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RESUMO 
 
O presente artigo relata a experiência do projeto de pesquisa “A gestão do conhecimento 

como fator de inovação institucional para a gestão administrativa e pedagógica nas escolas 

públicas estaduais de Salvador” (GECIE), financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado – FAPESB. O projeto teve sua origem na dissertação defendida e aprovada no 

Mestrado Profissional em Políticas Públicas, Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento 

Regional, da Universidade do Estado da Bahia. Pressuposto metodológico a formação de 

grupo prático pesquisador. O projeto investiga aspectos da gestão do conhecimento, 

inovação e aprendizagem organizacional.  A metodologia é o estudo de caso comparativo. Os 

instrumentos utilizados são as ações presenciais de estudo para aprofundamentos dos 

conceitos, o dispositivo da árvore do conhecimento, e ferramentas tecnológicas: lista de 

discussão e fórum virtual. O objetivo é a construção de estratégia de gestão do conhecimento.  

Palavras- chave: Gestão do Conhecimento; Inovação; Gestão Escolar. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This article reports the experience of the research project "Knowledge management as a 

factor of institutional innovation for administration and teaching in public schools in 

Salvador (GECIE) funded by the Foundation for Research of the State - FAPESB. The project 

had its origin in the dissertation and passed the Professional Master in Public Policy, 

Knowledge Management and Regional Development, the State University Bahia.Pressuposto 

methodological training group practical researcher. The project investigates aspects of 

knowledge management, innovation and organizational learning. The methodology is the 

comparative case study. The instruments used are the actions of classroom study for 

deepening the concepts, the device tree of knowledge and technological tools: discussion list 

and virtual forum. The goal is to build a knowledge management strategy. 

Keywords: Knowledge Management, Innovation, Management School. 
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INTRODUÇÃO 
 
O presente artigo relata a experiência da pesquisa “A gestão do conhecimento como 

fator de inovação institucional para a gestão administrativa e pedagógica nas escolas públicas 

estaduais de Salvador” cujo objetivo principal é a analise das práticas da gestão do 

conhecimento como fator de inovação institucional para a gestão administrativa e pedagógica. 

Esta produção realizou-se com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

da Bahia (FAPESB), através do Grupo de Pesquisa Educação, Etnicidade e Desenvolvimento 

Regional vinculada ao Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Políticas 

Públicas, Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento Regional da Universidade do Estado 

da Bahia (GPEDR/PGDR/UNEB). iii  

O campo empírico é formado por dois colégios de ensino fundamental e médio da rede 

estadual de Salvador. Escolas enquadradas na categoria de grande porte, classificação esta 

determinada pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, tendo por critério o número de 

alunos matriculados e freqüentando anualmente entre 1.401 e 2.500 alunos. Pesquisa em 

andamento iniciada em 2008 com termino previsto para o segundo semestre de 2010. Os 

sujeitos da pesquisa são professores, gestores e funcionários da escola, professores mestres e 

doutores e mestrandos da UNEB. Estes sujeitos constituem o grupo prático pesquisador, 

denominado GPP.  

 

1 O EDUCADOR E O PRÁTICO PESQUISADOR 

 

Tratar da concepção e atuação do educador na perspectiva do prático pesquisador 

se faz em grande medida quando o relacionamos àquele profissional reflexivo preocupado 

com os desafios e problemas da vida cotidiana, quando buscam investigá-los, ampliando a 

visão do que é aparente, da superfície, deseja aprofundar o conhecimento sobre os fenômenos 

que lhe afligem em seu local de trabalho. 

A concepção da pesquisa pelos práticos na perspectiva de Kohn (1997, p. 13) 

“significa reconhecer a co-existência dos dois status, suas interações recíprocas constantes, 

reconhecer que uma mesma pessoa toma várias posições segundo os momentos, os objetivos, 

as funções” [...]. Refletindo sobre os dois termos a autora destaca a posição de relação e 

igualdade entre eles, ao indicar uma condição, posição ou status de pertencimento, de 

implicação que comportam igualmente diferenças e semelhanças abordadas por Kohn (1997) 

segundo os planos epistemológico, sócio-institucional, experiencial e relacional.   
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Reconhece ainda a autora que o status de prático pesquisador não é conveniente a 

todos, nem convém a qualquer tema ou objeto de pesquisa, antes é uma condição que é 

“preciso querê-la”. Assim, é condição para o prático pesquisador saber tomar partido da 

situação de implicação na pesquisa, explorando as particularidades desta condição; 

procurando compreender que desta implicação decorrem fins simultâneos, conforme 

identificados por Kohn (1998, p.4) como: a produção de conhecimentos, a ação social e o 

desenvolvimento pessoal. 

