocínio 

e sua forma de resolução aos novatos e até mesmo não conseguir identificar nenhum 

inibidor ao CC. 
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  Fonte: Adaptado de Dorow (2017). 

 

Dorow (2017), também destaca os inibidores percebidos em relação ao CC, 

sendo verificados inibidores individuais e organizacionais. Quanto aos fatores 

intrínsecos individuais inibidores ao CC, a autora (2017) apresentou quatro inibidores: 

i) Proteção do conhecimento estratégico: este inibidor se refere ao compartilhamento 

interorganizacional, em que se tem o entendimento de que o conhecimento do qual 

uma distinta organização necessita não está propenso de ser compartilhado, assim a 

incerteza de CC pode acontecer por medo de perder status ou por considerar que o 

outro não se encontra apto em recebê-lo; ii) Diferença na base de conhecimentos: esse 

inibidor pode apresentar a dificuldade que o destinatário possa encontrar em disseminar 

o conhecimento tácito aos receptores; iii) Incerteza ao valor do conhecimento: este 

inibidor aborda sobre a insegurança que indivíduos possuem em compartilhar 

conhecimentos com os indivíduos mais experientes, tal incerteza é indicada pela 

pesquisa de Disterer (2001), como um elemento dificultador do compartilhamento; iv) 

Características emocionais dos participantes: esse inibidor liga-se as percepções dos 

participantes de que as situações emocionais existentes na sua vida pessoal ou 

profissional podem dificultar o compartilhamento. 

Dorow (2017), identifica dois inibidores organizacionais, são eles: i) Distância: 

inibidores físicos ao CC, evidenciou-se confirmando a pesquisa de Leonard e Sensiper 

(1998) que a distância física é um inibidor ao CC tácitos nas organizações;  ii) Excesso 

de trabalho e falta de tempo: pode ser tanto a falta de planejamento quanto a carga de 

trabalho, o que exige que o mesmo esteja sempre com pressa e não queira parar para 

Figura 2- Representação das categorias de Inibidores ao CC. 
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ter um tempo destinado ao CC e amenizar esse inibidor  conforme indicam Davenport 

e Prusak (2003). 

Dorow (2017), descreve ambiente em espaços físicos e /ou virtuais propícios 

para a criação e CC são fundamentais para acelerar a formação de um especialista, 

quatro (4) elementos: i)Receber feedback: o feedback, especialmente o imediato, torna-

se essencial para o desempenho dos profissionais para distinguir os erros e acertos e  

iniciar o processo de reflexão sobre o uso de seu conhecimento para melhorar novas 

tomadas de decisões; ii) Ter um orientador: um mestre, padrinho, mentor ou professor, 

um fator crucial para aprimorar o conhecimento com a ajuda de um mais experiente,  

em aspectos específicos do desempenho; iii) Fazer networking: interações podem 

acarretar em conflitos e cooperação e incluir os participantes em uma ligação de 

comprometimento e responsabilidade; iv) Realizar a especialização em centro de 

referência: treinamento adequado, feedback com especialistas e softwares específicos 

para praticar estudos de caso, facilitar e motivar o processo de desenvolvimento do 

aprendizado.  

O conceito de ambientes de compartilhamento descrito por Dorow (2017), 

também é conhecido por espaço de compartilhamento, conhecido como ‘ba’, que pode 

ser entendido como um espaço destinado ao princípio das interações. Esse espaço 

pode ser físico (escritório, espaço reservado para negócios), virtual (e-mail, 

teleconferência), mental (experiências, ideias) ou alguma combinação entre eles 

(NONAKA; KONNO, 1998).  O espaço ‘ba’ pode vir a ser concebido como um contexto 

de convergência de resultados do conhecimento organizacional ativo e a capacidade 

de intelectualizar dentro do processo de criação do conhecimento (NONAKA; KONNO, 

1998). 

 O conceito de ‘ba’ torna-se um meio para os indivíduos compartilharem seus 

conhecimentos e experiências. A cada encontro e a cada aula ocorrem as trocas de 

informações, em que os indivíduos obtêm novos conhecimentos. Assim ‘ba’ é 

especialmente essencial para deixar evidente as características do conhecimento tácito 

do professor no processo de ensino e aprendizagem. 

Apresentam-se, deste modo, os conceitos dos ambientes de socialização, 

externalização e sistematização, conforme a apresentação de Nonaka e Konno (1998). 

Os ambientes de socialização proporcionam que o conhecimento seja socializado por 

meio da interação face a face, em que os indivíduos partilham sentimentos, emoções, 

experiências e modelos mentais.  
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Os ambientes de externalização são situações em que, por meio do diálogo, 

indivíduos partilham suas experiências e habilidades, convertendo-as em termos e 

conceitos comuns. Os ambientes de sistematização oferecem um contexto para a 

combinação de novo conhecimento explícito ao já existente na organização. 

Por fim, os ambientes de internalização permitem que o conhecimento que foi 

socializado, externalizado e sistematizado seja novamente compreendido e 

internalizado pelo sistema cognitivo dos indivíduos em forma de novos conceitos e 

práticas de trabalho. Constata-se, então, que os ambientes de interação podem emergir 

em grupos de trabalho, círculos informais, reuniões temporárias, ambientes virtuais e 

demais momentos em que as relações ocorrem em tempo e espaço compartilhados. 

 Para que o processo de criação e CC venha a ocorrer de maneira concreta, faz-

se necessário a existência de um contexto apropriado, e uma rede de interação e de 

relacionamentos (SILVA, 2004).  Fayard (2003), considera que o ‘ba’ pode ser um 

espaço compartilhado que possa servir como base para a criação do conhecimento. 

As práticas de GC para compartilhar podem estimular e suportar o fluxo de 

conhecimento entre os indivíduos da organização. Dorow (2017), defende que o 

sucesso das práticas de GC no CC depende de ambientes propícios ao 

compartilhamento que possam favorecer a criação de uma cultura organizacional que 

encoraje as relações do grupo, e a criação de um comportamento recíproco de 

cooperação e pertencimento.  

A autora destaca algumas práticas propícias ao CC: i) Fóruns virtuais de 

discussão: grupos entre os membros de cada organização para discussões rápidas, 

recomendar fonte de conhecimento e legitimar a opinião dos colegas; ii) Espaço virtual 

colaborativo (PACS):  sistema PACS que permite a comunicação de forma colaborativa; 

iii) Storytelling ou narrativas: baseada nas lembranças e experiências que possuem e 

que utilizam para compartilhar conhecimento de forma mais atrativa, pode-se 

compartilhar lições apreendidas ricas de contexto. iv)  Mentoring: oferece suporte e 

estímulo ao novato, como relações de tutoria. v) Melhores práticas: capturar boas 

práticas e compartilhá-las com todos, evita perder tempo reinventando a roda; vi) 

Benchmarking: compartilha-se as melhores práticas com outras organizações, seja 

tecnologia, um sistema ou um know how; vii) Revisão por pares: realiza essa prática 

para todo contribui para o crescimento, o feedback e um diagnóstico mais seguro;.viii) 

Lições apreendidas: encontros destinados especificamente para a troca de 

conhecimentos que tem por objetivo facilitar o discurso aberto e promover um ambiente 
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de confiança, o que ajuda a promover e sustentar uma cultura organizacional;  ix) 

Memória organizacional: suportada por meio do banco de imagens, para registrar, 

armazenar e compartilhar conhecimento juntamente com a descrição do relatório 

diagnóstico; x) Mapa de conhecimentos: consiste em identificar o conhecimento de 

cada um, sua subespecialidade e as tecnologias. 

Sabe-se da existência de dois tipos de conhecimentos suscetíveis ao 

compartilhamento: o tácito e o explícito. O conhecimento explícito é preciso e 

organizado e pode ser naturalmente transmitido e compartilhado por meio de guias 

procedimentos, relatórios, etc. Já o conhecimento tácito é individual está vinculado às 

pessoas (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), a geração do conhecimento organizacional 

é um processo em molde de espiral, que se origina na esfera individual, vai se 

expandindo e interagindo entre as instâncias internas e o mundo externo de uma 

organização. Para Polanyi (2010), o termo transferência não é exatamente apropriado, 

porque o conhecimento não pode ser manipulado como um objeto, uma vez que o 

receptor constrói sua compreensão do conhecimento recebido do provedor, por esta 

razão vem sendo chamado de CC. 

O CC vem a ser um dos grandes desafios das organizações, principalmente da 

escola, já que grande parte do conhecimento do professor é tácito, o que vai tornar este 

processo mais complexo, pois o conhecimento só se torna organizacional quando é 

socializado. Por este motivo, faz-se necessário que as formas de compartilhamento 

recebam cada vez mais atenção. Para coordenar o CC é necessário definir as ações 

para a sua interação, mapear formas de interação já existentes e incluir novas práticas 

interativas de compartilhamento baseadas nos ativos do conhecimento (COELHO, 

2005).  

Para Nonaka e Takeuchi (2008), o conhecimento é criado apenas pelos 

indivíduos, e as organizações dependem de seus colaboradores para criar 

conhecimento. É importante que a organização apoie e incentive as ações que 

promovam a criação e o CC dos indivíduos, favorecendo o diálogo e o 

compartilhamento pessoal em conhecimento organizacional. Este processo de 

aprendizagem organizacional vai depender de um modelo de gestão de pessoas que 

venha permitir o gerenciamento do conhecimento conduzindo à criação de novas 

competências (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).  
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De acordo com Fogaça e Halu (2017) uma comunidade de prática (CoP) baseia-

se na colaboração, onde o trabalho vai depender de todos, do desejo de partilhar 

valores, de construir visões comuns e definir objetivos que devem ser alcançados por 

meio da ação coletiva. Em uma organização educacional explica-se as CoPs como 

apoio à geração de novos conhecimentos, em busca de relacioná-los com outros 

acontecimentos (HILDRETH; KIMBLE, 2004). De acordo com Wilbert; Dandolini e Steil 

(2018), os objetivos para a criação e permanência da CoPs relacionam à aprendizagem 

individual, ao CC e ao atendimento explícito dos objetivos de uma organização. 

De acordo com Mendes e Urbina (2015), muito além da resolução de problemas, 

o que realmente vem fazer sentido é a aprendizagem presente em uma CoPs. Wilbert, 

Dandolini e Steil (2018), indentificaram, por meio de revisão de literatura, as seguintes 

associações de CoPs: i) gênese espontânea e adesão voluntária: CoPs capaz de ligar 

a aprendizagem de um iniciante em todos os setores ao proporcionar o CC aos 

envolvidos na ação; ii) gênese espontânea a adesão necessária: CoPs formada por 

participantes de um determinado curso ou projeto, cuja interação pode ocorrer em um 

espaço restrito; iii) gênese direcionada e adesão voluntária: CoPs para o CC e 

experiências, com o objetivo de melhorar o desempenho da organização; iv) gênese 

direcionada e adesão necessária: CoPs desenvolvida de acordo com a necessidade da 

organização, no caso da escola, necessitando da adesão do estudante para que não 

venha a haver exclusão. 

Wilbert, Dandolini e Steil (2018) apresentam algumas definições para CoP após 

a realização da revisão de literatura: i) um grupo de pessoas reunidos em torno do 

mesmo objetivo; ii) uma rede, um processo ou um sistema de relações que vem a 

ocorrer por intermédio das interações; iii) um espaço, um contexto ou uma estrutura, 

presencial ou virtual, que vem proporcionar o CC. 

O valor criado nas comunidades de práticas se mostra nas formas como as 

pessoas vão interagir, recorrer umas às outras para aprender e solucionar problemas 

em comum (WENGER; TRAINER; LAAT, 2011; KIMBLE; HILDRETH, 2006). Para 

Wenger e Snyder (2001), o objetivo das comunidades de prática vem a ser o de 

desenvolver as competências dos participantes, gerando e trocando conhecimento, 

pois, ao passo que as comunidades de prática geram conhecimentos elas renovam-se.  
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2.2 PRÁTICAS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO QUE PERMITEM O 

COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO  

 

Nesta seção apresenta-se uma contextualização sobre os conceitos e o 

reconhecimento das práticas de GC que são significativas para o projeto que é 

apresentado. As organizações de modo geral passaram a ser consideradas como 

mecanismos necessários para gerenciar e garantir o desenvolvimento social. Assim, 

tem-se a compreensão de que venham a assumir uma função na sociedade, passando 

a ser concebidas como estruturas com grande potencial quanto a sua diversidade 

(MORGAN, 1996). Diante disto, tem-se a dificuldade para enfrentar situações que 

venham a requerer dinamismo, frente a variabilidade o que vai necessitar de uma 

grande quantidade de práticas de gestão que venham ser capazes de solucionar tais 

dificuldades.  

As organizações necessitam estar conscientes das necessidades de 

conhecimento e inovação como solução para os contratempos da GC em cada contexto 

(CHEN; HUANG; HSIAO, 2010). Para tal, muitas organizações vêm modificar 

processos e dinâmicas a fim de implementar novas estratégias, novos moldes e 

metodologias funcionais (LASTRES; ALBAGLI, 1999).  

A dificuldade de valorização do conhecimento humano nas organizações tem 

ocasionado o desperdício do capital intelectual dos funcionários e, assim, um déficit na 

criação e CC no espaço organizacional (CHEN; HUANG; HSIAO, 2010). Tem-se o 

conceito das práticas de GC que podem ser aplicadas à sala de aula. Ao se discutir 

sobre as práticas de GC, vale ressaltar que este termo está vinculado a uma 

ação/interação entre os sujeitos, que se deve a relação entre homem e a gestão do 

capital intelectual em um ambiente organizacional (BATISTA; et al., 2005).  

As práticas descritas são apresentadas por Batista (2014) sem um critério 

específico de ordenamento ou agrupamento, porém, como neste trabalho optou-se por 

utilizar práticas relacionadas ao CC utiliza-se o Asian Productivity Organization (APO; 

2010). Para que se percebam as práticas da GC num sentido de aproximá-las das 

práticas pedagógicas ocorridas no interior da sala de aula primeiramente deve-se 

evidenciar que a metodologia do professor em sua prática de ensino tende a refletir 

diretamente na socialização de suas percepções de como o aluno encontra-se em todo 

o processo ensino e aprendizagem. As práticas relacionam-se principalmente aos 

aspectos de gestão de recursos humanos que vem facilitar a transferência, a 



 
 

38 
 
disseminação e o compartilhamento de informações e conhecimento. Tais práticas 

estão descritas no quadro 1. 

 

Quadro 1- Práticas em GC que podem ser aplicadas na sala de aula. 
Prática Descrição Objetivo Sala de aula 

Fóruns 
presenciais, 
virtuais e listas de 
discussão. 

São espaços para discutir, 
juntar e compartilhar 
informações, ideias e 
experiências que vêm a 
contribuir para o 
desenvolvimento de 
competências e para o 
aperfeiçoamento de 
processos e atividades da 
organização. 

Compartilhar e 
discutir ideias e 
experiências. 

O fórum vem a ser uma 
ferramenta de interação 
coletiva de maior 
utilidade dentro da sala 
de aula que pode ser 
utilizado online. Tem-se 
fóruns com quatro 
características: livre, 
dirigido, permanente ou 
de tempo determinado. 

 

Comunidades de 
prática ou 
comunidades de 
conhecimento 
(Batista, 2014; 
APO, 2010). 
 

São grupos 
interdisciplinares de 
pessoas unidas em torno de 
um interesse comum. As 
comunidades de prática são 
auto-organizadas, a fim de 
permitir a colaboração de 
pessoas internas ou 
externas à organização de 
pessoas com interesses 
comuns. Que vem 
desenvolver meios para de 
algum modo se encontrar e 
trocar experiências em suas 
áreas de atuação, 
proporcionando um 
contexto que venha a 
facilitar a transferência de 
melhores práticas e o 
acesso a especialistas, bem 
como a reutilização de 
modelos, do conhecimento 
e das lições aprendidas. 
 
 
 

Reunir-se em torno 
de interesses, 
buscando 
compartilhar as 
melhores práticas. 

Reconhecer as 
formações contínuas, os 
grupos de estudo, as 
trocas de experiência, a 
relação entre o 
atendimento educacional 
especializado e o 
professor regente. Assim 
como espaços virtuais e 
redes sociais. 
 
 

Mentoring 
(Batista, 2014; 
APO, 2010). 
 

É uma modalidade de 
gestão do desempenho no 
qual baseia-se em reunir 
uma pessoa com mais 
experiência e habilidades 
em uma área específica, 
com outra menos 
experiente com o objetivo 
definido de que esta última 
e que evolua vindo a 
desenvolver habilidades 
específicas. Particularidade 
de gestão do desempenho 

Auxiliar o outro a 
encontrar um 
caminho mais 
promissor para 
alcançar objetivos. 

A avaliação qualitativa do 
aluno, com feedback e 
relatos de evoluções, do 
comportamento, sempre 
no propósito de 
aproximar o aluno, 
causar o vínculo em sala 
de aula e promover a 
consciência da 
aprendizagem. 
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na qual um expert 
participante (mentor) 
orienta as competências de 
um indivíduo ou grupo, vai 
observar e analisar o 
desempenho e realimentar 
a execução das atividades 
do indivíduo ou grupo. 
 

Coaching (Batista, 
2014; APO, 2010). 
 

É um processo semelhante 
ao mentoring, através do 
qual o coordenador auxilia 
seu aprendente a 
compreender o pleno 
propósito do seu trabalho e 
a identificar os pontos fortes 
e fraquezas. Parecido como 
o mentoring, mas o coach 
não participa da execução 
das atividades. Participa do 
processo de planejamento 
de orientação, apoio, 
diálogo e acompanhamento 
alinhado às diretrizes 
estratégicas. 
 

Auxiliar o outro a 
desenvolver a 
capacidade de medir 
suas escolhas, 
gerando consciência 
e produzindo 
mudanças, 
revelando o 
potencial do 
aprendente.  

Pode-se reconhecer por 
meio de ações de 
profissionais externos 
que auxiliam o professor 
regente a atuar em sala 
de aula, como o apoio 
clínico (fonoaudiológico, 
psicológico, neurológico, 
oftalmológico), ou 
psicopedagógico. 

 

Narrativas 
(Storytelling) 
(Batista, 2014; 
APO, 2010). 
 

São técnicas utilizadas para 
descrever assuntos 
complexos, expor situações 
e/ou comunicar lições 
aprendidas, ou ainda 
interpretar mudanças 
culturais. São relatos 
pessoais envolvidos nos 
eventos ocorridos, em que 
se pretende compartilhar 
experiências (histórias) com 
um grupo. Essa técnica 
vem a ser usada quando 
uma alguém compartilha 
um conhecimento 
interessante ou sua 
experiência com outras 
pessoas que desejam 
adquirir novo conhecimento 
ou apenas informações. 
 

Compartilhar 
informações e 
experiências. 

A arte de contar histórias 
presente nas salas de 
aula proporciona ótimas 
experiências, sendo 
meios de ampliar os 
horizontes do aluno e de 
aumentar seu 
conhecimento em 
relação ao mundo que o 
cerca. 

Brainstorming 
(Batista, 2014; 
APO, 2010). 

É uma maneira simples de 
ajudar um grupo de 
pessoas a ter uma 
contribuição espontânea de 
ideias e soluções criativas. 
O processo é dividido em 
duas fases: divergência e 
convergência. Na fase de 
divergência todos os 
participantes concordam 
em adiar sua análise crítica. 
Em outras palavras, todas 
as ideias serão aceitas 

Gerar uma ampla 
variedade de ideias, 
assegurando que 
todos os membros 
da equipe se 
envolvam no 
processo de solução 
do problema. E nada 
é deixado de lado. 

Dinâmicas, práticas na 
sala de aulas com divisão 
de grupos, onde o que se 
pretende realmente é 
levar os alunos a criação 
de ideias, sendo 
desafiados a solucionar 
problemas, criando 
mapas mentais. 
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como válidas. Na fase de 
convergência, os 
participantes julgam as 
ideias de maneira positiva, 
isto é, eles identificam 
pontos positivos nas ideias 
antes de ver os aspectos 
negativos.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Assistência de 
colegas (peer 
assist) (Batista, 
2014; APO, 2010). 
 

É uma técnica utilizada por 
equipes de projeto para 
solicitar assistência de 
colegas e de especialistas 
sobre uma situação 
importante que a equipe 
está enfrentando. A equipe 
de projeto e os colegas 
convidados para assisti-los 
discutem assuntos e 
problemas do projeto para 
propor soluções. A equipe 
de projeto pode receber 
insights dos seus colegas 
nos encontros. Com a 
assistência todos podem 
sair ganhando, porque tem 
a oportunidade de conhecer 
mais sobre o projeto e 
sobre seus membros. 
 

Promover o 
compartilhamento 
da aprendizagem e 
desenvolver  
novas conexões 
entre os 
participantes. 
 

Monitoria: Alunos 
monitores vêm a 
acompanhar os colegas 
de turma em grupos de 
estudos com o intuito de 
ajudá-los a superar 
dificuldades de 
compreensão dos 
conteúdos escolares.  

Revisão de 
aprendizagem 
(learning review) 
(Batista, 2014; 
APO, 2010). 
 

É uma técnica usada para 
promover a aprendizagem 
durante o processo de 
trabalho. A revisão de 
aprendizagem pode ocorrer 
após qualquer evento, que 
pode ser uma atividade 
curta, ou parte de uma 
atividade mais longa – por 
exemplo, uma reunião de 
planejamento de projeto. 

Aprender realizar 
adaptações sempre 
que necessário para 
a melhoria do projeto 
após as revisões. 

Revisão de atividades, 
produção (texto), em que 
o próprio aluno começa a 
fazer a revisão de sua 
atividade, revisão de 
trabalhos antes de serem 
entregues, ou 
apresentados para os 
demais colegas de turma. 
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Revisão pós-ação 
(after action 
review – AAR) 
(Batista, 2014; 
APO, 2010). 
 

É uma técnica para avaliar 
e captar lições aprendidas, 
quando um projeto termina. 
A revisão acontece por 
meio de um debate informal 
com os principais membros 
do projeto. A revisão pode 
ser realizada no final do 
projeto ou no final de um 
ponto chave durante o 
projeto. Não é uma reunião 
para críticas e reclamações. 
A revisão potencializa o 
aprendizado ao permitir um 
ambiente onde líderes e 
membros podem conversar 
honestamente sobre o 
projeto.  
 
 
 
 
 

Aprender com 
sucessos e 
fracassos para 
melhorar projetos 
futuros. 

O Feedback pode estar 
ligado a um 
desenvolvimento dos 
conteúdos propostos em 
sala, bem como na 
estimulação do 
autoconhecimento e 
da proatividade, sendo 
fonte inspiradora para os 
processos cognitivos do 
aluno.  O registro do 
resultado da ação como 
um recurso de 
informações relevantes 
sobre a turma em sua 
totalidade e em suas 
especificidades, tanto 
relacionado a 
aprendizagem dos 
alunos, quando a 
informações dos 
professores a seus 
pares. 

Espaços 
colaborativos 
físicos (Batista, 
2014; APO, 2010). 
 

Quando as pessoas 
compartilham ou criam 
conhecimento, elas 
normalmente interagem 
com outras pessoas por 
meio de comunicação face-
a-face. O espaço físico é 
onde esse tipo de interação 
humana ocorre. Se esse 
espaço for bem planejado 
pode promover o 
compartilhamento e criação 
de conhecimento. Muitos 
espaços físicos não são 
adequados para promover 
trabalho colaborativo. 
 

Facilitar a interação 
entre as pessoas e 
promovem a criação 
e compartilhamento 
do conhecimento. 

A sala de aula como 
espaço colaborativo 
físico em todas as 
atividades realizadas 
estimulando a atividade 
face a face, a 
socialização e 
compartilhamento do 
conhecimento durante o 
processo de construção 
do mesmo. 

Espaços 
colaborativos 
virtuais (Batista, 
2014; APO, 2010). 
 

São espaços virtuais para 
permitir o trabalho conjunto 
entre pessoas 
independentemente de 
onde elas se encontrem 
fisicamente. Isso significa a 
capacidade combinada de 
compartilhar documentos, 
editar de maneira 
colaborativa e realização de 
áudio/vídeo conferências. 

Compartilhar de 
informações 
disponíveis 
virtualmente. 

Grupo virtuais criados 
para a socialização e 
compartilhamento do 
conhecimento durante o 
processo de construção 
realizado pela turma, 
quer seja coletivamente 
ou individualmente, para 
que sejam 
compartilhados com 
todos como se fosse uma 
sala de aula virtual. 
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Café do 
conhecimento 
(knowledge café) 
(Batista, 2014; 
APO, 2010). 
 

Vem a ser uma maneira de 
realizar uma discussão em 
grupo para refletir e 
compartilhar pensamentos 
e insights de maneira 
amistosa. 

Compartilhar 
conhecimento, 
trocar experiências. 

Momentos externos da 
sala, intervalos onde 
acontecem a 
comunicação assim o 
compartilhamento a troca 
de pensamentos, de 
ideias. 

Compartilhamento 
de vídeos (Batista, 
2014; APO, 2010). 
 

O compartilhamento de 
vídeos se refere à 
publicação de conteúdo na 
forma de vídeo. Além de 
compartilhar conteúdo, os 
sítios permitem algum nível 
de debate também. 
 
 

Compartilhamento 
de vídeo e 
conhecimento 
gerado. 

Utilização de recursos ou 
ferramentas que venham 
a contribuir para que 
aconteça o 
compartilhamento dos 
vídeos em sala de aula 
como a própria tv, 
pendrive, youtube etc. 
 

Benchmarking 
(Batista, 2014; 
APO, 2010). 
 

Vem a ser um processo 
contínuo, que leva tempo e 
dá trabalho, exigindo 
disciplina, de investigação 
que fornece informações 
valiosas de aprendizado 
com os outros sendo uma 
busca pragmática de ideias, 
uma ferramenta viável que 
venha fornecer informações 
úteis para melhorar 
praticamente qualquer 
atividade dentro da 
organização. 
Benchmarking não vem a 
ser um episódio que ocorre 
uma única vez ou processo 
de investigação que venha 
fornecer respostas simples, 
ou copiar, imitar, algo 
rápido e fácil, uma novidade 
ou uma moda. 
 

Buscar as melhores 
informações para 
comparação aos 
processos, produtos 
e serviços da 
organização, interna 
e externamente. 

Buscar a relação de 
acompanhamento do 
desempenho dos alunos 
e da turma. Seguindo o 
propósito de identificar 
questões pessoais e do 
grupo quanto a 
aprendizagem e ao 
desenvolvimento.  
Acompanhamento dos 
resultados de avaliações 
de desempenho como o 
Índice Desenvolviemnto 
da Educação Básica 
(IDEB), a Avaliação 
Nacional de 
Alfabetização (ANA), e a 
Provinha Brasil, que são 
avaliações do Estado 
para acompanhar o 
desepmenho do aluno 
indiviualmente, do grupo 
e do professor. 
 

Lições Aprendidas 
(Batista, 2014; 
APO, 2010). 
 

Lições aprendidas seguem 
apresentando a base das 
experiências que vem a ser 
adquiridas em um projeto 
ou cargo específico. As 
organizações se utilizam 
das mesmas para avaliar e 
associar atividades 
passadas e para aprender 
com seus sucessos e 
falhas. As lições aprendidas 
podem ser notadas no 
aprendizado que as 
equipes assimilam nas 
dinâmicas de trabalho que 
podem ser bem vantajosos 
às equipes futuras ao 
serem tratados temas 
semelhantes. 

Avaliar os pontos 
fortes e pontos 
fracos do projeto 
para que o 
conhecimento possa 
ser compartilhado 
entre a equipe. 
 

O processo de feedback, 
o processo de 
fechamento de conteúdo, 
o processo de avaliação, 
o parecer pedagógico, 
são possibilidades de 
avaliação dos pontos 
fortes e fracos, bem como 
o acompanhamento da 
coordenação pedagógica 
sobre a atuação do 
professor. 
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Melhores Práticas 
(Batista, 2014; 
APO, 2010). 
 

As melhores práticas 
provavelmente devem ter 
surtido resultados positivos 
em determinada situação e 
podem ser adaptadas para 
a situação a que a 
organização se encontra. 
Reconhecimento e 
disseminação das melhores 
práticas, podem ser 
definidas como um 
procedimento validado para 
a realização de uma tarefa 
ou solução de um 
problema. Estas melhores 
práticas são 
documentadas, em que 
registram os pontos 
positivos e os pontos 
negativos de determinado 
procedimento ou processo 
e podendo a vir reutilizá-los 
quando necessário. 
 

Registrar os pontos 
positivos e os pontos 
negativos de 
determinado 
procedimento ou 
processo e reutilizá-
los quando 
necessário. 
 
 

É possível identificar o 
caderno de registro, os 
relatos de aplicação de 
aulas, a avaliação 
dialógica, metodologias 
diferenciadas (ativas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

Como se observa no quadro 1, inúmeras práticas de suporte a GC que podem 

ser adaptadas para as práticas pedagógicas e tornar viável o CC no espaço da sala de 

aula.  

 
 

2.3 CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

De acordo com Beckman (1999), conhecimento pode ser considerado como o 

raciocínio sobre informações e dados capazes de permitir atuação, resolução de 

problemas, tomada de decisões, aprendizagens e ensino.  Para Choo (2003), organizar 

o conhecimento vai incluir a gestão da informação que irá compor o alicerce para gerar 

significado, construir conhecimento e tomar decisões. Segundo Choo (2003), a 

construção do conhecimento acontece quando se acredita na ação que vai acontecer 

simultaneamente entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. 

O conhecimento pode ser derivado de processos mentais variando apenas 

quanto à sua origem e finalidade. O conhecimento tácito do professor será o foco 

principal para toda referência a conhecimento educacional ou conhecimento no espaço 

escolar, no qual incluem-se as experiências de sala de aula dos professores, sua 
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prática docente, seu conhecimento na área específica, ou seja, todo conhecimento 

tácito relativo ao docente. 

O conhecimento nas organizações pode surgir de programas formais de CoP 

estruturadas social, cultural e tecnologicamente ou informais que trabalham com o 

conhecimento tácito. Estas CoPs devem ser motivadas, pois interferem nas atividades 

em níveis operacional e estratégico (DAVENPORT, 2003). O Conhecimento 

Educacional discorre do relacionamento do professor que, pertencendo a uma CoP, 

comunica-se initerruptamente em sua linguagem específica. A área de conhecimento 

de formação do professor vem a ser determinante para a reunião desse grupo. 

Assuntos que de início são perceptíveis ao grupo da área específica tornam-se comuns 

a próximos grupos. O que pode ser interpretado como fixação, demonstração de 

domínio e reconhecimento de conhecimento no grupo (LÉVY, 1999).  

O professor dispõe do conhecimento tácito no processo de ensino e 

aprendizagem, no qual a linguagem didático-pedagógica é quase pessoal, pois foi 

formada da sua experiência no ensino, em sala de aula, somada a todos os aspectos 

humanos e sociais que o professor vivenciou. Tal conhecimento, para Mintzberg (1995), 

torna-se impossível de ser efetuado em sua totalidade, pois o ser humano tem um 

conhecimento maior do que pode verbalizar, métodos ativos de padronização deste 

conhecimento são propostos pelas instituições de ensino. 

Os planos de ensino e os planos de aula, revistos periodicamente, demonstram 

insatisfação que parecem nunca agradar a maioria dos professores com esta 

padronização do conhecimento tácito (SCHÖN, 2000). Relacionado ao conhecimento 

educacional faz-se necessário uma sincronia do tácito e do explícito, da inovação e do 

aprendizado personalizados em cada mente humana. No conhecimento tácito 

apresentam-se as inovações e todo processo de padronização das mesmas deve ser 

abastadamente maleável para não intimidar a individualização e o progresso das 

inovações. 

Pode-se dizer que o ponto de partida para uma das principais funções do 

docente é fazer com que as informações em sala de aula sejam transformadas em 

conhecimento (FREIRE, 1996). E para tal, o fazer pedagógico não é tarefa tão simples, 

pois os alunos que têm frequentado as salas de aula, especialmente as da escola 

pública têm apresentado muita dificuldade em se apropriar do conhecimento dado e, 

desse modo, não conseguem organizar o seu próprio pensamento. É de se entender, 

talvez, que tal dificuldade não seja por culpa exclusivamente dos alunos, mas seja fruto 
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de resultados de um processo educacional que lhes fora imposto de forma meramente 

vertical ou tradicional.  

No entanto, a construção do conhecimento não pode ocorrer utilizando apenas 

de práticas educativas tradicionais nas salas de aula. Desta forma, compreende-se que 

o conhecimento é construído na relação professor aluno que vão ocorrer na sala de 

aula, principalmente nos diálogos entre ambos. Segundo Morales (2008), a relação 

professor-aluno abrange todas as dimensões do processo de ensino e aprendizagem 

que se desenvolvem na sala de aula. Assim, assimila-se a produção do conhecimento 

como a grande meta da aprendizagem escolar tendo a sala de aula como o local mais 

apropriado para tal construção. 

 
 

2.3.1 O Conhecimento Tácito para Polany 

 

Michael Polanyi (1891-1976) foi o primeiro teórico a apresentar o termo 

conhecimento tácito no debate da teoria do conhecimento contemporâneo.  Entre as 

características dessa teoria do conhecimento tem-se a compreensão de que o 

conhecimento se fundamenta no próprio ato da percepção e, nesse sentido, o 

conhecimento não se afasta do sujeito que conhece (POLANYI, 1966). Neste ínterim, 

Polanyi se aproxima da teoria epistemológica construtivista de Jean Piaget. Ambos 

admitem que mais importante do que o conhecimento ou a descoberta científica vem a 

ser o próprio ato de conhecer.  

Segundo Polanyi (1966), conhece-se muito mais do que se são capazes de 

expressar, pois o ato de conhecer requer elementos de percepção cuja complexidade 

de relações procede de modo subliminar, sem que se possam percebê-las diretamente, 

ou de forma consciente. O conhecimento tácito para Polanyi (1966), é o usado pelos 

membros da organização para realizar seu trabalho e dar sentido a seu mundo, é o 

conhecimento não codificado e difícil de divulgar. 

No entanto, o conhecimento tácito pode ser ensinado e compartilhado. Ele pode 

ser aprendido através de modelos e, embora não se revele totalmente em palavras e 

sinais pode ser revelado por meio de analogias, metáforas, exemplos e pelo 

compartilhamento de experiências. Sabe-se que o conhecimento tácito possui duas 

dimensões: a técnica e a cognitiva. A dimensão técnica refere-se ao conhecimento 

prático de saber desempenhar uma função. Já a dimensão cognitiva baseia-se em 
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esquemas, modelos mentais crenças e percepções que refletem a imagem de realidade 

(o que é) e a visão do futuro (o que deve ser) (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Polanyi (2010) considera que o homem conhece mais do que consegue 

expressar em palavras. O referido autor (2010) delega ao conhecimento tácito a 

oportunidade pela qual todo o conhecimento é compartilhado por meio da prática 

vivenciada no próprio processo de buscar o conhecimento. Segundo Polanyi (1966), o 

que se encontra na “parte submersa do iceberg” se forma pelo conhecimento que vai 

apresentar particularidades inerentes ao contexto e abranger aspectos intangíveis, 

como crenças pessoais, valores e perspectivas. 

 

                                 Figura 3 - Conhecimento tácito Michael Polanyi (1966). 

 

                                   Fonte: MINIOLI (2011). Adaptado de SELFRIDGE et al. (1975). 
 

De acordo com visão de conhecer de Polanyi (2010), o conhecimento explícito 

fundamenta-se em conhecimentos tácitos já que o conhecimento formal se encontra 

em uma base tácita.  Entretanto, vem a ser possível obter conhecimento de forma tácita 

e obtê-lo também de forma explícita, porém, mesmo que o objetivo seja igual de se 

chegar ao conhecimento os processos para se alcançá-lo não deve ser trocado. Para 

Fonseca (2005), no espaço escolar a dimensão tácita do conhecimento é dominante o 

que vai exigir um forte processo de socialização para que o conhecimento seja 

desenvolvido. 
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Para Polany (2010), conhecer é um método de evidenciação da relação entre os 

dois fatos que devem apresentar significados e uma conexão. Tais fatos do conhecer 

tácito são conceituados por Polany (2010) como: i) proximal, o que está mais próximo 

dos experimentos do sujeito, mas, apontam um conhecimento do qual o sujeito não 

possa falar sobre, e; ii) o distal, segundo fato que revela as experiências que acontecem 

a distância dos sujeitos, mas acabam-se tornando conhecidos de forma individualizada, 

explícita, porque a consciência que se tem deles e de seus ligados devem estar 

firmadas por meio do conhecimento tácito. Os procedimentos pelos quais os fatos 

proximal e distal se fundamentam definem-se em um acontecimento prático, semântico 

e ontológico. Assim, nesse conjunto constituído, o fato proximal é que simboliza a 

consciência do conhecer tácito, dos particulares que atendem aos significados do fato 

distal. 

 

 

2.3.2 A Espiral do conhecimento segundo Nonaka e Takeuchi 

 

A espiral do conhecimento tem seu início na socialização, quando há o 

compartilhamento tácito com conhecimento tácito, relaciona-se à troca de práticas 

vivenciadas e ao compartilhamento de conceitos no espaço da sala de aula na relação 

professor aluno, resultando na aquisição de mais conhecimento tácito como, por 

exemplo, ter professor e aluno ensinando e aprendendo conteúdos descritos na Base 

Nacional Curricular Comum (BNCC). Para Nonaka e Takeuchi (1997), a chave para se 

chegar ao conhecimento tácito encontra-se no que já fora experienciado. O primeiro 

processo, socialização, refere-se ao conhecimento compartilhado em uma 

organização. 

Segundo Nonaka e Takeuchi (2008, p.42), “o novo conhecimento começa 

sempre com os indivíduos”, pois uma organização não pode criar conhecimento por si 

mesma sem os indivíduos. Assim, faz-se necessário que a organização venha a 

possibilitar momentos de trocas entre os indivíduos para que o conhecimento pessoal 

seja compartilhado com os colaboradores da organização (NONAKA; TAKEUCHI, 

2008). 

Para Nonaka e Takeuchi (2008), a criação do conhecimento se inicia com a 

socialização e percorre outros três modos de conversão do conhecimento, tal como 

uma espiral. Os modos de conversão são os seguintes: i) Socialização: é o 
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compartilhamento e criação de conhecimento tácito por meio de experiências diretas; 

ii) Externalização: é a associação do conhecimento tácito através do diálogo e da 

reflexão; iii) Combinação: sistematizar e aplicar o conhecimento explícito e a 

informação; iv) Internalização: aprender e adquirir novo conhecimento tácito na prática. 

 

                                 Figura 4 - Espiral do Conhecimento. 

 

                                     Fonte: Nonaka; Takeuchi (1997, p. 80). 
 

A primeira conversão do conhecimento acontece com a socialização, em que vai 

ocorrer a conversão do conhecimento tácito para o conhecimento tácito.  A conversão 

do conhecimento tácito em conhecimento explícito se dá no momento em que 

indivíduos se unem em torno do mesmo conhecimento  que ainda é tácito, a tendência 

é que as conversas, discussões e reflexões levem a uma externalização do 

conhecimento, ou seja, é a cristalização do conhecimento tácito de cada um na criação 

de um novo conceito. Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), o segredo para a criação do 

conhecimento encontra-se nessa conversão, é por meio dela que são criados os 

conceitos explícitos a partir do conhecimento tácito.  

Para Nonaka e Takeuchi (2008, p. 57), “[...] o conhecimento humano é criado e 

expandido através da interação social entre o conhecimento tácito e o conhecimento 

explícito”, interação de conversão do conhecimento” no processo de socialização em 

que vai acontecer o CC tácito e depois este vai se expandir para o uso todo o grupo.  

Cabe destacar que o conhecimento tácito é pessoal e específico dada as 

circunstâncias, sendo de difícil comunicação. O referido tipo de conhecimento constitui-

se por processos intelectuais específicos.  
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O conhecimento explícito é entendido como objetivo, racional, organizado e 

sistemático (NONAKA; TAKEUCHI,1997). O contato entre o conhecimento tácito e 

explícito é denominado conversão de conhecimento, que ocorre de quatro modos 

dentro da espiral do conhecimento. Assim o compartilhamento de conhecimento tácito 

segue para o modo de externalização, que é o resultado da conversão do conhecimento 

tácito em explícito por meio do diálogo entre duas ou mais pessoas de um grupo, 

construindo novos conceitos. Também é compreendido como a articulação do 

conhecimento tácito em conhecimento explícito, onde o conhecimento tácito deixa de 

ser subjetivo, sendo compreendido e sistematizado permitindo sua codificação e 

exteriorização por meio da escrita, onde novos conceitos são formados.  

Nonaka e Takeuchi (1997), definem a externalização como sendo “um processo 

de criação do conhecimento perfeito”. Ao se ter externalizado, reunido e trocado os 

conhecimentos explícitos provenientes de fontes diversas, o conhecimento vai seguir 

para o modo da combinação, em que se sistematizam os diferentes tipos de 

conhecimento explícito, o que se dá pela combinação de documentos, diálogos entre 

outros, gerando novos conhecimentos como acontece a exemplo das escolas.  

Para encerrar um ciclo do conhecimento, tem-se a internalização que ocorre 

quando se incorpora o conhecimento explícito em conhecimento tácito levando aos 

modelos mentais, dando início a um novo ciclo contínuo do conhecimento. Para Nonaka 

e Takeuchi (2008, p.67), a internalização, é a “incorporação do conhecimento explícito 

em conhecimento tácito”. Os modos de conhecimentos, socialização, externalização e 

combinação possibilitam experimentos que vão sendo internalizadas pelos indivíduos, 

dando origem ao desenvolvimento de práticas individuais. 

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), para que os quatro processos de 

construção do conhecimento propiciem a formação da espiral do conhecimento, faz-se 

necessário a existência de um contexto que facilite as atividades em grupo, a criação e 

o acúmulo de conhecimento individual. São cinco condições capacitadoras que 

possibilitam a criação e a evolução da espiral do conhecimento. Assim, tem-se: 1) 

intenção; 2) autonomia; 3) flutuação e caos criativo; 4) redundância e; 5) variedade de 

requisitos.  