Ora, implicados no lócus da pesquisa, com questões que emergem da própria prática, é 

necessário ao prático pesquisador superar o conhecido, as respostas óbvias para descobrir o 

inusitado. Este desafio colocado ao prático pesquisador exige sensibilidade para além da 

definição de uma postura metodológica direcionada, consiste em permitir ao pesquisador 

distanciar-se do próprio olhar comprometido sobre o fenômeno investigado. E então, 

estabelecer o objeto de pesquisa, ou seja, “construir seu objeto, por raciocínio e argumentos” 

(KOHN, 1997, p. 7) ainda que implicado como assalariado profissional e compromissado 

com a própria ação do trabalho educativo. Nesta mesma direção Lévy (2001, p. 30) argumenta 

que “na nova economia o principal valor agregado provém dos pesquisadores e dos artistas, 

ou daqueles que praticam sua profissão como pesquisadores e artistas”. 

 Fundamentados nas idéias de Konh constituiu-se o grupo prático pesquisador - GPP 

formado por 10 professores e 09 gestores, das escolas públicas envolvidas na pesquisa e 

professores, mestrandos, mestres e doutores da Universidade Pública do Estado da Bahia- 

UNEB. Dentre estes um grupo menor foi estruturado como equipe executora, responsável em 

manter contato e articular-se com a agência financiadora.  

O grupo prático pesquisador utilizou-se da metodologia de estudo de caso procurando 

através dela “descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada 

investigação” como afirma Gil (2002, p. 54). Desenvolvendo de modo particular o dispositivo 

da construção da árvore de conhecimentos baseado nos estudos de Lévy (1995). Fazendo 

emergir saberes aprendidos na instituição escola; saberes especializados e saberes aprendidos 

fora da escola, no cotidiano e na vida. Abrindo espaço para a leitura, compreensão do 

conhecimento coletivo do grupo prático pesquisador, e para a gestão do conhecimento, 

construindo instrumentos de coleta e registro de dados e informações. 
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2 A CONSTRUÇÃO DO CAMINHO 

 

Tendo sido o projeto “A gestão do conhecimento como fator de inovação institucional 

para a gestão administrativa e pedagógica nas escolas públicas estaduais de Salvador” 

aprovado pela agência de financiamento FAPESB a equipe executora estabeleceu as primeiras 

ações encaminhando aos gestores das escolas documentos norteador do trabalho de parceria 

envolvendo Universidade e Escola e apresentado as equipes escolares o projeto objetivando 

identificar adesões por parte destes.  

Estabelecidas as adesões e identificados os profissionais sensibilizados com a proposta 

o GPP passou a realizar encontros presenciais sistemáticos nos quais foram desenvolvidos 

estudos dos temas: metodologia de pesquisa com ênfase no estudo de caso e nos princípios da 

pesquisa pelos práticos; o dispositivo da árvore do conhecimento; a gestão de conhecimento e 

inovação; a fim de buscar uma fundamentação capaz de preparar o GPP para o exercício da 

investigação e consecução do objetivo final, construção e aplicação de uma proposta de 

gestão do conhecimento para as escolas.  

Paralelamente aos primeiros encontros presenciais o GPP passou a vivenciar a 

colaboração em espaço virtual através da criação de grupo de discussão virtual, considerado 

como ferramenta potencializadora de formação de rede. As características dos grupos de 

discussão de espaço assíncrono, flexível, de baixa formalidade e uso de linguagem informal 

correspondiam ao objetivo de estimular a participação interativa dos sujeitos envolvidos no 

projeto, promovendo o compartilhamento de conhecimentos e idéias sobre temas da educação 

de interesse geral.  

Analisando as ferramentas que oferecem maior suporte aos processos de gestão do 

conhecimento Burnham (et al 2006, p. 13) aponta que entre as ferramentas tecnológicas mais 

potentes para a gestão do conhecimento estão o e-mail, o fórum e lista de discussão “devido à 

simplicidade [...], além disso, disseminam um conhecimento bem próximo do formato tácito, 

devido ao uso de uma linguagem informal, que se aproxima ao máximo do modo como nós 

falamos”. Durante o processo de pesquisa o grupo experimentou a interação usando ambiente 

virtual de aprendizagem em plataforma moodle disponibilizado pela UNEB e também BLOG. 