Portanto, segundo Nonaka e Takeuchi (1997), tem-se a finalidade de que a 

organização consiga ter seus anseios conquistados. As estratégias das organizações 

devem ser direção e dar suporte ao processo de criação de conhecimento, tendo como 



 
 

50 
 
base as metas a serem alcançadas, a intenção é o ponto de início da espiral do 

conhecimento.  

A Autonomia relaciona-se ao modo de agir dos indivíduos dentro da organização, 

com a intenção de permitir e valorizar, na organização, a atividade independente de 

seus colaboradores para se alcançar de novas possibilidades para se tornarem mais 

criativos e motivados. A autonomia vem a ser a ação de cada indivíduo conforme as 

circunstâncias para que a espiral do conhecimento venha a acontecer de maneira a 

promover a criação de novos conhecimentos (NONAKA; TAKEUCHI,1997).  

A Flutuação e o Caos Criativo sintetizam a relação efetiva entre a empresa e o 

ambiente externo para aprimoramento do seu sistema de conhecimento, estimulando a 

interação entre ambos, permitindo que a organização explore ambiguidade, a 

redundância ou ruídos dos “sinais do ambiente” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 89). A 

flutuação difere da desordem total, sendo caracterizada pela ‘ordem sem recursividade’. 

 O caos é gerado naturalmente quando a organização enfrenta uma crise real, 

por exemplo, um rápido declínio de desempenho devido às mudanças nas 

necessidades do mercado ou ao crescimento significativo de concorrentes. A flutuação 

na organização pode precipitar o caos criativo, que vai induzir e fortalecer o 

compromisso subjetivo dos indivíduos, já que os funcionários vão sair da prática 

convencional de trabalho. O caos pode acontecer em uma organização das seguintes 

formas: na presença de uma crise real ou intencionalmente organizada, o caos criativo.  

O caos criativo pode acontecer quando existir uma crise intencional na organização.  

A quarta condição capacitadora, a Redundância, vem a ser excesso de 

informações, que vai superar as exigências operacionais imediatas dos membros da 

organização. O compartilhamento de informações redundantes promove o 

compartilhamento de conhecimento tácito, pois os indivíduos são capazes de sentir o 

que os outros estão tentando expressar. Nesse sentido, a redundância de informações 

acelera o processo de criação do conhecimento.  

A redundância é importante, sobretudo no estágio de desenvolvimento do 

conceito, quando é essencial expressar imagens baseadas no conhecimento tácito. 

Nesse estágio as informações redundantes permitem que os indivíduos invadam 

mutuamente suas fronteiras funcionais e ofereçam recomendações ou forneçam novas 

informações de diferentes perspectivas. A redundância contribui para que os indivíduos 

entendam melhor suas posições hierárquicas na organização, levando-os a “controlar 

a direção do pensamento e ação individuais” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 92).  
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A quinta condição que ajuda a desenvolver a espiral do conhecimento é a 

variedade de requisitos. Os integrantes da organização podem encarar muitas 

situações se possuírem uma variedade de requisitos, que podem ser aprimoradas 

através da associação de conhecimentos de uma forma diferente, versátil e ativa e do 

acesso aos conhecimentos em todos os setores da organização. Para Nonaka e 

Takeuchi (2008), para melhorar a variedade, todos na organização devem ter a garantia 

do acesso mais rápido de informações necessárias de forma dinâmica. 

 

2.3.3 Ciclo de construção do conhecimento segundo Jean Piaget 

 

O biólogo suíço Jean William Fritz Piaget (1896- 1980) não teve como objetivo 

construir uma psicologia da criança e nem analisar a prática do professor, ele buscava 

entender a origem da inteligência e como o ser humano constrói o conhecimento. A 

partir desta inquietação, derivou-se a sua teoria conhecida como Epistemologia 

Genética. Piaget (1983), foi quem mais colaborou para que um maior número de 

pessoas compreendesse bem o processo em que se vivencia a construção do 

conhecimento no indivíduo.  

Piaget (1983) sugere que a inteligência se desenvolve a partir de construções, o 

conhecimento não procede nem da experiência única dos objetos nem de uma 

programação inata pré-formada no homem, mas de construções sucessivas com 

elaborações constantes de estruturas novas (PIAGET, 1975). O conhecimento é 

construído por meio da interação do sujeito com meio físico e social, assim, o 

surgimento do conhecimento não pode ser compreendido como anterior e nem como 

cópia, pois conhecer não resulta uma finalidade em apenas copiar do original, mas, sim, 

em atuar em relação e modificá-lo (PIAGET, 1975). 

Procurando soluções para como o homem constrói o conhecimento e como esta 

construção pode vir a interferir na adaptação da realidade, Piaget (1975), sustenta que 

a origem do conhecimento se encontra no próprio sujeito, no pensamento lógico que é 

construído na interação homem-objeto. Porém, esse processo não é trivial ou 

determinado pelo contato entre sujeito e objeto de conhecimento, pois vai depender 

dos processos de adaptação deste enquanto construção.  

Para Piaget (1975), desenvolvimento e aprendizagem estão interligados a 

estruturas de conhecimento que se relacionam ao processo de adaptação, tornando-

as possíveis por meio dos esquemas. A inteligência se constrói através dos esquemas, 
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que lhe permitem adaptar-se ao mundo. Piaget (1983), define esquemas como ação, 

aquilo que numa ação é transponível, generalizável ou diferencial de uma situação para 

a seguinte. Os esquemas tornam-se amplos e variados no decorrer do desenvolvimento 

intelectual. 

O processo de adaptação retrata o progresso da inteligência do homem em seu 

desenvolvimento no processo de assimilação e acomodação. A adaptação intelectual 

constitui-se, então, em um equilíbrio progressivo entre um mecanismo assimilador e 

uma acomodação complementar (PIAGET, 1983). O indivíduo modifica o meio e é 

também modificado por ele. A adaptação e a organização são as características 

fundamentais para qualquer ser vivo: o organismo adapta-se construindo 

materialmente novas formas para inseri-las no universo, a inteligência prolonga tal 

criação construindo, mentalmente, as estruturas suscetíveis de aplicarem-se às do 

meio (PIAGET, 1975). Por meio da adaptação e organização vai acontecer 

simultaneamente o processo de construção e reconstrução do conhecimento. 

A assimilação ocorre continuamente, de forma que o sujeito vai organizando uma 

gama de estímulos. É um processo cognitivo em que novos estímulos são adaptados 

às ações, pode ser visto como o processo cognitivo de colocar novos eventos em 

esquemas existentes, considera-se uma forma de acomodação (PIAGET, 1975). Está 

diretamente associada à apropriação de conhecimentos e habilidade já que este vem 

a ser um dos pontos primordiais do processo ensino e aprendizagem, no que possibilita 

entender que o aprender é um ato de conhecimento pelo qual se assimila mentalmente 

os fatos. Pode-se, assim dizer que a aprendizagem é uma relação cognitiva entre o 

sujeito e os objetos de conhecimento.  

A acomodação é que contribui para a reorganização e a modificação dos 

esquemas acomodando às estruturas mentais já existentes. Vem a ser a transformação 

que o organismo sofre para poder lidar com o ambiente, diante de um objeto novo ou 

de uma nova ideia, modificando seus esquemas adquiridos anteriormente, adaptando-

se com o ambiente (PIAGET, 1975). 

A assimilação e acomodação complementam-se em relação a aprendizagem, 

eles cooperam para as mudanças na estrutura de conhecimento do indivíduo e na 

adaptação intelectual. A acomodação é responsável pelo desenvolvimento e a 

assimilação pelo crescimento e caminham irmanados no desenvolvimento das 

estruturas mentais, mas nem sempre há um equilíbrio entre eles. 
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Assim, tem-se o processo de equilibração que vem a desempenhar um papel 

importante ao realizar a mediação entre o conhecimento novo e o já existente no 

indivíduo, a fim de fortalecer este processo e mantê-lo em constante interação e 

movimento (PIAGET, 1975). Este mecanismo se torna autorregulador no sentido em 

que contribui para assegurar uma interação eficaz entre o homem e o meio ambiente. 

A função da equilibração vem a ser a de produzir uma coordenação balanceada 

entre assimilação e acomodação. Piaget (1975), concebe a equilibração como um 

mecanismo de crescimento e aprendizagem no desenvolvimento cognitivo e o 

desenvolvimento é uma equilibração progressiva a partir de um estado inferior até um 

estado mais elevado de equilíbrio. 

Logo, na assimilação o homem ajusta os estímulos à estrutura existente; na 

acomodação o homem muda a estrutura para ajustar o estímulo e a equilibração é o 

dispositivo interno que regula este processo, pois para Piaget (1975), o conhecimento 

é um processo, uma espécie de espiral que o homem constrói e reconstrói por meio 

das sucessivas assimilações, acomodações e equilibrações internas e externas. 

Aprender também é saber adaptar-se frente as situações de mudanças, como nos 

processos de assimilação e acomodação. Como descrito por Piaget (1975), a 

aprendizagem é um processo que só tem razão diante de um cenário de transformações. 
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                   Figura 5 - Mapa conceitual da construção do conhecimento segundo Piaget. 

 

    Fonte: Elaborada pela autora (2019). 
 

Como são dois processos estáveis no desenvolvimento cognitivo, a assimilação e 

acomodação para Piaget (1975), estes interagem mutuamente em um processo de 

equilíbrio, o que pode ser considerado um processo regulador, em um nível mais alto, 

que dirige a relação entre ambos. A equilibração é, por conseguinte, um processo que 

coordena as relações entre assimilação e acomodação, através de inúmeros 

desequilíbrios e decorrentes reequilibrações em busca de constantes adaptações do 

sujeito. Sendo assim, a equilibração é, portanto, o próprio motivo do desenvolvimento 

cognitivo, proporcionando constante construção de esquemas e estruturas de 

pensamento, cada vez mais vigorosas e adaptadas que possibilitam a recuperação do 

equilíbrio em um nível superior, sempre com mais estabilidade e versatilidade em relação 

ao existente previamente. 
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2.3.4 Associações entre a teoria da criação do conhecimento de Piaget e a 

espiral do conhecimento de Nonoka e Takeuchi  

 

Como ponto de partida para uma analogia tem-se uma visão interacionista em 

que os indivíduos realizam trocas de conhecimentos de diferentes particularidades 

entre si. O conhecimento está essencialmente relacionado à ação humana, e os 

processos de criação dependem dos participantes e das formas como interagem no 

ambiente para ambos teóricos, por este motivo estruturou-se um esquema 

apresentando um ciclo que vem evidenciar numa perspectiva única como ambos 

podem interagir, tornando possível reconhecer que existe e como ocorre a GC na sala 

de aula.  

Para Piaget (1975), o conhecimento fundamenta-se na interação do homem com 

o objeto de conhecimento e com o meio, sendo este o momento em que ocorrem os 

processos de assimilação e acomodação que estão correlacionados à equilibração, que 

também dão origem a um ciclo do conhecimento. Neste ciclo, o processo de 

equilibração tem sua origem em um momento de desequilíbrio cognitivo ocasionado na 

interação deste com o objeto. 

Os orientais Nonaka e Takeuchi (1997) em seu modelo SECI vem confirmar a 

necessidade da interação, fazendo-se necessário o CC para dar continuidade ao ciclo 

do conhecimento. No processo de conversão do conhecimento tem-se a socialização, 

que é caracterizada pela interação, trocas constantes de conhecimentos tácitos dos 

indivíduos, iniciando o processo de adaptação ao objeto descrito por Piaget, que 

envolve a construção de esquemas através da interação homem-meio, sujeito-objeto, 

não estando pré-determinado nem nos sujeitos nem nas condições ou características 

do objeto, por intermédio da assimilação e da acomodação. 

Com a finalidade de encontrar semelhanças ao processo de assimilação descrito 

por Piaget (1975) encontra-se em Nonaka e Takeuchi (1997) a externalização e a 

combinação. Externalização (tácito para explícito) vem a ser a articulação do 

conhecimento tácito em conceitos explícitos, por intermédio de uma linguagem. A 

conversão é provocada pelo diálogo ou pela reflexão coletiva. Sem a utilização da 

linguagem subtende-se que o conhecimento não possa vir a fluir de uma pessoa para 

outra dentro de uma organização e ser registrado. A linguagem e o conhecimento 

andam de mãos dadas. A combinação vem a ser a conversão do conhecimento 

explícito em novos e mais complexos conjuntos de conhecimento ou, dito de outra 
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forma, no processo de criação de novo conhecimento explícito a partir de 

conhecimentos explícitos já existentes.  

Seguindo o conceito de Piaget sobre o processo de acomodação do 

conhecimento, Nonaka e Takeuchi (1997) apresentam o conceito de internalização do 

conhecimento que resulta da incorporação de conhecimento explícito sob a forma de 

conhecimento tácito que, para Piaget, após o processo de assimilação e acomodação, 

vai chegar a equilibração, tendo um novo conhecimento. Piaget (1975) entende que o 

desequilíbrio cognitivo pode estimular o processo de construção do conhecimento e 

Nonaka e Takeuchi (1997) apontam a socialização como força motriz, sendo que estes 

autores consideram que por meio do social ocorre o processo de explicitação do 

conhecimento.  

 
       Figura 6 - Associação entre o ciclo de Construção do Conhecimento de Piaget e o SECI de Nonaka 
e Takeuchi. 

 
       Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

ASSIMILAÇÃO+ACOMODAÇÃO 
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Por meio deste esquema buscou-se analisar e estudar direcionamentos 

epistêmicos e metodológicos para associar a construção do conhecimento entre o SECI 

de Nonaka e Takeuchi (1997), que advém da linha da GC e um ciclo da construção do 

conhecimento que é proposto por Piaget (1975). Isto foi realizado por meio do 

desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa, analisando textos e documentos que 

tratam sob a ótica de ambos autores e suas respectivas teorias, com o intuito de rastrear 

na literatura pesquisas relacionadas a esse pleito. 

Desta forma, sentiu-se a necessidade de trabalhar esse tema por meio de 

pesquisa bibliográfica, o que tornou possível constatar a existência de estudos que 

realizam uma aproximação entre os ciclos. No entanto, nenhum deles foi oportuno ao 

apresentar um ciclo que viesse a mostrar em uma perspectiva única como estes ciclos, 

o de Nonaka e Takeuchi (1997) e de Piaget (1975), podem interagir e como pode ser 

possível reconhecer que venha a existir e ocorrer a GC na sala de aula.  

 
 

2.4 A SALA DE AULA E O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Atualmente o ensino vem ganhando autonomia na sala de aula em relação à 

aprendizagem, criando seus próprios métodos, porém, faz necessário estabelecer a 

unidade entre ensino e aprendizagem. A aprendizagem é entendida como um projeto 

social essencial para as interações e procedimentos de ensino (LIBÂNEO, 1994). Para 

tal requer o foco das ações nos gestores do processo - o professor e o aluno. Ensinar 

e aprender são possíveis pela interação e mediação entre professor e aluno, os sujeitos 

se apropriam das categorias conceituais. São atividades que se desenvolvem através 

de uma relação de compartilhamento. 

A construção do conhecimento no contexto da sala de aula não é uma tarefa 

muito simples, o que requer que o docente ao socializar o conhecimento no processo 

de compartilhamento com seus alunos dentro do processo sociocultural de ensino e 

aprendizagem seja um mediador para a construção do conhecimento (POSSARI, 

2004). Tal construção do conhecimento não pode ocorrer utilizando apenas práticas 

educativas tradicionais nas salas de aula, faz-se necessário uma relação professor-

aluno que venha contribuir para isto por meio dos diálogos, na interação entre ambos 

e o conhecimento.  
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O objetivo do professor ao socializar seu conhecimento tácito com o aluno não 

deve ser a mera transmissão do conteúdo sistematizado, mas, a construção ou 

recriação deste. Desta forma, é preciso focar em sua essência nos elementos que o 

constituem, no caso, a comunicação e sua relação com a educação, por isso defende 

uma prática docente na qual haja a construção deste conhecimento (AQUINO, 2000). 

Faz-se necessário analisar a sala de aula como um espaço de indagações e 

socialização do conhecimento de todo o processo de ensino e aprendizagem, 

principalmente entre professor e aluno. Não havendo trocas não há como criar, 

investigar, crescer e construir o conhecimento. Professor e o aluno devem construir 

juntos a experiência do aprender, do construir conhecimento. A sala de aula é um 

espaço que beneficia o discurso do professor e do aluno traduzindo-se em uma 

proposta educacional que compreende a dinâmica da socialização do conhecimento do 

professor, pois é na relação professor-aluno que se estabelece a oportunidade para a 

construção do processo de ensino e aprendizagem (SCREMIN; MENDES, 2008). 

Na sala de aula as ações mentais devem permitir a interpretação da realidade e 

a construção de significados, tanto para o aluno quanto para o professor, permitindo 

novas expectativas de construção do conhecimento. Para permitir essa construção de 

significados o professor deve interagir na construção do currículo, quer seja 

interpretando, alterando ou procedendo à revisão e adaptação do currículo às situações 

cotidianas de sua prática docente, adequando-o às realidades de seus alunos 

(SAMPAIO; COUTINHO, 2015). Pacheco (1996), define o currículo como uma 

finalidade que tem intenções de informar, pois advém de vários agentes curriculares no 

contexto de condicionalismos. 

O conceito de gestão da sala de aula se refere à criação e à manutenção de uma 

ordem não só relacionada ao comportamento dos alunos, mas também para que os 

objetivos estabelecidos pelo professor sejam atingidos no desenvolvimento da aula 

(ARRUDA; LIMA; PASSOS, 2012).No espaço escolar faz necessário organização 

visando o tripé formado por pessoas, processos e tecnologia, que são vistos como 

componentes da GC.  

Desta maneira, o trabalho do professor na sala de aula voltar-se-á para algumas 

atividades ou processos que acontecem para ir à busca de um bom resultado e da 

melhor maneira para poder construir conhecimento. Carvalho (2012), afirma que a GC 

não vai tornar a organização capaz de criar conhecimento com hora marcada, mas 

propiciar a gestão sistêmica do processo de criação de conhecimento.  
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Assim, tem-se o Projeto Político Pedagógico (PPP), que aqui pode ser 

compreendido como a própria organização do trabalho pedagógico da escola. Dentre 

os princípios presentes na construção do PPP, de acordo com Veiga (1991, p. 82), tem-

se “igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade/autonomia e valorização do 

magistério”. Dispondo de um caráter permanente e fundamentado nas ações 

pedagógicas. 

Cabe relembrar que a Constituição Federal de 1988 fundamenta a 

responsabilidade de reflexão e expressão sobre a intencionalidade educativa da escola 

em seu capítulo III, seção I, artigo 206, inciso VI, e estabelece como princípio “a gestão 

democrática do ensino público na forma da lei” (BRASIL, 1988). De onde tem-se a 

descrição indiscutível da participação da comunidade escolar em todos os atos de 

gestão da escola, dos quais o PPP vem a ser elemento capaz de unir e nortear. Com a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), n.º 9.394/96, houve o 

estabelecimento de diretrizes com a finalidade de definir os princípios, as finalidades, 

as intenções e os objetivos da educação no país. Desta lei, destaca-se o artigo 12 que 

define que “os estabelecimentos de ensino, respeitando as normas comuns e as do seu 

sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta 

pedagógica” (BRASIL, 1996).  

Conseguinte a promulgação da LDBEN n.º 9.394/96, o Conselho Estadual de 

Educação do Paraná veio a transcrever a Deliberação nº 14/99 visando a orientar e 

explicitar a elaboração da proposta pedagógica para os estabelecimentos educacionais 

do Paraná, em suas diferentes modalidades. No ano de 2010, a Secretaria de Estado 

da Educação redigiu a Instrução n.º 07/2010 - SUED/SEED que delibera sobre a 

construção do PPP na escola, sendo revogada pela Instrução nº 03/2015 - 

SUED/SEED, a qual encontra-se vigente no Estado do Paraná. Tal instrução 

estabelece os encaminhamentos pertinentes à elaboração do Projeto Político-

Pedagógico/Proposta Pedagógica e Regimento Escolar 

Apesar da elaboração do PPP configurar-se como uma determinação legal, 

reitera-se que a organização escolar não deva vir a redigi-lo apenas com este intuito de 

legislação educacional. Além de mero cumprimento legal, a elaboração do PPP 

configura-se como um importante instrumento para a organização do trabalho 

pedagógico diante dos anseios da comunidade escolar. 

Para que realmente venha a acontecer uma conexão entre GC e currículo deve-

se iniciar pela ideia de organização de uma taxonomia, que vem a ser o mapeamento 
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de processos de GC como a descrita no estudo realizado por Sampaio e Coutinho 

(2015), em que os professores usando focos de conteúdo como organizadores 

cognitivos para a aprendizagem, podem aprender a reconhecer, diferenciar, discutir e 

escolher entre combinar e aplicar atividades baseadas no currículo, pois vem a carecer 

de um. Para tal fim, faz-se imprescindível um bom planejamento diante da relevância 

do material didático pedagógico definido, que não pode ser avançado ou disseminado 

no âmbito escolar sem sua definição no PPP (BRASIL, 2017).  

Faz-se necessário compreender o currículo como norteador das propostas 

educacionais direcionadas para a prática do sistema educacional, da vida do educando 

e do mundo, isto para que a escola seja oportunizadora das possibilidades de 

conhecimento diante da interdisciplinaridade.  Aperfeiçoar o currículo deve ser um 

pensamento permanente no espaço escolar, pois servirá de base aos professores no 

que se refere ao desenvolvimento do PPP buscando estratégias específicas voltadas 

ao entendimento crítico e dialético dos conteúdos em sua prática, já que o currículo 

vem a ser a inferência primordial em qualquer prática docente, e inovadora.  

As contribuições da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) com relação as 

discussões sobre algumas mudanças na Educação Básica estão voltadas para a 

maneira de como ensinar e o que ensinar, sugerindo um estudo aprofundado do 

currículo e determinando o que ensinar em âmbito nacional, ou seja, o que for definido 

com a Base terá que ser cumprido em todo o território brasileiro. A Base vai colaborar 

definindo os conhecimentos e habilidades que vem a ser desenvolvidos em todos os 

educandos do país (BRASIL, 2017).  

A essência da BNCC não está relacionada a um dispositivo conteudista, pois seu 

propósito encontra-se mais direcionado à oportunidade de analisar os conhecimentos 

do que construi-los, isto por meio das discussões sobre o que trabalhar e de que forma 

trabalhar. Para isso as disciplinas precisam estar unidas e articuladas permitindo a 

inserção dos assuntos que se interligam.  

O documento da terceira versão da BNCC, publicado em abril de 2017, mostra-

se bem sucinto e descritivo, onde encontra-se toda a fundamentação das chamadas 

competências globais que são habilidades, atitudes e valores que se referem às 

demandas da dinâmica social contemporânea, fortemente baseadas na diversidade 

cultural, traduzidas em grandes objetivos voltados para a ação, com base no trio 

habilidades, conhecimentos e atitudes, que caracterizam uma competência. Tal 

documento declara seu posicionamento com as metas das avaliações internacionais 
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mediadas pelo PISA que não apenas traçam critérios, mas apontam as orientações 

universais para todos, como meta para 2030. Data que se refere, por sua vez, ao 

documento publicado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (UNESCO), em 2016, que apresenta as diretrizes da Declaração de Incheon 

que definiu, de maneira semelhante ao ocorrido com a Declaração de Jontien em 2000, 

as condições para a educação mundial para a próxima década, de 2020 a 2030. 

Assim, identifica-se na terceira versão da BNCC princípios orientadores em 

impecável ajuste com as propostas da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da UNESCO. São estabelecidas dez 

competências globais, com base no documento referenciado Unesco (2015), dando 

base para a elaboração das competências específicas de cada área, para a Educação 

Infantil e o Ensino Fundamental. Nesta versão da Base destaca-se, ainda, além da 

adoção explícita das competências, a diminuição significativa da menção à questão de 

gênero que permanece presente na apresentação das competências dos componentes 

da área das ciências humanas, assim como nas habilidades da área de arte no Ensino 

Fundamental.  

Na segunda versão esta questão era mencionada em grande parte dos objetivos 

de aprendizagem de todas as disciplinas e áreas. Em relação aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, que também adotavam as competências como princípio 

organizador do currículo, pode-se afirmar que nesta versão final há muita semelhança 

em relação aos conteúdos curriculares propostos, agora denominados de objetos de 

conhecimento. A novidade se refere ao estabelecimento de uma lista de habilidades 

que referem às aprendizagens essenciais esperadas para cada disciplina e ano (e não 

mais objetivos de aprendizagem), descritas por meio do código alfanumérico que já 

estava presente na primeira versão.  

Tais habilidades vêm indicar resultados de aprendizagem a respeito de objetos 

de conhecimento, bem definidos em suas respectivas áreas e anos escolares. Ou seja, 

como documento curricular, de caráter prescritivo, a versão final da BNCC é composta 

por delimitações de conteúdos curriculares por área de conhecimento e por etapa de 

escolarização e explicita todos os resultados de aprendizagem pretendidos, certamente 

com o intuito de que possam ser mais diretamente avaliados. 
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2.4.1 Sala de aula como um espaço ‘ba’ para o conhecimento 

 

Segundo Nonaka, Toyama e Konno (1998), não existe criação do conhecimento 

sem um espaço que venha proporcionar essa criação. O conhecimento é criado através 

das interações entre os indivíduos ou entre indivíduos e seus ambientes, e não por um 

indivíduo atuando sozinho, sem interação com um objeto. Tal conceito firma-se na 

capacidade cognitiva de cada indivíduo na sala de aula e na sua capacidade de 

autorregulação, possibilitando a construção do conhecimento. Nonaka e Konno (1998) 

concebem o ‘ba’ como um espaço de CC, onde realmente a síntese entre a razão e a 

intuição deve acontecer originando o processo criativo particular de cada indivíduo. 

Pode-se entender o ‘ba’ também como um programa de concentração de 

resultados do conhecimento organizacional ativo e as capacidades de tornar 

inteligentes dentro do processo de criação do conhecimento (NONAKA; KONNO, 

1998). A ideia de ‘ba’ torna-se um meio para os indivíduos partilharem seus 

conhecimentos e experiências, em que em cada encontro acontecem trocas de 

informações, os indivíduos adquirem novos conhecimentos. Ba torna-se útil para 

explicar a característica do conhecimento tácito (PRIBADI, 2010). 

O espaço ‘ba’ se caracteriza por ser um espaço cuja base é uma plataforma de 

criação do conhecimento individual e/ou compartilhado. Segundo Nonaka e Konno 

(1998), o ‘ba’ é um espaço de CC onde ocorre a síntese entre a razão e a intuição, que 

resulta no processo criativo de cada sujeito. 

A necessidade de tornar o processo de aprendizagem mais eficiente e eficaz 

vem desenhar a sala se aula como um espaço do ‘ba’ totalmente voltado para a 

socialização, aprendizagem e construção do conhecimento. Parte-se do pressuposto 

de que o aprendizado deve ser construído através de uma ótica mais abrangente, no 

sentido do estabelecimento de uma relação dialógica entre alunos e professores, de 

modo que a construção do conhecimento se torne um processo coletivo e ético já que 

se baseia na legitimidade do outro na possibilidade da aquisição do conhecimento 

significativo, que não pode ser ensinado nem transmitido; ele só é internalizado através 

da experiência direta, que se dá na mente e no corpo (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

A concepção do ‘ba’ dos alunos, como o novo esboço de sala de aula, se baseia 

na utilização do processo de criação do conhecimento organizacional de Nonaka e 

Takeuchi (1997), que reúne duas abordagens, a saber: da construção do conhecimento 

originário da experiência direta, em que predomina a transmissão do conhecimento 
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através de métodos sistemáticos e lógicos; combinando a ideia do ‘ba’ às fases de 

conversão entre o conhecimento tácito e explícito. Assim, Nonaka e Konno (1998), 

apresentam quatro ‘ba(s)’, indicando as formas de interação entre os indivíduos para a 

conversão do conhecimento. 

 

      Figura 7 - Concepção baseada na interação contínua entre o conhecimento tácito e o explícito. 

 
     Fonte: Nonaka e Konno - The concept of ba: building a foundation for knowledge creation (1998). 
 

A fase de socialização é representada pelo vínculo indivíduo a indivíduo; a de 

externalização é caracterizada pela interação indivíduo a indivíduo (peer to peer), 

dentro de um grupo.  A combinação, no que lhe concerne, se associa à comunicação 

entre grupos e a internalização é o momento da irradiação do conhecimento do 

indivíduo para o grupo e para a organização - quando este é aplicado. 

Na primeira etapa, o contato é feito face a face e de forma individual. Na 

socialização, o conhecimento é trocado através de atividades conjuntas com 

proximidade física. O ‘ba’ original (existencial) é o espaço em que o conhecimento é 

originado por meio da interação face a face em que os indivíduos compartilham 

sentimentos, emoções, experiências e modelos mentais, processo de criação de 

conhecimento tem seu início e está associado ao processo de socialização do 

conhecimento tácito. O ‘ba’ é considerado mais eficaz quando os indivíduos interagem, 
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e desenvolvendo a confiança, a empatia, diálogo e socialização. É um espaço onde 

emerge o amor, a confiança, e o comprometimento, formando a base para a criação de 

conhecimento entre indivíduos. O original ‘ba’ é responsável pela emergência de ativos 

de conhecimento como habilidades, know-how (NONAKA; TOYAMA; KONNO, 1998).  

Na segunda etapa vai ocorrer a troca de conhecimento tácito de forma coletiva, 

em que vários indivíduos vão interagir. Na externalização tem-se o ‘ba’ interativo 

(reflexivo) que é mais conscientemente construído em relação ao original ‘ba’. Através 

do diálogo os indivíduos compartilham suas experiências e habilidades convertendo-as 

em termos e conceitos comuns. É um ambiente construído para o compartilhamento 

dos modelos mentais e das habilidades de seus integrantes. A sua criação contribui 

para o conhecimento e a troca de reflexões através do diálogo, que é a essência para 

o processo de conversão (NONAKA; TOYAMA; KONNO, 1998). 

A terceira etapa encarrega-se pela conversão do conhecimento explícito em 

conjuntos mais complexos de conhecimento, com combinação e proliferação de 

processos e sistematização do conhecimento. O ciber ‘ba’ (sistêmico) pode ser definido 

como uma interação coletiva ou virtual e oferece um contexto para a combinação de 

novo conhecimento explícito gerado às bases de conhecimento existentes na 

organização, esse ‘ba’ se relaciona à combinação, pois combina por meio de interações 

coletivas e virtuais, informações para a criação de novos conhecimentos. O recurso de 

conhecimento que complementa essa fase é o recurso sistêmico, que combina 

interações coletivas e virtuais para a criação de um novo conhecimento, 

sistematizando-o em formato de documentos, manuais, base de dados, patentes, 

licenças (NONAKA; TOYAMA; KONNO, 1998). 

A quarta etapa destaca a internalização em que o indivíduo vai identificar a 

relevância do conhecimento para si mesmo. O ‘ba’ da aplicação (sintético) pode ser 

definido como o espaço em que o conhecimento que foi socializado, combinado e 

sistematizado é novamente interpretado e internalizado pelo sistema cognitivo dos 

indivíduos, também neste ‘ba’ ocorrem as transformações de conhecimento explícito 

em conhecimento tácito, em que o conhecimento criado é internalizado em forma de 

novos conceitos e práticas de trabalho (NONAKA; TOYAMA; KONNO, 1998). 

Ao se pensar na sala de aula como um espaço ‘ba’, pretende-se tornar o 

processo ensino e aprendizagem nesse espaço mais eficaz e eficiente, com a utilização 

de práticas de gestão necessárias para a otimização do aprendizado dos alunos na 

sala de aula. Para que isso venha a acontecer requer-se a construção de um 



 
 

65 
 
conhecimento significativo que não pode ser ensinado, nem transferido, apenas 

internalizado por meio da experiência que vem acontecer na mente do aluno (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997). 

O emprego dos conceitos de Nonaka e Konno (1998) designa-se a 

conscientização de alunos e professores no desenvolvimento de um plano para 

gerenciar a construção do conhecimento em sala de aula. Referente ao modelo do ‘ba’ 

em sala de aula pela sua característica dialogal no âmbito da colaboração, tem-se como 

objetivo principal a conscientização do professor e do aluno da sua posição como 

agentes interventores, socializadores e aprendizes, na inovação do processo de criação 

do conhecimento.  

Cada aluno vem a apresentar a sua forma particular de aprender que vem a ser 

dependente de suas aptidões combinatórias, das habilidades utilizadas para a 

resolução dos problemas que vem a ser apresentados no decorrer de sua existência. 

A inteligência, o pensamento e a consciência, sendo as atividades cerebrais que tornam 

o ser humano apto a resolver as mais adversas situações, necessitando de valorização. 

A partir da inteligência do aluno na direção da criatividade e da inventividade que deve 

buscar a desconstrução da rigidez de estilos cognitivos, presentes no conformismo. O 

caminho encontrado para se buscar uma nova concepção de sala de aula como o 

espaço ‘ba’ desenhado por Nonaka e Konno (1998), justifica-se pela abordagem da 

complexidade, consistindo em incorporar no processo de ensino e aprendizagem os 

aspectos da atividade cognitiva, pela inclusão da razão e da emoção como elementos 

fundamentais à construção do conhecimento científico.  

A sala de aula como um espaço ‘ba’ de aprendizado tendo em seu alicerce o 

objetivo do estabelecimento de uma relação coerente entre alunos e professores, 

proporcionando a construção do conhecimento de forma eficaz em um processo 

coletivo e ético, baseado na legitimidade um do outro. A criação de tal espaço onde se 

possa aprender por meio da experiência, da interação e conhecimento de outros, e que 

venha possibilitar ao professor que encontra-se na busca por práticas pedagógicas e 

até mesmo de GC, cada vez melhores e capazes de ouvir e enxergar o outro, descrita 

por Barbier (1997) como aquela que vem a colocar a pessoa em seu lugar, 

reconhecendo-a em seu ser, na qualidade de pessoa complexa dotada de liberdade e 

de imaginação criadora. 

Ao se pensar em uma sala de aula como espaço ‘ba’, este espaço precisa ser 

ajustável para que venha favorecer muitos alunos, em conformidade as suas 



 
 

66 
 
necessidades, no intuito de proporcionar aprendizagem individual e coletiva, e não uma 

mera transmissão de informações e conteúdos sistematizados. A aprendizagem 

precisa adquirir valor para o aluno e isso vem a tornar-se realidade por meio das 

interações e relações que vem a acontecer na sala de aula, Ausubel (1963) construiu 

a sua teoria de aprendizagem significativa que veio ser o oposto da aprendizagem 

mecânica.  

Para que a informação venha a ser significativa para o aluno faz-se necessário 

um contexto em que venha a existir uma real interação de sua estrutura cognitiva. Desta 

forma acredita-se que a aprendizagem significativa vem depender da ação mediadora 

do professor, em que a fluidez de informações venha a proporcionar ao aluno participar 

do processo de socialização do conhecimento e, assim, construir o seu próprio 

conhecimento, tecido por sua própria elaboração e reelaboração. 

 
 

2.4.2 Ensino e Aprendizagem  

 

A aprendizagem é inerente ao homem, ainda assim somente acontece quando 

há a necessidade ou se queira aprender. No ato do aprender o aluno não pode ser um 

mero acompanhante, sua participação na aula é fundamental para tanto deve ser 

provocado a pensar, a refletir, a descobrir, a construir o conhecimento. Aprender é uma 

atividade única, mas os alunos dão-se conta de que aprendem melhor coletivamente, 

pois a interação facilita a compreensão comprovando o que foi aprendido porque houve 

comprometimento emocional (GAUTÉRIO; RODRIGUES, 2013).   

A aprendizagem tem sido objeto central para o entendimento do comportamento 

humano ao longo da história. A literatura abraça na maioria das definições de 

aprendizagem conceitos de mudança comportamental e experiência. Aprender não se 

limita a leitura de livros, pesquisas na internet, memorização de informações, ou passar 

horas em salas de aula ouvindo exposições dos professores. A interação, o 

envolvimento emocional entre os estudantes vem a facilitar a compreensão dos 

conteúdos, evidenciando que aprenderam (GAUTÉRIO; RODRIGUES, 2013).   

Tudo isso faz parte do processo da aprendizagem, mas aprender é o cerne de 

um processo contínuo de aquisição de novas formas de comportamento e respostas. 

Assim, o aprendizado está intimamente relacionado não só ao mundo exterior, mas 

fortemente as atividades mentais e afetivas dos sujeitos. Ao se constituir em um 
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processo contínuo e em constante mudança a aprendizagem acompanha durante toda 

a vida, do nascimento até a morte. A aprendizagem para Piaget (1983), é um processo 

que só tem razão de ser diante de situações de mudança, portanto, aprender é saber 

adaptar-se a tais modificações. 

A dinâmica de uma sala de aula pode conduzir ou não o aluno a construir o 

conhecimento, a desenvolver ou não o raciocínio possibilitando novas aprendizagens, 

se o professor socializou o conhecimento e o aluno não aprendeu, o processo 

aconteceu parcialmente, pois houve a intenção, mas o conhecimento não fora 

construído. Professor e aluno precisam sentir a necessidade do conhecimento que está 

sendo socializado em sala de aula: saber o que, porquê, para quê, o professor é o 

condutor da aprendizagem do aluno, como afirma Freire (1996), que ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção.  

Para ensinar faz necessário lançar-se sem medo de errar e acertar, aprender a 

aceitar as diferenças, renovar, não fazer diferenças, confiar, buscar novas 

possibilidades e elucidações.  Ensinar é revelar ao aluno a força do pensamento, do 

raciocínio que pode vir a quebrar os grilhões que afugentam o homem tornando-o um 

ser alienado.  Ensinar denota-se uma entranhada interação entre professores e alunos, 

que para Piaget (1983), as interações são determinadas como ações que modificam 

umas às outras, concomitante à organização ou ao equilíbrio.  

Assim, tem-se a interação entre o sujeito e os objetos, entre o sujeito e outros 

sujeitos e é deste modo que a relação entre ambos modifica o sujeito e o objeto ao 

mesmo tempo, porque ocorre assimilação de um ao outro e a acomodação do primeiro 

em relação ao segundo. O conhecimento humano é consideravelmente pertencente ao 

grupo, e a vida social constitui uma das circunstâncias essenciais da criação do 

conhecimento científico, este nem se inicia do sujeito nem tão pouco do objeto, mas 

por meio da interação inerente entre ambos para evoluir deste ponto em diante na dupla 

direção de uma exposição objetivante e de uma interiorização reflexiva. 

O grande propósito de se ensinar está na construção do conhecimento o que irá 

depender do comprometimento do aluno. O professor surge como ator principal, 

responsável pelo ensino, em que socializa seu conhecimento tácito vindo a orientar, 

coordenar, estabelecer uma relação pedagógica com o aluno, mediada pelo 

conhecimento que está sendo compartilhado e construído. Para Scremin e Mendes 

(2008), o propósito educativo ocorre no processo de ensino, sendo apontador das 
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concepções de quem sugere o que vai ocorrer na prática, uma relação de interação 

dialética entre o ensinar e o aprender. 

Sabe-se que os professores não são os únicos possuidores do saber a ser 

compartilhado, sim um dos parceiros a quem cabe compartilhar seus conhecimentos 

com o semelhante em que muitas vezes vai aprender enquanto gera um novo 

conhecimento, isso também nas interações com os alunos. Vem a ser um novo mundo, 

uma nova atitude, uma nova perspectiva na relação entre o professor e o aluno 

(MASETTO, 2003). Além do professor sistematizar um planejamento organizado da 

melhor forma possível, escrito respeitando todas as regras é necessário que se leve 

em conta o processo de interação com os alunos (ARRUDA; LIMA; PASSOS, 2012). 

Para Aquino (2000), a escola precisa de imaginação, livros e sala de aula. 

Educação é relação professor-aluno e sala de aula, escola não é lugar de veiculação 

de informação. É o lugar da desconstrução delas, para que seja possível interpretar o 

que acontece ao redor, antes dele e para além dele. Assim, observa-se que a escola é 

o lugar em que é possível refletir sobre algumas ideias acerca do mundo e da vida. A 

essência do ensino na relação professor-aluno passa a ser a construção do 

conhecimento o que vai requerer o comprometimento do aluno. Deste modo, o 

professor aparece como protagonista responsável pelo ensino estabelecendo uma 

relação de interação com o aluno na construção do conhecimento. 

O ensino como prática social é uma atividade profissional profunda que exige 

preparo, comprometimento e responsabilidade do professor para instrumentar política 

e tecnicamente o aluno, levando-o a estabelecer-se como sujeito social. Os propósitos 

do ensino tendem a melhorar os resultados de aprendizagem dos alunos e elevar a 

qualidade de sua formação, para tal, os professores devem ter conhecimento da forma 

como os estudantes aprendem e em que circunstâncias a aprendizagem pode vir a 

obter maior sucesso.  

Como as turmas são heterogêneas em sala de aula, apresentando os mais 

variados interesses, motivações, capacidades e possibilidades. O objetivo do professor 

é garantir a organicidade e coerência ao processo de ensinar e aprender. Frente ao 

ambiente diferenciado, a diversidade de material pedagógico disponível e a motivação 

dos estudantes dificilmente o professor ficará em sua zona de conforto, precisando se 

mobilizar para realizar avanços em sua atuação e, possivelmente, chegar a uma 

segunda zona de conforto, e, assim, sucessivamente (GAUTÉRIO; RODRIGUES, 

2013). 
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Na relação com os alunos o professor proporciona-lhes o encontro com a 

realidade, considerando a experiência e o conhecimento que já dispõem, procurando 

associá-los a novos conhecimentos e práticas. Ensino também vem a ser uma prática 

intencional e flexível vinculada a seu contexto social mais amplo. O ensino não existe 

apenas por si mesmo, mas na relação com a pesquisa e a aprendizagem. 

Consequentemente, percebe-se que ensinar envolve uma interação intensa entre 

professores e alunos. É um processo relacional que vai envolver a interação dialética 

do ensinar e aprender (ARRUDA; LIMA; PASSOS, 2012). 

Para Tardif (2002, p.165), “ensinar é entrar em uma sala de aula e colocar-se 

diante de um grupo de alunos, esforçando-se para estabelecer relações e desencadear 

com eles um processo de formação mediado por uma grande variedade de interações”. 

Tal relação com os alunos, tanto no que se refere a soma das normas e regras como 

no que diz respeito à motivação realizada pelo professor ao seu aluno, quando o 

provoca para a aprendizagem.  