 

2.1 DISPOSITIVO ÁRVORE DO CONHECIMENTO: o instrumento de pesquisa  

 

Estudos teóricos se realizavam em ambiente presencial e virtual, com troca de 

mensagem e estimulo a discussão de idéias e produção de conhecimento. As atividades 
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alternavam teoria e prática através de oficinas de trabalho na consolidação da experiência do 

GPP. Durante as oficinas foram desenvolvidas atividades de construção do dispositivo da 

árvore do conhecimento. Trabalho orientado a partir das dimensões dos saberes do indivíduo, 

saberes elementares, saberes elaborados e saberes das comunidades a que pertence o 

indivíduo. Conforme modelo a seguir apresentado. 

        
 
 
 Figura 01. Árvore de conhecimentos.  Fonte:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As construções elaboradas por membros do GPP são ilustradas a seguir. 

 

 

                             
 
Figura 02. Árvore de conhecimentos                                          Figura 03. Árvore de conhecimentos  
produzido pelo GPP. Fonte: Pesquisa                                         produzido pelo GPP. Fonte: Pesquisa 
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2.2 GRUPO DE DISCUSSÃO VIRTUAL 

 

Posteriormente as oficinas de trabalho foram postadas no grupo de discussão 

mensagens sobre as impressões e percepção do GPP sobre o trabalho realizado. 

Re: [gpp_cerd_kp] Encontro de 27/03  

Trabalhar a nossa árvore, os nossos saberes tem sido muito bom!!!! 

Apesar de todo nosso corre-corre, tenho passado momentos agradabilíssimos 

no GPP. 

Beijos para todos. 

Professora N 

Fonte. Ambiente moodle Uneb  
 

Nas oficinas realizadas o GPP também se utilizou de material produzido pelo grupo 

em estudos anteriores, trabalhos publicados e ainda da elaboração de sínteses de estudo 

apresentados em encontros presenciais ou discutidos através das ferramentas virtuais. 

Olá colegas, 

Nos últimos encontros foi solicitado que buscassem trabalhos elaborados por 

vocês utilizando a metodologia do estudo de caso, para que pudessem apresentar. 

Assim necessitamos saber quem irá apresentar, sendo que deve ser pelo menos uma 

apresentação por escola, pois este será o inicio dos trabalhos sobre este tema: 

ESTUDO DE CASO 

A apresentação deverá ser no próximo encontro: 17/04 e somente sobre a parte da 

metodologia do trabalho. 

Conversem entre si e envie-me a resposta até o dia 08/04 

Bjs 

Equipe Executora 

Fonte. Ambiente moodle Uneb  
 

Re: Apresentação com estudo de caso  

 

Olá, 

A apresentação serve aos nossos objetivos sim, contudo creio que o mais 

interessante no momento se refere a parte da metodologia. 

Assim, uma seleção dos slides pode focar melhor na questão do estudo de caso, 

sem comprometer o entendimento da apresentação do trabalho como um todo. O que 

acha? 

um abraço 

Fonte. Ambiente moodle Uneb  
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2.3 BLOG:  INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E REDE DE PESQUISA 

 

O GPP fez uso também do blog como espaço para troca de informações e 

conhecimento de temas de interesse do grupo, para divulgação do trabalho em andamento e de 

seminários organizados para socialização das etapas do projeto. 

 

Figur
a 04. Blog Informação, Comunicação e Rede de Pesquisa     Fonte. Blog 

 
2.4 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

O GPP experimentou a colaboração através de ambiente virtual de aprendizagem em 

plataforma moodle, disponibilizado pela UNEB. Ambiente de concepção filosófica sócio-

interacionista o moodle privilegia a mediação pedagógica conferindo aos usuários o status de 

autores e co-autores na produção de conhecimento, potencializando as estratégias de 

comunicação e colaboração.  
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Figura 05. Ambiente virtual de aprendizagem.                        Fonte: Moodle Uneb  
Neste espaço o GPP experimentou através dos fóruns a discussão de temas como 

inovação, estudo de caso e gestão do conhecimento. Socializou estudos, produziu 

apresentações em power point, publicou textos e vídeos. 

No registro do fórum sobre inovação os professores comentam que: 

 

Nem sempre a inovação é o resultado da criação de algo totalmente novo, mas, com muita 
freqüência, é o resultado da combinação original de coisas já existentes. 
Professora A. M. 
Fonte. Ambiente moodle Uneb  

É certo que na área da Educação, todos esses termos: inovar, inovação, mudança e melhoria, se 
fazem presentes, desde que estimulados pelos professores na sua conduta e nas suas ações dentro 
da sala de aula.  