 
 

2.4.3 Conhecimento tácito do professor 

 

Polanyi (2010), define que o conhecimento tácito vem ser compartilhado por 

intermédio de diversas situações de convivência, da experiência pessoal, da 

experiência de vida desenvolvida no dia a dia. Sabe-se que tudo que não se encontra 

de forma explícita torna-se difícil de ser transmitido, pois trata-se de algo pessoal. Na 

prática do professor em sala de aula, ao criar possibilidades para que o aluno aprenda, 

tende a compartilhar o conhecimento que dispõe na busca de percepcionar as 

assimilações pessoais que se interiorizam ao adquirirem significados durante a 

construção do conhecimento no processo de ensino e aprendizagem. 

Polanyi (2010), propõe o conhecimento tácito em um sistema de tríade, o que 

torna fundamental o trabalho do professor. Como o autor, em primeiro lugar, não se 

coloca apenas apoiador de uma visão de certo ou de errado, mas como contribuidor 

para que as possibilidades se ampliem de fato na aprendizagem, favorecendo novos 

olhares. O segundo componente da tríade refere-se à reflexão acerca da autoridade do 

professor para que não se exceda no espaço da sala de aula, onde a aprendizagem 

realmente ocorre podendo vir a desmotivar o aprendiz em seu processo de construção 

do conhecimento e, sim, contribuir para o desenvolvimento da criatividade. O terceiro 
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componente baseia-se na valorização da reflexão como um processo necessário para 

a construção do conhecimento, sendo um momento de percepção do indivíduo sobre o 

mundo. 

Schön (2000), descreve o conhecimento tácito como ‘reflexão na ação’ sendo 

um resultado de descobertas casuais e originadas a partir da rotina didáticas dos 

professores em sala de aula. No entanto, Donald Schön (2000), afirma a ideia de que 

as formações desenvolvidas nas universidades, no ensino superior, não suprem as 

reais necessidades dos professores em sala de aula, necessitando de formações que  

caminhe ao encontro com a prática devem proporcionar um aperfeiçoamento didático 

da prática docente e não apenas um aprofundamento do saber científico e acadêmico.  

Percebe-se, desta forma, uma forte valorização do conhecimento tácito que o 

professor dissemina em sala, articulando com o conhecimento também tácito que o 

aluno trás para que assim motive-se a construir o seu conhecimento. O professor 

precisa ter claro que ao trabalhar com o conhecimento tácito em sala de aula também 

se torna possível a aquisição de novos conhecimentos, seja por intermédio da interação 

ou da reflexão ocasionadas (SCHÖN, 2000). 

Para Tardif (2002), o saber docente pode ser definido como uma construção 

social da prática docente de interação com outros indivíduos, sendo o professor o 

profissional que no percurso de sua formação vai adquirindo variados saberes. 

Experimentou diversas maneiras de ensinar, já em ao longo de sua trajetória pode 

experimentar diferentes formas de se relacionar com o conhecimento e as diferentes 

formas de ensinar de seus professores para ser professor, já que foi aluno antes de 

tornar-se um professor.  

Tais conhecimentos são impulsionados e utilizados pelo professor em sua 

prática cotidiana, no espaço de sala de aula e são inspirados pelas interações do 

professor com estes conhecimentos, por seus valores, pelo relacionamento com os 

alunos. “Ensinar é, portanto, fazer escolhas constantemente em plena interação com 

os alunos” (TARDIF, 2002, p.132). 

Segundo Stenhouse (1975), o professor precisa experimentar nas salas de aula, 

como em uma oficina, as melhores formas de chegar aos seus alunos no processo de 

ensino e aprendizagem. Deste modo, na prática docente diária o professor precisa 

administrar o emprego do tempo em sala de aula destinado à aprendizagem e, assim, 

promover a mobilização dos alunos para a aprendizagem, desenvolvendo os conteúdos 
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para atender as necessidades de seus alunos e suas possíveis limitações e ou 

dificuldades individuais.  

Depois disso, o professor precisa lidar com a eventualidade das situações 

ocorridas em sala de aula utilizando o conhecimento da prática docente vivenciada no 

dia a dia. Os acontecimentos na relação com seus alunos, ou mesmo entre eles, podem 

vir a atrapalhar a dedicação de todos no processo de ensino e aprendizagem. O 

conhecimento pessoal que o professor vai conquistando ao longo de sua prática 

docente torna-se a fonte para sua competência profissional e a fonte de seu entusiasmo 

para agir.  
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3 METODOLOGIA 

  

Nesta seção é apresentada a metodologia utilizada para o desenvolvimento 

desta pesquisa. Em relação ao objetivo da pesquisa esta é descritiva e exploratória. 

Constitui-se em uma pesquisa descritiva, pois observa, registra, analisa e correlaciona 

fenômenos (variáveis) ou fatos sem manipulá-los (CERVO; BERVIAN, 2002). 

Exploratória, com análise documental baseada na estrutura de sete (07) PPP de 

escolas de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da rede pública de Paiçandu-PR que 

foram localizados em documentos impressos, com o intuito de possibilitar uma 

compreensão quanto as descrições que são apresentadas em tais documento sobre o 

processo metodológico e da organização escolar  para buscar/levantar informações 

sobre um determinado objeto, delimitando um campo de trabalho, mapeando as 

condições de manifestação desse objeto (SEVERINO, 2007).  

Esta pesquisa possui planejamento flexível por permitir o estudo de um tema sob 

diversos ângulos e aspectos, além de proporcionar descobertas de um novo tipo de 

enfoque para o assunto (PRODANOV; FREITAS, 2013). Quanto à abordagem utilizada 

para esta pesquisa observa-se que é mista, ou seja, quantitativa e qualitativa. Verifica-

se que ambas as abordagens são necessárias para a integração de dados quantitativos 

e qualitativos em um mesmo projeto (VÍCTORA; KNAUTH; HASSEN, 2000). Verifica-

se que as abordagens podem ser utilizadas conjuntamente sempre que o planejamento 

da investigação esteja em conformidade (MINAYO; SANCHES, 1993).  

Na abordagem quantitativa o pesquisador buscou traduzir em números as 

opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Esta abordagem requer o uso 

de recursos e de técnicas estatísticas (PRODANOV; FREITAS, 2013). Já a abordagem 

qualitativa recai sobre a atribuição de significados e a interpretação dos fenômenos, 

que são quesitos básicos deste tipo de pesquisa. O processo e seu significado são os 

focos principais de abordagem (SILVA; MENEZES, 2005; PRODANOV; FREITAS, 

2013).   

Quanto ao procedimento técnico, a pesquisa se caracteriza como um estudo de 

caso. Segundo Prodanov e Freitas (2013), o estudo de caso consiste na coleta e análise 

de informações sobre determinado indivíduo, família, grupo ou comunidade, a fim de 

estudar aspectos de acordo com o assunto da pesquisa. Sendo que considera que este 

estudo é formado por mais do que um único e exclusivo caso, por isso é considerado 

como um estudo de casos múltiplos (YIN, 2015). Tal caracterização faz-se por meio da 
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análise de estudo de caso múltiplo envolvendo a coleta de dados e análise documental 

de sete (07) escolas de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da rede pública de 

Paiçandu-PR. Este tipo de procedimento está alinhado à abordagem utilizada para esta 

pesquisa, uma vez que este é um tipo de procedimento que se refere tanto as pesquisas 

qualitativas e/ou quantitativas.  

Definiu-se como Objetivo Geral deste trabalho “Entender como o professor de 1º 

ao 5º ano do Ensino Fundamental socializa e compartilha o conhecimento com os 

alunos em sala de aula na perspectiva da GC”. E como  Objetivos Específicos:  (i) 

revisar a literatura para a identificação de estudos sobre a temática proposta; (ii) 

compreender as aproximações entre o ciclo do conhecimento SECI e a proposta de 

construção do conhecimento de Piaget; (iii) verificar através do Projeto Político 

Pedagógico das escolas de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental como são descritos a 

socialização e o compartilhamento do conhecimento no processo de ensino e 

aprendizagem; (iv) identificar aproximações e relações entre as práticas de GC e as 

práticas pedagógicas dos docentes; (v) reconhecer nas práticas de ensino dos 

professores no contexto da sala de aula a GC escolar. 

Para cumprir com o objetivo (i) revisar a literatura para a identificação de estudos 

sobre a temática proposta foi realizada uma revisão sistemática descrita na seção 2.3 

deste projeto de pesquisa. Para cumprir com o objetivo (ii) compreender as 

aproximações entre o ciclo do conhecimento SECI e a proposta de construção do 

conhecimento de Piaget foi realizada uma revisão das teorias no propósito de domínio 

e compreensão de cada uma e do que os autores destas descrevem e abordam sobre 

as mesmas, bem como, foi construído um esquema apresentado na seção 2.3.4, tendo 

sido desenvolvido para este projeto de pesquisa, em conformidade com as 

compreensões da pesquisadora.  

Na busca de concretizar o objetivo (iii) verificar através do Projeto Político 

Pedagógico das escolas de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental como são descritos a 

socialização e o CC no processo de ensino e aprendizagem realizou-se a análise dos 

PPP sobre os termos práticos, na busca de reconhecer o perfil que cada escola assume 

quanto ao método de ensino, quanto as funções e responsabilidades do professor e o 

currículo a ser desenvolvido. Com o intuito de concretizar os objetivos iv) identificar 

aproximações e relações entre as práticas de GC e as práticas pedagógicas dos 

docentes e (v) reconhecer como os professores do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 

promovem as suas práticas de ensino no contexto da sala de aula na perspectiva do 
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CC, foi desenvolvido e aplicado um questionário com questões abertas e fechadas 

sobre as temáticas socialização e CC. 

Este estudo passou pelo processo de verificação e avaliação quanto aos passos 

da pesquisa por meio do Comitê de Ética e Pesquisa seguindo os protocolos de ética 

por parte da pesquisadora para garantir os direitos e a segurança dos participantes da 

amostra de pesquisa. O projeto recebeu autorização por meio do Parecer número 

3.228.150 e do CAEE 09979219.0000.5539 (Anexo 1). 

 

 

3.1 REVISÃO SISTEMÁTICA  

 

Essa etapa da pesquisa visou analisar as relações do ciclo do conhecimento de 

Nonaka e Takeuchi com a teoria de Piaget em sala de aula e reconhecer quais as 

práticas de GC o professor se utiliza no processo de socialização e CC no contexto da 

sala de aula, possibilitando a identificação das lacunas existentes acerca do tema.   

 

3.1.1 Protocolo da Revisão  
 

Uma revisão sistemática da literatura precisa, segundo Jones e Evans (2000), 

de um planejamento rigoroso que assegurará uma direção clara a ser seguida, incluindo 

a preparação de um protocolo de pesquisa detalhado contendo todos os critérios 

utilizados. O protocolo da presente revisão é apresentado a seguir.   

Objetivo: Analisar como o Ciclo do Conhecimento de Nonaka e Takeuchi pode 

ser reconhecido no ambiente da sala de aula de forma a contribuir para o CC neste 

ambiente. 

Questão da pesquisa: Como se relaciona o Ciclo do Conhecimento de Nonaka 

e Takeuchi no ambiente de sala de aula quanto ao processo de ensino e 

aprendizagem?  

Efeito: Identificação de possíveis publicações sobre o processo do 

compartilhamento e socialização do conhecimento tácito do professor em sala de aula 

na concepção da GC. 

Medição: número de trabalhos identificados.  

População: artigos completos publicados em periódicos nacionais e 

internacionais, artigos completos publicados em anais de conferência. 

Período da publicação dos artigos: agosto de 2008 a agosto de 2018.  
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Palavras-chave: gestão; aquisição do conhecimento; capital intelectual; gestão 

do conhecimento; conhecimento; ensino e aprendizagem; tipos de conhecimento; sala 

de aula; relação professor aluno; construção do conhecimento; escola. 

Bases de dados utilizadas para busca: Periódicos Capes, Scielo.  

‘Periódicos Capes: título, assunto’; título, título’’; ‘assunto, assunto’; ‘Scielo: todos 

os índices’. 

Filtros de busca: os termos foram pesquisados em Língua Portuguesa nas 

bases de dados nacionais e em Língua Inglesa nas bases de dados internacionais. Os 

termos utilizados foram: 

 

Quadro 2- Termos utilizados nos filtros de busca. 

-gestão and aquisição do conhecimento 
 

- management and knowledge acquisitio 

-capital intelectual and GC -intelectual capital and knowledge 
management 

-conhecimento and ensino 
aprendizagem 

- knowledge and teaching learning 

- gestão and tipos de conhecimento 
 

- management and types of knowledge 
 

- conhecimento and sala de aula 
 

- knowledge and classroom 
 

- ensino aprendizagem and gestão 
 

- teaching learning and management 
 

- relação professor aluno and sala de 
aula 

- relation teacher student and classroom 

- construção do conhecimento and 
escola 

- construction of knowledge and school 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

* Critérios de inclusão: artigos completos publicados em periódicos nacionais 

e internacionais e em anais de conferência que de alguma forma relacione ou esteja 

relacionado com o ciclo do conhecimento de Nonaka e Takeuchi, a socialização do 

conhecimento tácito ou com a teoria de Piaget em sala de aula.  

*Procedimentos para a seleção dos estudos: após a execução das strings1 os 

artigos encontrados passaram pelas seguintes fases para inclusão ou exclusão: leitura 

de título, resumo e palavras-chave; leitura da metodologia de cada artigo aprovado na 

primeira triagem e leitura na íntegra dos artigos selecionados. Critérios analisados nos 

 
1 Conjunto de cadeia ou caracteres (PIVA JÚNIOR et al., 2011). 
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trabalhos encontrados: ‘Palavras-chave’; ‘Ano de publicação’; ‘Título do 

periódico/evento’; ‘Palavras-chave’; ‘Resumo’; ‘Objetivo’; ‘Tipo de pesquisa’; ‘Método 

de investigação’. 

A busca nas bases de dados, a partir dos mecanismos selecionados, resultou 

em 296 artigos, e destes, 100% foram encontrados em bases de dados nacionais. A 

maior quantidade de artigos encontrados foi na base de dados da Scielo (77%) e está 

relacionada aos termos “construção do conhecimento and escola”. Na base de dados 

da Capes o termo gestão do conhecimento and aquisição do conhecimento e gestão 

do conhecimento and tipos de conhecimento foram os que mais obtiveram resultados. 

Entre os critérios de inclusão vem constar os artigos completos publicados em 

periódicos nacionais, em anais de conferência que de alguma forma relacione ou esteja 

relacionado com o modelo SECI de conversão do conhecimento de Nonaka e Takeuchi 

no ambiente da sala de aula, contribuindo para o CC neste ambiente. 

 
 

3.2 INSTRUMENTOS DE PESQUISA  

 

O instrumento de coleta de dados constituiu-se de dois (02) questionários com 

questões de escala likert e abertas para se obter as respostas dos participantes de 

acordo com os objetivos traçados no roteiro dos questionários. Os questionários foram 

entregues para serem respondidos num prazo de sete (07) dias pelos professores 

titulares das turmas de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental (Apêndices 1 e 2). 

O questionário 1 – Socialização e Compartilhamento do Conhecimento em sala 

de aula foi composto por dezessete (17) itens, sendo treze (13) de questões fechadas 

e quatro (4) de questões abertas. Já o questionário 2 (são dois questionários) – Práticas 

da GC a serem aplicadas na sala de aula foram compostos por dezesseis (16) questões 

cada, sendo as dezesseis (16) questões fechadas e dezesseis (16) questões abertas. 

A elaboração do questionário sobre Práticas de GC a serem aplicadas em sala 

de aula ocorreu por meio do estudo destas em relação a sala de aula e ao contexto de 

ensino, repercutindo no esforço de relacionar as práticas de GC identificadas em sala 

de aula, algo realizado no quadro 1, apresentado neste projeto. Já o questionário de 

socialização e CC foi elaborado baseado nas informações e teoria que influenciam o 

ciclo SECI, da autoria de Nonaka e Takeuchi (1997), e nas revisões teóricas sobre 

práticas pedagógicas e GC escolar (MINIOLI; SILVA, 2013). 
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O questionário sobre as práticas de GC desenvolvido possui a estrutura de 

resposta em escala de Likert de cinco pontos que vão de 1 a 5, sendo 1 não se aplica 

e 5 aplica fortemente. E o questionário sobre socialização e CC desenvolvido possui a 

estrutura de resposta em escala de Likert de cinco pontos que vão de 1ª 5, sendo 1 

total desacordo e 5 total acordo.  

Ainda para cumprir com o objetivo (iii) e também com o objetivo (iv) identificar 

aproximações e relações entre as práticas de GC e as práticas pedagógicas dos 

docentes desenvolveu-se um instrumento de coleta de dados adotado como um 

questionário (Socialização e Compartilhamento do Conhecimento em sala de aula). 

Instrumento desenvolvido pela pesquisadora em conformidade com as descrições 

teóricas identificadas neste estudo sobre o ciclo do conhecimento SECI e as práticas 

de GC que são associadas ao contexto da sala de aula, e ao processo de socialização 

e CC por ação do professor, este encontra-se no apêndice. 

Para cumprir com o objetivo (iii) verificar através do Projeto Político Pedagógico 

(PPP) das escolas de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental como são descritos a 

socialização e compartilhamento do conhecimento no processo ensino e aprendizagem 

foi realizada pesquisa documental do PPP das sete (07) escolas de 1º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental da rede pública do município de Paiçandu-PR, onde foi possível 

esta verificação em termos práticos. Os PPP foram obtidos por meio de autorização da 

secretaria de educação municipal e seguida da autorização da direção de cada escola 

para entrega do PPP de cada unidade de ensino.  

Todos os PPP foram analisados na abordagem de análise documental que se 

refere à busca das descrições que cada escola possui quanto a como deve ocorrer e 

sobre quais princípios e propostas o professor atuante deve organizar a sistematizar 

seu processo de ensino e aprendizagem. Esta busca possibilitará reconhecer o perfil 

que cada escola assume quanto ao método de ensino, quanto as funções e 

responsabilidades do professor e o currículo a ser desenvolvido. 

Ao considerar tais abarcamentos metodológicos foi possível atingir os objetivos 

propostos, uma vez que os procedimentos supracitados enfocaram o problema que se 

almejou investigar (tabela 1). 
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Tabela 1 - Procedimentos metodológicos de análise documental dos PPP. 

Etapa Objetivos 
Específicos/ 
Procedimentos 

Técnica Instrumento Categoria de análise Abordagem/ 
Tratamento 
de dados 

I Solicitação de 
autorização para a 
coleta de dados. 

_ _ _ _ 

II Análise das categorias 
comuns do PPP das 
sete escolas 
municipais.  
 

Análise 
documental 
 
 
 
 
 
 

PPP -Aquisição do 
conhecimento; 
-Papel do professor- 
socialização e 
externalização do 
conhecimento;  
-Relação professor 
aluno; -Sala de aula. 

Qualitativa 

III Verificar aspectos 
intervenientes 
(facilitadores e 
inibidores) a 
socialização e 
compartilhamento do 
conhecimento na sala 
de aula e as práticas 
da GC a serem 
aplicadas na sala de 
aula. 

Pesquisa 
de Campo Questionários 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Motivação 
Relação professor- 
aluno e conhecimento 
em sala de aula; 
- Como ocorre o 
compartilhamento e a 
construção do 
conhecimento em sala 
de aula. 

Quantitativo e 
qualitativo 

IV Análise e discussão 
dos resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Análise e 
discussão  

Dados 
obtidos 

Análise de conteúdo 
como um conjunto de 
técnicas de análise das 
comunicações por 
meio de procedimentos 
sistemáticos e objetivo 
de descrição do 
conteúdo, indicadores 
quantitativos. 

Quantitativo e 
Qualitativo 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Em se tratando de uma pesquisa documental primeiramente faz-se necessário 

o levantamento dos dados. Especificamente para essa pesquisa viesse a ser realizada 

uma análise documental de fontes primárias, conforme pontuam Marconi e Lakatos 

(2017), por se tratar de documentos pertencentes as instituições públicas municipais, 

onde a coleta dos dados restringe aos documentos escritos contemporâneos. 

 
 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS QUANTITATIVOS 

 

Deste modo, a análise dos dados obtidos foi realizada por meio da proposta 

quantitativa das questões fechadas e qualitativa nas questões de resposta aberta. Os 
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resultados foram apurados por meio de técnicas de estatística descritiva, tais como 

análise de distribuição de frequência absoluta e relativa dos dados.  

A organização dos dados e o cálculo das estatísticas foram efetuados por meio 

do software SPSS (Statistical Package Social Science) versão 22.0. Para a análise de 

confiabilidade dos dados obtidos pelo questionário e para contribuir com o processo de 

validação deste, utilizou-se a estatística alfa de Cronbach, onde o cálculo refere-se à 

correlação média entre perguntas. Entretanto, todos os itens do questionário precisam 

utilizar a mesma escala de medição. Alcança-se o coeficiente α (alpha) por meio do 

cálculo da variância dos itens individuais e do cálculo da variância da soma dos itens 

de cada avaliador (HORA; MONTEIRO; ARICA, 2010). Posteriormente, verifica-se a 

equação em que k: número de itens/perguntas do questionário; 𝑠 : variância de cada 

item; e 𝑠 : variância total do questionário, ou seja, a soma das variâncias dos 

avaliadores para o cálculo do coeficiente alfa: 

 

𝛼 =  
𝑘

𝑘 − 1
× 1 −

∑ 𝑠    

𝑠
 

 

A tabela 2 apresenta a escala utilizada para a análise da qualificação da 

consistência dos dados, segundo o alfa de Cronbach. 

 

Tabela 2 - Atributo da consistência, segundo o alfa de Cronbach. 

Intervalo Consistência 
  

α < 0,6 Fraca 

0,6 ≤ α < 0,7 Moderada 
0,7 ≤ α < 0,8 Boa 

0,8 ≤ α < 0,9 Muito boa 

α ≥ 0,9 Excelente 
  

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019), com base em Loeschi e Hoeltgebaum (2012). 

 

O tratamento estatístico utilizado foi composto por técnicas da análise fatorial, 

com os seguintes procedimentos: análise de extração fatorial: analysis rotation – 

varimax. A realização da adequação da amostragem pode ser realizada com a 

utilização do teste de Kaiser-Meyer-Olkim (KMO), teste esse que realizou a 

comparação da magnitude dos coeficientes da correlação dos dados observados, com 

a magnitude dos coeficientes das correlações parciais. Com isso, os valores estatísticos 
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baixo de KMO indica que a correlação entre pares de variáveis não pode ser explicada 

por outras variáveis, o que inviabiliza a utilização da análise fatorial, o valor de KMO 

próximo de 0 indica que a análise fatorial pode não ser adequada (correlação fraca 

entre as variáveis). O seu valor quanto mais próximo de 1 mais adequada é a utilização 

da técnica (JOHNSON; WICHERN, 1992).  

Sobre o KMO, Malhotra (2012), explana que o KMO se trata de um índice 

utilizado para avaliar a adequação de uma análise fatorial, onde valores entre 0,5 e 1,0 

indicam que a análise fatorial é apropriada. E, valores menores que 0,5 indicam que a 

análise fatorial não deve ser utilizada. Em concordância com essa informação, Hair; et 

al. (2009), sugerem um valor superior a 0,5 como aceitável.  

Também pode ser utilizado o teste de esfericidade de Bartlett, teste esse que 

testa a hipótese de que as variáveis não são correlacionadas dentro da população, 

sendo assim, não podendo ter sua representação realizada por fatores que as agrupem 

(JOHNSON; WICHERN, 1992). Para Hair; et al. (2009), um valor alto nesse teste indica 

que os dados, possivelmente, podem ser submetidos ao tratamento de uma análise 

fatorial. Para Pestana e Gageiro (2005), o KMO e o teste de Bartlett são testes 

estatísticos que permitem a apreciação da qualidade das correlações entre as variáveis, 

de maneira a prosseguir para a realização de uma análise fatorial. 

Com a utilização do Software estatístico foram apresentados os resultados e 

discussões que advém do teste de análise fatorial varimax, que de acordo com Hair; et 

al. (2009), vem a ser um método de rotação ortogonal que minimiza o número de 

variáveis que cada agrupamento terá simplificada a interpretação dos fatores, que 

possibilita a interpretação dos dados por meio das dimensões referentes a cada 

composição de intersecções entre os itens da escala. 

Segundo Hair; et al. (2009), pode-se determinar a veracidade da Análise Fatorial 

a partir do teste de esferacidade de Bartlett e o KMO (teste Kaiser-Meyer-Olkin) 

(quadros 3 e 4). Estes testes fornecem a probabilidade estatística de que a matriz tenha 

correlações significativas entre as variáveis. Com a utilização do software SPSS 

estabeleceu-se a efetuação da análise fatorial com todas as variáveis 16 em cada 

questionário (32 no total) dispostas nos instrumentos da pesquisa. Em busca de 

identificar as dimensões ou fatores latentes. Tem-se a aplicação do teste de 

esfericidade de Barlett, onde sabe-se que quanto mais próximo de zero (0,000) for o 

nível de significância deste, melhor a adaptação da análise fatorial para um conjunto de 

dados. 
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Quadro 3- Teste de Esfericidade de Barlett Socialização e CC. 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,506 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 367,443 

Df 120 

Sig. ,000 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

O teste de esfericidade (Sig.) indica que existe relação suficiente entre as 

dimensões para a aplicação da análise fatorial. O quadro 3 demonstra que o Sig. atende 

satisfatoriamente com um valor de 0,000. O valor obtido no teste KMO 0,506 em 

conformidade com os dados apresentados na tabela 3 pode ser considerado razoável, 

em sua adequação quanto a utilização da análise fatorial. 

 

Quadro 4- Teste de Esfericidade de Barlett Práticas de GC. 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,820 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 586,805 

Df 120 

Sig. ,000 

Fonte: Dados da Pesquisa1 (2019). 

 

 

Tem-se o teste de esfericidade (Sig.) com a indicação de que existe relação 

plausível entre as dimensões para a aplicação da análise fatorial. O quadro 4 demonstra 

que o Sig. atende satisfatoriamente apresentando um valor de 0,000. Com o valor que 

se obteve na medição do KMO 0,820 tem-se amparo de acordo com os valores 

transcritos na tabela 3, pode ser considerada uma média muito boa e adequada quanto 

a aplicação da análise fatorial. 

A medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) apresenta valores normalizados (entre 0 

e 0,1) e mostra qual é a proporção da variância que as variáveis como um todo mostram 

em comum ou a proporção desta que são devidas a fatores comuns. Segundo Pereira 

(1999), o teste de KMO deve ser interpretado como o descrito na tabela 3. 
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Tabela 3- Interpretação do teste de KMO. 

KMO Análise dos componentes principais 

0,9 < e < 1,0 Excelente 
0,8 < e < 0,9 Muito Boa 
0,7 < e < 0,8 Boa 
0,6 < e < 0,7 Média 
0,5 < e <0,6  Razoável 

< 0,5 Inaceitável 
Fonte: Pereira (1999). 

 

Para cumprir com o objetivo (v) reconhecer nas práticas de ensino dos 

professores no contexto da sala de aula a GC escolar foram analisados os dados 

obtidos na aplicação dos questionários aos participantes deste estudo. 

Para a apresentação dos dados relativos à Socialização e CC em sala de aula, 

a seguinte escala foi utilizada: [1] total desacordo; [2] bastante em desacordo; [3] mais 

de acordo que em desacordo; [4] bastante de acordo; [5] total acordo. Já para 

apresentação dos dados relativos à aplicação das Práticas da GC na sala de aula a 

seguinte escala foi utilizada: [1]: não aplica; [2]: aplica pouco; [3]: aplica; [4]: aplica 

muito; [5]: aplica fortemente. 

No que se refere à análise dos resultados a respeito da Socialização e CC em 

sala de aula e a aplicação das Práticas da GC, na sala de aula foram realizados os 

cálculos da média ponderada, sequencialmente analisadas as respostas relacionadas 

a média, tendo em vista aspectos facilitadores e inibidores para os itens pesquisados.  

Para se chegar na média ponderada multiplica-se cada valor do conjunto de 

dados pelo seu peso, ou seja, a média ponderada é a soma do produto de cada valor 

pelo seu respectivo peso e dividido pelas somas dos pesos. Onde, Mp: Média 

ponderada; p1, p2,...pn: pesos; x1, x2,,...xn: valores dos dados. 

 

 

 

A tabela 4 apresenta a escala a partir da média ponderada como contributo para 

classificar os resultados relativos à Socialização e CC em sala de aula e a aplicação 

das Práticas da GC na sala de aula.  
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Tabela 4– Escala para análise dos resultados relativos à Socialização e CC e a aplicação das Práticas 
da GC em sala de aula. 

  
Nível de CC na sala de aula/ Nível de aplicação das 
Práticas de GC na sala de aula 

Estágios 
 

  
  

   
 

  Nível baixo x< 2,0 
 

  Nível médio 2,1≥ x≥ 4,0 
 

  Nível alto x>4,0 
 

Fonte: Elaborada pela autora (2019).  

 

De acordo com Triola (1998), são inúmeras as ocasiões em que se pode atribuir 

valores com graus diferenciados dada a relevância, o que necessita que seja realizado 

o cálculo da média ponderada. O que vem a ser a média gerada entre os valores 

envolvidos por pesos diferentes, assim, o procedimento para média ponderada deve 

ser a atribuição do peso em primeiro lugar. 

 

Tabela 5- Atribuição de Pesos em conformidade com o grau de relevância. 

Grau de relevância -SCC Peso 

Total desacordo 0 

Bastante em desacordo 1 

Mais em acordo do que em desacordo 2 

Bastante em acordo 3 

Total acordo 4 

Fonte: Elaborada pela autora (2019).  

 

Tem-se o procedimento para a média ponderada referente ao instrumento 

direcionado a associação das Práticas da GC as Práticas pedagógicas na sala de aula. 
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Tabela 6- Atribuição de Pesos em conformidade com o grau de relevância. 

Grau de relevância –PGC Peso 

Não aplica 0 

Aplica pouco 1 

Aplica 2 

Aplica muito 3 

Aplica fortemente 4 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

A média de avaliação é calculada conforme a fórmula a seguir. 

w = peso da opção de resposta 
x = contagem de respostas por opção de resposta 

x1w1 + x2w2 + x3w3 + ⋯ … . +xnwn

w1 + w2 + w3 + ⋯ . . +wn
 

 

Tabela 7- Média Ponderada dos Instrumentos da Pesquisa. 

Instrumento Média Ponderada Geral do 
Instrumento 

Socialização e CC do Professor na sala de aula  
3,47 

 
Práticas de GC aplicadas na sala de aula 

 
1,82 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS QUALITATIVOS 

 

A análise qualitativa dos dados obtidos foi realizada por meio da proposta de 

Bardin (2011) acerca da análise de conteúdo, em que os documentos das escolas, as 

respostas e as narrativas dos professores participantes da pesquisa foram verificadas 

por meio da criação de categorias. Descritos e subcategorias que possibilitam a 

interpretação bem como a compreensão das similaridades e especificidades dos 

sujeitos que compõem a amostra. Ratifica-se que, a análise documental desenvolvida 

quanto aos PPP das sete escolas, também foram analisados pela abordagem de Bardin 

(2011), sendo promovida uma identificação de categorias quanto aos documentos. 

Para implementação da análise qualitativa na abordagem de análise de 

conteúdo recorreu-se ao software IRaMuTeQ (Interface de R pour les Analyses 
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Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), considerando-se as análises que 

o mesmo possui, como a análise lexical automática das palavras presentes nas 

respostas discursivas: método da classificação hierárquica descendente (CHD), a 

análise de similitudes e nuvem de palavras. Ao referir-se ao software IRaMuTeQ, 

Carmargo; Justo e Iramuteq (2013), afirmam que este possibilita diferentes análises de 

dados textual desde a simples até a CHD.  

Os dados resultaram da análise de Classificação Hierárquica Descendente 

(CHD) e, por consequência, da Análise Fatorial de Correspondência (AFC). O software 

permite realizar, de modo automático, a análise lexical de conteúdo. Para isto, o 

programa organiza as palavras características do discurso por classes, tornando 

possível o trabalho do pesquisador perante um grande corpus de dados. 

A partir dessa análise tornou-se possível começar a traçar interpretações acerca 

das formações de cada classe, assim como buscar compreender as aproximações e 

distanciamentos entre as classes concebidas. Com o dendograma tornou-se possível 

a visualização das palavras com a maior porcentagem quanto à frequência média entre 

si e diferentes entre elas. Esse dicionário de palavras proporcionou, através da 

utilização do qui-quadrado (χ2), a análise das palavras que apresentaram valor maior 

que 3,84 e p< 0,0001. 

Após essa etapa de processamento dos dados iniciou-se a fase de análise de 

dados, que utilizou como base os preceitos de uma abordagem de pesquisa qualitativa 

direcionada por seis passos. 

 Passo 1: organização e preparo dos dados para a análise, etapa realizada 

por meio das orientações para a confecção do corpus;  

 Passo 2: leitura de todos os dados, com releituras para avaliação do 

conteúdo transcrito;  

 Passo 3: análise detalhada com o processo de codificação, realizado no 

software IRaMuTeQ que confeccionou o dicionário de palavras;  

 Passo 4: utilização do processo de codificação para descrever o cenário 

ou as pessoas e as categorias ou temas para análise, com avaliação de todas as 

classes apresentadas no dendograma; 

 Passo 5: informação de como a descrição e os temas são representados 

na narrativa qualitativa, sustentados pela literatura consultada após a análise das 

categorias;  
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 Passo 6: extração do significado dos dados e, após sua análise, 

apresentação dos resultados pelo pesquisador por meio de sua interpretação pessoal 

sustentada na literatura. 

Pela leitura das palavras em destaque e de sua inserção nos segmentos dos 

textos foi possível alcançar os objetivos da pesquisa primária, voltada a entender como 

o professor dos anos iniciais compartilha o conhecimento com os alunos por meio da 

socialização na concepção da GC em sala de aula. 

A Análise de Similitude baseia-se na teoria dos gráficos e é utilizada basicamente 

para descrever representações sociais (base de questionários de investigação). O 

objetivo desta análise é estudar a proximidade e a relação entre os elementos de um 

conjunto. Suas formas apresentadas como “árvores de máxima” (número de ligações 

entre dois itens que se deslocam) procuram o menor número possível de ligações para 

chegar a um gráfico de conexões sem ciclo (MARCHAND; RATINAUD, 2012). 

A partir destas ligações possibilita a representação de uma árvore sem ciclo, 

árvore máxima ou árvore de concorrências, criada pelas extremidades mais fortes do 

gráfico. Obteve-se a comparação de palavras semelhantes ou expressões de palavras 

que mais se repetem, uma análise visualmente simples das palavras de maior 

frequência nos seguimentos de textos analisados pode também ser observada na 

nuvem de palavras. 

A Nuvem de palavras representa de forma gráfica a organização e o 

agrupamento das palavras-chave presentes no corpus. O compartilhamento e a 

construção do conhecimento na sala de aula por meio da associação entre as práticas 

da GC e as pedagógicas. Trata-se de uma análise lexical simples cuja estrutura da 

figura é criada em função da quantidade numérica de ocorrências que cada palavra tem 

no resultado da análise efetuada pelo software, após o processamento automático do 

corpus. Quanto maior e mais centralizada estiver uma palavra na nuvem maior é o grau 

de sua evocação pelos sujeitos. Ao passo que quanto mais afastada e menor seu 

tamanho menor é o seu grau de evocação (CAMARGO; JUSTO; IRAMUTEQ, 2013).  

 

3.5 CARACTERÍSTICA DA AMOSTRA 

 

A pesquisa teve como população os professores que atuam do 1º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental. O recorte para a amostra desta pesquisa refere-se aos 

professores de 1º a 5º ano atuantes no município de Paiçandu-PR, que aceitaram 
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voluntariamente participar deste estudo. Foram entregues 108 questionários de cada 

instrumento, num período de sete (07) dias úteis, dentro da composição das respostas 

notou-se a obtenção de uma amostra de 40 questionários que retornaram, e 26 destes 

tiveram respondidas as questões abertas. 

Os sujeitos participantes para a análise quantitativa foram 40 professores de 1º 

ao 5º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas do município de Paiçandu-PR, 

sendo 100% do sexo feminino, com idade entre 24 a 59 anos. Destas professoras, 26 

compõem a amostra para análise qualitativa, e obteve-se que 22 são professoras 

formadas em Pedagogia, 1 em Biologia, 1 em Educação Física,1 em História e 1 em 

Ciências Biológicas. Todas as professoras que caracterizam a amostra deste estudo 

são do Ensino Fundamental e participaram de modo voluntário do preenchimento das 

informações, bem como consentiram com a utilização dos dados (Termo de 

Consentimento de Livre Esclarecimento- TCLE). O anonimato pode ser garantido por 

meio da designação de professor com numeração sequencial (Professor_1, 

Professor_2, ..., Professor_26).  

No intento de identificar o perfil das professoras participantes, fez-se necessário 

informar a faixa etária. De acordo com os dados do gráfico 1, 17,5% das professoras 

encontram-se entre 20 a 29 anos, 30% entre 30 a 39 anos, 27,5% entre 40 a 49 anos, 

22,5% entre 50 a 59 anos, e 2,5% (1) declararam-se acima de 60 anos. 

 

Gráfico 1 - Faixa etária dos professores participantes.

 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Os dados revelam que os sujeitos responsáveis pela função de professores de 

1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I do município de Paiçandu-PR, cuja faixa etária 

situa-se, principalmente, entre 30 a 59 anos (80%). 
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Tabela 8 – Cursos de graduação dos professores. 

Curso Frequência dos 
respondentes 

Porcentagem dos 
respondentes 

Pedagogia 27 67,50% 
Ciências Biológicas 2 5% 

Letras 4 10% 
História 2 5% 

Geografia 1 2,50% 
Educação Física 1 2,50% 

Biologia 1 2,50% 
Educação Especial 1 2,50% 

Nenhuma 1 2,50% 
Total 40 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

 

Em relação ao grau de escolaridade dessas professoras, segundo os dados da 

tabela 6, 67,50% (27) dos participantes afirmaram ter o curso de Pedagogia, 5% 

Ciências Biológicas, 10% Letras, 5% História, 2,50% Geografia, 2,50% Biologia, 2,50% 

Educação Física, 2,50 % Educação Especial e 2,50% nenhuma graduação. 

 

Tabela 9– Cursos de especialização dos professores. 

Curso de Especialização 
Frequência dos 
respondentes 

Porcentagem dos 
respondentes 

Didática do Ensino Superior 2 5% 
Educação Especial 8 20% 
Psicomotricidade 6 15% 
Psicopedagogia 2 5% 
Gestão e Atendimento Especializado 4 10% 
Artes 4 10% 
AEE Neurociência 4 10% 
Anatomia e Histologia 2 5% 
Gestão Educacional 6 15% 
Educação Infantil 1 2,50% 
Nenhuma 1 2,50% 
Total 40 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Nota-se que 97,50% das professoras encontram em um nível de escolaridade 

em comum (curso superior e pós-graduação). No que se relaciona à área de formação 

foi perceptível que a maioria pertence às Ciências Humanas, cujos cursos mais citados 

foram: Pedagogia, Letras, História, Geografia. As demais áreas do conhecimento 

citadas pelas professoras foram: Ciências Biológicas e Exatas. 
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Gráfico 2 – Professores que possuem Mestrado.

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

 Com relação aos cursos de mestrado e doutorado apenas 5% dos professores 

declaram possuir Mestrado, vindo a ser mestres em Educação. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS ENCONTRADOS 

  

4.1 REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

A busca em todos os mecanismos resultou em 296 artigos e 100% foram 

encontrados em bases de dados nacionais. A maior quantidade de artigos encontrados 

foi na base de dados da Scielo (77%) relacionados aos termos “construção do 

conhecimento and escola”. Na base de dados Capes o termo gestão do conhecimento 

and aquisição do conhecimento e gestão do conhecimento and tipos de conhecimento 

foram os que mais obtiveram resultados.  

Após a análise dos artigos – título, resumo e palavras-chave – foram 

desconsiderados 286 artigos. O quadro 5 apresenta os dez artigos selecionados para 

a pesquisa, destacando os seus autores, título dos artigos, ano da publicação, periódico 

e síntese da pesquisa. 

 

Quadro 5 - Artigos remanescentes após a análise. 

AUTORES TÍTULO DO 

ARTIGO 

ANO DA 

PUBLICAÇÃO 

PERIÓDICO/EV

ENTO 

SÍNTESE DA PESQUISA 

Maria 
Aparecida 
Silva 
 

Reestruturação 
produtiva, 
currículo, 
transversalidade 
do conhecimento e 
ensino e 
aprendizagem por 
projetos de 
trabalhos. 

2009 Revista das 
Áreas de 
Humanidade do 
Centro 
Universitário de 
Belo Horizonte.  

Discute-se a relação entre 
currículo, transversalidade 
do conhecimento e 
metodologia de ensino e 
aprendizagem por projetos 
de trabalho, explicitando a 
concepção de ensino e 
aprendizagem por projeto 
de trabalho. 
 

Patrícia 
Alexandra da 
Silva 
Ribeiro Samp
aio 

Clara 
Pereira Couti
nho 

 

O professor como 
construtor do 
currículo: 
integração da 
tecnologia em 
atividades de 
aprendizagem de 
matemática. 

2015 Revista 
Brasileira de 
Educação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para integrar com sucesso 
a tecnologia educativa nas 
aulas, desenvolver o 
conhecimento pedagógico 
e tecnológico do conteúdo 
(TPACK), existem 
taxonomias de atividades 
de aprendizagem 
baseadas no conteúdo, na 
ideia do professor como 
construtor do currículo. 
 

Rosilene 
Agapito 
Llarena; Meid
e Nóbrega 
Duarte; 

A arquitetura da 
informação à luz da 
teoria de Piaget: 
uma possibilidade 
epistemológica 

2016 Perspectivas em 
Gestão & 
conhecimento 

Ressalta-se a aplicação da 
Teoria de Piaget na 
Arquitetura da Informação 
com o intuito de contribuir 
para o entendimento do 
processo de aquisição do 
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Suzana 
Lucena Lira 

para a gestão do 
conhecimento. 

conhecimento ao explorar 
um determinado ambiente 
de informação, e 
consequentemente com a 
GC. 

Henrique 
Guilherme 
Scatolin 

A 
gestão do conheci
mento nas 
organizações: O 
legado de Nonaka 
e Takeuchi. 
 

2015 Perspectivas em 
Gestão & 
conhecimento 

Este artigo enfoca a GC 
nas organizações a partir 
da teoria desenvolvida 
pelos japoneses Nonaka e 
Takeuchi. A partir de 
contextualização sobre 
esta gestão apontado 
a espiral do conhecimento 
e seus quatro modos de 
conversão do 
conhecimento. 

Nara 
Medianeira 
Stefano; 
Simone 
Sartori  
 

A gestão do 
conhecimento e o 
capital intelectual: 
Enfoque teórico 
para discussão. 
 

2016 Ingenieria 
Industrial 

Este artigo vem apresentar 
o objetivo de discutir a 
importância do capital 
intelectual (CI) e da GC) 
nas organizações, bem 
como sua relação. Além de 
mostrar a ligação dos ativos 
intangíveis e os objetivos 
estratégicos, permitindo um 
entendimento acerca do 
tema. 

Hélder Fanha 
Martins;  Ana 
Cristina 
Ferreira 
 
 
 

Capital intelectual 
e o ensino 
superior: Análise e 
perspectivas. 

 

2015 Perspectivas em 
Gestão & 
Conhecimento 

O presente estudo tem 
como principal objetivo 
analisar o estado do capital 
intelectual numa instituição 
de ensino superior através 
da elaboração de 
indicadores que permitam 
avaliar o capital intelectual 
de um curso de mestrado 
dessa instituição. 

Victoria Maria 
Brant 
Ribeiro; Adria
na Maria 
Brant Ribeiro 

A aula e a sala de 
aula: um espaço-
tempo de produção 
de conhecimento. 

2011 Revista do 
Colégio 
Brasileiro de 
Cirurgiões 

Compreende-se que o 
exercício da docência 
deve, necessariamente, 
incluir momentos de 
reflexão e crítica sobre as 
formas e o significado de 
ensinar, de trazer o outro 
para a sua perspectiva e 
com o outro também pode 
aprender.  São 
apresentados métodos e 
técnicas que podem 
transformar estes 
momentos em 
oportunidades para 
construir conhecimento. 

Ana Lúcia 
Pereira 
Baccon; Serg
io De Mello 
Arruda 

Estilos de gestão 
da sala de aula: 
uma análise a partir 
da ação docente. 

2015 Práxis Educativa O estudo pretende analisar 
e interpretar a ação de 
professores de Física do 
Ensino Médio em sala de 
aula. Tendo por base as 
definições apresentadas 
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por Gauthier (1998) e por 
Tardif (2002). Através de 
relatos sobre a ação destes 
busca-se descrever como 
acontecerão a gestão da 
classe e a GC em suas 
aulas. 

Alonso 
Bezerra de 
Carvalho 

A relação 
professor-aluno e a 
amizade na sala de 
aula: por outra 
formação humana 
na escola. 

2015 Revista Espaço 
Acadêmico 

Destacam-se algumas 
ideias referentes à relação 
professor-aluno na sala de 
aula, tendo o tema da 
amizade como uma 
possibilidade para se 
enfrentar os desafios que 
ali se apresentam, na 
tentativa de articulá-la com 
a possibilidade de repensar 
a didática na atualidade e, 
assim, contribuir para uma 
formação humana crítica 
no campo da educação. 

Raimundo 
Paulino da 
Silva 
 

A escola enquanto 
o espaço de 
construção do 
conhecimento. 

2012 Revista Espaço 
Acadêmico 

Pretende fazer uma 
reflexão acerca da 
informação, do 
conhecimento e 
aprendizagem escolar. 
Enfatizando o ponto de 
vista teórico da escola e 
seu papel histórico de 
ensinar. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Entre os periódicos que mais se repetem, tem-se a Revista Perspectivas em 

Gestão & conhecimento, com três (03) artigos, a Revista Espaço Acadêmico com dois 

(02) artigos. Com relação ao ano que apresentou um maior número de publicações, 

tem-se o ano de 2015 com cinco (05) artigos e o ano de 2016 com dois (02) artigos 

publicados. 

 

Quadro 6- Objetivos dos trabalhos analisados na revisão sistemática. 

AUTORES OBJETIVOS 

Maria Aparecida Silva 
(2009). 
 

Explicitar a concepção de ensino e aprendizagem por projeto de 
trabalho de que se trata e das relações entre esta, o currículo e a 
exigência da transversalidade do conhecimento no trato da realidade. 

Patrícia Alexandra da Silva 
Ribeiro Sampaio; Clara 
Pereira Coutinho (2015). 

 

Refletir, por meio de vários estudos, quais tecnologias devem ser 
usadas pelos professores de acordo com objetivos, conteúdos e 
pedagogias específicas para ter um efeito positivo na aprendizagem 
dos alunos sobre as atividades baseadas no conteúdo que melhor se 
enquadram com essas tecnologias. 

Rosilene Agapito 
Llarena ; Meide Nóbrega 

Contribuir para o debate relacionado à pesquisa em GC e AI em que 
a abordagem da maneira de raciocínio e mudança conceitual vem 
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Duarte ; Suzana Lucena Lira 
(2016). 

estar intimamente ligada à questão da construção do conhecimento e 
da aprendizagem dos usuários em um ambiente de informação. 

Henrique Guilherme Scatolin 
(2015). 

Realizar uma revisão de literatura na obra intitulada Criação de 
Conhecimento na Empresa, enfocando a visão destes autores sobre 
o conceito de conhecimento organizacional, como ele pode ser usado 
e como este é fundamental para a vantagem competitiva de qualquer 
organização. 

Nara Medianeira Stefano ; 
Simone Sartori (2016).  
 

Discutir a importância do CI e da GC nas organizações, bem como 
sua relação. Além de mostrar a ligação dos ativos intangíveis e os 
objetivos estratégicos. 

Hélder Fanha Martins, ;  Ana 
Cristina Ferreira (2015). 
 

Analisar o estado do capital intelectual numa instituição de ensino 
superior através da elaboração de indicadores que permitam avaliar o 
capital intelectual de um curso de mestrado dessa instituição. 

Victoria Maria Brant 
Ribeiro; Adriana Maria Brant 
Ribeiro (2011). 

Apresentar métodos e técnicas que possibilitam transformar estes 
momentos em oportunidades para construir conhecimento. 
 

Ana Lúcia Pereira 
Baccon ; Sergio De Mello 
Arruda (2015). 

Analisar e interpretar a ação de professores do Ensino Médio em sala 
de aula. 
 

Alonso Bezerra de Carvalho 
(2015). 

Pensar a prática pedagógica contemporânea, destacando algumas 
ideias referentes à relação professor-aluno na sala de aula, como uma 
possibilidade para se enfrentar os desafios. 

Raimundo Paulino da Silva 
(2012). 

Fazer uma reflexão acerca da informação, conhecimento e 
aprendizagem escolar. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A partir do quadro 7 observa-se que cada artigo apresenta um foco específico 

de trabalho. 

 

Quadro 7- Palavras-chave dos artigos analisados na revisão sistemática. 

AUTORES PALAVRAS-CHAVE 

Maria Aparecida Silva (2009). Ensino e Aprendizagem, Currículo, Projetos De Trabalho. 
 

Patrícia Alexandra da Silva 
Ribeiro Sampaio; Clara 
Pereira Coutinho (2015). 

Ensino. Aprendizagem. Métodos. Educação. 

Rosilene Agapito 
Llarena ; Meide Nóbrega 
Duarte ; Suzana Lucena Lira 
(2016). 

Tecnologia Educativa; TPACK; Atividades De Aprendizagem. 
 

Henrique Guilherme Scatolin 
(2015). 

Conhecimento. Capital Intelectual. Instituições De Ensino Superior. 
Modelos De Mensuração Do Capital Intelectual. 

Nara Medianeira Stefano ; 
Simone Sartori (2016).  

Capital Intelectual, Gestão Do Conhecimento, Ativos Intangíveis, 
Competitividade. 

Hélder Fanha Martins, ;  Ana 
Cristina Ferreira (2015). 

Conhecimento Organizacional. Espiral Do Conhecimento. Trabalho 
Em Equipe. 

Victoria Maria Brant 
Ribeiro; Adriana Maria Brant 
Ribeiro (2011). 

Gestão Do Conhecimento. Arquitetura Da Informação. Aquisição Do 
Conhecimento. Epistemologia Genética. 

Ana Lúcia Pereira 
Baccon ; Sergio De Mello 
Arruda (2015). 

Formação De Professores. Saberes Docentes. Estilos De Gestão Do 
Ensino E Da Aprendizagem. 
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Alonso Bezerra de Carvalho 
(2015). 

Didática; Pluralidade; Prática Pedagógica; Ética; Alteridade; 
Epistemologia.  

Raimundo Paulino da Silva 
(2012). 

Escola; Conhecimento; Aprendizagem. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

O quadro 8 apresenta as palavras-chave dos artigos analisados, não obtendo 

nenhum termo comum em todos os artigos. Apenas palavras-chave utilizadas mais de 

uma vez pelos autores foram: “Capital Intelectual”, “Gestão do Conhecimento”, 

“Aprendizagem”, “Epistemologia”, “Educação”, “Conhecimento”.  

 

Quadro 8- Dimensões avaliadas na investigação da GC nos trabalhos analisados na revisão sistemática. 

AUTORES DIMENSÕES AVALIADAS 

Maria Aparecida Silva (2009). 
 

Relação professor-aluno repensando a didática na atualidade de 
maneira a contribuir para uma formação humana que venha a ser 
crítica e inovadora no campo da educação.  
 
 

Patrícia Alexandra da Silva 
Ribeiro Sampaio; Clara 
Pereira Coutinho (2015). 

Os professores como construtores do currículo. 
 
 
 

Rosilene Agapito 
Llarena ; Meide Nóbrega 
Duarte ; Suzana Lucena Lira 
(2016). 

Teoria Piagetiana: ajudar a aprender a buscar informações 
significativas na construção do conhecimento. 
 
 
 

Henrique Guilherme Scatolin 
(2015). 

O conhecimento organizacional como sendo de fundamental para a 
vantagem competitiva em uma organização. 
 

Nara Medianeira Stefano; 
Simone Sartori (2016).  
 

A ligação dos ativos intangíveis e os objetivos estratégicos se 
permitem um entendimento acerca do tema e a relação entre a 
Capital Intelectual e Gestão do Conhecimento. 
 

Hélder Fanha Martins;  Ana 
Cristina Ferreira (2015). 

Análise teórica sobre o capital intelectual nos cursos de mestrado. 
 
 

Victoria Maria Brant 
Ribeiro; Adriana Maria Brant 
Ribeiro (2011). 

Reflexão e crítica sobre as formas e o significado de ensinar e 
aprender em sala de aula. 

Ana Lúcia Pereira 
Baccon ; Sergio De Mello 
Arruda (2015). 

A ação de professores procurando descrever como eles realizavam 
a gestão da classe e a gestão do conteúdo em suas aulas. 
 

Alonso Bezerra de Carvalho 
(2015). 

A relação professor-aluno e sua importância no campo pedagógico. 
  

Raimundo Paulino da Silva 
(2012). 

A escola como espaço de construção do conhecimento 
sistematizado. 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Em relação às dimensões avaliadas (quadro 8), Maria Aparecida Silva (2009) e 

Alonso Bezerra de Carvalho (2015) avaliaram a relação professor-aluno. Já Patrícia 

Alexandra da Silva Ribeiro Sampaio e Clara Pereira Coutinho (2015) avaliaram os 

professores como construtores do currículo. Rosilene Agapito Llarena, Meide Nóbrega 

Duarte e  Suzana Lucena Lira (2016) analisaram a Teoria Piagetiana na construção do 

conhecimento. Henrique Guilherme Scatolin (2015) avaliou o conhecimento 

organizacional como vantagem competitiva. Victoria Maria Brant Ribeiro e Adriana 

Maria Brant Ribeiro (2011) identificaram as formas e significados de ensinar e aprender 

em sala de aula. Ana Lúcia Pereira Baccon e Sergio De Mello Arruda (2015) 

investigaram a ação dos professores na gestão da classe e a gestão do conteúdo em 

suas aulas. Raimundo Paulino da Silva (2012) pesquisou a escola como um espaço de 

construção do conhecimento. 

 

Quadro 9- Tipo de pesquisa e métodos de investigação utilizados para se investigar o que cada autor 
buscou trazer em sua pesquisa nos trabalhos analisados na revisão sistemática. 

AUTORES TIPO DE PESQUISA MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO UTILIZADO 

Maria Aparecida 
Silva (2009). 
 

Pesquisa bibliográfica Análise das exigências de mudanças no 
currículo, na abordagem do processo ensino 
e aprendizagem e o resgate das 
possibilidades inovadoras por projetos de 
trabalho.  
 

Patrícia Alexandra 
da Silva 
Ribeiro Sampaio; 
Clara 
Pereira Coutinho 
(2015). 

Exploratória descritiva Análise da Taxonomia baseada nas 
atividades de aprendizagem. 

Rosilene Agapito 
Llarena ; Meide 
Nóbrega Duarte ; 
Suzana Lucena Lira 
(2016). 

Pesquisa bibliográfica Estabelecer a possibilidade de interação 
entre a GC e a AI baseadas nos trâmites 
lógicos de Piaget sobre a construção do 
conhecimento, que propiciou atingir a fase 
de considerações finais contendo reflexões 
para motivar discussões posteriores.   
 

Henrique Guilherme 
Scatolin (2015). 

Revisão da literatura Sobre Criação de Conhecimento na 
Empresa. 
 

Nara Medianeira 
Stefano ; Simone 
Sartori (2016).  
 

Pesquisa bibliográfica Foram utilizadas as bases (Emerald, Web of 
Science, Scopus, Science Direct) do Portal 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) para 
fazer as buscas da pesquisa, tendo como 
métodos de coleta de dados a Internet – 
revistas e artigos científicos. 
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Hélder Fanha 
Martins, ;  Ana 
Cristina Ferreira 
(2015). 
 
 
 

Pesquisa bibliográfica A fazer o levantamento do “estado da arte”, 
em que se inclui a análise de diferentes 
modelos de capital intelectual. Assim, 
elaborou-se uma proposta de modelo, 
através da definição de indicadores, 
procedendo-se à sua aplicação num estudo 
de caso, numa instituição de ensino superior 
pública portuguesa. 

Victoria Maria Brant 
Ribeiro; Adriana 
Maria Brant Ribeiro 
(2011). 

Exploratória descritiva Reflexão sobre os métodos de ensinar e 
aprender. 

Ana Lúcia Pereira 
Baccon ; Sergio De 
Mello Arruda (2015). 

Exploratória No contexto escolar por meio da observação 
e da gravação de aulas de três professores 
que lecionam a disciplina de Física em dois 
colégios da região central na cidade de 
Londrina- Paraná- Brasil. 
 

Alonso Bezerra de 
Carvalho (2015). 

Pesquisa bibliográfica Técnica de sistematização descritiva, não 
privilegiando a discussão e/ou crítica de 
conceitos e/ou práticas didático 
pedagógicas, mas condensando ideias e 
conceitos em uma forma daquilo que ela 
denomina de ideário pedagógico. 

Raimundo Paulino 
da Silva (2012). 
 

Pesquisa bibliográfica Análise 

teórica 

Reflexão pedagógica levando em conta a 
experiência docente nas diversas etapas da 
educação básica. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Através do quadro 9 verificou-se que a Pesquisa bibliográfica veio a ser a 

escolhida em seis (06) artigos como o tipo de pesquisa utilizada para investigação dos 

autores nos trabalhos analisados na revisão sistemática. 

Em relação aos resultados dos artigos analisados retorna-se ao objetivo da 

pesquisa de identificar, nos artigos publicados nas bases de dados Scielo e Capes, 

como o modelo SECI de conversão do conhecimento de Nonaka e Takeuchi (2008) 

pode ser reconhecido no ambiente da sala de aula de forma a contribuir para o CC 

neste ambiente. Com relação aos artigos analisados que pesquisaram a relação 

professor-aluno considera-se que Silva (2009), vem propor a continuidade de 

discussões e de proposições à luz dos avanços das discussões na área de ensino e 

aprendizagem. No que se referem às mudanças na proposta de currículo pressupõem 

sempre algum nível de inovação em metodologia de ensino e ambas adequações na 

organização do trabalho. 

Para Carvalho (2015), é a partir dessa ideia da diferenciação existente entre os 

indivíduos que se quer pensar uma prática pedagógica, didática, que possa levar em 

conta a sala de aula como um espaço do agir e da liberdade, da experimentação, da 
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liberdade para a criação de algo ainda não pensado, levando-os à construção do 

conhecimento. Tem-se entre os artigos que analisaram os professores como 

construtores do currículo, o de Sampaio e Coutinho (2015), que acreditam que o 

desenvolvimento profissional dos professores deve ser rico em experiências múltiplas 

na sala de aula, onde a investigação, o pensamento, o planeamento, a prática e a 

reflexão venham interferir diretamente na construção do currículo. Llarena; et al. (2016), 

descrevem a Teoria Piagetiana na construção do conhecimento, em que colocaram a 

figura do arquiteto da informação que é capaz de ajudar o usuário a aprender ou a 

buscar suas informações de maneira significativa na construção do conhecimento 

pessoal e organizacional. 

Os artigos que avaliaram o conhecimento organizacional como vantagem 

competitiva tem-se Scatolin (2015), que com base nas contribuições de Nonaka e 

Takeuchi (2008), vai enfocar que uma organização por si mesma não pode criar 

conhecimento sem a iniciativa do indivíduo e a interação que ocorre dentro do grupo. 

Ribeiro e Ribeiro (2011), avaliaram as formas e significados de ensinar e aprender em 

sala de aula, em que afirmaram que a inovação no modo de ensinar e de aprender vem 

a ser inadiável, fazendo-se necessário aceitar e adotar todo tipo de tecnologia que o 

mercado venha oferecer. No entanto, ainda há muita resistência relacionada às 

tecnologias educacionais inovadoras e aí têm algumas indagações, muito tempo de 

discussão e de reflexão sobre os motivos desta resistência.   

Bem como os artigos que avaliaram a ação dos professores na gestão da classe 

e gestão do conteúdo em suas aulas tem-se Baccon e Arruda (2015), que afirmaram 

que cada professor tem um jeito único de realizar a gestão de sala, tarefa que é 

essencial na busca em perceber como cada um realiza o direcionamento de sua 

disciplina em busca da interação, em que os autores conseguiram identificar as 

características de gestão particulares de cada professor. Silva (2012), vai avaliar a 

escola como espaço de construção do conhecimento, para tal, a autora buscou 

compreender os aspectos e elementos que a constitui, dentre eles o buscar o 

conhecimento e, mais especificamente, o grande papel do professor de criar estratégias 

e ambientes de aprendizagem, em especial, fazer que com as informações sejam 

transformadas em conhecimento. 

Dentre os artigos que analisam sobre o capital intelectual tem-se Martins e 

Ferreira (2015), estes autores concluíram que a excelência dos recursos humanos 

depende, em grande parte, dos recursos financeiros disponíveis, mas, para além destes 
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depende também das condições de trabalho e das perspectivas de carreira. Para  

Stefano e Sartori (2016), a carência de uma cultura organizacional direcionada ao 

conhecimento faz com que as organizações minimizem o capital intelectual e percam 

forças estratégias no mercado competitivo. Para que isso não venha a acontecer faz-

se necessário a criação de um ambiente organizacional focado no CC. 

 
 

4.2 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOCUMENTAL: OS PPP 

 

Nesta seção são apresentadas as relações de análise dos dados como 

resultados desta pesquisa quanto a análise documental dos PPP. Dentre as técnicas 

que se aplicam, referentes às análises qualitativas, abordou-se neste estudo e nesta 

sessão a análise documental que recorre a análise de documentos já escritos e de 

característica pública. A fonte utilizada nesta pesquisa possui as características de 

serem escritas, secundárias, pois são desenvolvidas por terceiros e contemporâneas, 

pois devem ser atualizadas (MARCONI; LAKATOS, 2017). Para os referidos autores, 

os documentos escritos oficiais são a fonte mais fiel dos dados.  

Os procedimentos de análise dos documentos seguiram a proposta de Bardin 

(2011) quanto a análise de conteúdo, no intuito de serem identificadas categorias em 

comum nos sete documentos analisados e utilizados como fontes. A análise dos PPP 

possibilitou destacar tanto a relevância deste documento quanto a necessidade da 

construção deste, em que se tem claro o objetivo da educação que é vislumbrada por 

cada organização de ensino. 

A análise documental do PPP das setes escolas públicas de Ensino 

Fundamental do sistema municipal de Paiçandu-PR tem como meta a participação 

coletiva: escola/aluno/família/comunidade para a efetivação de um processo de 

apropriação do conhecimento acumulado historicamente do ensino público. Essas sete 

escolas estão denominadas de: Escola A; Escola B; Escola C; Escola D; Escola E; 

Escola F e Escola G e localizadas na área urbana de Paiçandu-PR, distribuídas em 

diversos bairros da cidade. 
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Quadro 10- Quantidade total de turmas, alunos e professores. 

Escola 1º ano Nº de: 2º ano Nº de: 3º ano Nº de: 4º ano Nº de: 5º ano Nº de: Nºde 

Prof. 

 Turmas Alunos Turmas Alunos Turmas Alunos Turmas Alunos Turmas Alunos  

 
Escola 

A 

2 46 2 54 2 55 2 46 2 45 10 

 
Escola 

B 

5 99 5 129 4 120 4 109 3 88 21 

 
Escola 

C 

5 90 5 114 4 118 4 110 4 97 22 

 
Escola 

D 

2 51 2 47 2 65 2 51 2 49 10 

 
Escola 

E 

5 90 5 119 5 123 3 89 3 72 21 

 
Escola 

F 

5 91 4 107 4 15 3 97 3 88 19 

 
Escola 

G 

3 59 2 51 1 26 2 48 1 29 9 

Total 
Geral 

27 553 25 621 22 522 20 550 18 468 112 

Fonte: Elaborado pela autora (2019. 
 

A Escola A funciona em prédio próprio e oferece Ensino Fundamental do 1⁰ ao 

5⁰ ano. A escola possui cinco (05) salas de aula, sala de apoio pedagógico, duas (02) 

salas para Educação Infantil, sala de orientação, coordenação pedagógica e sala de 

professores e biblioteca no mesmo ambiente, sala da direção, secretaria, pátio coberto, 

quadra descoberta, cozinha, banheiros.  

A Escola B possui prédio próprio, com quadra esportiva coberta, sala da direção, 

coordenação e orientação conjugados, nove (09) salas de aula, laboratório de 

informática, sala de professores, sala de apoio pedagógico, uma (01) sala para 

educação infantil, secretaria, banheiros, cozinha, pátio coberto.  

A Escola C dispõe de prédio próprio, tem sala da direção, sala da coordenação 

e orientação conjugados, quinze (15) salas de aula, laboratório de informática, sala de 

professores, sala de apoio pedagógico, secretaria, banheiros, cozinha, pátio coberto e 

quadra esportiva coberta. 

A Escola D tem prédio próprio e oferta Ensino Fundamental do 1⁰ ao 5⁰ ano. A 

escola é composta por oito (08) salas de aula, sala multifuncional, sala de orientação, 
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sala de coordenação pedagógica e sala de professores, sala da direção, secretaria, 

pátio coberto, parque, cozinha, banheiros.  

A Escola E conta com prédio próprio, tem sala da direção, sala da coordenação 

e orientação conjugadas, onze (11) salas de aula, laboratório de informática, sala de 

professores, sala de apoio pedagógico, secretaria, banheiros, cozinha, pátio coberto e 

quadra esportiva coberta. 

A Escola F desfruta de instalações próprias e oferta Ensino Fundamental do 1⁰ 

ao 5⁰ ano. A escola é composta por nove (09) salas de aula, sala de recursos 

multifuncional, sala de apoio, sala de orientação, sala de coordenação pedagógica e 

sala de professores, sala da direção, secretaria, pátio coberto, parque, cozinha, 

refeitório, banheiros e quadra descoberta. 

A Escola G tem prédio próprio e oferta Ensino Fundamental do 1⁰ ao 5⁰ ano. A 

escola é composta por cinco (05) salas de aula, sala da direção, sala de orientação, 

sala de coordenação pedagógica conjugadas e sala de professores, secretaria, pátio 

coberto, parque, cozinha, banheiros e quadra coberta. 

O PPP é um documento institucional construído por todo o colegiado.  Ao realizar 

a análise documental percebeu-se que a elaboração dos PPP das sete (07) escolas 

municipais possui abordagem de categorias comuns, o que resultou nas categorias de 

análise deste estudo: Concepção de conhecimento; Aquisição do conhecimento; Papel 

do professor- socialização e externalização do conhecimento; Relação professor aluno; 

Sala de aula. 

Concepção de conhecimento: Esta categoria foi reconhecida nos PPP por 

meio da presença de uma descrição nos sete documentos e demonstra o conhecimento 

como um processo humano, histórico, incessante, de busca de compreensão, de 

organização, de transformação do mundo vivido e sempre provisório e que tem origem 

na prática do homem e nos processos de transformação da natureza. E, também, uma 

ação humana atrelada ao desejo de saber. Só o homem, por ser pensante, pode ser 

sujeito: somente ele pode desejar a mudança, porque só a ele lhe falta a plenitude. 

Aquisição do conhecimento: Na análise desta categoria, aquisição do 

conhecimento, identificada quanto as informações e descrições apresentadas nos PPP 

das sete escolas, foi possível verificar que existem definições muito próximas e de 

abordagem teórica similar, em que se reconhece que o processo de apropriação do 

conhecimento é envolvido simultaneamente na concepção de um sujeito que conhece, 

um objeto a ser conhecido, um modo particular de abordagem do sujeito em relação ao 
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objeto e uma transformação tanto do sujeito quanto do objeto. É necessário entender o 

objeto como realidade socialmente construída e compartilhada. 

De acordo com as informações do PPP da escola A, a teoria dialética do 

conhecimento, entendida, pressupõe a apropriação recíproca entre o sujeito e o objeto, 

já que é pela práxis do homem sobre o mundo que o homem se modifica e modifica o 

mundo que o cerca. 

Conforme consta no PPP da escola C, baseado na teoria dialética do 

conhecimento em que a ação educativa deverá levar em conta que: a prática social é 

a fonte do conhecimento; a teoria deve estar a serviço de e para uma ação 

transformadora; a prática social é o critério de verdade e o fim último do processo de 

conhecimento. 

Para a escola F, em seu PPP, respeitar a caminhada de cada sujeito de um 

determinado grupo é uma aprendizagem necessária e fundamental numa vivência 

dentro de uma perspectiva interdisciplinar, sendo necessário eliminar as barreiras que 

se criam entre as pessoas para o estabelecimento de uma relação dialógica. 

Segundo o PPP da escola D a opção de organização curricular, a partir de uma 

concepção de conhecimento interdisciplinar, possibilita uma relação significativa entre 

conhecimento e realidade, desmantela uma abordagem curricular burocraticamente 

pré-estabelecida e determina uma relação dialética entre a realidade local e o contexto 

mais amplo. 

Passa-se a reconhecer, por meio desta categoria, como descrito no PPP da 

escola B, que a atitude interdisciplinar é entendida nas escolas quanto a algo que deve 

estabelecer uma nova relação entre currículo, conteúdos e realidade. Sendo que os 

conteúdos são selecionados e desenvolvidos numa concepção em que se pressupõe 

que currículo e realidade interagem, influenciando-se mutuamente; os conteúdos 

escolares passam a ter significação uma vez que estes têm a ver com os sujeitos 

envolvidos, e passam a ser selecionados e desenvolvidos pelo professor com maior 

apropriação. 

No PPP da escola E define-se que na interdisciplinaridade ter-se-á uma relação 

de reciprocidade e de mutualidade que possibilitará o diálogo entre os interessados, 

proporcionando trocas generalizadas de informações e de críticas, contribuindo para 

uma reorganização do meio científico e institucional a serviço da sociedade e do 

homem. 
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Já nos escritos do PPP da escola G tem-se a definição explícita de que a 

qualificação, a formação e ampliação dos conhecimentos precisam estar envolvidos 

nesse processo, ao tratar do conhecimento de uma maneira unificada, cria a 

possibilidade de um entendimento melhor da realidade, contribuindo para a 

desalienação dos envolvidos, provocando, desta forma, a interação entre os sujeitos e 

ao mesmo tempo sendo condição necessária para sua própria efetivação. 

Papel do professor-Socialização e externalização do conhecimento: Ainda 

conforme a descrição do PPP da escola F, pensar o processo educativo – a função da 

educação exige dos professores, em primeiro lugar, conhecimento teórico de que as 

funções mentais superiores como a memória, planejamento, atenção, percepção e 

conduta – originam-se nas relações sociais, na coletividade (VYGOTSKY, 2007). Para 

que se faça na prática a integração dos conhecimentos ensinados na sala de aula com 

os conhecimentos apreendidos na vivência pelos educandos, precisa-se compreender 

que o conhecimento científico deve interferir e modificar o conhecimento apreendido no 

cotidiano da prática social imediata. É preciso superar a dicotomia entre escola e o 

mundo exterior a ela.  

Já a escola D relata em seu documento a necessidade de entender o 

desenvolvimento das formas superiores de comportamento como um processo 

vinculado ao desenvolvimento social e histórico. Diante desse preceito, a escola 

necessita oferecer aquilo que há de melhor para o aluno, ou seja, o conhecimento 

sistematizado, acumulado historicamente. Para Vygotsky (2007), no desenvolvimento 

cultural da criança toda função é primeiro Inter psíquica – constituída nas relações 

interpessoais para, então, tornar-se intrapsíquica – interiorizada.      

Assim, a escola é um lugar que tem a função de transmitir para seus alunos o 

saber sistematizado e construído historicamente pelos homens, o saber elaborado e a 

cultura erudita, ou seja, o saber científico, tal como descreve a escola E em seu PPP. 

Portanto, o cotidiano e o científico devem se integrar no processo escolar. No 

entanto, Gasparin (2005), explica que a função da educação escolar não consiste no 

ensino dos conhecimentos cotidianos, os quais podem ser apreendidos sem ela. A 

escola G vem elucidar em seu documento que os conteúdos escolares devem se 

constituir em necessidade pessoal e social, porque apreendidos podem ser instrumento 

de mudança social.  

Relação professor aluno: Por meio da compreensão do homem como ser 

social e histórico, a educação pode contribuir para o processo de humanização deste 
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homem, não o reduzindo a categorias individuais, isoladas e negativas. Ao conceber 

dotado de possibilidades incide em seu nível de desenvolvimento proximal a fim de que 

se aproprie do conhecimento científico. A formação de um homem humanizado requer 

do professor compromisso social e ético com o processo educacional. É preciso crer 

que todos os educandos, independentes da idade que têm, são capazes de aprender, 

conforme a descrição do PPP da escola A. 

No PPP da Escola C tem-se a definição da perspectiva Histórico – Cultural, em 

que o professor é responsabilizado e enaltecido como aquele que oferece condições 

ao aluno de ir além da realidade posta, que o faz exercitar sua criticidade e ir além da 

aparência dos fatos, buscando a essência do conhecimento apropriado por ele. 

Portanto, o objetivo da educação e do professor está em transmitir o conhecimento, 

promovendo a aprendizagem, o desenvolvimento intelectual e psicológico e, 

principalmente, a humanização dos indivíduos – que é decorrente desse processo.  

A partir da compreensão de que a criança é capaz, emerge no contexto escolar 

a necessidade de clareza sobre o que significa o processo de mediação do 

conhecimento pelo professor e pelo Atendente de Creche. A escola B, em seu PPP, 

afirma que a mediação consiste na atitude, na postura pedagógica do professor ao 

colocar-se como mediador que relaciona o conhecimento trazido da prática social com 

o conhecimento sistematizado historicamente e ensinado na escola. 

Respeitar os processos de aprendizagem de cada aluno e/ou de um determinado 

grupo de alunos é uma aprendizagem necessária e fundamental para quem está à 

frente aos processos educativos, segundo o PPP da escola D, sendo necessário 

eliminar as barreiras que se criam entre as pessoas para o estabelecimento de uma 

relação dialógica. A aprendizagem escolar implica uma constante reorganização de 

experiências, por isso é importante que o professor tenha domínio do quanto a criança 

ainda necessita para chegar a produzir determinadas atividades com autonomia. 

Assim, a escola F, em seu PPP, descreve que toda educação e toda ação 

educativa deve necessariamente estar precedida de uma reflexão sobre a sociedade, 

de uma análise da prática social imediata, de uma reflexão sobre o homem concreto – 

ser histórico para que se possa definir o tipo de homem que realmente se quer  formar. 

Educação significa ensinar para o aluno aprender e desenvolver as funções 

psicológicas superiores – as capacidades de socialização, integração e posicionamento 

diante da sociedade – a cidadania.  
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Reconhecer a educação enquanto trabalho não-material é determinante para o 

processo de humanização do próprio homem por meio da transmissão de 

conhecimentos. Por isso, a escola E defende ao reiterar no PPP a preocupação da 

educação, da escola  onde os profissionais ligados a esta escola devem pautar-se no 

conhecimento científico e em defesa de que sempre é preciso oferecer o que há de 

melhor para o aluno.   

Sala de aula: A categoria sala de aula pode ser facilmente percebida nos sete 

PPP das escolas, a partir da concepção de criança, que os experientes professores, 

mediadores do conhecimento precisam compreender como acontece a aprendizagem 

e ter clareza sobre a importância do papel educativo, do processo de ensino e 

aprendizagem. Entender como Vygotsky conceitua a aprendizagem em nível de 

desenvolvimento real e nível ou zona de desenvolvimento proximal e trazer esses 

fundamentos à execução da prática pedagógica.   

O nível de desenvolvimento real se constitui na expressão do conhecimento 

consolidado pela criança, ou seja, é a expressão daquilo que a criança já sabe. Se ela 

já sabe, se o conhecimento já está consolidado, não é preciso ensinar de novo. O nível 

ou zona de desenvolvimento proximal se manifesta por meio daquilo que a criança não 

consegue fazer sozinha, mas é capaz de fazer com a ajuda de alguém mais experiente.  

Esses fundamentos têm-nos permitido compreender que a aprendizagem é o 

resultado de um trabalho pedagógico – de ensino - planejado e desenvolvido a partir 

do diagnóstico sobre o nível ou zona de desenvolvimento proximal. Dessa forma, a 

aprendizagem não é um processo espontâneo. É um processo que requer a 

intervenção intencional do professor, de um ensino que faça a criança avançar naquilo 

que ela faz com ajuda, para que depois de ensinada possa fazer sozinha.   

Dessa forma, pode-se reafirmar que a aprendizagem é um processo de 

apropriação do conhecimento sistematizado historicamente e que se dá pela mediação 

daquele que já sabe que detém o conhecimento a ser ensinado. Esse processo de 

mediação e de apropriação do conhecimento se faz por meio da resolução de 

atividades significativas pela criança, ou seja, as atividades pedagógicas devem 

possibilitar à criança a reorganização do pensamento, a ampliação de seu 

conhecimento de mundo.  

A mediação do conteúdo escolar exige que o processo de ensino em sala de 

aula possibilite à criança buscar informações, organizá-las, relacioná-las, discuti-las 

com o Professor, com Atendente de Creche e com as demais crianças, de forma que 
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lhe possibilite a apropriação significativa do conhecimento. Que esse conhecimento 

seja incorporado ao seu mundo vivencial e intelectual e que ajude a criança a 

compreender a sua realidade humana e social. E, de posse desse conhecimento, tenha 

condições de interferir na prática social na qual está inserida.   

Conceber a criança como capaz de aprender significa proporcionar-lhe o acesso 

ao estudo do conteúdo escolar como atividade essencial, ou seja, desenvolver o 

processo de mediação do conhecimento. Isso significa criar as condições adequadas 

de educação: criar habilidades, capacidades e aptidões e necessidades que contribuam 

para o desenvolvimento do processo de humanização das crianças inseridas nos 

Centros de Educação Infantil e nas Escolas. 

Proposta Curricular que norteia a Ação do Estabelecimento: As sete (07) 

Escolas Municipais – que ofertam a modalidade de Ensino Fundamental – seguem as 

orientações da Secretaria Municipal de Educação, que encaminha a Proposta 

Curricular de acordo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, 

Resolução 7/2010 – CNE/CEB, em consonância com as Orientações Pedagógicas para 

os Anos Iniciais – SEED/2010 e Currículo Básico para a Escola Pública do Estado do 

Paraná – SEED/1990. A Proposta Curricular para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental é organizada por disciplina, contemplando conteúdos, eixos e objetivos a 

serem alcançados pelos alunos em cada série/ano. 

Por meio desta análise documental é possível notar que os PPP são documentos 

de suporte para o funcionamento das escolas, bem como  identificar a compreensão 

que os professores apresentam quanto a sua relevância na organização didática de 

suas práticas, no sentido de garantir a intencionalidade  de toda a organização do 

trabalho no ambiente escolar, construindo um espaço de reflexão que seja capaz de 

deixar claro qual é  a base teórica presente nos discursos e práticas pedagógicas da 

instituição educacional da qual fazem parte. 

Dentre os autores citados nos PPP das sete (07) escolas tem-se Saviani (1994), 

que descreve a educação como um fenômeno próprio dos seres humanos e está 

situada no campo do trabalho não material, pois, não se separa do ato de produção e 

não se reduz ao ensino. O ensino é educação e participa da natureza do processo 

educativo. “O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e indiretamente, em cada 

indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 

conjunto dos homens” (SAVIANI, 1994, p. 24).   
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O trabalho do professor vai assumir a sua relevância no processo da transmissão 

do saber historicamente acumulado pela humanidade. 

 

O trabalho educativo deve impulsionar novos conhecimentos e novas 
conquistas, a partir do nível real de desenvolvimento da criança – de seu 
desenvolvimento consolidado, daquilo que a criança já sabe. Por isso é que 
Vygotsky conclui que o bom ensino não é aquele que incide sobre o que a 
criança já sabe ou já é capaz de fazer, mas é aquele que faz avançar o que a 
criança já sabe, ou seja, que a desafia para o que ela ainda não sabe ou só é 
capaz de fazer com a ajuda de outros (CARRARA, 2004, p. 144).   

 

A tarefa principal da escola é trabalhar com os conhecimentos sistematizados, 

científicos, mas a partir da realidade, isto é, fazer com que os conceitos cotidianos 

ascendam aos científicos e estes desçam aos cotidianos para que se tornem científicos 

no cotidiano, por meio da mediação do professor. Para Gasparin (2005), esta deve ser 

uma das consequências da educação. O conhecimento sistematizado historicamente 

por meio de uma educação de qualidade, conforme expõe Facci (2004), em que 

práticas educacionais se tornam importantes para a composição da aprendizagem de 

conhecimentos científicos 

 

4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS 

 

A seguinte seção compõe-se de análises acerca dos dados coletados nas etapas 

da pesquisa. Inicia-se com uma apresentação dos dados relacionados ao perfil dos 

professores participantes, pertencentes as sete (07) escolas da rede municipal de 

Paiçandu-PR.  

Na sequência, apresentam-se as análises referentes à socialização e CC, bem 

como das práticas da GC que podem aplicar-se a sala de aula. Por fim, têm-se os 

resultados acerca dos aspectos intervenientes (facilitadores e inibidores), a 

socialização e compartilhamento e bem como as práticas de GC que podem ser 

adequadas à realidade da sala de aula durante o processo de ensino e aprendizagem. 

 

4.3.1 Análise de consistência dos dados do questionário 
 

Ao dispor-se em medir a confiabilidade e consistência dos dados originários de 

uma pesquisa certifica-se que a grande aplicação e aceitação no meio acadêmico do 

coeficiente alfa de Cronbach pode ser considerado um fator determinante para sua 
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adoção como ferramenta para estimação da confiabilidade (HORA; MONTEIRO; 

ARICA, 2010, p. 13). Como a sua utilização lançou-se nas ciências sociais aplicadas o 

que tende a proporcionar ampla aceitação por parte dos pesquisadores desta área do 

conhecimento (LOESCH; HOELTGBAUM, 2012). 

Para análise de consistência realizou-se a tabulação dos dados resultante da 

pesquisa. Cada uma das trinta e duas (32) questões contidas nos dois instrumentos de 

diagnóstico, o da socialização e CC em sala de aula e o das práticas da GC a serem 

aplicadas na sala de aula, foram transformados em itens de uma planilha. O valor do 

alfa de Cronbach sobre os trinta e dois (32) itens que representam a compreensão dos 

docentes sobre a socialização e o CC em sala de aula e a associação das práticas da 

GC com as práticas pedagógicas foi de 0,920. O valor citado representa um nível de 

consistência excelente segundo a escala de Loesch e Hoeltgbaum (2012). 

                                                                                    

Quadro 11- Resumo de processamento de casos e estatística de confiabilidade. 

  N % Alfa de Cronbach N de itens 

Válido 40 100 
 

32 

Excluídosa 0 0 0,92   
Total 40 100     

Nota: Exclusão de lista com base em todas as variáveis do 
procedimento.     

    Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Para a análise de consistência realizou-se a tabulação dos dados provenientes 

da pesquisa, em que as 32 variáveis em ambos instrumentos foram transformadas em 

itens de uma planilha. Segundo a escala de Loesch e Hoeltgbaum (2012) valor do alfa 

de Cronbach sobre os trinta e dois itens de 0,920 é excelente. Assim, esse valor 

representa um nível de consistência excelente segundo a escala elaborada pelos 

autores. 

Para melhor interpretação dos fatores procedeu-se a realização da rotação 

ortogonal do método Varimax, que possibilita uma interpretação mais fácil quando as 

correlações variável-dimensão são próximas +1 quando indica uma associação positiva 

ou –1 ao indicar uma associação negativa. Após a matriz rotação dos fatores (Rotated 

Component Matriz) permite uma classificação mais precisa das variáveis em cada uma 

das dimensões latentes. Dessa maneira, é possível chegar as dimensões. Após todo o 
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entendimento realizou-se uma análise para nomear as dimensões com o propósito de 

entender os resultados da pesquisa (Apêndice 3). 

 

                                Tabela 10 - Análise fatorial Varimax- Socialização e CC (SCC). 
  

Questões Dimensões 

1 2 3 4 5 

SCC 02 ,741     

SCC 12 ,618     

SCC 13 ,836     

SCC 14 ,745     

SCC 15 ,698     

SCC O7  ,769    

SCC 08  
 ,567    

SCC 10  ,670    

SCC 11  ,870    

SCC O1   ,783   

SCC 03    
,565 

  

SCC 04   ,847   

SCC 06    
,585 

  

SCC 05    ,920  

SCC 09     
,668  

 

SCC 16      
,793 

 
                               Método de rotação: Varimax com Normalização de Kaiser.  
                               Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Observa-se a organização de 5 (cinco) dimensões que são compostas pelas 

questões do questionário e passam a agrupar informações em comum sobre as 

relações das questões e a associação de respostas. Apresentam-se as questões 

agrupadas nas dimensões. 
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Quadro 12- Dimensão 1: Planejamento para o compartilhamento. 

Planejamento para o compartilhamento 

Consigo 
compartilhar o 
conhecimento que 
disponho com 
meu aluno na sala 
de aula. 

Participo 
ativamente da 
construção do 
Projeto Político 
Pedagógico 
(PPP) da 
Organização 
Escolar em que 
atuo. 

Meu Plano de 
Trabalho Docente 
(PTD) está 
relacionado ao 
que foi traçado no 
PPP em 
consonância à 
Base Nacional 
Comum 
Curricular-BNCC. 

Desenvolvo meus 
planos de aulas a 
partir de práticas 
compartilhadas 
com meus pares 
baseadas em 
experiências na 
sala de aula. 

Partilho práticas 
pedagógicas bem 
sucedidas com 
meus pares? 
Exemplifique 
quais práticas. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

O planejamento do professor conecta-se à ação de acompanhamento do mesmo 

e de acordo com a condução dos registros e as reflexões que são pertinentes a cada 

momento. O que pode interferir diretamente na tomada de decisão a partir destas e 

posteriormente da reutilização das informações levantadas durante o processo do 

planejar a prática docente. 

 

Quadro 13- Dimensão 2: Disseminação do conhecimento. 

Disseminação do conhecimento 

Desenvolvo 
atividades 
diferenciadas na sala 
de aula que visem 
contribuir para a 
construção do 
conhecimento do 
meu aluno. 

Utilizo recursos 
midiáticos na intenção 
de tornar minhas aulas 
mais dinâmicas e 
comunicativas. 
 

Incentivo meu aluno no 
processo de construção 
do conhecimento frente 
as suas dificuldades e ou 
facilidades. Planejo 
atividades diferenciadas 
visando o processo de 
construção do 
conhecimento dos 
alunos que apresentam 
algumas situações 
adversas. 

Planejo atividades 
diferenciadas visando o 
processo de construção 
do conhecimento dos 
alunos que apresentam 
algumas situações 
adversas. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Para disseminar é necessário flexibilidade e disposição para propagar o 

conhecimento de diferentes formas. O professor precisa preparar-se com recursos e 

conhecimento. 
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Quadro 14- Dimensão 3: Compartilhamento e Construção do Conhecimento (professor como gestor do 
conhecimento). 

Compartilhamento e Construção do Conhecimento (professor como gestor do conhecimento) 

Estou preocupado 
como acontece a 
construção do 
conhecimento em 
sala de aula. 

Conduzo meu aluno de 
forma coerente no 
processo de 
construção do seu 
conhecimento. 

Percebo-me capaz de 
auxiliar os alunos que 
apresentam dificuldades 
no processo de 
construção do 
conhecimento. 

Confio na minha 
capacidade de 
compartilhar o meu 
conhecimento tácito com 
os alunos em sala de 
aula. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Evidencia-se a necessidade de que o professor se sinta responsável por 

disponibilizar aos alunos as informações e os conteúdos para que possam ser 

reutilizados. Compartilhar não é transferir o conhecimento, mas aproveitar deste com 

os alunos no ambiente da sala de aula. 

Quadro 15- Dimensão 4: Apropriação do conhecimento para a aprendizagem. 

Apropriação do conhecimento para a aprendizagem 

Gosto de compartilhar meu conhecimento com 
os alunos para gerar igualdade de oportunidades 
para todos. 

Possibilito que os alunos expressem   suas 
opiniões e problemas, bem como suas 
dificuldades. 

Fonte: Elaborado pela  autora (2019). 

 

O professor compartilha conhecimento e garante igualdade de oportunidades na 

sala de aula. Para que de fato o aluno aproprie-se do conhecimento e seja de fato 

protagonista durante o processo de construção do conhecimento. 

 

Quadro 16- Dimensão 5: Apropriação do conhecimento para a aprendizagem. 

Equilibração do conhecimento 

Consigo identificar as dificuldades do meu aluno no decorrer do processo de construção do 
conhecimento na sala de aula? Explicite quais dificuldades? 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Ao professor cabe a tarefa de identificar quais alunos que se encontram em 

dificuldades no processo de equilibração para a construção do conhecimento. Após 

esta identificação contribuir de maneira concreta para que ocorra a equilibração durante 

o processo de ensino e aprendizagem. 

Na nomeação das dimensões é preciso atribuir algum significado de cada uma. 

Hair Anderson Tatham e Black (1998), dizem que esse processo envolve substantiva 

interpretação do padrão de cargas fatoriais para as variáveis. Os mesmos autores 
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afirmam que as variáveis com cargas maiores influenciam mais a seleção de nome ou 

rótulo para representar uma dimensão. A seguir tem-se a apresentação e interpretação 

das dimensões obtidas com a pesquisa. 

 

4.3.2 Análise das dimensões 
 

Esse subtópico refere-se à interpretação das 5 dimensões quanto a validação do 

modelo fatorial e são discutidos com comentários analíticos em relação aos itens de 

cada dimensão. Tais dimensões são as mais significativas para verificar da percepção 

dos professores quanto a socialização e o CC em sala de aula e a associação das 

práticas de GC com as práticas pedagógicas.  

Identificação das dimensões 
 

Quadro 17- Identificação das Dimensões Socialização e CC (SCC). 

Dimensões relacionadas a socialização e o CC em sala de aula: 
Dimensão 1: 
Planejamento para 
o 
Compartilhamento. 

 
 

Dimensão 2: 
Disseminação 
do 
Conhecimento. 
 

Dimensão 3: 
Compartilhamento 
e Construção do 
Conhecimento 
(professor como 
gestor do 
conhecimento). 
 

Dimensão 4: 
Apropriação do 
conhecimento 
para a 
aprendizagem. 
 

Dimensão 5: 
Equilibração do 
Conhecimento. 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A partir deste ponto realiza-se a análise, que tem como objetivo entender 

estatisticamente como o professor socializa e compartilha o conhecimento com os 

alunos em sala de aula, analisando fatores ligados a pesquisa em cada dimensão 

anteriormente identificada. Os resultados obtidos a partir da aplicação dos 

questionários foram analisados quantitativamente e qualitativamente.  

A tabela 11 mostra que a concentração das respostas obtidas se apresenta uma 

média demonstrativa a respeito da ação de compartilhar o conhecimento que o 

professor considera realizar em sala com o aluno. Trata-se de variáveis em que se 

sobressai a percepção dos professores quanto a socialização e o CC em sala de aula.  
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Tabela 11 - Dimensão 1: Planejamento para o Compartilhamento. 

 
Questão Média Mediana Desvio Padrão  N 
Consigo compartilhar o conhecimento 
que disponho com meu aluno na sala 
de aula. 

4,53 5,00 ,640 40 
 
 

Participo ativamente da construção do 
Projeto Político Pedagógico (PPP) da 
Organização Escolar em que atuo. 

3,65 4,00 1,122 40 
 
 
 

Meu Plano de Trabalho Docente (PTD) 
está relacionado ao que foi traçado no 
PPP em consonância à Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC). 

4,35 5,00 ,921 40 
 
 
 
 

Desenvolvo meus planos de aulas a 
partir de práticas compartilhadas com 
meus pares baseadas em experiências 
na sala de aula. 

4,48 5,00 ,716 40 
 
 
 
 

Partilho práticas pedagógicas bem 
sucedidas com meus pares? 

4,28 4,50 ,816 40 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Para demonstrar e avaliar o padrão médio do ponto de vista dos respondentes 

foram calculados a média, mediana e o desvio padrão para a Dimensão 1: 

Planejamento para o Compartilhamento, preservando as variáveis já́ citadas na Tabela 

16. Nesta pesquisa observou-se que nesta dimensão a maior média 4,53 é a que se 

refere ao compartilhar o conhecimento em sala de aula, em contrapartida a que ficou 

com a média menor 3,65 está relacionada à participação ativa do professor na 

elaboração do PPP, esta mesma variável apresentou o maior desvio padrão com 

relação à média 1,122. 

Observa-se que os resultados obtidos para a Dimensão 1: Planejamento para o 

Compartilhamento, nas questões que envolvem o CC na sala de aula, planejamento do 

PPP, do plano docente e das estratégias para desenvolver os planos de aula por parte 

dos decentes. Conforme os resultados estatísticos, nota-se que a maioria dos 

professores identifica a importância dessas ações como necessárias e pertencentes à 

sua prática pedagógica. Isto porque os itens avaliados pelos participantes desta 

pesquisa referem-se a pontos positivos, identificados na média, que resultaram na 

possibilidade de analisar que os professores desta amostra reconhecem a importância 

do planejamento, da estruturação dos seus planos de aula e da vinculação com o 

processo de compartilhar conhecimento entre pares. 
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É possível identificar que associar o planejamento com o CC torna relevante 

refletir a respeito da formação do professor, já que é sabido que ainda hoje muitos 

defendem que para ser um bom professor basta apenas um bom livro didático e um 

pouco de experiência. No entanto, Silva (2008), aborda que a falta de uma identidade 

própria deva ser trocada por um professor que enfrente qualquer situação, a partir das 

informações coletadas para que seja capaz de assumir seu papel de pesquisador que 

planeja, mas que está em busca de novas metodologias.  

A mesma autora defende que para ocorrer a inovação no ato de planejar no 

propósito do compartilhamento em sala de aula, tais modificações devem estar 

presentes na metodologia de ensino, na organização do trabalho escolar para que o 

trabalho coletivo por parte dos professores e alunos torne efetivo na construção do 

conhecimento. 

Para Silva (2008), o papel desempenhado pelos professores no processo de CC 

evidencia que conhecimentos adquiridos por estes proporcionam excelentes resultados 

ao processo de ensino e aprendizagem. Tachizawa e Andrade (2006), afirmam que o 

professor, como ator principal de uma organização escolar, seja o grande fornecedor 

de matéria prima, que é o conhecimento para o processo. Cabe ao professor cumprir 

sua tarefa no processo de compartilhamento na sala de aula dentro do contexto 

educacional. 

O planejamento torna-se essencial enquanto um recurso para organizar o 

ensino.  Lopes (2000), complementa esta valorização do planejamento ao descrever 

que este é um componente intransferível da prática pedagógica em desenvolvimento. 

O planejamento é tido como uma atividade que orienta a tomada de decisões dos 

professores, compreendendo-se como atividade consciente e sistemática, alicerçada 

na aprendizagem ou no estudo, mediada intencionalmente pelo professor. Ou seja, 

planejar é a previsão das práticas pedagógicas de forma racional, estruturada nas 

orientações contidas no Projeto Político Pedagógico (LIBÂNEO,1994). O que faz deste 

um elemento articulador entre a dinâmica escolar e as situações de cunho social, 

histórica e cultural pertencentes a esta. 

De acordo com Sampaio e Coutinho (2015), os professores devem ser capazes 

de interpretar, modificar e dar sequência à revisão e adaptação dos conteúdos a serem 

ministrados em consonância com as situações concretas de suas intervenções 

pedagógicas. No contexto escolar é reconhecido que as estruturações das aulas, o 

planejamento, os planos de ensino e a organização metodológica são congruentes com 
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os perfis das turmas nas quais os professores atuam, bem como vinculados aos 

conceitos como heterogeneidade, ritmo e performance de aprendizagem individuais. 

Portanto, o profissional da educação precisa identificar as concepções adotadas com 

cada organização escolar, e os perfis dos aprendizes de cada organização escolar. 

O planejamento para o compartilhamento das ações ou práticas docentes a ser 

desenvolvido pelo coletivo ou direcionado exclusivamente para uma determinada turma 

tem a validade definida pela forma como fundamenta-se o ensino e aprendizagem. A 

escola é entendida como lugar de apropriação e de compartilhamentos de 

conhecimentos, onde o planejamento das ações relaciona-se à organização do trabalho 

pedagógico nos níveis da sala de aula e do próprio fazer docente. Já que, conduzidos 

por razões pessoais, os professores expõem suas realizações e trocas relacionadas ao 

seu propósito educativo (LOPES, 2001). 

A ação de planejar para o compartilhamento transcende o planejamento em si, 

já que provoca as relações de poder ao mesmo tempo que reflete e interfere nestas. 

Tal ação organiza e sistematiza o trabalho pedagógico evitando a improvisação. Assim, 

Padilha (2002), defende que o planejamento exerce uma atividade engajada, 

intencional, científica, de caráter político e ideológico sem neutralidades. Por isso, o 

planejamento para o compartilhamento requer estudo e reflexão sobre as práticas que 

mais podem adequar-se a cada realidade, vindo a contribuir para a construção do 

conhecimento.  

 

Gráfico 3- SCC-02 Consigo compartilhar o conhecimento que disponho com meu aluno na sala de aula. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Com relação à análise da porcentagem e frequência das respostas dos 

professores participantes da pesquisa, para 57,50% (23) encontram-se em total acordo 

ao afirmarem que conseguem compartilhar o conhecimento que dispõem com o aluno 

na sala de aula, 40% (16) concordam bastante. E, apenas 2,50% (1) respondente 

afirmou não concordar parcialmente com tal compartilhamento. Em conformidade com 

as respostas analisadas é possível verificar uma média ponderada de 3,525 sendo 

considerada de nível médio. 

 

Gráfico 4 - SCC-12 Participo ativamente da construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) da 
Organização Escolar em que atuo. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Conforme os resultados obtidos quanto a participação ativa na construção do 

Projeto Político Pedagógico (PPP) da Organização Escolar de atuação, verifica-se no 

gráfico 4 que 27,50%(11) dos professores responderam estar em total acordo com a 

afirmativa, 30% (12) em bastante acordo, 25% (10) posicionaram mais em acordo do 

que em desacordo, 15% (6) em bastante desacordo e 2,50% (1) em total desacordo. 

Em conformidade com as respostas analisadas é possível verificar uma média 

ponderada de 2,65, sendo considerada de nível médio. 
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Gráfico 5 - SCC-13 Meu Plano de Trabalho Docente (PTD) está relacionado ao que foi traçado no PPP 
em consonância à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 
 

                      Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Observa-se, no gráfico 5, que a porcentagem de professores que assumiram que 

seus PTD estão relacionados ao que fora traçado no PPP em consonância com a BNCC 

foi de 55%(22) em total acordo, 32,50% (16) bastante em acordo, 7,50% (3) mais em 

acordo do que em desacordo, 2,50% (1) bastante em desacordo e 2,50% (1) em total 

desacordo. Em conformidade com as respostas analisadas é possível verificar uma 

média ponderada de 3,35, sendo considerada de nível médio. 

 

Gráfico 6 - SCC-14 Desenvolvo meus planos de aulas a partir das práticas compartilhadas com meus 
pares baseadas em experiências na sala de aula.  Explicite. 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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No que se refere ao desenvolvimento dos planos de aulas a partir das práticas 

compartilhadas com os pares, com base em experiências na sala de aula, 57, 50% (23) 

afirmaram estar em total acordo, 35% (14) em bastante acordo, 5,0% mais em acordo 

do que em desacordo e 2,50%(1) em bastante desacordo. Em conformidade com as 

respostas analisadas é possível verificar uma média ponderada de 3,47, sendo 

considerada de nível médio. 

 

Gráfico 7 - SCC-15. Partilho práticas pedagógicas bem sucedidas com meus pares?                    
Exemplifique quais práticas. 

 
 

                    Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Ao observar o gráfico 7, que questiona se o professor é capaz de partilhar 

práticas pedagógicas bem sucedidas com seus pares, 50% (20) dos participantes 

afirmaram estar em total acordo, 27,50% (13) em bastante acordo e 22,50% (9) mais 

em acordo do que em desacordo. Em conformidade com as respostas analisadas é 

possível verificar uma média ponderada de 3,27, sendo considerada de nível médio. 

É possível compreender, por meio desta análise e das características estatísticas 

desta dimensão, que a maioria dos professores tem uma tendência por compartilhar 

quando se sente seguro com relação ao conteúdo, ao planejar metodologias 

inovadoras. Desta maneira, torna-se possível identificar a percepção que os 

professores possuem que compartilham conhecimento, de acordo com as experiências 

vivenciadas no espaço educacional. 
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Tabela 12- Dimensão 2 :Disseminação do Conhecimento. 
 
Questão Média Mediana Desvio Padrão  N 
Utilizo recursos midiáticos na intenção 
de tornar minhas aulas mais dinâmicas e 
comunicativas. 
 

3,88 4,00 ,791 40 

Desenvolvo atividades diferenciadas na 
sala de aula que visem contribuir para a 
construção do conhecimento do meu 
aluno. 
 

4,63 5,00 ,586 40 

Incentivo meu aluno no processo de 
construção do conhecimento frente as 
suas dificuldades e ou facilidades. 

4,85 5,00 ,362 40 

 
Planejo atividades diferenciadas visando 
o processo de construção do 
conhecimento dos alunos que 
apresentam algumas situações 
adversas. 

 
4,55 

 
5,00 

 
,597 

 
40 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Para demonstrar e avaliar o padrão médio do ponto de vista dos respondentes 

foram calculados a média, mediana e o desvio padrão para cada uma das dimensões 

em estudo, preservando as variáveis citadas na tabela 12. Observou-se que nesta 

dimensão a maior média 4,85 é a que se refere a mediação do professor no processo 

de construção do conhecimento do aluno atuando sempre como incentivador, em 

contrapartida, a média menor 3,88 diz respeito a utilização de recursos midiáticos como 

atrativo para melhorar a comunicação das aulas. Esta mesma variável apresentou o 

maior desvio padrão com relação à média ,791. 

Neste estudo, e por meio da análise dos resultados, pode-se evidenciar que a 

disseminação ou CC são entendidos como um processo com o intuito da transformação 

de informações e experiências em algo que todos possam utilizar (PROBST, 2002). 

Pode ser considerado como a junção de decisões que concordam com o fluxo natural 

da informação (ICHIJO, 2008).  

Sabbag (2007), defende que comunicar é muito mais do que informar que 

acontece passivamente em uma única direção. Para disseminar o conhecimento faz-se 

necessário despertar e fomentar o pensamento, já que a comunicação opera em duas 

direções de forma ativa. Ampliando a discussão, Gadotti (2008), afirma que o professor 

é mais que um mediador, um lecionador, é um organizador do conhecimento e da 

aprendizagem. Para o autor, como os alunos precisam construir e reconstruir o 
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conhecimento a partir do que fazem, também o professor precisa ser curioso, deve se 

tornar um aprendiz permanente, organizador da aprendizagem. 

De acordo com Carvalho, Mascarenha e Oliveira (2005), a disseminação do 

conhecimento é a prática da transferência de conhecimento na organização. A troca de 

conhecimentos entre pessoas e grupos depende das reservas de entendimento comum 

e armazenadas nas relações sociais estabelecidas por eles.  

 

Gráfico 8 - SCC-07 Desenvolvo atividades diferenciadas na sala de aula que visem contribuir para a 
construção do conhecimento do meu aluno. 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Com relação ao gráfico 8, a respeito da análise da porcentagem e frequência 

dos professores participantes da pesquisa, 22,50% (9) encontram-se em total acordo 

ao afirmarem que fazem uso de recursos midiáticos na intenção de tornar as aulas mais 

dinâmicas e comunicativas, 45% (18) concordam bastante, 30% (12) encontram-se 

mais em acordo do que em desacordo e apenas 2,50% (1) respondente afirmou 

encontrar-se em bastante desacordo. Em conformidade com as respostas analisadas 

é possível verificar uma média ponderada de 3,62, sendo considerada de nível médio. 
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Gráfico 9 - SCC-08 Utilizo recursos midiáticos na intenção de tornar minhas aulas mais dinâmicas e 
comunicativas.                                                                                                                               

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Ao analisar o gráfico 9, as respostas relativas ao desenvolvimento de atividades 

diferenciadas na sala de aula que tenham como meta contribuir para a construção do 

conhecimento do aluno 67,50% (27) dos representantes declararam estar totalmente 

em acordo desenvolvendo este tipo de atividade, 27,51% (16) bastante em acordo e 

apenas 5% (2) respondentes encontram-se mais em acordo do que em desacordo com 

essa meta. Em conformidade com as respostas analisadas é possível verificar uma 

média ponderada de 2,87, sendo considerada de nível médio. 

 

Gráfico 10 - SCC-10 Incentivo meu aluno no processo de construção do conhecimento frente as suas 
dificuldades e ou facilidades. 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Mais em acordo do
que em desacordo

Bastante em acordo Total acordo

5%

28%

67,50%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Bastante em acordo Total acordo

15%

85%



 
 

121 
 

Relacionado ao gráfico 10, que traz os dados que tratam do processo de 

construção do conhecimento observa-se que quando questionados se incentivam seus 

alunos frentes as dificuldades ou facilidades 85% (34) dos respondentes alegaram 

incentivar respondendo estar em total acordo e 15% (6) também disseram estar em 

bastante acordo com tal prática. Em conformidade com as respostas analisadas é 

possível verificar uma média ponderada de 3,85, sendo considerada de nível médio. 

 

Gráfico 11 - SCC-11 Planejo atividades diferenciadas visando o processo de construção do 
conhecimento dos alunos que apresentam algumas situações adversas. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Quando questionados a respeito do planejamento de atividades diferenciadas, 

visando o processo de construção do conhecimento dos alunos que apresentam 

algumas situações adversas, no gráfico 11,  tem-se que  60% (24)  dos representantes 

que alegam estar em total acordo com este tipo de planejamento, 35% (16) bastante 

em acordo e 5% (2) mais em acordo do que em desacordo. Em conformidade com as 

respostas analisadas é possível verificar uma média ponderada de 3,55, sendo 

considerada de nível médio. 

Por meio desta análise e das características estatísticas desta dimensão 

percebe-se que em sua grande maioria os professores procuram planejar atividades 

diferenciadas, utilizar recursos midiáticos na intenção de dinamizar suas aulas e atuar 

sempre como mediador, disseminando o conhecimento para que o aluno possa 

construir seu conhecimento. 
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Tabela 13 - Dimensão 3: Compartilhamento e Construção do Conhecimento (professor como gestor do 
conhecimento). 

 
Questão Média Mediana Desvio 

Padrão  
N 

Estou preocupado como acontece a 
construção do conhecimento em sala de 
aula. 

4,55 5,00 ,749 40 
 
 

Conduzo meu aluno de forma coerente no 
processo de construção do seu 
conhecimento. 

4,50 5,00 ,599 40 
 
 

Percebo-me capaz de auxiliar os alunos que 
apresentam dificuldades no processo de 
construção do conhecimento. 

4,28 5,00 ,877 40 
 
 
 

Confio na minha capacidade de 
compartilhar o meu conhecimento tácito 
com os alunos em sala de aula. 

4,58 5,00 ,636 40 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Para salientar e avaliar o padrão médio do ponto de vista dos respondentes 

foram calculados a média, mediana e o desvio padrão para cada uma das dimensões 

em estudo, preservando as variáveis citadas na tabela 13. Observou-se que nesta 

dimensão a maior média, 4,58, é a que se refere a capacidade do professor em 

compartilhar o conhecimento tácito com os alunos em sala de aula, em contrapartida 

com a média menor (4,28), que diz respeito a mediação do professor para com o aluno 

no processo de construção do conhecimento. Esta mesma variável apresentou o maior 

desvio padrão com relação à média ,877. 

O professor de hoje precisa estar preparado para compartilhar saberes, 

reconhecer que o aluno não é um mero objeto reprodutor de conhecimento, mas um 

ser ativo na construção do seu conhecimento. Ser professor é um grande desafio que 

requer uma busca constante de reflexão de sua prática pedagógica, em busca de 

inovação, de capacidade de gerir de acordo com os padrões de qualidade no processo 

de ensino e aprendizagem (ALARCÃO, 2003). 

De acordo com a construção do conhecimento, o professor, ao refletir a gestão 

de sala de aula deve aplicá-la de forma contínua à sua prática pedagógica. O 

conhecimento elaborado efetivamente consiste na colaboração do professor com o 

educando que, por intermédio da ação, possibilita ao aluno decifrar e construir uma 

representação mental do objetivo em estudo, captando sua essência 

(VASCONCELLOS, 2004).  
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Para Aranha (2005), torna-se essencial reconhecer os docentes como sujeitos 

no processo de ensino e aprendizagem, como educadores, mas também como 

gestores do seu trabalho para a inovação nas escolas. Sendo assim, o professor deverá 

ter clareza dos objetivos que visa atingir no exercício do seu trabalho, não os objetivos 

operacionais oriundos da prática tecnicista, mas relacionados à intencionalidade da 

educação, à sua dimensão teleológica. A meta a ser atingida é a prática pedagógica 

significativa em que dialogicamente deverá confrontar realidade e objetivo, de maneira 

consciente, ativa e transformadora (VANCONCELLOS, 2004). 

 Para Gauthier; et al. (2013), a ação do professor consiste em duas tarefas ou 

condicionantes, que são: a gestão do conteúdo e a gestão da classe. A gestão do 

conteúdo consiste nas estratégias e nos aspectos didáticos relacionados ao ensino que 

o professor lança mão para levar os alunos a aprender e incutir seu gosto pelas diversas 

matérias A gestão da classe fundamenta-se num conjunto de regras e estratégias para 

o estabelecimento de um clima ordenado e favorável à aprendizagem, com o 

estabelecimento de rotinas, medidas disciplinares e desenvolvimento de 

responsabilidades. O que necessita de um clima de confiança, empatia e respeito para 

ensejar a aprendizagem, tornando as aulas mais prazerosas (SILVA; NAVARRO, 

2012).  

O professor já não é mais o detentor absoluto do conhecimento, ele auxilia o 

aluno a aprender, a buscar informação, a compartilhar e a construir conhecimento com 

o grupo. O papel do aluno transforma-se de passivo receptor para agente ativo na 

obtenção e construção do conhecimento. A gestão da sala de aula baseada no 

conhecimento transforma radicalmente o modelo tradicional permitindo o redesenho 

dos papéis desempenhados pelos alunos e professores.  

Saviani (2008), cita a elaboração dos métodos para se chegar à competência 

técnica e para o fazer pedagógico atual, porém, muitos professores ainda estão 

preocupados em fazer, sem levar em conta o saber bem ou fazer bem. Para Leite e 

Costa (2007), após o conhecimento ter sido mapeado, adquirido e organizado, ele deve 

ser compartilhado. 
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Gráfico 12 – SCC-01 Estou preocupado como acontece a construção do conhecimento na sala de aula. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Em se tratando de sua preocupação de como acontece a construção do 

conhecimento em sala de aula, no gráfico 12,70% (28) dos professores assumem sua 

preocupação respondendo estar em total acordo, 15% (6) em bastante acordo e 15% 

(6) mais em acordo do que em desacordo. Em conformidade com as respostas 

analisadas é possível verificar uma média ponderada de 3,55, sendo considerada de 

nível médio. 

 

Gráfico 13 – SCC-03 Conduzo meu aluno de forma coerente no processo de construção do seu 
conhecimento.    

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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desacordo. Em conformidade com as respostas analisadas é possível verificar uma 

média ponderada de 3,50, sendo considerada de nível médio. 

 

Gráfico 14 – SCC-04 Percebo-me capaz de auxiliar os alunos que apresentam dificuldades no processo 
de construção do conhecimento. 

 
 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Relativo a percepção quanto a capacidade de auxiliar os alunos que apresentam 

dificuldades no processo de construção do conhecimento, no gráfico 14, tem-se que  

52,50% (21) dos respondentes que afirmam que estão em total acordo, 25% (10) em 

bastante acordo, 20% (8) mais em acordo do que em desacordo e apenas 2,50% (1) 

em bastante desacordo. Em conformidade com as respostas analisadas é possível 

verificar uma média ponderada de 3,27 sendo considerada de nível médio. 

 

Gráfico 15 - SCC-06 Confio na minha capacidade de compartilhar o meu conhecimento tácito com os 
alunos na sala de aula. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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No gráfico 15 observa-se que ao ser questionado a respeito da capacidade de 

compartilhar o conhecimento tácito com o aluno em sala de aula, 65% (26) dos 

respondentes confiam e posicionaram em total acordo, 27,50% (11) estão em bastante 

acordo e 7,50% (3) mais em acordo do que em desacordo. Em conformidade com as 

respostas analisadas é possível verificar uma média ponderada de 3,57, sendo 

considerada de nível médio. 

 

Tabela 14 - Dimensão 4: Apropriação do conhecimento para a aprendizagem. 

 
Questão Média Mediana Desvio Padrão  N 
Gosto de compartilhar meu 
conhecimento com os alunos para gerar 
igualdade de oportunidades para todos. 

4,82 5,00 ,385 40 
 
 
 

Possibilito que os alunos expressem   
suas opiniões, problemas bem como 
suas dificuldades. 

4,65 5,00 ,580 40 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Para constatar e avaliar o padrão médio do ponto de vista dos respondentes 

foram calculados a média, mediana e o desvio padrão para cada uma das dimensões 

em estudo, preservando as variáveis citadas na tabela 14. Observou-se que nesta 

dimensão a maior média 4,82 refere-se em como o professor compartilha o 

conhecimento com os alunos a fim de gerar igualdade de oportunidades, em 

contrapartida com a média menor, 4,65, é referente a oportunizar situações em que os 

alunos possam expressar suas dificuldades e opiniões, esta mesma variável 

apresentou o maior desvio padrão com relação à média ,580. 

O conhecimento que produz formação humana deve ser apropriado e 

individualmente, em meio a superação dos conceitos cotidianos e da incorporação dos 

conceitos científicos (DUARTE, 2008). Assim, o indivíduo apropria-se da realidade da 

qual faz parte. Processo que se torna indispensável para o desenvolvimento da 

individualidade.  

Para Martins (2010), no que se refere à formação dos professores e sua 

apropriação do conhecimento científico, há um esvaziamento teórico na formação do 

professor na finalidade de ensinar na atualidade, sendo que muitas concepções 

teóricas contemporâneas concebem a formação como instrumento para resolução de 
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problemas práticos, imediatos. Por outro lado, formar o indivíduo para adaptar-se nas 

possibilidades sem debruçar-se a real compreensão de seus determinantes. 

 O destaque conferido cada vez mais centrado em premissas que visam o 

pensamento reflexivo a particularização da aprendizagem, a forma em detrimento do 

conteúdo, o local em detrimento do universal, dentre outras. Não é representativo 

daquilo que de fato deva ser a assunção dos elementos fundamentais requeridos a uma 

sólida formação de professores no que se inclui em especial a apropriação do 

patrimônio intelectual da humanidade (MARTINS, 2010). Ao professor caberia 

conhecer a realidade social para identificar as melhores competências que esta 

sociedade exige dos indivíduos, ou seja, encontrar formas de ação para adaptar os 

indivíduos à sociedade. 

 

Gráfico 16 - SCC-05 Gosto de compartilhar meu conhecimento com os alunos para gerar igualdade de 
oportunidades para todos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Ao observar o gráfico 16, nota-se o posicionamento dos respondentes se gostam 

de compartilhar o conhecimento com os alunos a fim de gerar oportunidades para 

todos. 82,50% (33) afirmaram estar em total acordo e 17,50% (7) em bastante acordo. 

Em conformidade com as respostas analisadas é possível verificar uma média 

ponderada de 4,35, sendo considerada de nível alto. 
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Gráfico 17 - SCC-09 Possibilito que os alunos expressem suas opiniões e problemas, bem como suas                  
dificuldades. 

 
 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

A partir do gráfico 17, tem-se o posicionamento dos professores quanto as 

possibilidades que são dadas aos alunos para expressarem suas opiniões, problemas 

bem como suas dificuldades, em que 70% (28) dos professores demonstraram total 

acordo, 25% (10) em bastante acordo e 5% (2) mais em acordo do que em desacordo. 

Em conformidade com as respostas analisadas é possível verificar uma média 

ponderada de 3,65, sendo considerada de nível médio. 

 

Tabela 15 - Dimensão 5: Equilibração do Conhecimento. 

Questão Média Mediana Desvio Padrão  N 
Consigo identificar as dificuldades 
do meu aluno no decorrer do 
processo de construção do 
conhecimento na sala de aula? 

4,50 5,00 ,555 40 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Para avaliar o padrão médio do ponto de vista dos respondentes foram 

calculados a média, mediana das dimensões em estudo, preservando as variáveis 

citadas na tabela 15. Observou-se que nesta dimensão a média 4,50 refere-se 

capacidade de identificar aas dificuldades do aluno durante o processo de construção 

do conhecimento. 

Piaget (1975) denominou o jogo entre assimilação e acomodação de equilíbrio, 

sendo este o mecanismo autorregulador, necessário para assegurar uma eficiente 

interação da criança com o meio-ambiente. Desta forma, a equilibração é o processo 

que vai do desequilíbrio para o equilíbrio.  
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O conhecimento é um processo em que um sujeito constrói e reconstrói graças 

às sucessivas ações e equilibrações internas e externas, estruturas compreensivas 

organizadas e organizadoras do indivíduo e do mundo. A equilibração como um 

resultado do processo de construção de estruturas de ação e de reação, de 

pensamento de auto regulação interna e externa que caracteriza a teoria de Piaget 

(1975) como um construtivismo estruturalista, porque todo o conhecimento é construído 

na interação entre sujeito objeto por meio de um processo de estruturação interna.  

De acordo com Piaget (1975), a equilibração é o processo pelo qual todo o 

organismo assimila a realidade exterior organizando-a em função das suas estruturas 

e esquemas de ação e de pensamento modificando, sequencialmente, pela adaptação 

das estruturas e os esquemas que lhe permitiram agir graças às transformações 

internas operadas pelas ações realizadas na assimilação e acomodação.  

 

Gráfico 18 - SCC-16 Consigo identificar as dificuldades do meu aluno no decorrer do processo de 
construção do conhecimento na sala de aula?  Explicite quais dificuldades. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Já no gráfico 18 torna-se possível observar o posicionamento dos respondentes 

quanto a identificação das dificuldades do aluno durante o processo de construção do 

conhecimento na sala de aula, em que 52,50% (21) dos respondentes estão em total 

acordo, 45% (18) em bastante acordo e apenas 2,50% (1) mais em acordo do que em 

desacordo. Em conformidade com as respostas analisadas é possível verificar uma 

média ponderada de 3,50, sendo considerada de nível médio. 

A matriz após a rotação dos fatores (Rotated Component Matriz) permite uma 

classificação mais precisa das variáveis em cada uma das dimensões latentes. Dessa 

maneira, foi possível chegar as dimensões (Apêndice 4).  
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Tabela 16 - Análise fatorial Varimax- Práticas de GC (PGC). 

Questões 

Matriz de componente rotativaa 

Dimensões 
1 2 3 

PGC-1 ,516     
 
PGC-4 

,675     

 
PGC-5 

 
,845 

    

 
PGC-7 

 
,653 

    

 
PGC-8 

 
,901 

    

 
PGC-10 

 
,788 

  

 
PGC-15 

,859   

 
PGC-2 

  
    

     ,636 
  

 
PGC-3 

  
 

,720 
  

 
PGC-11 

  
 

,776 
  

 
PGC-12 

  
 

,804 
  

 
PGC-13 

  
 

,791 
 

 
PGC-14 

  
 

,855 
 

 
PGC-16 

  
 

,724 
 

 
PGC-6  

    
 

,737 
 
PGC-9 

    
 

,807 

Método de rotação: Varimax com Normalização de Kaiser.  

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Observa-se a organização de 3 (três) dimensões, que são compostas pelas 

questões do questionário e passam a agrupar informações em comum sobre as 

relações das questões e a associação de respostas. Apresentam-se as questões 

agrupadas nas dimensões. 
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Quadro 18- Identificação das Dimensões Práticas de GC (PGC). 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A dimensão 1 consiste nas práticas relacionadas principalmente aos aspectos 

de gestão de recursos humanos. Estes elementos tendem a facilitar a transferência, a 

disseminação do conhecimento. Referindo-se às práticas ligadas primariamente à 

estruturação dos processos organizacionais à dimensão 2. Traz as práticas que 

funcionam como facilitadores de geração, retenção, organização e CC organizacional. 

A dimensão 3 refere-se às práticas cujo foco central é a base funcional que serve de 

suporte à GC organizacional. Estas práticas incluem a automação da gestão da 

informação, por meio do feedback sobre o conhecimento disseminado e compartilhado 

nas dimensões 1 e 2. 

 

Tabela 17 - Dimensão 1: Disseminação do Conhecimento. 

Questão Média Mediana Desvio Padrão  N 
Fóruns presenciais, virtuais e listas de 
discussão 

2,78 3,00 1,187 40 
 
 

Coaching 2,83 2,50 1,196 40 
 

Narrativas (Storytelling) 3,55 4,00 1,197 40 
 

Assistência de colegas (peer assist) 3,30 4,00 1,305 40 
 

Revisão de aprendizagem (learning 
review) 

3,55 4,00 1,131 40 
 

Espaços colaborativos físicos 3,23 3,00 1,250 40 
 

Lições Aprendidas 3,23 3,00 1,062 40 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Dimensões relacionadas a socialização e o CC em sala de aula: 
Dimensão 1: Disseminação do 
Conhecimento  
-Fóruns presenciais, virtuais e 
listas de discussão 
-Coaching 
-Narrativas (Storytelling) 
-Assistência de colegas (peer 
assist) 
-Revisão de aprendizagem 
(learning review) 
-Espaços colaborativos físicos 
-Lições Aprendidas 

Dimensão 2: 
Compartilhamento 
- Comunidades de prática ou 
comunidades de 
conhecimento 
- Mentoring 
- Espaços colaborativos 
virtuais 
- Café do conhecimento 
(knowledge café) 
- Compartilhamento de vídeos 
- Benchmarking. Melhores 
Práticas 
- Melhores Práticas 
 

Dimensão 3: Feedback 
- Brainstorming 
- Revisão pós-ação (after 
action review – AAR) 
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Para expor e avaliar o padrão médio do ponto de vista dos respondentes foram 

calculados a média, mediana e o desvio padrão para cada uma das dimensões em 

estudo, preservando as variáveis citadas na tabela17. Nesta pesquisa, observou-se que 

na dimensão1: disseminação do conhecimento, a maior média 3,55, é a que se refere 

ao as práticas Narrativas (Storytelling) e Revisão de aprendizagem (learning review), 

em contrapartida a que ficou com a média menor 2,78 diz respeito aos Fóruns 

presenciais, virtuais e listas de discussão, a variável que apresentou o maior desvio 

padrão com relação à média 1,305 foi Assistência de colegas (peer assist). 

Assim, a disseminação do conhecimento se torna concreta a partir da 

compreensão da utilidade do conhecimento (BOUTY, 2000). A socialização do 

conhecimento pode ser vista como uma forma de assegurar que os colaboradores de 

uma organização troquem entre si o conhecimento que possuem, proporcionando a 

disseminação do conhecimento (TONET; PAZ, 2006). 

Essas práticas promovem a aquisição de conhecimento através da comunicação 

e da disseminação de informações, em que conhecimentos podem ser compartilhados 

e construídos numa relação dinâmica entre professor e aluno. 

 

Gráfico 19 - PGC-01 Fóruns presenciais, virtuais e listas de discussão. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

De acordo com os resultados obtidos no instrumento a respeito das práticas de 

GC que podem ser associadas as práticas pedagógicas na sala de aula, verifica-se, no 

gráfico 19, que somente 10%(4) professores consideraram que as práticas fóruns 

presenciais, virtuais e listas de discussão que podem ser aplicadas fortemente no 

ambiente da sala de aula, para 17,50% (7) acreditam que aplica-se fortemente, 25% 

(10) que aplica-se no ambiente, 35% (14) que aplica-se pouco e 12,50% (5) que tal 
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prática não pode ser aplicada no ambiente da sala de aula.  Em conformidade com as 

respostas analisadas é possível verificar uma média ponderada de 1,77, sendo 

considerada de nível baixo. 

 

Gráfico 20 - PGC- 04 Coaching. 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Observa-se no gráfico 20 que somente 10%(4) professores consideraram que as 

práticas Coaching pode ser aplicada fortemente no ambiente da sala de aula, para 

22,50% (9) acreditam que aplica-se fortemente, 17,50% (7) que aplica-se no ambiente, 

40% (16) que aplica-se pouco e 10% (4) que tal prática não pode ser aplicada no 

ambiente da sala de aula.  Em conformidade com as respostas analisadas é possível 

verificar uma média ponderada de 1,83, sendo considerada de nível baixo. 

 
Gráfico 21 - PGC-05 Narrativas (Storytelling). 

 
 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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A respeito da análise dos percentuais para a prática narrativas, tem-se o gráfico 

21, onde 22,50% (9) dos professores responderam que se aplica fortemente, 40% (16) 

que aplica-se muito, 12,50% (5) que aplica-se, 20% (8) que aplica-se pouco e 5,00% 

que não aplica-se ao ambiente da sala de aula. Em conformidade com as respostas 

analisadas é possível verificar uma média ponderada de 2,55, sendo considerada de 

nível médio. 

 

Gráfico 22- PGC-07 Assistência de colegas (peer assist). 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Em relação aos resultados obtidos no instrumento a respeito das práticas de GC 

que podem ser associadas as práticas pedagógicas na sala de aula, verifica-se no 

gráfico 22 que somente 17,40%(7) professores consideraram que a prática assistência 

de colegas (peer assist)  aplica-se fortemente no ambiente da sala de aula, para 40% 

(16) acreditam que aplica-se muito, 7,50% (3) que aplica-se no ambiente, 25% (10) que 

aplica-se pouco e 10% (4) que tal prática não pode ser aplicada no ambiente da sala 

de aula.  Em conformidade com as respostas analisadas é possível verificar uma média 

ponderada de 2,30, sendo considerada de nível médio. 
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Gráfico 23 - PGC-08 Revisão de aprendizagem (learning review). 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Referente ao percentual de aplicação da prática Revisão de aprendizagem 

(learning review) na sala de aula, verifica-se no gráfico 23 que 22,50% (9) dos 

professores consideraram que esta prática aplica-se fortemente, 35% (14) que aplica-

se muito, 20%(8) que aplica-se, 20% (8) que aplica-se pouco e apenas 2,50% (1) que 

não aplica-se. Em conformidade com as respostas analisadas é possível verificar uma 

média ponderada de 2,55, sendo considerada de nível médio. 

 

Gráfico 24 - PGC-10 Espaços colaborativos físicos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

O gráfico 24 refere à prática Espaços colaborativos físicos, constata-se que 20% 

(8) dos professores responderam que aplicam fortemente, 20% (8) que aplica-se muito, 

32,50% (13) que aplica-se, 17,50% (7) que aplica-se pouco e 10% (4) que não aplica-

se. Em conformidade com as respostas analisadas é possível verificar uma média 

ponderada de 2,22, sendo considerada de nível médio. 
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Gráfico 25 - PGC-15 Lições Aprendidas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Nota-se, através do gráfico 25 sobre a prática Lições Aprendidas, que 10% (4) 

professores afirmam que se aplica fortemente, 37,50% (15) que se aplica muito, 27,50% 

(11) que se aplica, 20% (8) que aplica-se pouco e 5% (2) que não aplica-se. Em 

conformidade com as respostas analisadas é possível verificar uma média ponderada 

de 2,27, sendo considerada de nível médio. 

Por meio desta análise e das características estatísticas desta dimensão é 

notório que em sua grande maioria os professores procuram planejar atividades 

diferenciadas, porém, estes desconhecem os termos utilizados para as práticas de GC, 

dificultando associá-las com as práticas pedagógicas. 

 

Tabela 18 - Dimensão 2: Compartilhamento. 

Questão Média Mediana Desvio Padrão  N 
Comunidades de prática ou 
comunidades de conhecimento 

2,60 3,00 1,033 40 
 
 

Mentoring 2,53 2,00 1,062 40 
 

Espaços colaborativos virtuais 2,20 2,00 1,181 40 
 

Café do conhecimento (knowledge café) 2,03 2,00 1,000 40 
 

Compartilhamento de vídeos 2,50 2,50 1,155 40 
 

Benchmarking 2,28 2,00 1,240 40 
 

Melhores Práticas 3,00 3,00 1,155 40 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Para verificar e avaliar o padrão médio do ponto de vista dos respondentes 

foram calculados a média, mediana e o desvio padrão para cada uma das dimensões 

em estudo, preservando as variáveis citadas na tabela 18. Nesta pesquisa observou-

se que na dimensão 2: compartilhamento, a maior média 3,00, é a que se refere ao 

as práticas Melhores Práticas, em contrapartida a que ficou com a média menor 2,03 

diz respeito ao Café do conhecimento (knowledge café), a variável que apresentou 

o maior desvio padrão com relação à média 1,240 foi Benchmarking.      

De acordo com Bosua e Scheepers (2007), no campo da GC, o CC ocupa 

uma posição central, sendo um habilitador fundamental dos processos descritos por 

Nonaka e Takeuchi (2008) em sua espiral SECI (Socialização, Explicitação, 

Combinação e Internalização) de criação de conhecimento. Onde compartilhar 

conhecimento envolve o processo de fazer com que uma pessoa acompanhe o 

pensamento de outra. 

Dessa forma, o compartilhamento bem sucedido de conhecimentos envolve 

processos de aprendizagem estendidos e não um simples processo de comunicação 

(CUMMINGS, 2003). Baseia-se no ato de compartilhar conhecimentos pessoais 

relacionadas com o seu trabalho de forma espontânea Wu e Chen (2006), com 

outros profissionais, grupos e alunos na organização (KIM; LEE; 2006). 

Assim, a aprendizagem acontece por meio de trocas de conhecimento, 

vivenciadas pelo desempenho de tarefas que exigem participação de grupos e não 

mais pelo trabalho individual (CELADON, 2005). É uma troca de conhecimento que 

promove aprendizagem contínua para alcançar os objetivos organizacionais. Tal CC 

em seu sentido mais amplo refere-se à comunicação de todos os tipos de 

conhecimentos, que podem ser documentados e capturados como informação e 

conhecimento tácito na forma de habilidades e competências (CUMMINGS, 2003). 
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Para a criação de uma cultura de CC é importante que os membros da 

organização entendam os benefícios que isso possa trazer para a organização 

(DISTERER, 2011). Segundo Tonet e Paz (2006), o grande desafio para o 

compartilhamento está na mudança da cultura existente para aceitar os novos 

valores. Para estabelecer, com sucesso, um ambiente de CC as organizações 

precisam passar por um processo de mudança cultural e de socialização que exigem 

mudança em sua gestão. 

Essas práticas são mais voltadas ao desenvolvimento de competências 

específicas e à ampliação e/ou especialização de conhecimento dos profissionais. 

Promovem a comunicação e a disseminação de informações e o CC, numa relação 

interativa, de mão dupla, entre professor e aluno. 

 

Gráfico 26 - PGC-02 Comunidades de prática ou comunidades de conhecimento. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Verifica-se pelo gráfico 26 sobre a Prática Comunidades de prática ou 

comunidades de conhecimento, que 2,50% (1) professor acredita que aplica-se 

fortemente ao ambiente da sala de aula, 17,50% (7) aplica-se muito, 32,50% (13) que 

aplica-se, 32,50% (13) que aplica-se pouco e 15% (6) que não aplica-se. Em 

conformidade com as respostas analisadas é possível verificar uma média ponderada 

de 1,60, sendo considerada de nível baixo.  
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Gráfico 27 - PGC-03 Mentoring. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Acerca da Prática Mentoring verifica-se, no gráfico 27, que somente 5% (2) dos 

professores consideraram esta prática fortemente aplicável em sala de aula, 12,50% 

(5) que aplica-se muito, 27,50% (11) que aplica-se, 40% (16) que aplica-se pouco e 

15% (6) que não aplica-se. 

 

Gráfico 28 - PGC-11 Espaços colaborativos virtuais. 

 
 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 
 

Quanto a aplicação da Prática Espaços colaborativos virtuais na sala de aula 

verifica-se, no gráfico 28, que 2,50% (1) dos professorem acreditam que aplica-se 

fortemente, 15% (6) aplica-se muito, 20% (8) aplica-se, 25% (10) aplica-se pouco e 

37,50% (15) não aplica-se. Em conformidade com as respostas analisadas é possível 

verificar uma média ponderada de 1,20, sendo considerada de nível baixo. 
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Gráfico 29 - PGC-12 Café do conhecimento (knowledge café). 

 
 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Com relação a aplicação da Prática Café do conhecimento no ambiente da sala 

de aula, tomando como referência o gráfico 29, nota-se que 2,50% (1) dos professores 

afirmaram que aplica-se fortemente, 7,50% (3) que aplica-se muito, 12,50% (5) que 

aplica-se, 45% (18) que aplica-se pouco, 32,50% (13) que não aplica-se. Em 

conformidade com as respostas analisadas é possível verificar uma média ponderada 

de 1,02, sendo considerada de nível baixo. 

 

Gráfico 30 - PGC-13 Compartilhamento de vídeos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Observa-se no gráfico 30 a respeito da aplicação da Prática Compartilhamento 

de vídeos na sala de aula, que 7,50% (3) dos professores indicaram que aplica-se 

fortemente, 7,50% (3) que aplica-se muito, 35% (14) que aplica-se, 27,50% (11) que 

aplica-se pouco e 22,50% (9) que não aplica-se. Em conformidade com as respostas 

analisadas é possível verificar uma média ponderada de 1,50, sendo considerada de 

nível baixo. 
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Gráfico 31 - PGC-14 Benchmarking. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

   Verifica-se no gráfico 31 sobre a aplicação da Prática Benchmarking, que 5% 

(2) professor acredita que aplica-se fortemente ao ambiente da sala de aula, 15% (6) 

aplica-se muito,17,50% (7) que aplica-se, 27,50% (11) que aplica-se pouco e 35% (14) 

que não aplica-se. Em conformidade com as respostas analisadas é possível verificar 

uma média ponderada de 1,27, sendo considerada de nível baixo. 

 

Gráfico 32 - PGC-16 Melhores Práticas. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Nota-se pelo gráfico 32 sobre a Prática Melhores Práticas, que 7,50% (3) 

professor acredita que aplica-se fortemente ao ambiente da sala de aula, 30% (12) 

aplica-se muito, 30% (12) que aplica-se, 20% (8) que aplica-se pouco e 12,50% (5) que 
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não aplica-se. Em conformidade com as respostas analisadas é possível verificar uma 

média ponderada de 2,00, sendo considerada de nível baixo. 

Por meio desta análise e das características estatísticas desta dimensão 

percebe-se que em sua grande maioria os professores buscam metodologias 

diferenciadas, porém, por falta de conhecimento de termos direcionados as práticas de 

GC não conseguem relacioná-las com as práticas pedagógicas.  

 

Tabela 19 - Dimensão 3: Feedback. 

Questão Média Mediana Desvio Padrão  N 
Brainstorming 2,75 2,00 1,214 40 

 
Revisão pós-ação (after action review – 
AAR) 

2,88 3,00 1,265 40 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Para verificar e avaliar o padrão médio do ponto de vista dos respondentes foram 

calculados a média, mediana e o desvio padrão para cada uma das dimensões em 

estudo, preservando as variáveis citadas na tabela 19. Nesta pesquisa observou-se que 

na dimensão a maior média 2,88, é a que se refere ao as práticas Revisão pós-ação 

(after action review – AAR), em contrapartida a que ficou com a média menor 2,75 diz 

respeito ao Brainstorming, a variável que apresentou o maior desvio padrão com 

relação à média 1,265 foi Revisão pós-ação (after action review – AAR). 

O feedback decorre de um comportamento, intervenção ou atitude e 

compreende na informação que se recebe sobre o desempenho alcançado para se 

chegar a um determinado objetivo (Wiggins, 2012). Por feedback se entende que seja 

uma consequência da atividade e a sua função pedagógica é proporcionar informações 

referentes a tarefa ou processo de aprendizagem, com a intenção de melhorar o 

desempenho ou o entendimento de um determinado assunto (Sadler, 1989). 

De acordo com Brookhart (2008) o feedback eficaz apresenta duas dimensões: 

a cognitiva e a motivacional. A cognitiva envolve o suprimento de informações 

necessárias para que os alunos cheguem à compreensão, a motivacional diz respeito 

a desenvolver, o sentimento se que é possível ter domínio sobre sua própria 

aprendizagem. 

Para ser eficaz o feedback, segundo Hattie (2009), deve informar o aluno a 

respeito do seu desempenho, contribuindo para que este venha a concentrar-se em 
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maneiras de melhorar esse desempenho. Tudo isso sempre a valorizar a identidade e 

autoestima do aluno na busca de desenvolver suas competências e habilidades. 

 

Gráfico 33 - PGC-06 Brainstorming. 

 
 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Observa-se pelo gráfico 33 sobre a aplicação da Prática Brainstorming que 10% 

(4) dos professores acreditam que aplica-se fortemente ao ambiente da sala de aula, 

20% (8) aplica-se muito, 17,50% (7) que aplica-se, 40% (16) que aplica-se pouco e 

12,50% (5) que não aplica-se. Em conformidade com as respostas analisadas é 

possível verificar uma média ponderada de 1,75, sendo considerada de nível baixo. 

 

Gráfico 34 - PGC-09 Revisão pós-ação (after action review – AAR). 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Nota-se pelo gráfico 34 sobre a aplicação da Revisão pós-ação, que 10% (4) dos 

professores responderam que se aplica fortemente ao ambiente da sala de aula, 

27,50% (11) aplica-se muito,17,50% (7) que aplica-se, 30% (12) que aplica-se pouco e 
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15% (6) que não aplica-se. Em conformidade com as respostas analisadas é possível 

verificar uma média ponderada de 1,87, sendo considerada de nível baixo. 

Por meio desta análise e das características estatísticas desta dimensão 

percebe-se que em sua grande maioria os professores procuram planejar atividades 

diferenciadas, até realizam atividades avaliativas bem semelhantes ao feedback, mas 

por desconhecerem os termos próprios da GC dificilmente conseguem associá-la com 

as práticas pedagógicas que possibilitam o feedback. 

 

4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS QUALITATIVOS 

 

Para a obtenção de resultados no software IRaMuTeQ, utilizou-se um grupo de 

textos (n=26) em um arquivo único, o qual é denominado de corpus (CAMARGO; 

JUSTO, 2013). Os dados resultaram da análise de Classificação Hierárquica 

Descendente (CHD) e, por consequência, da Análise Fatorial de Correspondência 

(AFC). Na análise de CHD foi gerado um dendograma com seis classes (figura 8). A 

partir desse dado é possível começar a traçar interpretações acerca das formações de 

cada classe, assim como buscar compreender as aproximações e afastamentos entre 

as classes concebidas.  

O Corpus geral foi constituído por vinte e seis textos, separado por 80 

seguimentos de texto (ST) com aproveitamento de 65 (81,25%). Emergiram 2.658 

ocorrências – palavras, formas ou vocábulos – com um total de 34 formas distintas e 

363 palavras com uma única ocorrência. 
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Figura 8 - Imagem Dendograma. 

 

 

 
 

 
 
 Subcorpus A: Avaliação da Práticas de Ensino                                      Subcorpus B: Práticas de Ensino 
                                                                                                                                         Ramificação E: Estratégias de Ensino 
                                                                   Ramificação J                                                       
                                                                                                    Subdvisão I                          Subdivisão F: Compartilhamento 
 
 
Ramificação C                            Ramificação D                                                              
                                                                                                                                    Partição H                             Partição G 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). Software Iramuteq 7.2. 

 

Os vinte e seis textos foram oriundos das respostas dos professores 

participantes da pesquisa.  O conteúdo analisado foi categorizado em seis diferentes 

classes, conforme figura X: Classe 1 com 9 ST (13,6%); Classe 2 com 12 ST (18,5%); 

Classe 3 com 14 ST (21,54%); Classe 4 com 11 ST (16,92%); Classe 5 10 ST (15,38%); 

Classe 6 9 ST (13,85%). 

Com relação as seis classes geradas para o corpus em análise percebe-se, com 

a leitura no sentido da esquerda para direita, num primeiro movimento um Subcorpus: 

A com duas ramificações  C e D:  A ramificação C com a classe 4 (16,9%) e a 

Corpus: O compartilhamento e a 
construção do conhecimento na 

sala de aula por meio da 
associação entre as práticas da 

GC e as pedagógicas 
 



 
 

146 
 
ramificação D com a classe 5 (21,5%); Subcorpus B com as ramificação  J e E: A 

ramificação  J com a classe 2 (18,46%), a ramificação E com as subdivisões I e F, a 

subdivisão I com a classe 6 (13,85%), a subdivisão F com as partições H e G, a partição 

H com a classe 3 (21,54%), a partição G com a classe 1 (13,85%). Essa é a 

configuração final da CHD, pois o IRAMUTEQ providencia o subagrupamento até que 

as classes se apresentem de modo estáveis (MENDES; WEILLER, 2015).  

Com o dendograma foi possível visualizar as palavras que obtiveram maior 

porcentagem quanto à frequência média entre si e diferente entre elas. Esse dicionário 

de palavras é proporcionado através da utilização do qui-quadrado (χ2).  

Análise das palavras que apresentaram valor maior que 3,84 e p< 0,0001. Após 

o processamento dos dados iniciou-se a análise das seis classes fornecidas pelo 

software IRAMUTEQ, na qual ST agrupados em cada classe são lidos exaustivamente 

para compreender e nominar cada classe.  

Pela leitura das palavras em destaque e de sua inserção nos segmentos dos 

textos foi possível alcançar os objetivos da pesquisa primária, voltada a verificar qual a 

concepção que os professores tem a respeito do compartilhar o conhecimento em sala 

de aula com os alunos, em que identifica-se a prática da GC vivenciada no espaço 

educacional. As formas com ocorrências mais relevantes por ordem de qui-quadrado 

(Apêndices 5 a 10). 
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Figura 9 - As 8 primeiras formas com ocorrências mais relevantes (por ordem de qui-quadrado). 
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     Fonte: Elaborada pela autora com dados da pesquisa (2019). 

 

Corpus: O compartilhamento e a construção do conhecimento na 
sala de aula por meio da associação entre as práticas da GC e as 

pedagógicas. 
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A Classificação Hierárquica Descendente (CHD) ao calcular a frequência que 

uma palavra ocorre no texto, ou seja, a Classificação Hierárquica Descendente (CHD), 

relaciona-se a quantidade de ocorrências com as posições do texto em que cada 

palavra aparece. A partir deste cálculo o software determina um indicador de frequência 

estatística conhecido como qui-quadrado (χ2). Quanto maior o valor do χ2 de uma 

palavra mais representativa ela é dentro do discurso dos sujeitos entrevistados. Na 

sequência, o software divide o corpus em tantas classes quantas forem as associações 

resultantes do cálculo do χ2 de cada item lexical (CAMARGO; JUSTO, 2013). 

O processamento de dados iniciou-se a leitura, a classificação das palavras e a 

definição dos subcorpus que foram divididos em ramificações, subdivisões e partições, 

do corpus total em análise, ambos intitulados de: 

SUBCORPUS A – Avaliação das Práticas de Ensino: o conteúdo deste 

subcorpus trata principalmente de condições da relevância de avaliar, as práticas de 

ensino, para que venha acontecer a contribuição quanto a organização e análise de 

todo o processo da aprendizagem dos alunos e, consequentemente, da prática docente 

do professor, o que acarretará nos avanços relacionados a qualidade do ensino. 

 

Professor 16: “[...] a partir de práticas compartilhadas com meus 
pares baseadas em experiências na sala de aula partilho práticas bem 
sucedidas com meus pares consigo identificar as dificuldades do meu aluno no 
decorrer do processo de construção do conhecimento na sala de aula por meio 
de uma avaliação diária”. 

 

Nota-se, na análise do subcorpus A – Avaliação das Práticas de Ensino, que os 

professores respondentes desta pesquisa, numa perspectiva de análise qualitativa, 

reconhecem que por meio da socialização do conhecimento descrita por Nonaka e 

Takeuchi (1997), não se tem apenas o objetivo de gerar inovação ou a construção do 

conhecimento, mas sim, na valorização da experiência prática da sala de aula. O que 

acaba por solicitar que a pessoa do professor seja identificada como peça fundamental 

no processo de ensino e aprendizagem, como um profissional capaz de refletir a 

respeito de sua prática docente, agindo de forma a contribuir para a autonomia de seus 

alunos (PÉREZ GÓMEZ, 2001). 

De acordo com Nonaka e Takeuchi (1997), a socialização torna-se essencial 

para que a espiral do conhecimento realmente venha a acontecer. Desta forma, a 

socialização pode ser uma prática permeada de possibilidades enquanto mundo de 

relações com o meio e com o outro. A ação educativa manifesta-se no que se conhece 
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como ensino, a interação entre professores, alunos e conhecimentos (SACRISTÁN, 

2003).  

Por meio da socialização entre professores e alunos vai ocorrer o CC tácito nos 

diálogos em sala de aula juntamente com o momento em que se dá a troca de 

experiências entre ambos. Durante esse processo torna-se possível conhecer o 

raciocínio do outro e compartilhar os modelos mentais (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

No processo de descrição sobre as práticas de ensino revelou-se como o professor 

pode partilhar práticas bem sucedidas com os pares.  

 

Professor 7: “[...] a partir de práticas compartilhadas com meus pares 
baseadas em experiências na sala de aula costumo por meio de diálogos trocar 
experiências de com os pares que tem a mesma série 
Professor 25: “[...] desenvolvo meus planos de aulas a partir de práticas 
compartilhadas com meus pares baseadas em experiências na sala de aula 
partilho práticas bem sucedidas que são discutidas durante a hora 
atividade onde trocamos ideias sugestões para elaboração de aulas”. 
 
Professor 15: “[...] meus planos de aulas baseadas em minhas experiências 
na sala de aula pois cada um tem uma forma de planejar e pensar como sujeito 
de transformação na educação”. 
 
Professor 13: “[...] desenvolvo meus planos de aulas a partir de práticas 
compartilhadas com meus pares baseadas em experiências na sala de aula 
de acordo com o que foi decidido no planejamento colocamos em prática o 
planejamento e as práticas compartilhadas que foram positivas após 
avaliações e reflexões para que o aluno realmente aprenda”. 
 

O processo de socialização de aulas e experiências com os pares é visto com 

boas perspectivas pela maioria dos sujeitos desta pesquisa no sentido de que permite 

uma troca de experiências, de conhecimento, de informações e de possibilidades para 

as atividades em sala de aula. Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que através da 

socialização poderá acontecer o compartilhamento de experiências, o que tende a 

possibilitar um aumento do nível de confiança entre eles. No que concerne à 

socialização, uma parcela relevante de professores consegue visualizar o coordenador 

pedagógico como o profissional capaz de estimular a troca de experiências, dúvidas e 

informações. 

Professor 3: “[...] desenvolvo meus planos de aulas a partir de práticas 
compartilhadas com meus pares baseadas em experiências na sala de aula de 
acordo com o que foi decidido no planejamento com a participação da 
coordenadora e sugestões colocamos em prática o planejamento e as 
práticas compartilhadas”. 
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Professor 18: “[...] a partir de práticas compartilhadas com meus pares 
baseadas no conteúdo específico e experiências na sala de aula de acordo 
com o que foi decidido no planejamento com a participação da coordenadora 
e sugestões de jogos pedagógicos metodologia e conteúdo colocamos em 
prática o planejamento e as práticas compartilhadas”. 
 

Os professores atestam a existência da prática de ensino e que deva ocorrer a 

avaliação destas práticas. Luckesi (2011), em relação a tal informação, vem declarar 

que avaliar é detalhar a prática de ensino, ou seja, a organização da ação pedagógica, 

que pode ser compreendida como uma investigação da qualidade do processo da 

aprendizagem dos alunos e, consequentemente, da prática docente do professor. Para 

o autor, tal prática acontece entremeio as intervenções necessárias em cada situação, 

para que se conquiste o êxito desejado. O mesmo autor cita que para ter sentido a 

avaliação da aprendizagem das práticas no âmbito escolar devem estar vinculadas ao 

projeto pedagógico e com o projeto de ensino. 

Confirma-se no relato dos professores que suas práticas pedagógicas ou 

experiências compartilhadas são avaliadas, principalmente, em conselhos de classe o 

no ato do planejamento durante sua hora atividade.  Isso afirmado por Luckesi (2001), 

pode ser confirmado nas escolas pesquisadas por meio de um dos relatos dos 

professores. 

 
Professor 9: “[...] meus planos de aulas são feitos a partir de práticas 
compartilhadas com meus pares baseadas em experiências na sala de aula a 
partir de hora atividade e dos conselhos de classe bimestrais onde ocorre a 
avaliação delas e a troca de experiências com nossos pares”. 

 

Segundo Luckesi (2011), a avaliação das práticas pedagógicas deve ter como 

referência o Projeto Político Pedagógico da escola, o planejamento de ensino, o 

conteúdo e a metodologia utilizados no ensino. Para o autor, para que ocorra uma 

devida avaliação das práticas pedagógicas necessita-se de uma coleta de dados a 

respeito do desempenho dos alunos com os parâmetros esperados contidos no projeto, 

pois não se avalia apenas a aprendizagem do aluno, mas também, as práticas de 

ensino e a organização do trabalho pedagógico. 

 
Professor_20: “[...] meus planos_de_aulas são desenvolvidos a partir 
de práticas_compartilhadas com meus pares baseadas em experiências na 
sala_de_aula, na avaliação das práticas que deram certo na observação das 
dificuldades que a turma apresenta as aulas são desenvolvidas de acordo com 
o plano anual da secretaria de educação”. 
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A atividade da sala de aula como uma avaliação inicial, tanto do professor quanto 

dos alunos, pode indicar o conhecimento prévio de ambos (GASPARIN, 2011). 

Considera-se essa dinâmica na avaliação, segundo Gasparin (2011), como uma 

tomada de decisão que irá influenciar com renovações no método de orientar o trabalho 

pedagógico, em que contribui para a e concretização das ações entre a teoria e a 

prática na rotina da sala de aula. 

 

Professor 17: “[...] eu desenvolvo meus planos de aulas a partir de práticas 
compartilhadas com meus pares baseadas em experiências na sala de aula 
procuro planejar as aulas de acordo com as necessidades dos alunos levando 
em conta suas potencialidades e limitações atuando como mediadores do 
ensino”. 

 

Para Gasparin (2011), torna-se necessário abandonar os conteúdos 

desassociados da prática social dos alunos e a metodologia passiva já que o professor, 

por meio da avaliação, pode observar a construção do conhecimento do aluno no 

prisma da progressão. Assim, precisa-se olhar para as reais necessidades do aluno, 

para a prática e para a teoria que fundamenta a mesma, viabilizando a dinâmica do 

trabalho em sala de aula. Os participantes desta pesquisa descrevem, então, que é 

preciso avaliar constantemente as práticas de ensino para estas sejam elos no 

processo de ensino e aprendizagem e não barreiras para a construção do 

conhecimento do aluno. 

Ramificação: C com a classe 4 - Reflexão da atuação profissional foi 

responsável por 16,92% dos segmentos de texto. Os principais elementos (palavras) 

que se relacionaram a esta classe foram: bem_sucedidas, partilho_práticas, discutir, 

par, hora_atiivdade, práticas_compartilhadas, planos_de_aulas, experiência, trocar, 

entre outros (figura 9). O conteúdo da Ramificação C trata principalmente da 

necessidade de que o professor se torne capaz de refletir sobre sua prática com a 

intencionalidade de torná-la melhor. 

 

Professor 9: “[...]eu desenvolvo meus planos de aulas a partir de práticas 
compartilhadas com meus pares baseadas em experiências na sala de aula a 
partir de hora atividade e dos conselhos de classe bimestrais ocorre a troca de 
experiências com nossos pares”. 

 

Ao repensar sobre sua prática já realizada possibilita-se pensar a prática futura, 

e nesse exercício torna-se possível melhorar sua atuação (FREIRE, 2001). Os próprios 

professores em um exercício de reflexão de sua prática conseguem destacar a 
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existência da prática de ensino, o que vai ao encontro com o que Minioli e Silva (2013) 

descrevem sobre o processo de reflexão da prática estar conectada ao 

acompanhamento do processo e confundir-se com a avaliação deste, que e realizado 

individualmente pelo professor, relacionando à construção do conhecimento. A reflexão 

da atuação profissional docente sobre o processo de construção dos conhecimentos 

do professor, de seus pares, quer seja desenvolvido individualmente ou no coletivo 

durante o Conselho de Classe. 

 

Professor 16: “[...]eu desenvolvo meus planos de aulas a partir de práticas 
compartilhadas com meus pares baseadas em experiências na sala de aula 
partilho práticas bem sucedidas com meus pares consigo identificar as 
dificuldades do meu aluno no decorrer do processo de construção do 
conhecimento na sala de aula por meio de uma avaliação diária”. 
 

O professor que se torna capaz de refletir sobre sua prática, com a intenção de 

melhorá-la, beneficia toda a comunidade escolar. Segundo Alarcão (2003), os 

professores exercem um papel fundamental na estruturação do conhecimento 

pedagógico já que propiciam a interação entre o conhecimento científico e o aluno. De 

acordo com Cardoso (2003), a prática reflexiva vai proporcionar o equilíbrio entre a 

rotina e a reflexão, já que a prática deve ser pensada diariamente pelos docentes, o 

que tende a possibilitar uma reflexão constante. 

 
Professor 13: “[...] meus planos de aulas a partir de práticas compartilhadas 
com meus pares baseadas em experiências na sala de aula de acordo com o 
que foi decidido no planejamento colocamos em prática o planejamento e as 
práticas compartilhadas que foram positivas após avaliações e reflexões para 
que o aluno aprenda”. 
 
Professor 9: “[...] a partir de práticas compartilhadas com meus pares 
baseadas em experiências na sala de aula a partir de hora atividade e dos 
conselhos de classe bimestrais ocorre a troca de experiências com nossos 
pares”. 
 

Para Freire (1996), a reflexão é o pensar sobre o fazer, assim, pode ser 

compreendida como uma reflexão que conduz a uma ação transformadora do 

professor, fazendo-o pensar sobre seus objetivos, anseios, trajetória. Se pensar de 

forma coletiva pode-se chegar a uma escola reflexiva, que venha a ser aprendente e 

ensinante, que tenha condições de assumir uma missão social (ALARCÃO, 2003; 

SENGE; et al., 2005). No Conselho de Classe, Pré-Conselho, Conselho de Classe e 

Pós-Conselho tornam-se momentos de análise e reorganização da prática docente 
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futura (MINIOLI; SILVA, 2013). Prática essa que se encontra em constante reflexão 

frente a atuação docente, conforme explicitado pelos participantes desta pesquisa. 

Ramificação: D com a classe 3 - Organização do Trabalho Pedagógico foi o 

motivador de 21,54% dos segmentos de texto. Os principais elementos (palavras) que 

se relacionaram a esta classe foram: planos_de_aulas, basear, desenvolver, 

práticas_compartilhadas, experiência, educação, coordenador, planejamento, 

conteúdo, sala_de_aula, entre outras (figura 9). Onde enfatizou-se a importância da 

organização do trabalho pedagógico e do planejamento como ferramenta 

imprescindível para a elaboração de toda a ação do professor, este como responsável 

por toda a atividade docente destinada à sala de aula, precisa ser reflexivo para que 

chegue a uma prática contextualizada com a prática social do aluno. 

 
Professor 26: “[...]práticas compartilhadas com meus pares baseadas em 
experiências na sala de aula de práticas bem sucedidas que são discutidas 
durante a hora atividade onde trocamos ideias sugestões para elaboração de 
aulas entre professores da mesma série e coordenação pedagógica”. 
 

Diante da reflexão sobre o trabalho pedagógico Libâneo (1994), declara que este 

deve ser organizado a tal ponto que o planejamento das práticas preocupe-se com o 

objetivo a ser alcançado, no caso, a aprendizagem ou mesmo a construção do 

conhecimento por parte do aluno.  

De acordo com o que se espera da organização do trabalho pedagógico, o 

planejamento torna-se ferramenta imprescindível para a elaboração de como 

encaminhar as atividades e avaliar os planos de ensino que vem compor o trabalho 

pedagógico. O professor como responsável pela organização do trabalho docente 

destinado à sala de aula, em sua atuação pedagógica, precisa estar em constante 

reflexão e aberto as inovações tecnológicas para que se alcançar uma prática 

contextualizada com a prática social do aluno (GASPARIN, 2011). A descrição dos 

professores que participaram desta pesquisa é a de que: 

 

Professor 12: “[...] a partir de práticas compartilhadas com meus pares 
baseadas em experiências na sala de aula a partir de atividades já ministradas 
procuro elaborar aulas que contemplem o objetivo trocar experiências boas ou 
dificuldades encontradas com outros professores da mesma série”. 
 
Professor13: “[...]de acordo com o que foi decidido 
no planejamento colocamos em prática o planejamento e as práticas 
compartilhadas que foram positivas para que o aluno aprenda”. 
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Ao construir seu Projeto Político Pedagógico (PPP) a escola deve partir das 

reflexões realizadas no seu no seu dia a dia em busca de avanços. Nessa perspectiva, 

o Projeto Político Pedagógico deixa de ser apenas mais um documento que contém os 

planos de ensino e de outras atividades e torna-se construído e experienciado em todo 

o coletivo da escola (VEIGA, 2013).  

 
Professor 4: “[...]de acordo com o que foi decidido no planejamento com a 
participação da coordenadora e sugestões da secretaria de educação 
colocamos em prática o planejamento e as práticas compartilhadas”. 
 
Professor 18: “[...] meus planos de aulas a partir de práticas compartilhadas 
com meus pares baseadas no conteúdo específico e experiências na sala de 
aula de acordo com o que foi decidido no planejamento com a participação da 
coordenadora e sugestões de jogos pedagógicos metodologia e conteúdo 
colocamos em prática o planejamento”. 
 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) empenha-se em apresentar uma maneira 

que venha a organizar o trabalho pedagógico, com o intuito de superar os conflitos, 

principalmente os relacionados a organização da sala de aula. De acordo com 

Vasconcelos (2004), no PPP encontram-se as definições do grupo, normas gerais que 

podem orientar a todos no espaço escolar. 

SUBCORPUS: B – Práticas de Ensino: o conteúdo desse subcorpus 

correlaciona-se a teoria e prática, saber e fazer na busca de significados na GC, em 

que se possibilita a prática de ensino uma especificidade no que se relaciona aos 

projetos pedagógicos, ao sair da sala de aula para compor o ambiente escolar e a 

própria educação escolar como um todo. 

A organização do processo de ensino e aprendizagem deve estar pautada de 

modo que venha a possibilitar a melhoria da qualidade do ensino, com a utilização de 

boas práticas. Desde a organização do trabalho pedagógico o professor o faz de forma 

sistemática e consciente com o intuito de que que por meio de procedimentos 

adequados contribua para a aprendizagem do aluno. A transdisciplinaridade referida 

por Morin (2005), vem citar os esquemas cognitivos que devem perpassar em todas as 

disciplinas com a possibilidade da construção ou transformação. 

 

Professor 4: “[...] eu desenvolvo meus planos de aulas a partir de práticas 
compartilhadas com meus pares baseadas em experiências na sala de aula de 
acordo com o que foi decidido no planejamento com a participação da 
coordenadora e sugestões da secretaria de educação colocamos em prática o 
planejamento”. 
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A correlação teoria e prática entre saber e fazer na busca de significados na 

gestão vai possibilitar a prática de ensino uma especificidade no que se relaciona aos 

projetos pedagógicos, ao sair da sala de aula para compor o ambiente escolar e a 

própria educação escolar como um todo (LUCKESI, 2011). O objetivo da prática de 

ensino como elemento articulador do processo de ensino e aprendizagem encontra-se 

na integração entre teoria e prática. Só a prática de ensino desenvolvida na escola pode 

mostrar ao docente situações cotidianas que precisam ser resolvidas no campo 

pedagógico. 

Ramificação: E - Estratégias de Ensino: o conteúdo dessa ramificação refere 

aos procedimentos, saber aonde se pretende chegar com o processo de ensino 

utilizados pelos docentes na execução do processo de ensino, em conformidade com 

o planejamento.  

 
Professor 17: “[...] práticas onde se trabalhe com diferentes perspectivas 
culturais e sociais dentro da diversidade onde se busque incentivar a leitura a 
fim de que os alunos ampliem seu conhecimento e na realização de avaliações  
contínuas”. 
 

Os professores, de acordo com Bordenave e Pereira (2002), para ensinar 

precisam planejar, orientar e acompanhar a aprendizagem do aluno. O que se resume 

nas estratégias de ensino que devem contribuir para o desenvolvimento de várias 

habilidades dos alunos. 

Conforme declara Stipek (1998), o professor precisa apresentar atividades 

desafiadoras aos alunos. Desse modo, estratégias de ensino referem aos 

procedimentos utilizados pelos docentes na execução do processo de ensino, em 

conformidade com o planejamento. Para os autores Anastasiou e Alves (2004), as 

estratégias de ensino têm como meta atingir os objetivos, portanto, o que torna possível 

saber aonde se pretende chegar com o processo de ensino. Desta forma, os objetivos 

devem estar explícitos para professores e alunos.  

Luckesi (1994) afirma que as estratégias de ensino repercutem diretamente na 

prática docente, o que gera a necessidade de se ter conhecimento da proposta 

pedagógica, já que os procedimentos escolhidos se tornam mediações da proposta 

pedagógica e metodológica da parte do professor. De acordo com Pimenta (2000) e 

Anastasiou (2000), método de ensinar e fazer aprender pode-se dizer que ele depende 

conhecimento e de saber pedagógico do professor. Assim, a definição de uma 

estratégia de ensino e aprendizagem deve considerar os objetivos que o docente 
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estabelecer em consonância com as habilidades esperadas para cada rol de conteúdos 

de acordo com o desenvolvimento da turma. 

Subdivisão: F - Compartilhamento do Conhecimento: o conteúdo dessa 

subdivisão demonstrou-se que compartilhar influencia diretamente nos 

relacionamentos na sociabilidade, na confiança e na aprendizagem. 

 
Professor 21: “[...] por meio de atividades diferenciadas acredito que ocorre 
o compartilhamento do conhecimento entre eu e meus alunos”. 
 

O CC considerado como um desafio para as organizações por causa do 

conhecimento tácito, que de acordo com Polanyi (1966), vem a ser o que não é 

verbalizado e sim o que se encontra internalizado. O que vem possibilitar esse processo 

pode se considerar a construção de uma relação entre professor, aluno e o 

conhecimento. Caso não ocorra a construção de tais laços, esse processo 

compromete-se já que fatores emocionais como motivação, confiança, respeito 

humano, entre outros, são essenciais para que haja compartilhamento e socialização 

de conhecimento (WANG; NOE, 2010; NONAKA; TAKEUCHI,1997). 

A afirmação de Cheng e Lee (2016) de que o desempenho organizacional de 

uma empresa se influencia como os recursos tendem a ser compartilhados no interior 

desta, o que pode ocasionar vantagens ou não. O mesmo pensamento pode ser muito 

bem utilizado no espaço escolar referindo-se ao sucesso do processo de ensino e 

aprendizagem, em que todos os envolvidos também são responsáveis. Corroborou-se 

com a importância de acreditar que CC venha a contribuir para que o aluno chegue a 

ter uma melhor compreensão do proposto no cotidiano da sala de aula. 

 

Professor 2: “[...]por meio de leituras textos informativos pesquisas e trocas 
de experiências acredito que ocorre o compartilhamento do 
conhecimento entre mim e meus alunos”. 
 
Professor 14: “[...]perguntas orais que ajudam na compreensão e 
interpretação de fatos ocorridos e vivenciados e também por meio do portfólio 
de atividades elaborado pela secretaria de educação acredito que ocorre 
o compartilhamento do conhecimento entre mim e meus alunos”. 
 
Professor 3: “[...]quando os alunos saem da zona de conforto deles e 
participam ativamente das discussões em sala colocando suas opiniões e 
críticas acredito que ocorre o compartilhamento do conhecimento entre mim 
e meus alunos”. 
 
Professor 15: “[...]auxiliando no processo de aprendizagem para sanar 
possíveis dificuldades desde a questão visomotora acredito que ocorre 
o compartilhamento do conhecimento entre mim e meus alunos”. 
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Professor 9: “[...]exemplos práticos na oralidade roda de conversa que ajudem 
na compreensão e interpretação de fatos ocorridos e vivenciados acredito que 
ocorre o compartilhamento do conhecimento entre mim e meus alunos”. 
 
Professor 19: “[...]ocorre pela experiência e letramento analiso cada aluno 
percebendo na individualidade as necessidades de cada um assim os 
planejamentos são feitos de acordo com as prioridades dos alunos acredito que 
ocorre o compartilhamento do conhecimento entre mim e meus alunos”. 
 
Professor 10: “[...] em uma explicação onde o aluno consegue compreender 
acredito que ocorre o compartilhamento do conhecimento entre mim e meus 
alunos”. 
 

Hegazy e Ghorab (2014), evidenciam que compartilhar torna-se essencial para 

desenvolver criatividade, gerar inovação, aprendizagem, satisfação, adaptabilidade, 

eficácia, eficiência em uma organização. Os autores afirmam que o CC influi 

diretamente na sociabilidade organizacional, já que consegue contribuir diretamente no 

aprendizado relacionado a confiança mútua. O que vai melhorar a adaptação e 

proporcionar a sensação de otimismo. 

Partição: G com a Classe 1 - Ensino e aprendizagem foram encarregados por 

13,85% dos segmentos de texto. Os elementos (palavras) que se relacionaram a esta 

classe foram: exemplos_práticos, concentração, identificar, 

construção_do_conhecimento, processo, dificuldade, compreensão, interpretação, 

aprendizagem, professor, aluno, compartilhamento_do_conhecimento, sala_de_aula, 

entre outras (figura 9). Onde esclareceu-se que no ambiente escolar o ensino não pode 

existir sem aprendizagem, ambas se encontram interligadas. 

 

Professor 9: “[...]exemplos práticos na oralidade roda de conversa que ajudem 
na compreensão e interpretação de fatos ocorridos e vivenciados acredito que 
ocorre o compartilhamento do conhecimento entre mim e meus alunos”. 
 

A aprendizagem, segundo Hilgard (2007), pode ser compreendida com uma 

mudança ou transformação. Mudança no pensar ou diretamente ligadas as ações que 

ao relacionar-se com o conteúdo em sala de aula o aluno pode vir a apresentar 

alterações em seu agir cotidiano.  

Se o professor é defensor do processo de ensino e aprendizagem, Sanches e 

Teodoro (2006), afirmam que suas práticas de ensino e aprendizagem vinculam à teoria 

e à prática. Assim, o professor deve perceber que o ensino e aprendizagem devem ir 

além do que o simples fato do aprender ou não aprender, onde cada aluno utilizar-se-
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á de seus recursos e vivências com a capacidade de compreender a aplicabilidade do 

conhecimento. 

 

Professor 14: “[...]atividades orais que ajudam na compreensão 
e interpretação de fatos ocorridos e vivenciados relacionando com a aplicação 
do conteúdo e também por meio do portfólio de atividades elaborado pela 
secretaria de educação acredito que ocorre o compartilhamento do 
conhecimento entre mim e meus alunos”. 
 

Ao escrever sobre ensino e aprendizagem e a relação entre professor e aluno, 

Botomé (1981), menciona o ensinar e o aprender não de forma a descrever o processo, 

mas, relacionando-o de forma mecanicamente. O que Paulo Freire (1971), veio a 

denominar de educação bancária, em que o aluno não se encontra capaz de formar 

suas próprias sínteses. 

No ambiente escolar o ensino não pode existir sem a aprendizagem. Segundo 

Bushell (1973), a relação ensinar e aprender parte do professor, assim, o revés da 

aprendizagem vai ocorrer por meio do insucesso do ensino, já que ensinar determina-

se pela aprendizagem do aluno e ambas se encontram interligadas. 

Partição: H com classe 5- Planejamento foi responsável por 15,38% dos 

segmentos de texto. Os elementos (palavras) que se relacionaram a esta classe foram: 

identificar, decorrer, construção_do_conhecimento, dificuldade, processo, 

coordenação, aluno, entre outras (figura 9). Apresentou-se que planejar faz parte do 

trabalho na escola, o professor precisa propor atividades planejadas didaticamente, a 

fim de que seus alunos desenvolvam as competências e habilidades esperadas.  

 

Professor 12: “[...] meus planos de aulas a partir de práticas compartilhadas 
com meus pares baseadas em experiências na sala de aula a partir de 
atividades já ministradas procuro elaborar aulas que contemplem o objetivo 
trocar experiências boas ou dificuldades encontradas com outros professores 
da mesma série”. 
 

Planejar faz parte da vida de todas as pessoas quer seja em casa, no trabalho, 

na escola ou nos relacionamentos, planejar tem se feito presente. Ao avaliar o nível de 

aprendizagem dos alunos na sala, o professor precisa propor atividades a fim de que a 

turma possa desenvolver as competências e habilidades esperadas. Tais atividades 

devem ser planejadas didaticamente. Libâneo (2005), define o planejamento como uma 

ação do todo da escola que se inicia na reflexão, decisões sobre as práticas e o 

funcionamento da proposta pedagógica.  
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O planejamento pode direcionar as ações e leva a prever situações, organizar 

atividades, dividir tarefas, avaliar o que não deu certo, bem como elaborar novas 

estratégias de trabalho, sempre em busca de melhorias. Vasconcellos (2004), destaca 

que o planejamento abrange diferentes esferas e Gandin (1995), defende que o 

planejamento diário deve encontrar-se em qualquer atividade que venha a ser 

desempenhada com o conhecimento dos educadores. Moretto (2007), declara que 

planejar é articular e elaborar definições por meio de atitudes, ações e conhecimentos. 

Relaciona-se o desenvolvimento dos planos de aulas a partir de práticas 

compartilhadas com pares baseadas em experiências na sala de aula.   

 
Professor 13: “[...] desenvolvo meus planos de aulas a partir de práticas 
compartilhadas com meus pares baseadas em experiências na sala de aula de 
acordo com o que foi decidido no planejamento colocamos em prática o 
planejamento e as práticas compartilhadas que foram positivas para que o 
aluno aprenda”. 

 

O ato de planejar vai permitir ao docente organizar-se no tempo e no espaço, 

favorecendo a sua capacidade de intervir frente as situações que surgirem. Assim, 

constata-se que o planejamento é um recurso permanente no cotidiano do professor. 

O planejamento diário para Chiodini (2013), vai auxiliar no comprometimento do 

professor com a metodologia adotada pela instituição de ensino em que atua, do que 

pode interferir diretamente na qualidade das aulas. Segundo Moretto (2007), planejar é 

articular a ação, auxiliar o trabalho do professor bem como do aluno, no que se refere 

a organização de ideias e informações que o educador dispõe para enriquecer e 

diversificar cada aula ou atividade planejada.  

 

Professor 19: “por meio de exemplos práticos que ocorre pela experiência e 
letramento analiso cada aluno percebendo na individualidade as necessidades 
de cada um assim os planejamentos são feitos de acordo com as prioridades 
dos alunos acredito que ocorre o compartilhamento do conhecimento entre 
mim e meus alunos”. 
 

Libâneo (1992), entende o planejamento diário como uma estratégia de projeção 

das ações a serem realizadas. O mesmo autor enfatiza que planejamento escolar deve 

adquirir a vivência diária e ser pleno em reflexão, como avaliação da prática 

pedagógica. Deve-se ressaltar apesar de ter sido elaborado previamente com análise 

e reflexão, precisa-se levar em consideração que imprevistos acontecem, por isso este 

deva ser flexível e passível de mudanças de acordo com a necessidade. 
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Subdivisão: I com a classe 6 - Disseminação do Conhecimento foi refletido por 

13,85% dos segmentos de texto. Os elementos (palavras) que se relacionaram a esta 

classe foram: acreditar, compartilhamento_do_conhecimento, ocorrer, aluno, 

interpretação, atividade, entre outras (figura 9). Informou-se que a disseminação do 

conhecimento pode ser considerada como o primeiro passo para transformar uma 

informação em algo que realmente possa vir a ser importante para no espaço da sala 

de aula. 

 
Professor 2: “[...] por meio de leituras textos informativos pesquisas e trocas 
de experiências acredito que ocorre o compartilhamento do 
conhecimento entre mim e meus alunos”. 
 

A disseminação do conhecimento pode ser compreendida como uma prática da 

transferência do conhecimento, que ocorre por meio das conversas informais ou por 

reuniões e ações organizadas. De acordo com Daft (2002), a disseminação do 

conhecimento vem a ser essencial em qualquer instituição. Davenport e Prusak (2003), 

afirmam que a disseminação do conhecimento só se torna possível se for absorvida 

pelo receptor. Conforme Probst, Raub e Romhardt (2002), a disseminação do 

conhecimento pode ser considerada como o primeiro passo para transformar uma 

informação em algo que realmente possa vir a ser importante para uma organização. 

Enfatizou-se como o professor identifica que ocorre a disseminação do conhecimento 

através do CC na sala de aula entre ele e o aluno. 

 
Professor_14: “[...]perguntas orais que ajudam na compreensão e 
interpretação de fatos ocorridos e vivenciados e também por meio do portfólio 
de atividades elaborado pela secretaria de educação acredito que ocorre 
o compartilhamento do conhecimento entre mim e meus alunos”. 
 

As organizações necessitam contar com a atuação de profissionais que se 

encontrem dispostos a compartilhar seus conhecimentos, erros e acertos. 

Disseminação do Conhecimento para Lin, Lee e Wang (2009), pode ser compreendida 

como uma cultura de interação social e que vai envolver o conhecimento e habilidades 

dos funcionários de toda a instituição. 

Os indivíduos que são participantes das disseminações podem fazer uma 

releitura dos problemas e dos conhecimentos abordados. Schön (2000), destaca a 

importância de se aprender com as situações adversas no dia a dia, em que cada 

indivíduo pode ampliar o seu nível de desenvolvimento de acordo com a necessidade. 

Para os autores Ordaz, Cruz e Ginel (2009), a disseminação do conhecimento é tornar 
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o conhecimento individual disponível para o grupo de forma que possa vir a ser 

absorvido e utilizado pelos demais. 

 

Professor 22: “[...] atividades diferenciadas acredito que ocorre o 
compartilhamento do conhecimento entre mim e meus alunos”. 
 
Professor 2: “[...]leituras textos informativos pesquisas e trocas de 
experiências acredito que ocorre o compartilhamento do conhecimento entre 
mim e meus alunos”. 
 
Professor 14: “[...]perguntas orais que ajudam na compreensão e 
interpretação de fatos ocorridos e vivenciados e também por meio do portfólio 
de atividades elaborado pela secretaria de educação acredito que ocorre o 
compartilhamento do conhecimento entre mim e meus alunos”. 
 

Na visão de Daft (2002), em qualquer organização a disseminação do 

conhecimento é de extrema importância, onde o conhecimento explícito é fortemente 

capturado e compartilhado, enquanto o tácito não. Cummings (2003), entende a 

disseminação do conhecimento como a entrega ou recepção de informação de tarefas, 

conhecimentos e apontamentos sobre um assunto. Sob o ponto de vista de Prosbt, 

Raub e Romhardt (2002), a disseminação do conhecimento é a condição primordial 

para transformar informações em algo que toda a organização possa utilizar. Neste 

contexto, a disseminação de conhecimento viabiliza-se com a aprendizagem e com o 

desenvolvimento de professores e alunos. 

Ramificação: J com classe 2 - Práticas de GC na Sala de Aula foi 

encarregada por 18,46% dos segmentos de texto. Os elementos (palavras) que se 

relacionaram a esta classe foram: aplicar, gestão_do_conhecimento, 

fóruns_presenciais, interação, roda_de_concersa, listas_de_discussão, 

grupos_de_estudo, fóruns_virtuais, comunidades_de_prática, comunidades de 

conhecimento, entre outras (figura 9). Evidenciou-se que no espaço escolar se observa 

que as Práticas de GC podem contribuir para o desenvolvimento e aprendizagem, e 

como o professor na sala de aula ao pensar nas estratégias que possam contribuir no 

processor de ensino e aprendizagem. 

 

Professor 11: “[...]exemplos práticos em roda de conversa e na realização de 
atividades acredito que ocorre o compartilhamento do conhecimento entre mim 
e meus alunos eu aplico práticas de gestão do conhecimento na minha sala 
de aula”. 
 

No espaço escolar observa-se que as Práticas de GC podem auxiliar o gestor na 

construção de um grupo empenhado que possa contribuir para o desenvolvimento e 
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aprendizagem da organizacional, bem como o professor na sala de aula ao pensar nas 

estratégias que possam contribuir no processor de ensino e aprendizagem (BENTO; et 

al., 2017). As Práticas de GC têm uma ação importantíssima nas organizações como 

facilitador para que realmente venha a acontecer a transferência, a disseminação e o 

compartilhamento de informações e de conhecimento (BATISTA; et al., 2005).  

Davenport e Prusak (2003), afirmam que um banco de dados, fonte de 

informação, um sistema de treinamento são evidências da existência de algumas 

Práticas de GC. Torna-se necessário o aperfeiçoamento destas, inclusive a adequação 

para a realidade da sala de aula. O professor precisa valer-se de todos os recursos 

para agregar valor e importância quanto a aplicabilidade do conteúdo da aula que vem 

a ser disponibilizado ao aluno. Identificou-se a percepção das práticas da GC aplicadas 

na sala de aula de acordo com os apontamentos dos professores participantes da 

pesquisa. 

 
Professor 1: “[...] aplico práticas de gestão do conhecimento na minha sala 
de aula os fóruns presenciais os fóruns virtuais e as listas de discussão eu 
aplico em roda de conversa e nas interações em sala de aula as comunidades 
de prática ou comunidades de conhecimento eu aplico nos grupos de estudo 
em sala e hora atividade que é feita em grupo e formação continuada”. 
 
Professor 13: “[...] partilho práticas bem sucedidas com meus pares eu 
aplico práticas de gestão do conhecimento na minha sala de aula os fóruns 
presenciais eu aplico por meio da oralidade escrita avalições e nas interações 
em sala de aula”. 
 
Professor 25: “[...]as práticas de gestão do conhecimento na minha sala de 
aula as comunidades de prática ou comunidades de conhecimento eu aplico 
nos grupos de estudo em sala e hora atividade que é feita em grupo e formação 
continuada eu utilizo a prática melhores práticas por meio de metodologias 
variadas pensadas para cada realidade”. 
 
Professor 17: “[...] “práticas onde se trabalhe com diferentes perspectivas 
culturais e sociais entro da diversidade onde se busque incentivar a leitura a 
fim de que os alunos ampliem seu conhecimento e na realização de avaliações 
contínuas”. 
 
Professor 18: “[...]acredito que ocorre o compartilhamento do conhecimento 
entre mim e meus alunos eu aplico práticas de gestão do conhecimento na 
minha sala de aula os fóruns presenciais fóruns virtuais e listas de discussão 
em roda de conversa e a partir da leitura de uma literatura”. 
 
Professor 19: “Eu aplico práticas de gestão do conhecimento na minha sala 
de aula os fóruns presenciais os fóruns virtuais e as listas de discussão eu 
aplico em roda de conversa e nas interações em sala de aula o mentoring eu 
aplico no acompanhamento do processo evolutivo de aprendizagem dos 
alunos”. 
 
Professor 20: “[...] durante o momento da hora atividade partilho com meus 
colegas práticas e atividades que deram certo em minha turma também 
aquelas que achei inviável pois não atingiram o objetivo”. 
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Professor 21: “[...] observo o compartilhamento do conhecimento entre mim e 
meus alunos nas exposições orais que fazem ao serem indagados também 
quando se propõem a ajudar o colega que estão com dificuldades eu 
aplico práticas de gestão do conhecimento na minha sala de aula”. 
 

O professor deve ser o gestor do processo de aprendizagem e fazer uso das 

práticas que exercitou ao longo da vida profissional e acadêmicas que, segundo Moran 

(2000), de acordo com o andamento do processo podem guiar as diferenças e as 

convergências no espaço da sala de aula.  

A interação entre o aluno, conteúdo e o professor vai possibilitar a construção do 

conhecimento, em que o professor precisa exercer sua atuação como mediador. Assim, 

o aluno ao aprender coloca-se frente ao objeto de sua aprendizagem, transferindo essa 

experiência para a ação de ajustar o objeto aos seus esquemas de compreensão 

(PIAGET, 1975). Demonstrou-se a necessidade da identificação das dificuldades do 

aluno na sala de aula durante o processo de construção do conhecimento.  

 

Professor 12: “[...]consigo identificar as dificuldades do meu aluno no decorrer 
do processo de construção_do_conhecimento na sala de aula 
principalmente as relacionadas com o conteúdo específico”. 
 
Professor 3: “[...]no decorrer do processo de construção do 
conhecimento na sala de aula quando eles interpretam determinados textos 
situações problemas as quatros operações quando desenvolvem o processo 
das mesmas”. 
 
Professor 4: “[...]partilho práticas bem sucedidas com meus pares através de 
atividades como jogos desafios consigo identificar as dificuldades do meu aluno 
no decorrer do processo de construção do conhecimento na sala de aula em 
atividades se faz necessário o uso da concordância nominal e verbal”. 
 
Professor 26: “[...]as dificuldades do meu aluno no decorrer do processo 
de construção do conhecimento na sala de aula principalmente as 
relacionadas a resolução de atividades”. 
 
Professor 10: “[...] no decorrer do processo de construção do 
conhecimento na sala de aula principalmente as relacionadas com 
desatenção falta de interesse dificuldade de coordenação motora dificuldades 
ortográficas trocas de letras dispersão leitura não condizente com a turma 
dificuldade de compreensão matemática e inquietação”. 
 
Professor 17: “[...]as dificuldades do meu aluno no decorrer do processo 
de construção do conhecimento na sala de aula principalmente as 
relacionadas as dificuldades de leitura e escrita dificuldades em organizar 
classificar e realizar operações com números distúrbios na fala”. 
 
Professor 9: “[...]consigo identificar as dificuldades do meu aluno no decorrer 
do processo de construção do conhecimento na sala de aula principalmente 
as relacionadas com a escrita e leitura”. 
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Professor 20: “[...] as dificuldades que alguns alunos apresentam no decorrer 
do processo de construção do conhecimento e durante a execução das 
atividades e quando os observo individualmente”. 
 

Piaget (1975), coloca que sujeito e objeto não podem existir por iniciativa própria, 

pois se constroem por intermédio da interação. O conhecimento constrói-se 

independentemente do ensino, porém, dependente das interações sociais. De modo 

geral é possível notar, junto à análise das descrições dos professores participantes 

desta pesquisa, que o sucesso do CC na sala de aula pode ser considerado como 

consequência das interações existentes e dos laços entre alunos, professores e destes 

com seus pares durante o processo de construção do conhecimento. 

Conclui-se que a existência de um enviesamento entre a ideia do que seria a 

socialização e o CC por parte do professor dentro de uma proposta de que a sala de 

aula seja um espaço onde isso deva ser promovido. O professor reconhece que o 

conhecimento deva ser disseminado, compartilhado para que realmente aconteça a 

construção do conhecimento. 

Após serem processadas pelo software IRaMuTeQ, por meio do método da 

Classificação Hierárquica Descendente (CHD), as respostas analisadas geraram as 

figuras que se seguem nas subseções seguintes. Ao considerar o diagrama fatorial no 

estudo, pode-se afirmar que as classes número 6, 5 e 1, ao se aproximarem do eixo 

cartesiano de índice 0 (zero) confirmam a maior relação (co-ocorrência) existente entre 

ambas. As palavras estão coloridas de acordo com o seu pertencimento nas classes 

(gráfico 35). 
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Gráfico 35 - Dispersão das Classes. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). Software Iramuteq 7.2 

 

No gráfico 36 é possível visualizar as palavras mais citadas pelos professores 

participantes da pesquisa e sua dispersão perante as classes. Nele, pode-se dar ênfase 

ao CC por meio da GC e nos exemplos de práticas bem sucedidas no processo de 

construção do conhecimento.  
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Gráfico 36 - Dispersão das palavras. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). Software Iramuteq 7.2. 

 

A partir da retenção das palavras um gráfico semântico foi gerado ao passar por 

uma análise de similitude baseada na teoria dos grafos, permitindo a identificação da 

coocorrência e conexão entre essas palavras contidas no corpus (MARCHAND; 

RATINAUD, 2012). Esta concorrência pode ser observada na figura 10, onde pode-se 

destacar as palavras “sala de aula”, “aluno”, “compartilhamento do conhecimento”, 

“construção do conhecimento”, “práticas compartilhadas”, “planos de aulas”, todas elas 
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interligadas entre si, sendo a palavra “sala de aula” localizada no ponto central, 

possuindo a maior quantidade de conexões. 

 

Figura 10 - Análise de similitude. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). Software Iramuteq 7.2. 

 

Na nuvem de palavras indicada pela figura 11 pode-se identificar que o item 

lexical aluno detém a centralidade representacional do corpus, o compartilhamento e a 

construção do conhecimento na sala de aula por meio da associação entre as práticas 

da GC e as pedagógicas. As respostas que compõem esta parte da análise contêm as 

palavras-chave com as quais os professores de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 

externalizaram suas percepções sobre os aspectos relacionados a forma como 
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exercem a gestão da sala de aula, no processo de ensino e aprendizagem, quais os 

recursos didáticos pedagógicos utilizados que se associam as práticas da GC para 

compartilhar o conhecimento em sala de aula com seus alunos.  

Em se tratando dos aspectos relacionados ao compartilhamento e as práticas da 

GC que conseguem associar a prática pedagógica os professores centraram toda a 

representação deste corpus na pessoa do aluno, na sala de aula. As palavras que 

vieram na sequência foram: construção do CC do conhecimento, par, dificuldade, 

planos de aula, experiências, práticas compartilhadas, dentre outras.  

Aqui está presente a ideia de que o aluno é o principal elemento no espaço da 

sala de aula de todo o processo educacional. Esse resultado de ocorrências da palavra 

aluno e sala de aula pode ser explicado pelo fato de que, em boa parte das perguntas 

relacionadas a este corpus, o professor foi chamado a discorrer sobre aspectos 

relacionados a sala de aula e suas práticas de CC. 

 

Figura 11 - Nuvem de palavras do corpus O compartilhamento e a construção do conhecimento na 
sala de aula por meio da associação entre as práticas da GC e as pedagógicas.

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). Software Iramuteq 7.2. 

 

Nota-se, assim, a evidência de que o professor encontra-se em sala de aula, no 

espaço escolar para o aluno, pois toda a organização da prática pedagógica, bem com 
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os planos de aula o compartilhamento de práticas durante a hora atividade, os grupos 

de estudo, a gestão e CC, tudo neste ambiente tem o objetivo voltado para a o processo 

ensino e aprendizagem do aluno. O professor organiza atividades com objetivos 

específicos para cada turma, todavia, são inúmeras as dificuldades encontradas no 

caminho no que se refere ao enviesamento do aluno em organizar-se na construção do 

conhecimento.  

 

4.5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS (MOTIVADORES E INIBIDORES AO CC)  

 

A partir da revisão sistemática da literatura foi possível a identificação de estudos 

que envolvam a temática proposta, conforme descrito no objetivo específico foram 

encontrados artigos como os de Bacon e Arruda (2015), que trazem as particularidades 

na metodologia de cada professor na gestão do conteúdo em suas aulas, que podem 

vir a motivar ou não os alunos. Silva e Navarro (2012), ao apontar a escola como espaço 

de construção do conhecimento, também valoriza o papel que o professor exerce como 

estrategista, ou motivador em ambientes de aprendizagem para transformar as 

informações em conhecimento. 

Com base no reconhecimento dos estudos de Minioli e Silva (2013), que ao 

analisarem os PPP e sondaram as informações contidas nos registros a respeito do 

conhecimento construído (tácitos), verificam a relevância de associar os dados coletados 

quanto aos PPP das escolas participantes deste estudo, em relação aos dados obtidos 

por meio do questionário aplicado aos professores participantes. Esta associação 

explicita uma condicionante sobre o identificar e analisar o processo de CC, objetivo 

específico iii deste estudo. 

Na sequência da identificação e aproximação das relações das práticas dos 

professores em sala de aula, conforme o objetivo específico vi deste estudo, observou 

que na tentativa de perceber as atividades desenvolvidas como a captura, a organização, 

disseminação, compartilhamento e o reuso das informações, por parte dos professores, 

e reconhecidas no processo apresentado nos PPP, nota-se que as experiências e as 

práticas desenvolvidas durante a construção do processo ensino e aprendizagem estão 

desencontradas quanto a aproximação das práticas pedagógicas e as práticas da GC. 

A análise dos resultados desta pesquisa certifica-se das aproximações e dos 

distanciamentos entre as dimensões descritas no que se referem as respostas dos 

professores com relação a socialização e CC em sala de aula e a associação das práticas 
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da GC as práticas pedagógicas no mesmo ambiente. As atitudes demonstradas com 

relação à reflexão, avaliação, planejamento, disseminação, compartilhamento, 

organização, práticas de ensino, apropriação, equilibração feedback e conhecimentos 

construídos pelos alunos durante a prática realizada em sala de aula pelos professores 

de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.   

 
Figura 12 - Processo de Socialização do Conhecimento entre Professor e Aluno no ambiente da sala de 
aula. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 
 

O Planejamento para o CC nas escolas pertencentes a pesquisa recai no que 

Luckesi (2011, p. 125) descreve como os “objetivos traçados, na busca por meios 

facilitadores para que sejam alcançados”. São as práticas realizadas no espaço da sala 

de aula com a intencionalidade da socialização do conhecimento. Nos relatos dos 

professores constatou a existência da avaliação das práticas de ensino durante o 

planejamento, com o acompanhamento da figura de um coordenador pedagógico.  

Momento este de reflexão da atuação profissional a respeito das práticas de 

ensino sobre toda a organização do trabalho pedagógico. O professor analisa e verifica 

através da avaliação como ocorre a assimilação e a equilibração do conhecimento do 
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aluno, mas também se reconhece como capaz de refletir sobre a sua prática de ensino 

ou prática docente. 

 

A avaliação, enquanto relação dialógica, vai conceber o conhecimento como 
apropriação do saber pelo aluno e também pelo professor, como ação-reflexão-
ação que se passa na sala de aula em direção a um saber aprimorado, 
enriquecido, carregado de significados, de compreensão. Dessa forma, a 
avaliação passa a exigir do professor uma relação epistemológica com o aluno 
- uma conexão entendida como reflexão aprofundada a respeito das formas 
como se dá a compreensão do educando sobre o objeto do conhecimento 
(HOFFMANN, 1994, p. 67). 

 

O processo de reflexão, discussão e as relações que se estabelece durante a 

elaboração do planejamento entre os professores são registros do conhecimento tácito 

desenvolvido entre os pares durante a hora atividade e a construção de sua ação 

concretiza-se com a gestão dos conteúdos. A Proposta Curricular para os anos iniciais 

do Ensino Fundamental é organizada por disciplina, contemplando conteúdos, eixos e 

objetivos a serem alcançados pelos alunos em cada série/ano. 

A análise documental dos PPP – com a qual procurou-se registros das 

informações sobre a Concepção de conhecimento; Aquisição do conhecimento; Papel 

do professor- socialização e externalização do conhecimento; Relação professor aluno; 

Sala de aula –  propiciou o entendimento de que os professores, participantes desta 

pesquisa, reconhecem que é preciso promover  aos alunos um contexto de 

aprendizagem em que suas competências intelectuais e emocionais devam ser 

desenvolvidas.  

Sendo que esse entendimento se refere a uma compreensão a partir do conceito 

de que o CC no ambiente da sala de aula contribui para a construção do conhecimento 

por parte do aluno. Os PPP trazem a importância da mediação do professor, já que 

segundo Ipe (2003), compartilhar conhecimento é torná-lo disponível ao outro, o que 

pode tornar o conhecimento fácil de se compreender entre professor e aluno.  

Compartilhar é desfrutar do conhecimento ao lado dos pares, já que se relaciona 

aos interesses e necessidades dos envolvidos bem como suas percepções com relação 

aos benefícios desta ação (IPE, 2003). Assim, a figura do professor mediador refere-se 

a este ser o elo de ligação entre o conhecimento pessoal do aluno e o conhecimento 

científico, mediando a apropriação, a acomodação e a equilibração presentes no 

processo de construção do conhecimento do sujeito, conforme apresentou Piaget (1975). 
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A atuação do professor em sala de aula deve pautar-se em um clima de 

interdependência recíproca, a partir do momento em que este consegue orientar os 

alunos para a dinâmica do trabalho colaborativo em busca de causar a socialização do 

conhecimento a partir de atividades propostas para o grupo. 

Ainda com base na análise dos PPP, o conhecimento a ser apropriado traz uma 

perspectiva do processo de aprendizagem dependente da interação, em que é preciso 

que se estabeleçam reflexões acerca dos fundamentos pedagógicos e psicológicos, 

sobre a história que a própria sociedade construiu e que reflete diretamente na educação. 

Por isso, uma organização curricular a partir de uma concepção de conhecimento 

interdisciplinar possibilita uma relação significativa entre conhecimento e realidade. De 

acordo com os resultados tanto das análises dos PPP e das respostas descritivas dos 

questionários a respeito do CC na relação professor-aluno tem-se como evidência que 

estes consideram que o compartilhamento acontece nas relações de mediação e troca 

durante o processo de ensino e aprendizagem. 

A partir dos dados desta pesquisa revelou em sua análise a presença de 

problemas relacionados ao desconhecimento por parte do professor referente aos 

termos das Práticas da GC, que podem ser associadas as práticas pedagógicas 

utilizadas cotidianamente no espaço da sala de aula. Esse desconhecimento pode ser 

identificado como uma lacuna de conhecimento, que de acordo com Batista (2015), é a 

diferença entre o que a escola sabe e o que ela deveria saber no intuito de elevar o 

desempenho acadêmico dos alunos.  

Ao constatar a presença de lacunas no atual conhecimento da prática dos 

professores das escolas pesquisadas procurou sinalizar as questões relativas a 

socialização, uso e reuso dos conhecimentos capturados das práticas de professores e 

como a falta de conhecimentos técnicos relacionados a tais práticas. Os professores, 

participantes da pesquisa precisam refletir sobre suas ações e experiências da 

interpretação dos acertos e erros na busca de novas percepções para compreender, 

aprender, as práticas necessárias a socialização e CC no espaço da sala de aula.  

Na descrição dos próprios PPP das escolas pesquisadas tem como referência 

norteadora alguns teóricos que desenvolvem críticas sobre a organização e 

sistematização da escola, como Gasparin (2011), que sinaliza a necessidade de que 

essas lacunas em que a escola, professores  sabem, o que deveriam saber para que o 

desempenho acadêmico dos alunos sejam trabalhados de forma eficiente no espaço 

escolar. 
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A tarefa principal da escola é trabalhar com os conhecimentos sistematizados, 
científicos, mas a partir da realidade, isto é, fazer com que os conceitos 
cotidianos ascendam aos científicos e estes desçam aos cotidianos para que se 
tornem científicos no cotidiano, por meio da mediação do professor (GASPARIN, 
2005, p. 115). 

 

A mediação no processo de construção do conhecimento exige que o professor 

em sala de aula possibilite ao aluno buscar informações, organizá-las, relacioná-las, 

discuti-las, de forma que lhe possibilite a apropriação significativa deste conhecimento. 

Nonaka e Takeuchi (1997), afirmam que para compartilhar o conhecimento que 

possuem os profissionais, no caso os professores, pertencentes a esta pesquisa, 

necessitam ser qualificados, precisam conhecer as  teorias pedagógicas, suas práticas 

e as práticas de  GC que podem ser associadas a realidades da sala de aula para que 

realmente o conhecimento seja compartilhado e o aluno possa vir a construir o seu 

conhecimento.  

No momento em que desconhecem as práticas de GC da Dimensão 1 –

disseminação (Fóruns presenciais, virtuais e listas de discussão; Coaching; Narrativas 

(Storytelling); Assistência de colegas (peer assist); Revisão de aprendizagem (learning 

review); Espaços colaborativos físicos; Lições Aprendidas)  – como não sendo capazes 

de relacioná-las com suas práticas em sala de aula, demonstram desconhecimento 

teórico de sua prática pedagógica cotidiana da sala de aula e de suas ações que 

possibilitam disseminar, socializar e compartilhar, informações, conteúdos para que 

venham a ser transformadas em conhecimento pelos alunos em um ciclo contínuo onde 

ocorre a equilibração do que fora aprendido. 

Com relação as práticas de GC da Dimensão 2 – Compartilhamento 

(Comunidades de prática ou comunidades de conhecimento; Mentoring; Espaços 

colaborativos virtuais; Café do conhecimento (knowledge café); Compartilhamento de 

vídeos; Melhores Práticas)  - ao demonstrar falta de conhecimento dos termos, o 

professor deixa de lançar mão de uma prática que possibilita compartilhar mais 

informações para elaborar aulas voltadas às metodologias ativas. 

Tem as práticas de GC da Dimensão 3 – Feedback (Brainstorming; Revisão pós-

ação (after action reviem – AAR) – que podem possibilitar uma retomada ou reflexão 

das atividades realizadas durante o processo de ensino e aprendizagem, entretanto, 

por falta de conhecimento ainda se utilizam apenas do recurso das antigas avaliações 

classificatórias e muitas vezes excludentes.                                                                                     
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Com o propósito de entender como o professor de 1º a 5º professor do Ensino 

Fundamental socializa e compartilha o conhecimento com os alunos em sala de aula 

na perspectiva da GC optou-se por este estudo, em que Dorow (2017), identifica 

categorias de motivadores e inibidores do CC. As categorias separem-se entre: 

motivações intrínsecas, composta de fatores individuais: de motivação e extrínsecas, 

separada em organizacionais, sociais e do conhecimento. Quanto aos inibidores do CC 

a autora os categorizou em individuais e organizacionais. O estudo mais aprofundado 

a respeito desta categorização dos motivadores e inibidores do CC consta na revisão 

de literatura. 

No que se refere as motivações para compartilhar conhecimento destacam nos 

professores participantes:  a concepção de que ao trocarem sugestões de experiências 

cotidianas da sala de aula com seus pares, compartilham conhecimento de práticas 

bem sucedidas; as interações ampliam-se quando acontece o compartilhamento, todos 

podem vir a contribuir com o grupo, ao trazer exemplo de suas práticas. A tabela 20 

demonstra a categoria Motivação Intrínseca e os inibidores dos Fatores individuais ao 

CC, que identificou cinco motivadores ao CC. Para Dorow (2017), a categoria intrínseca 

contribui para a criação e o CC tácito, uma vez que refere, exclusivamente, ao 

contentamento individual.  

 
 
Tabela 20 - Categoria motivação intrínseca e inibidores relacionada a fatores individuais ao CC 
identificados no relato dos professores participantes da pesquisa. 

Motivadores Descrição Exemplos dos 
professores 
participantes da 
pesquisa 

Inibidores Descrição Exemplos dos 
professores 
participantes da 
pesquisa 
 
 

Auto 
progresso 
humano. LN 
(2007) 

Percepção 
de que ao 
compartilh
ar 
conhecime
nto estará 
ajudando o 
colega, o 
que o faz 
sentir um 
ser-se um 
ser 
humano 
melhor. 

Professor 9:“[...] 
meus planos de aulas 
são feitos a partir de 
práticas 
compartilhadas com 
meus pares baseadas 
em experiências na 
sala de aula a partir 
de hora atividade e 
dos conselhos de 
classe bimestrais 
onde ocorre a 
avaliação delas e a 
troca de experiências 
com nossos pares” 
 

Proteção   do 
conhecimento 
estratégico. 
Disterer 
(2001,) Bureš 
(2003) e 
Barson et al. 
(2000) 

O CC valioso é 
inibido por 
uma 
resistência 
interna que 
preza pela 
proteção do 
conhecimento. 
  

Professor_18 “[...] 
consigo identificar as 
dificuldades do meu 
aluno no decorrer do 
processo de 
construção_do_conheci
mento na sala_de_aula 
principalmente as 
relacionadas a 
socialização 
compreensão de 
conteúdo por meio de 
exemplos_práticos que 
ocorre pela experiência e 
letramento 
entre professor e aluno 
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Progresso do 
próprio 
aprendizado. 
AALBERS; 
DOLFSMA; 
KOPPIUS 
(2013) 

Entendime
nto de que 
ao 
compartilh
ar também 
irá 
aprender. 

Professor 
26:“[...]práticas 
compartilhadas com 
meus pares baseadas 
em experiências na 
sala de aula de 
práticas bem 
sucedidas que são 
discutidas durante 
a hora atividade 
onde trocamos ideias 
sugestões para 
elaboração de aulas 
entre professores da 
mesma série e 
coordenação 
pedagógica” 
 

Diferença na 
base de 
conheciment
os. 
(POLANYI, 
1966). 

A 
tacividade do 
conhecimento 
é percebida, 
como um 
inibidor, pela 
dificuldade de 
conseguir 
expressar o 
que sabe, 
confirmando a 
teoria de 
Polanyi de que 
nem todo 
conhecimento 
tácito pode ser 
externalizado. 
 

Professor_25 “[...] 
consigo identificar as 
dificuldades do meu 
aluno no decorrer 
do processo de 
construção_do_conheci
mento na sala_de_aula 
principalmente as 
relacionadas a 
interpretação textual 
implícita produção textual 
por meio de 
exemplos_práticos que 
ocorre de maneira 
dinâmica através da 
comunicação_entre_prof
essores_alunos acredito 
que ocorre o 
compartilhamento_do_co
nhecimento entre ambos 

 
Gostar do 
que faz. 
BARTOL; 
SRIVASTAV
A (2002) 

Sentimento 
de 
realização 
ao 
compartilh
ar 
conhecime
nto sobre 
um 
determinad
o assunto 
que gosta. 

Professor 21: “[...]por 
meio de atividades 
diferenciadas acredito 
que ocorre 
o compartilhamento 
do 
conhecimento entre 
eu e meus alunos, o 
que me deixa muito 
satisfeita” 

 

Incerteza ao 
valor do 
conheciment
o Disterer 
(2001), 
Liyanage et 
al. (2009) 

Disterer 
(2001), como 
um elemento 
dificultador do 
compartilhame
nto. Esse 
achado 
também é 
consistente 
com Liyanage 
et al. (2009): o 
conhecimento 
só pode ser 
significativo se 
o seu valor for 
determinado 
ou beneficiar o 
receptor ou 
destinatário. 
 

Professor_11 “[...] 
desenvolvo meus 
planos_de_aulas a partir 
de 
práticas_compartilhadas 
com meus pares 
baseadas em 
experiências 
na sala_de_aula, onde 
as aulas são 
desenvolvidas de acordo 
com o plano anual da 
secretaria de educação 

Resolver 
casos 
Desafiadores
. MINBAEVA 
(2008) 

Vontade de 
compartilh
ar 
conhecime
nto para 
fazer algo 
melhor, 
mais 
eficaz, 
solucionar 
casos 
difíceis e 
complexos. 
 
 

Professor 12: 
“[...]consigo identificar 
as dificuldades do 
meu aluno no decorrer 
do processo 
de construção_do_c
onhecimento na sala 
de aula 
principalmente as 
relacionadas com o 
conteúdo específico” 
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Compromis 
so com a 
organização. 
XIE. (2009) 

Desejo de 
melhorar 
para 
melhorar a 
Organizaç
ão. 

Professor_20”[...] 
meus 
planos_de_aulas são 
desenvolvidos a partir 
de  práticas_compar
tilhadas com meus 
pares baseadas em 
experiências na 
sala_de_aula, na 
avaliação das práticas 
que deram certo na 
observação das 
dificuldades que a 
turma apresenta as 
aulas são 
desenvolvidas de 
acordo com o plano 
anual da secretaria de 
educação” 

   

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019) com base em Dorow (2017). 
 

Segundo dados coletados por meio dos instrumentos de pesquisa aplicados aos 

professores participantes da pesquisa pode-se identificar os aspectos descritos como 

motivadores, segundo o estudo de Dorow (2017), que encontram o auto progresso 

humano, em que a ideia de que o CC de maneira satisfatória para com as necessidades 

relacionadas as do conhecimento do grupo. 

Com relação ao progresso do próprio aprendizado, os professores demonstram 

ter o entendimento de que o compartilhamento proporciona um ganho maior 

relacionado ao conhecimento de quem realiza a ação, o que possibilita a identificação 

das lacunas do conhecimento descritas por Batista (2015).  A partir do momento em 

que estas lacunas são identificadas, torna-se mais fácil contribuir para a ampliação 

deste conhecimento. 

O motivador gostar do que faz é considerado essencial, segundo o relato do 

Professor 9 “[...]por meio de exemplos_práticos na oralidade roda de conversa que 

ajudem na compreensão e interpretação de fatos ocorridos e vivenciados acredito que 

ocorre o compartilhamento_do_conhecimento entre mim e meus alunos”. 

Para os professores participantes da pesquisa resolver casos desafiadores faz 

parte do processo de ensino e aprendizagem, tal como pode ser observado na fala do 

Professor 26: “[...]consigo identificar as dificuldades do meu aluno no decorrer do 

processo de construção_do_conhecimento  na sala_de_aula principalmente as 

relacionadas a resolução de atividades”, possibilita ao professor que este esteja 

motivado ainda mais em compartilhar conhecimento no decorrer do processo de ensino 

e aprendizagem. 



 
 

177 
 

O discurso do Professor 4“[...] a partir de práticas_compartilhadas com meus 

pares baseadas em experiências na sala_de_aula de acordo com o que foi decidido no 

planejamento com a participação da coordenadora e sugestões da secretaria de 

educação colocamos em prática o planejamento e as práticas_compartilhadas”, 

demonstra que o compromisso com a organização refere-se ao sentimento de pertença, 

de querer fazer buscar práticas cada vezes melhores, capazes de contribuir para que 

realmente a socialização e o compartilhamento contribuam para que o aluno venha a 

construir o conhecimento no espaço da sala de aula. 

No mesmo estudo com os professores participantes da pesquisa pode-se 

identificar um dos inibidores apontados por Dorow (2017): proteção   do conhecimento, 

este confirma-se através do relato do Professor 14“[...] identifico as dificuldades do meu 

aluno no decorrer do processo de construção_do_conhecimento na sala_de_aula 

principalmente as relacionadas a socialização dos conteúdos com os demais, falta de 

atenção e concentração por meio de exemplos_práticos na rotina diária em roda de 

conversa”, onde os próprios professores destacam que alunos centralizadores em si 

mesmo não socializam o conhecimento e desta forma atuam de forma contrária ao CC. 

A pesquisa confirma a teoria de Polanyi (1966), do conhecimento tácito, na qual 

o indivíduo apresenta dificuldade para conseguir expressar o que sabe, em que tem 

mais um inibidor ao CC apresentado por Dorow (2017): Diferença na base de 

conhecimentos, a partir da resposta do Professor 24 “[...] processo de 

construção_do_conhecimento na sala_de_aula principalmente as relacionadas a 

interpretação textual implícita produção textual por meio de exemplos_práticos que 

ocorre de maneira dinâmica através da comunicação_entre_professores_alunos 

acredito que ocorre o compartilhamento_do_conhecimento entre ambos”. 

Ao que refere ao inibidor, incerteza ao valor do conhecimento, para o Professor 

20 “[...] desenvolvo meus planos_de_aulas a partir de práticas_compartilhadas com 

meus pares baseadas em experiências na sala_de_aula e na observação das 

dificuldades que a turma apresenta as aulas são desenvolvidas de acordo com o plano 

anual da secretaria de educação”, veio a confirmar que, neste caso, o  conhecimento 

somente tem valor se vier a tê-lo para o aluno . 

Através das referências teóricas apresentadas na tabela 20 a respeito dos 

fatores motivadores e inibidores ao CC, de acordo com as respostas dos professores 

participantes da pesquisa, tornou-se possível a verificação em quais fatores estes 

encontram mais motivados ou não para o compartilhamento. O que ficou evidenciado 
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é que os professores se percebem direcionados aos fatores mais motivadores, não 

identificando em dois fatores inibidores. 

 

4.6 CONTRIBUIÇÕES PARA O COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO NA 

SALA DE AULA 

 

A síntese registrada na figura 13 tem a intenção de explicitar a discussão sobre 

quais são as contribuições necessárias para o CC na sala de aula, complementando as 

reflexões apresentadas a respeito das interpretações acerca da análise documental dos 

PPP como estrutura de referencial para a análise qualitativa e a análise quantitativa 

como caminho para as reflexões que constituem a própria análise qualitativa desta 

pesquisa. 

 

Figura 13 - Contribuições para o CC na Sala de Aula. 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019).  

 

Os resultados da análise documental dos PPP com suas cinco (5) categorias, os 

resultados da análise quantitativa com suas cinco (5) dimensões e os resultados da 
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análise qualitativa com suas três (3) dimensões apresentam convergências referentes 

as contribuições para o CC no espaço da sala de aula. 

Neste caso encontra-se a convergência entre:  

 

Quadro 19- Convergências nos resultados – 1. 
Categorias da Análise 
documental dos PPP 

Dimensões da Análise 
Quantitativa 

Dimensões da Análise 
Qualitativa 

i- Concepção do 
Conhecimento 

i- Planejamento para o 
Compartilhamento 

i- Feedback 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A Concepção do Conhecimento está vinculada com a proposta e a função da 

escola, como o professor identifica a função e a proposta do currículo, como também 

com a sua didática para o ensino. Assim, ao vincular um valor ou uma definição sobre 

a escola, o conteúdo, o ensino passam a reconhecer o Planejamento com o 

Compartilhamento, desempenho da prática de ensino do professor e, por fim, um 

recurso para compreensão sobre o compartilhamento chega ao feedback, um processo 

de avaliação. 

 

Quadro 20- Convergências nos resultados – 2. 
Categorias da Análise 
documental dos PPP 

Dimensões da Análise 
Quantitativa 

Dimensões da Análise 
Qualitativa 

ii- Aquisição do 
Conhecimento 

ii- Disseminação do 
Conhecimento 

ii- Disseminação do 
conhecimento: referem-se as 
práticas de GC que possam 
vir a facilitar a transferência, 
a disseminação do 
conhecimento como: Fóruns 
presenciais, virtuais e listas 
de discussão Coaching. 
Narrativas (storytelling). 
Assistência de colegas (peer 
assist). Revisão de 
aprendizagem (learning 
review). Espaços 
colaborativos físicos. Lições 
Aprendidas 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Torna-se possível a verificação de outras relações entre: Aquisição do 

Conhecimento enquanto uma apropriação do conhecimento por parte do sujeito que 

pode ser o professor ou aluno, em relação a um objeto a ser conhecido, com significado 

social e para o compartilhamento. Tem-se, assim, a Disseminação do Conhecimento 
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como algo que ocorre baseado na Aquisição do Conhecimento, de modo que o 

professor utiliza de recursos para as aulas serem mais atrativas e dinâmica, sempre na 

busca de incentivar o aluno no processo de construção do conhecimento. Nota-se que 

as práticas de GC podem vir a facilitar o CC e causando a Disseminação do 

Conhecimento.  

 

Quadro 21- Convergências nos resultados – 3. 
Categorias da Análise 
documental dos PPP 

Dimensões da Análise 
Quantitativa 

Dimensões da Análise 
Qualitativa 

iii- Papel do professor-
socialização e externalização 
do conhecimento. 

iii- Compartilhamento e 
Construção do Conhecimento 
(professor como gestor do 
conhecimento). 
 

iii- Compartilhamento, 
das Práticas. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

No intuito de causar a mediação entre professor e aluno é possível evidenciar 

que o Papel do professor está para a socialização e externalização do conhecimento, 

neste sentido verifica o professor como gestor do conhecimento, ou seja, promotor do 

Compartilhamento e Construção do Conhecimento. Este Compartilhamento e 

Construção do Conhecimento podem ser identificados e analisados através das 

Práticas de GC ligadas à estruturação dos processos facilitadores de geração, 

retenção, organização e CC organizacional, reconhecendo as Comunidades de prática 

ou comunidades de conhecimento, a aplicação do Mentoring, a existência de Espaços 

colaborativos virtuais, a ocorrência de Benchmarking e a identificação de Melhores 

Práticas.  

 

Quadro 22- Convergências nos resultados – 4. 
Categorias da Análise 
documental dos PPP 

Dimensões da Análise 
Quantitativa 

Dimensões da Análise 
Qualitativa 

iv- : Relação professor 
aluno. 

iv- Apropriação do 
conhecimento para a 
aprendizagem. 
 

iv- Feedback. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Quanto ao reconhecimento do CC em Relação professor aluno, evidencia-se que 

a mediação refere a atitude ou prática pedagógica do professor ao colocar-se como 

ponte, mediador como elo que conecta o conhecimento trazido da prática social com o 

conhecimento sistematizado historicamente e ensinado na escola para seu aluno 
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(GASPARIN, 2015; LIBÂNEO, 1998). Neste processo identifica-se a Apropriação do 

conhecimento para a aprendizagem para a condução e auxílio do aluno no processo 

de construção de seu conhecimento. O que torna necessário que o professor goste de 

compartilhar o conhecimento com os alunos para gerar igualdade de oportunidades e 

possibilitar que os alunos expressem suas opiniões, problemas bem como as 

dificuldades, resultando no feedback. 

 

Quadro 23- Convergências nos resultados – 5. 
Categorias da Análise 
documental dos PPP 

Dimensões da Análise 
Quantitativa 

Dimensões da Análise 
Qualitativa 

v- Sala de aula. v- Equilibração do 
Conhecimento. 
 

v- Feedback. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

As relações existentes sobre o CC entre a Sala de aula, Equilibração do 

Conhecimento e Feedback repercutem no processo de mediação no espaço escolar e 

no processo de ensino no contexto da sala de aula com o intuito de contribuir para que 

o aluno possa apropriar-se significativamente do conhecimento. E, de posse desse 

conhecimento tenha condições de interferir na prática social, na qual está inserido.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com este estudo pretendeu-se pesquisar como o professor de 1º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental da rede pública de Paiçandu-PR promove e reconhece a 

socialização e o CC no contexto da sala de aula. Utilizou-se de estudo de casos 

múltiplos e os dados surgiram diretamente dos documentos analisados e dos 

questionários respondidos pelos professores participantes da pesquisa. 

Após os resultados desta pesquisa foram elaboradas as figuras 12 e 13 que 

sintetizam o Processo de Socialização e Compartilhamento do Conhecimento entre 

Professor e Aluno no ambiente da sala de aula que corresponde ao objetivo geral 

proposto. Entende-se com esta pesquisa que os professores participantes 

compartilham o conhecimento por meio da socialização em sala de aula, utilizando-se 

de todos os recursos necessários na intenção de tornar suas aulas mais dinâmicas, 

comunicativas e com atividades diferenciadas que visem contribuir para que o aluno 

construa o conhecimento neste ambiente. Constantemente preocupados com o CC, os 

professores mediam o aluno durante o processo de construção do conhecimento, seja 

por meio de estratégias ou incentivos, percebendo-se capazes de causar o CC no 

espaço da sala de aula.  

Para o alcance do primeiro objetivo específico foi necessário realizar a revisão 

sistemática, constatando uma lacuna na literatura no que se refere à socialização e ao 

CC na relação professor aluno, ensino e aprendizagem no espaço da sala de aula. Há 

escassez de pesquisas que venham favorecer a compreensão sobre como o professor 

realiza a socialização do conhecimento com seus alunos. 

A compreensão de aproximação do ciclo de conversão do conhecimento SECI 

de Nonaka e Takeuchi (1997) e a proposta de construção do conhecimento de Piaget 

(1975) proposto no segundo objetivo, resultou na construção de um esquema 

apresentado na seção 2.6.  Tal esquema foi desenvolvido para esta pesquisa e 

evidenciou associações entre as duas abordagens teóricas sobre a construção do 

conhecimento. 

O terceiro objetivo específico envolveu a busca em identificar os termos práticos, 

a fim de reconhecer e analisar o perfil que cada escola assume quanto ao método de 

ensino, as funções e responsabilidades do professor e o currículo a ser desenvolvido 

por meio do Projeto Político Pedagógico. O que fica evidente no PPP das 7 (sete) 

escolas é que existem informações descritivas sobre a socialização e CC no processo 
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de ensino e aprendizagem de maneira teórica e estruturadas para influenciar o 

professor na sua organização no seu processo de ensino. 

O quarto e o quinto objetivos específicos foram respondidos pela aplicação de 

dois instrumentos de pesquisa direcionados aos professores das escolas participantes, 

percebendo que todas as práticas desenvolvidas em sala de aula no decorrer do 

processo de construção do conhecimento convergem para uma aproximação com as 

práticas da GC. O que reforça as informações contidas nos PPP sobre as ações como 

captura, organização, disseminação, compartilhamento e o reuso das informações por 

parte dos professores.  

A partir das figuras 10 e 11 presentes nesta pesquisa, tornou-se evidente que o 

professor se encontra em sala de aula para o aluno, isto porque a sua ação de 

planejamento quanto a prática pedagógica é voltada para o CC, em busca de um 

processo de construção do conhecimento eficiente. Com a análise das percepções dos 

professores certificou-se que as práticas de ensino que aplicam no contexto da sala de 

aula caminham para a GC ao dar ênfase ao CC. Isto porque os professores utilizaram 

de exemplos de práticas bem sucedidas no processo de construção do conhecimento.  

Como síntese dos resultados obtidos observou-se que os professores se 

dedicam ao planejamento e execução de práticas que envolvam o escrever ou falar. 

Entretanto, não faz parte da cultura escolar incentivar reflexões realizadas a partir dos 

acertos e erros tanto de alunos como de professores, com a intenção de uma futura 

reutilização das lições aprendidas em todo o processo de compartilhamento e 

construção do conhecimento. 

Dentre grupos de professores participantes da pesquisa verificou-se que estes 

são beneficiados muito mais por fatores motivadores do que inibidores ao CC, o que 

demonstra uma habilidade cultural e individual para compartilhar. Constatou-se, ainda, 

que as lacunas observadas quanto ao CC referem-se à falta de conhecimento dos 

professores das escolas pesquisadas em relação aos termos técnicos pertencentes às 

questões relativas à socialização, uso e reuso dos conhecimentos capturados das 

práticas de professores.  

A falta de conhecimentos técnicos relacionados a tais práticas da GC constitui-

se em elemento complicador para a construção do processo ensino e aprendizagem, 

por mais que existam ações e trabalhos colaborativos em prol da qualidade e da tomada 

de decisão tem-se a dificuldade de tornar possível uma associação coerente com as 

práticas pedagógicas. Ao desconhecerem as práticas de GC não são capazes de 
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relacioná-las com suas práticas em sala de aula, e de suas ações que possibilitam 

disseminar, socializar e compartilhar, informações, em conhecimento pelos alunos em 

um ciclo contínuo em que ocorre a equilibração do que fora aprendido. 

Em seus relatos sobre o cotidiano escolar, as dificuldades que os professores 

declararam possuir para realizar as adequações necessárias nas práticas da GC 

associando-as com as práticas pedagógicas podem impedir a oportunidade de realizar 

a gestão da sala de aula com maestria, compartilhando o conhecimento por meio de 

boas práticas da GC. Atestou-se, neste estudo, que  o tema socialização, CC do 

professor com os alunos no espaço da sala de aula é relativamente novo, encontrando-

se poucas publicações, vindo a ser esta uma grande limitação, porém, a outra é que a 

amostra investigada, embora seja significativa, não deva ser considerada de forma 

generalizada para os professores de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da Rede 

Pública. 

Como contribuição para estudos futuros sobre socialização, CC do professor 

com os alunos no espaço da sala de aula é importante analisar a questão do ponto de 

vista de uma população maior, com outros municípios, estendendo-se até para outras 

modalidades de ensino. Como limitação a pesquisa delimitou-se ao contexto de apenas 

um (01) município, com os professores de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental em sete 

(07) escolas, não se considerou comparar amostras em outros municípios. 
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PÊNDICE-1: SOCIALIZAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO EM 

SALA DE AULA 

 
Este questionário terá o intuito de investigar como o professor compartilha o conhecimento 

com os alunos por meio da socialização na concepção da gestão do conhecimento em sala de 

aula, fazendo parte da pesquisa Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento 

nas Organizações (PPGGCO) no Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR. 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES 

DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 
 

1. Data de nascimento: ___________________ 2. Sexo: Feminino ; Masculino   

3. Estado Civil: Solteiro ;  Casado ;  União estável ;  Outro  

4. Tem filhos: : Não ; Sim                          5. Número de Filhos:______________________________ 

6. Curso de graduação: ____________7. Universidade: ___________8. Ano de ingresso: __________ 

9. Pós-Graduação: Não ; Sim  _________________________10. Ano de ingresso: _____________ 

11.Mestrado: Não ; Sim  _______________________________  

12. Doutorado: Não ; Sim _______________________________  

13. Grau de escolarização do seu pai:_____________14. Nacionalidade do seu pai: ______________ 

15. Grau de escolarização da sua mãe: ____________16. Nacionalidade da sua mãe: _____________ 

SOCIALIZAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO EM SALA DE 
AULA 

As afirmações que se seguem referem-se a questões vinculadas com a socialização e 
compartilhamento do conhecimento em sala de aula Utilizando uma escala de 5 pontos, 
onde 1 é “totalmente em desacordo” e 5 significa “totalmente de acordo”, marque o 
número que indique o grau de concordância que tem para cada uma das seguintes 
afirmações. Por favor, responde atendendo ao seguinte: 

Total 
desacordo 

Bastante em 
desacordo 

 Mais de acordo 
que em 

desacordo 

Bastante de 
acordo 

Total Acordo 

1              
2 

 3 4 5 

 
1. Estou preocupado como acontece a construção do conhecimento na sala de aula. 1  2  3  4  5   
2. Consigo compartilhar o conhecimento que disponho com meu aluno na sala de 
aula. 

1  2  3  4  5   

3. Conduzo meu aluno de forma coerente no processo de construção do seu 
conhecimento.    

1  2  3  4  5   

4. Percebo-me capaz de auxiliar os alunos que apresentam dificuldades no processo de 
construção do conhecimento. 

1  2  3  4  5   

5. Gosto de compartilhar meu conhecimento com os alunos para gerar igualdade de 
oportunidades para todos.  

1  2  3  4  5   
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6. Confio na minha capacidade de compartilhar o meu conhecimento tácito com os 
alunos na sala de aula. 

1  2  3  4  5   

7. Desenvolvo atividades diferenciadas na sala de aula que visem contribuir para a 
construção do conhecimento do meu aluno. 

1  2  3  4  5   

8. Utilizo recursos midiáticos na intenção de tornar minhas aulas mais dinâmicas e                       
comunicativas.                                                                                                                              

1  2  3  4  5   

9. Possibilito que os alunos expressem   suas opiniões, problemas bem como suas                  
dificuldades. 

1  2  3  4  5   

10.Incentivo meu aluno no processo de construção do conhecimento frente as suas 
dificuldades e                      ou facilidades.  

1  2  3  4  5   

11.Planejo atividades diferenciadas visando o processo de construção do 
conhecimento dos alunos                            que apresentam algumas situações 
adversas.              

1  2  3  4  5   

12. Participo ativamente da construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) da 
Organização Escolar em que atuo.  

1  2  3  4  5   

13.Meu Plano de Trabalho Docente (PTD) está relacionado ao que foi traçado no PPP 
em consonância à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).                                                                                 

1  2  3  4  5   

14. Desenvolvo meus planos de aulas a partir de práticas compartilhadas com meus 
pares baseadas em experiências na sala de aula.                                                
Explicite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1  2  3  4  5   

15.Partilho práticas pedagógicas bem sucedidas com meus pares?                       
Exemplifique quais práticas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1  2  3  4  5   
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16. Consigo identificar as dificuldades do meu aluno no decorrer do processo de 
construção do conhecimento na sala de aula?                                
Explicite quais dificuldades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1  2  3  4  5   

17.Descreva, com base em sua experiência, como você identifica que ocorre o 

compartilhamento  do conhecimento entre você e seus alunos.  
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APÊNDICE-2: PRÁTICAS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO A SEREM 
APLICADAS NA SALA DE AULA 

 
 

Este questionário terá o intuito de investigar quais as práticas de gestão do 

conhecimento que na visão do professor podem contribuir para a socialização e 

compartilhamento do conhecimento na relação professor aluno no processo de ensino e 

aprendizagem dentro do contexto da sala de aula, fazendo parte da pesquisa do Programa de 

Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento nas Organizações (PPGGCO) no Centro 

Universitário de Maringá - UNICESUMAR. 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES-PRÁTICAS DA GESTÃO DO 
CONHECIMENTO A SEREM APLICADAS NA SALA DE AULA 

DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 
 

1. Data de nascimento: ___________________ 2. Sexo: Feminino ; Masculino   

3. Estado Civil: Solteiro ;  Casado ;  União estável ;  Outro  

4. Tem filhos: : Não ; Sim                 5. Número de Filhos:______________________________ 

6. Curso de graduação: _____________7. Universidade: ____________8. Ano de ingresso: __________ 

9. Pós-Graduação: Não ; Sim  ________________________ 10. Ano de ingresso: _____________ 

11.Mestrado: Não ; Sim  _______________________________  

12. Doutorado: Não ; Sim _______________________________  

13. Grau de escolarização do seu pai:_______________ 14. Nacionalidade do seu pai: ______________ 

15. Grau de escolarização da sua mãe: ______________16. Nacionalidade da sua mãe: _____________ 

 
Na relação professor aluno, no espaço da sala de aula, indique quais Práticas da Gestão do 
Conhecimento podem ser aplicadas para que a socialização e compartilhamento do 
conhecimento venham contribuir para a construção do conhecimento. Utilizando uma escala de 
5 pontos, em que 1 é “Não Aplica” e 5 significa “Aplica fortemente”, marque o número que 
indique o grau de concordância para você em cada um dos seguintes conceitos de Práticas de 
Gestão do Conhecimento. Por favor, responda observando ao seguinte: 

Não 
Aplica 

Aplica 
Pouco 

Aplica Aplica Muito Aplica 
Fortemente 

1 2 3 4 5 
Práticas de 
Gestão do 

Conhecimento 

Descrição da Prática de Gestão do 
Conhecimento que podem ser 
relacionadas na sala de aula 

Escala Descreva como você 
relaciona cada Prática 
da Gestão do 
Conhecimento à Sala de 
Aula 

Fóruns 
presenciais, 
virtuais e listas de 
discussão 

São espaços para discutir, juntar e 
compartilhar informações, ideias e 
experiências que vem a contribuir 
para o desenvolvimento de 
competências e para o 
aperfeiçoamento de processos e 
atividades da organização. 
 

1   2   3   4   5  
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Comunidades de 
prática ou 
comunidades de 
conhecimento 

São grupos interdisciplinares de 
pessoas unidas em torno de um 
interesse comum. As comunidades 
de prática são auto-organizadas, a 
fim de permitir a colaboração de 
pessoas internas ou externas à 
organização de pessoas com 
interesses comuns, que vem 
desenvolver meios para de algum 
modo se encontrar e trocar 
experiências em suas áreas de 
atuação,  proporcionando um 
contexto que venha a facilitar a 
transferência de melhores práticas e 
o acesso a especialistas, bem como 
a reutilização de modelos, do 
conhecimento e das lições 
aprendidas. 

1   2   3   4  
5 

 

Mentoring Vem a ser uma modalidade de gestão 
do desempenho no qual baseia-se 
em reunir uma pessoa com mais 
experiência e habilidades em uma 
área específica, com outra menos 
experiente com o objetivo definido de 
que esta última evolua vindo a 
desenvolver habilidades específicas. 
Particularidade de gestão do 
desempenho na qual um expert 
participante (mentor) orienta as 
competências de um indivíduo ou 
grupo, vai observar e analisar o 
desempenho e realimentar a 
execução das atividades do indivíduo 
ou grupo. 

1   2   3   4  
5 

 

Coaching Vem a ser um processo semelhante 
ao mentoring, através do qual o 
coordenador auxilia seu aprendente a 
compreender o pleno propósito do 
seu trabalho e a identificar os pontos 
fortes e fraquezas. Parecido como o 
mentoring, mas o coach não participa 
da execução das atividades. Participa 
do processo de planejamento de 
orientação, apoio, diálogo e 
acompanhamento, alinhado às 
diretrizes estratégicas. 

1   2   3   4  
5 

 

Narrativas 
(Storytelling) 

São técnicas que vem a ser utilizadas 
para descrever assuntos complexos, 
expor situações e/ou comunicar 
lições aprendidas, ou ainda 
interpretar mudanças culturais. São 
relatos pessoais envolvidos nos 
eventos ocorridos, onde se pretende 
compartilhar experiências (histórias) 
com um grupo. Essa técnica vem a 
ser usada quando uma alguém 
compartilha um conhecimento 
interessante ou sua experiência com 

1   2   3   4  
5 
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outras pessoas que desejam adquirir 
novo conhecimento ou apenas 
informações. 

Brainstorming Vem a ser uma maneira simples de 
ajudar um grupo de pessoas a ter 
uma contribuição espontânea de 
ideias e soluções criativas. O 
processo é dividido em duas fases: 
divergência e convergência. Na fase 
de divergência, todos os participantes 
concordam em adiar sua análise 
crítica. Em outras palavras, todas as 
ideias serão aceitas como válidas. Na 
fase de convergência, os 
participantes julgam as ideias de 
maneira positiva, isto é, eles 
identificam pontos positivos nas 
ideias antes de ver os aspectos 
negativos.  

1   2   3   4  
5 

 

Assistência de 
colegas (peer 
assist) 

Vem a ser uma técnica utilizada por 
equipes de projeto para solicitar 
assistência de colegas e de 
especialistas sobre uma situação 
importante que a equipe está 
enfrentando. A equipe de projeto e os 
colegas convidados para assisti-los 
vem a discutir assuntos e problemas 
do projeto e propor soluções. A 
equipe de projeto pode receber 
insights dos seus colegas nos 
encontros. Com a assistência todos 
podem sair ganhando, porque tem a 
oportunidade de conhecer mais sobre 
o projeto e sobre seus membros. 

1   2   3   4  
5 

 

Revisão de 
aprendizagem 
(learning review) 

Vem a ser uma técnica usada para 
promover a aprendizagem durante o 
processo de trabalho A revisão de 
aprendizagem pode ocorrer após 
qualquer evento, que pode ser uma 
atividade curta, ou parte de uma 
atividade mais longa – por exemplo, 
uma reunião de planejamento de 
projeto. 
 
 
 
 
 

1   2   3   4  
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisão pós-ação 
(after action 
review – AAR) 

Vem a ser uma técnica para avaliar e 
captar lições aprendidas, quando um 
projeto chega ao fim. A revisão 
acontece por meio de um debate 
informal com os principais membros 
do projeto. A revisão pode ser 
realizada no final do projeto ou no 
final de um ponto chave durante o 
projeto. Não é uma reunião para 
críticas e reclamações. A revisão 
potencializa o aprendizado ao 
permitir um ambiente onde líderes e 

1   2   3   4  
5 
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membros podem conversar 
honestamente sobre o projeto.  
 

Espaços 
colaborativos 
físicos 

Vem a ser quando as pessoas 
compartilham ou criam 
conhecimento, elas normalmente 
interagem com outras pessoas por 
meio de comunicação face-a-face. O 
espaço físico é onde esse tipo de 
interação humana ocorre. Se esse 
espaço for bem planejado, pode 
promover o compartilhamento e 
criação de conhecimento. Muitos 
espaços físicos não são adequados 
para promover trabalho colaborativo. 
 
 

1   2   3   4  
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaços 
colaborativos 
virtuais 

Vem a ser espaços virtuais para 
permitir o trabalho conjunto entre 
pessoas independentemente de onde 
elas se encontrem fisicamente. Isso 
significa a capacidade combinada de 
compartilhar documentos, editar de 
maneira colaborativa e realização de 
áudio/vídeo conferências.  
 
 
 
 
 

1   2   3   4  
5 

 

Café do 
conhecimento 
(knowledge café) 

Vem a ser uma maneira de realizar 
uma discussão em grupo para refletir 
e compartilhar pensamentos e 
insights de maneira amistosa. 

1   2   3   4  
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Compartilhamento 
de vídeos 

O compartilhamento de vídeos se 
refere à publicação de conteúdo na 
forma de vídeo. Além de compartilhar 
conteúdo, os sítios permitem algum 
nível de debate também. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1   2   3   4  
5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benchmarking 
 

Vem a ser: Um processo contínuo, 
que leva tempo e dá trabalho, 
exigindo disciplina, de investigação 
que fornece informações valiosas, de 

1   2   3   4  
5 
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aprendizado com os outros sendo 
uma busca pragmática de ideias, uma 
ferramenta viável que venha fornecer 
informações úteis para melhorar 
praticamente qualquer atividade 
dentro da organização. 
Benchmarking não vem a ser: Um 
episódio que ocorre uma única vez, 
ou processo de investigação que 
venha fornecer respostas simples, ou 
copiar, imitar, algo rápido e fácil, uma 
novidade ou uma moda. 

Lições Aprendidas 
 

Lições aprendidas seguem 
apresentando a base das 
experiências que vem a ser 
adquiridas em um projeto ou cargo 
específico. As organizações se 
utilizam das mesmas para avaliar e 
associar atividades passadas e para 
aprender com seus sucessos e 
falhas. As lições aprendidas podem 
ser notadas no aprendizado que as 
equipes assimilam nas dinâmicas de 
trabalho, que podem ser bem 
vantajosos às equipes futuras ao 
serem tratados temas semelhantes. 

1   2   3   4  
5 

 

Melhores Práticas 
 

As melhores práticas provavelmente 
devem ter surtido resultados positivos 
em determinada situação e podem 
ser adaptadas para a situação a que 
a organização se encontra. 
Reconhecimento e disseminação das 
melhores práticas, podem ser 
definidas como um procedimento 
validado para a realização de uma 
tarefa ou solução de um problema. 
Estas melhores práticas são 
documentadas, onde registram-se os 
pontos positivos e os pontos 
negativos de determinado 
procedimento ou processo e podendo 
assim a vir reutilizá-los, quando 
necessário. 

1   2   3   4  
5 
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APÊNDICE-3: Matriz de componente rotativaa 

Matriz de componente rotativaa 

  

Componente 

1 2 3 4 5 
Estou preocupado como acontece a 
construção do conhecimento em sala de 
aula. 

    ,783     

Consigo compartilhar o conhecimento que 
disponho com meu aluno na sala de aula. ,741         

Conduzo meu aluno de forma coerente no 
processo de construção do seu 
conhecimento. 

    ,565     

Percebo-me capaz de auxiliar os alunos que 
apresentam dificuldades no processo de 
construção do conhecimento. 

    ,847     

Gosto de  compartilhar  meu conhecimento 
com os alunos para gerar igualdade de 
oportunidades  para todos. 

      ,920   

Confio na minha capacidade de 
compartilhar o meu conhecimento tácito 
com os alunos em  sala de aula. 

    ,585     

Desenvolvo atividades diferenciadas na sala 
de aula que visem contribuir para a 
construção do conhecimento do meu aluno 

  ,769       

Utilizo recursos midiáticos na intenção de 
tornar minhas aulas mais dinâmicas e 
comunicativas. 

  ,567       

Possibilito que os alunos expressem   suas 
opiniões, problemas bem como suas 
dificuldades. 

      ,668   

Incentivo meu aluno no processo de 
construção do conhecimento frente as suas 
dificuldades e ou facilidades. 

  ,670       

Planejo atividades diferenciadas visando o 
processo de construção do conhecimento 
dos alunos que apresentam algumas 
situações adversas. 

  ,870       

Participo ativamente da construção do 
Projeto Político Pedagógico (PPP) da 
Organização Escolar em que atuo. 

,618         

Meu Plano de Trabalho Docente (PTD) está 
relacionado ao que foi traçado no PPP em 
consonância à Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) 

,836         

Desenvolvo meus planos de aulas a partir 
de práticas compartilhadas com meus pares 
baseadas em experiências na sala de aula.  
Explicite: 

,745         

Partilho práticas pedagógicas bem 
sucedidas com meus pares? Exemplifique 
quais práticas? 

,698         

Consigo identificar as dificuldades do meu 
aluno no decorrer do processo de 
construção do conhecimento na sala de 
aula? Explicite quais dificuldades? 

        ,793 
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APÊNDICE-4: Matriz de componente rotativaa 

Matriz de componente rotativaa 

 

Componente 

1 2 3 

Fóruns presenciais, virtuais 

e listas de discussão 
,516 ,491 ,165 

Comunidades de prática ou 

comunidades de 

conhecimento 

,192 ,636 ,478 

Mentoring ,231 ,720 ,386 

Coaching ,675 ,233 ,478 

Narrativas (Storytelling) ,845 ,189 ,028 

Brainstorming ,465 ,212 ,737 

Assistência de colegas 

(peer assist) 
,653 ,030 ,429 

Revisão de aprendizagem 

(learning review) 
,901 -,005 ,266 

Revisão pós-ação (after 

action review – AAR) 
,355 ,326 ,807 

Espaços colaborativos 

físicos 
,788 ,305 ,239 

Espaços colaborativos 

virtuais 
,139 ,776 ,451 

Café do conhecimento 

(knowledge café) 
-,083 ,804 ,229 

Compartilhamento de 

vídeos 
,362 ,791 -,201 

Benchmarking ,139 ,855 ,278 

Lições Aprendidas ,859 ,231 ,181 

Melhores Práticas ,483 ,724 -,275 

Método de Extração: Análise de Componente Principal.  

 Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser. 

a. Rotação convergida em 7 iterações. 
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APÊNDICE 5 – CORPUS O compartilhamento e a construção do conhecimento 
na sala de aula por meio da associação entre as práticas da GC e as 
pedagógicas – CLASSE 1 
 

 
OCORRÊNCIA DE PALAVRAS POR ORDEM DE QUI-QUADRADO (X²) - 

26 RESPOSTAS DISCURSIVAS – CLASSE 1 
CLASSE 1 – 13,85% DO CORPUS O compartilhamento e a construção do 

conhecimento na sala de aula por meio da associação entre as práticas da GC 
e as pedagógicas  

ENSINO APRENDIZAGEM 
 

PALAVRAS 
 

OCORRÊNCIA/
CLASSE 

 
OCORRÊNCIA/

CORPUS 

 
CLASSE/C
ORPUS% 

 
X² 

Exemplos_práticos 9 13  69.23  69.23 
Relacionado 9 15  60.00  60.00 
Principalmente 9 16  56.25  56.25 

Concentração 4 4 100.00 
100.0
0 

Identificar 9 19  47.37  47.37 
Decorrer 9 19  47.37  47.37 
Construção_do_conhecimento 9 19  47.37  47.37 
Processo 9 20  45.00  45.00 

Textual 3 3 100.00 
100.0
0 

Produção 3 3 100.00 
100.0
0 

Implícito 3 3 100.00 
100.0
0 

Meio 9 23  39.13  39.13 
Dificuldade 9 24  37.50  37.50 
Ocorrer 8 20  40.00  40.00 
Compreensão 4 8  50.00  50.00 
Interpretação 3 5  60.00  60.00 
Explicação 2 3  66.67  66.67 
Aprendizagem 2 3  66.67  66.67 
Professor 3 6  50.00  50.00 
Aluno 9 40  22.50  22.50 
Acreditar 5 16  31.25  31.25 
Compartilhamento_do_conhecimento 5 17  29.41  29.41 
Através 2 4  50.00  50.00 
Sala_de_aula 9 49  18.37  18.37 
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APÊNDICE 6 – CORPUS O compartilhamento e a construção do conhecimento 
na sala de aula por meio da associação entre as práticas da GC e as 
pedagógicas – CLASSE 2 
 

OCORRÊNCIA DE PALAVRAS POR ORDEM DE QUI-QUADRADO (X²) - 
26 RESPOSTAS DISCURSIVAS – CLASSE 2 

CLASSE 2 – 18,46% DO CORPUS O compartilhamento e a construção do 
conhecimento na sala de aula por meio da associação entre as práticas da GC e 

as pedagógicas  
PRÁTICAS DE GC 

 
PALAVRAS 

 
OCORRÊNCIA/

CLASSE 

 
OCORRÊNCIA/

CORPUS 

 
CLASSE/C
ORPUS% 

 
X² 

Aplicar 10 10 100.00 52.20 
Prático 9 10  90.00 40.18 
gestão_do_conhecimento 7 7 100.00 34.65 
Minha 8 9  88.89 34.42 
Fóruns_presenciais 4 4 100.00 18.83 
Interação 3 3 100.00 13.89 
Roda_de_conversa 3 3 100.00 13.89 
Listas_de_discussão 3 3 100.00 13.89 
Grupos_de_estudo 3 3 100.00 13.89 
Fóruns_virtuais 3 3 100.00 13.89 
Comunidades_de_prática 3 3 100.00 13.89 
Comunidades_de_conhecimento 3 3 100.00 13.89 
Sala 2 3  66.67  4.86 
Escrita 2 4  50.00  2.82 
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APÊNDICE 7 – CORPUS O compartilhamento e a construção do conhecimento 
na sala de aula por meio da associação entre as práticas da GC e as 
pedagógicas – CLASSE 3 
 

OCORRÊNCIA DE PALAVRAS POR ORDEM DE QUI-QUADRADO (X²) - 
26 RESPOSTAS DISCURSIVAS – CLASSE 3 

CLASSE 3 – 21,54% DO CORPUS O compartilhamento e a construção do 
conhecimento na sala de aula por meio da associação entre as práticas da GC e 

as pedagógicas  
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 
PALAVRAS 

 
OCORRÊNCIA/

CLASSE 

 
OCORRÊNCIA/

CORPUS 

 
CLASSE/C
ORPUS% 

 
X² 

Planos_de_aulas 14 23  60.87 32.58 
Basear 14 23  60.87 32.58 
Desenvolver 14 24  58.33 30.48 
Acordo 8 9  88.89 28.04 
práticas_compartilhadas 13 22  59.09 27.75 
Partir 13 23  56.52 25.78 
Plano 6 6 100.00 24.08 
Desenvolvido 6 6 100.00 24.08 
Anual 6 6 100.00 24.08 
Aula 7 8  87.50 23.49 
Experiência 14 30  46.67 20.82 
Par 13 27  48.15 19.35 
Decidir 4 4 100.00 15.53 
Educação 5 6  83.33 14.94 
Coordenador 3 3 100.00 11.46 
Trabalhado 3 3 100.00 11.46 
Sugestão 3 3 100.00 11.46 
Participação 3 3 100.00 11.46 
Planejamento 4 5  80.00 10.95 
Prática 4 5  80.00 10.95 
Secretaria 4 5  80.00 10.95 
Colocar 4 5  80.00 10.95 
Conteúdo 4 7  57.14  5.88 
Sala_de_aula 14 49  28.57  5.83 
Série 2 3  66.67  3.79 
Procurar 2 3  66.67  3.79 
Mesmo 2 4  50.00  2.04 
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APÊNDICE 8– CORPUS O compartilhamento e a construção do conhecimento 
na sala de aula por meio da associação entre as práticas da GC e as 
pedagógicas – CLASSE 4 
 

OCORRÊNCIA DE PALAVRAS POR ORDEM DE QUI-QUADRADO (X²) - 
26 RESPOSTAS DISCURSIVAS – CLASSE 4 

CLASSE 4 – 16,92% DO CORPUS O compartilhamento e a construção do 
conhecimento na sala de aula por meio da associação entre as práticas da GC e 

as pedagógicas  
REFLEXÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 
PALAVRAS 

 
OCORRÊNCIA/

CLASSE 

 
OCORRÊNCIA/

CORPUS 

 
CLASSE/C
ORPUS% 

 
X² 

Bem_sucedidas 10 12  83.33 46.17 
Partilho_práticas 9 11  81.82 39.66 
Discutir 6 6 100.00 32.45 
Par 11 27  40.74 18.64 
Hora_atividade 6 9  66.67 18.39 
Práticas_compartilhadas 9 22  40.91 13.61 
Partir 9 23  39.13 12.49 
Planos_de_aulas 9 23  39.13 12.49 
Basear 9 23  39.13 12.49 
Desenvolver 9 24  37.50 11.46 
Experiência 10 30  33.33 10.67 
Trocar 2 3  66.67  5.54 
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APÊNDICE 9 – CORPUS O compartilhamento e a construção do conhecimento 
na sala de aula por meio da associação entre as práticas da GC e as 
pedagógicas – CLASSE 5 
 

OCORRÊNCIA DE PALAVRAS POR ORDEM DE QUI-QUADRADO (X²) - 
26 RESPOSTAS DISCURSIVAS – CLASSE 5 

CLASSE 5 – 15,46% DO CORPUS O compartilhamento e a construção do 
conhecimento na sala de aula por meio da associação entre as práticas da GC e 

as pedagógicas  
PLANEJAMENTO 

 
PALAVRAS 

 
OCORRÊNCIA/

CLASSE 

 
OCORRÊNCIA/

CORPUS 

 
CLASSE/C
ORPUS% 

 
X² 

Identificar 9 19 47.37 21.10 
Decorrer 9 19 47.37 21.10 
Construção_do_conhecimento 9 19 47.37 21.10 
Dificuldade 10 24 41.67 20.19 
Processo 9 20 45.00 19.46 
Leitura 4 7 57.14 10.51 
Relacionado 6 15 40.00  9.08 
Principalmente 6 16 37.50  7.97 
Uso 2 3 66.67  6.35 
Letra 2 3 66.67  6.35 
Falta 2 3 66.67  6.35 
Coordenação 2 3 66.67  6.35 
Aluno 9 40 22.50  4.04 
Troca 2 4 50.00  3.92 
Turma 2 4 50.00  3.92 
Escrita 2 4 50.00  3.92 
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APÊNDICE 10 – CORPUS O compartilhamento e a construção do conhecimento 
na sala de aula por meio da associação entre as práticas da GC e as 
pedagógicas – CLASSE 6 
 

OCORRÊNCIA DE PALAVRAS POR ORDEM DE QUI-QUADRADO (X²) - 
26 RESPOSTAS DISCURSIVAS – CLASSE 6 

CLASSE 6 – 13,85% DO CORPUS O compartilhamento e a construção do 
conhecimento na sala de aula por meio da associação entre as práticas da GC e 

as pedagógicas  
DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 
PALAVRAS 

 
OCORRÊNCIA/

CLASSE 

 
OCORRÊNCIA/

CORPUS 

 
CLASSE/C
ORPUS% 

 
X² 

Acreditar 9 16 56.25 31.99 
Compartilhamento_do_conhecime
nto 9 17 52.94 29.50 
Ocorrer 9 20 45.00 23.50 
Meio 7 23 30.43  8.21 
Ajudar 2 3 66.67  7.36 
Aluno 9 40 22.50  6.53 
Interpretação 2 5 40.00  3.11 
Atividade 3 11 27.27  2.00 
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ANEXOS 1 – PARECER DE CONSUBSTANCIADO DO CEP 
 
 

  

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE  
MARINGÁ - UNICESUMAR  

 
 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 
Título da Pesquisa:Socialização do Conhecimento- Relação professor e aluno, ensino aprendizagem 

na sala de aula  
Pesquisador:  Andréia de Cássia Gonçalves Costa Costa  
Área Temática:  
Versão: 1  
CAAE: 09979219.0.0000.5539  
Instituição Proponente: Centro Universitário de Maringá - CESUMAR  
Patrocinador Principal:  Financiamento Próprio 

 
DADOS DO PARECER 

 
Número do Parecer:  3.228.150 
 
Apresentação do Projeto:  
Esta pesquisa possui uma abordagem exploratória vislumbrando um estudo com professores atuantes 

do 1º ao 5º ano do ensino fundamental de um município paranaense. Os dados serão coletados através 

de um questionário com a utilização de escala likert e perguntas abertas. Os professores respondentes 

desta pesquisa serão atuantes na rede municipal, e referentes a sete escolas de educação de ensino 

fundamental do município selecionado. 
 
Objetivo da Pesquisa:  
Objetivo Primário:  
Entender como o professor dos anos iniciais compartilha o conhecimento com os alunos por meio da 

socialização na concepção da gestão do conhecimento em sala de aula. 

 
Objetivo Secundário:  
i) Revisar a literatura para a identificação de estudos sobre a temática proposta. 
 
ii) Compreender as aproximações entre o SECI e as práticas pedagógicas do processo ensino 

aprendizagem. 
 
iii) Identificar e analisar o processo de compartilhamento do conhecimento na relação professor e aluno 

em sala de aula. 
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iv) Identificar aproximações e relações entre as práticas de gestão do conhecimento (GC) e as  
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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE  

MARINGÁ - UNICESUMAR 
 
 
Continuação do Parecer: 3.228.150 
 
 
práticas pedagógicas dos docentes. 
 
v) Reconhecer nas práticas de ensino pedagógicas dos professores no contexto da sala de aula a gestão 

do conhecimento escolar. 
 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
 
Riscos: 
 
Riscos mínimos. Os riscos desta pesquisa referem-se aos profissionais da educação não se sentirem a 

vontade com as questões do questionário. No entanto, fisicamente ou psicologicamente nenhum risco fica 

evidente. 

 
Benefícios: 
 
Obtenção de dados com os responsáveis pelo processo de ensino em escolas. Reconhecimento das 

aproximações de área como a educação e a gestão do conhecimento. Identificação da atuação do processo 

realizado em sala de aula pelos professores. Compreensão da percepção dos professores sobre o processo 

de ensino e de aprendizagem, bem como das suas práticas pedagógicas. 
 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
 
A pesquisa é relevante uma vez que aborda aspectos de grande importância para os profissionais que 

trabalham com a área. 
 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
 
Todos os termos obrigatórios para a análise-parecer do referido projeto foram apresentados pelos 

pesquisadores e estão de acordo com a Resolução CNS n.466/2012: 

 
É Informações básicas do projeto; 
 
É Folha de rosto com devidas assinaturas; 
 
É TCLE; 
 
É Termo de declaração do local onde será realizada a coleta de dados; 
 
É Ofício de encaminhamento ao CEP; 
 
É Instrumento para coleta de dados. 
 
 
Recomendações: 
 
Não há. 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
 
De acordo com o exposto no projeto, bem como nos termos apresentados, o presente projeto  
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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE  

MARINGÁ - UNICESUMAR 
 
 
Continuação do Parecer: 3.228.150 
deve ser aprovado. 
 
Considerações Finais a critério do CEP: 
 
De acordo com o exposto no projeto, bem como nos termos apresentados, o presente projeto deve ser 

aprovado. 
 
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:  

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 
     

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 18/03/2019  Aceito 
do Projeto ROJETO_1287809.pdf 12:24:02   
Outros Oficio_para_encaminhamento_do_projet 18/03/2019 Andréia de Cássia Aceito 

 o_a_coordenacao_do_CEP.pdf 12:21:19 Gonçalves Costa  
   Costa  

Outros Instrumento_de_Coleta_de_dados.pdf 18/03/2019 Andréia de Cássia Aceito 
  12:18:06 Gonçalves Costa  
   Costa  

Outros Declaracao_de_Autorizacao_do_Local.p 18/03/2019 Andréia de Cássia Aceito 
 Df 12:16:34 Gonçalves Costa  
   Costa  

TCLE / Termos de TECLE.pdf 18/03/2019 Andréia de Cássia Aceito 
Assentimento /  12:06:42 Gonçalves Costa  
Justificativa de   Costa  
Ausência     
Cronograma Cronograma.pdf 18/03/2019 Andréia de Cássia Aceito 

  12:06:04 Gonçalves Costa  
   Costa  
Projeto Detalhado / socializacao.pdf 22/02/2019 Andréia de Cássia Aceito 
Brochura  17:08:39 Gonçalves Costa  
Investigador   Costa  

Folha de Rosto FR_Andreia_Cassia_Goncalves_socializ 22/02/2019 Andréia de Cássia Aceito 
 acao_e_compartilhamento_do_conheci 15:27:15 Gonçalves Costa  
 mento_na_sala_de_aula.pdf  Costa  

Situação do Parecer:  
Aprovado 
 
Necessita Apreciação da CONEP:  
Não 

MARINGA, 27 de Março de 2019  
 

 
Assinado por:  

Sonia Maria Marques Gomes Bertolini  
(Coordenador(a) 
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UF: PR Município: MARINGA 
Telefone: (44)3027-6360 E-mail:  cep@unicesumar.edu.br 
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