Professora N.  

Fonte. Ambiente moodle Uneb  
 
No estudo sobre as dimensões da gestão do conhecimento os professores concluem que: 

Percebemos que a principal vantagem competitiva das empresas baseia-se no capital humano, ou seja, 
no conhecimento tácito dos seus funcionários. E que a Gestão do Conhecimento implica na adoção de 
práticas gerenciais e na coordenação dos planos tanto organizacionais como individual. 
Fazendo uma analogia entre esses pontos com a escola, notamos que a educação também se baseia no 
capital humano, no seu conhecimento, no conhecimento didático e pedagógico e nas habilidades e 
competências dos professores.   E que a Gestão do Conhecimento se torna presente e atuante quando 
há troca de experiências entre eles, quando há bom relacionamento entre docente X discente e quando 
há correlação entre planos, projetos e a ação dos professores, com o objetivo de melhorar as suas 
práticas. No entanto, infelizmente, no Estado, a seleção de professores não prima pela habilidade e 
competência dos mesmos na questão da prática na docência 
Escola R. D. 

Fonte. Ambiente moodle Uneb  
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Refletindo a respeito do dispositivo da árvore do conhecimento, instrumento de 

pesquisa aplicado aos sujeitos da escola, a coordenadora pedagógica de uma das escolas 

comenta: 

Hoje analisamos os saberes presentes na árvore dos conhecimentos, ao classificar os saberes 
adquiridos dentro e fora da escola, podemos constatar que o número de saberes adquiridos fora 
do ambiente escolar foi sensivelmente maior. Também observamos que ao realizar o 
levantamento de saberes em conceituais, atitudinais e procedimentais, devemos destacar que os 
saberes conceituais apareceram em menor número que os saberes procedimentais e atitudinais. É 
obvio que os saberes conceituais são importantes para a inserção na sociedade letrada, e que a 
instituição escolar os valoriza sobremaneira, no entanto os saberes procedimentais e atitudinais 
são fundamentais para o convívio social, pois saber sem saber fazer e tampouco valorizar dentro 
de princípios éticos os conhecimentos pode impedir a socialização e a evolução individual e 
social  

Coordenadora I.C . 

Fonte. Ambiente moodle Uneb 
 

 

3 CONVERGÊNCIAS E POSSIBILIDADES DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NA 

ESCOLA 

 

O desenvolvimento da pesquisa “A gestão do conhecimento como fator de inovação 

institucional para a gestão administrativa e pedagógica nas escolas públicas estaduais de 

Salvador”, através da formação do GPP e da utilização de diferentes recursos de tecnologias 

digitais verificou a gestão do conhecimento em duas dimensões. Na dimensão teórica na 

medida em que propiciou o estudo da temática abordado a partir de autores como Terra, 

Senge, Nonaka e Takeuchi. E na dimensão prática através dos encontros presenciais, do 

estabelecimento de objetivos compartilhados e dos recursos utilizados, lista de discussão, blog 

e ambiente moodle.  

A criação do conhecimento denominado por Nonaka e Takeuchi (1997) de “espiral do 

conhecimento” ocorre através dos modos de socialização, externalização, combinação e 

internalização. A socialização se dá através do compartilhamento do conhecimento tácito, por 

meio da observação, da experiência direta, imitação ou prática. A conversão do conhecimento 

tácito em explícito e sua comunicação ao grupo, mediada por metáforas e analogias através do 

diálogo da reflexão é chamada externalização. O modo de combinação a padronização do 

conhecimento e, sua codificação é expressa, em forma de documentos, relatórios, manual, 
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guia redes de comunicação através do que são formulados e estruturados novos conceitos 

incorporados a um novo produto. Quando novos conhecimentos explícitos são compartilhados 

na organização e outras pessoas começam a compreendê-los e os utiliza para aumentar e 

estender seu próprio conhecimento tácito a espiral do conhecimento realiza o modo 

denominado internalização. Modo de criação do conhecimento relacionado com o “aprender 

fazendo”. A espiral do conhecimento descrita por Nonaka e Takeuchi é representada na figura 

a seguir. 

 

             
 Figura 6. Espiral do Conhecimento – Extraído de NONAKA, I. & TAKEUCHI, H., (1997, p. 80). 

 

Reconhecer a existência dos modos de conversão do conhecimento como descritos por 

Nonaka e Takeuchi na experiência realizada pelo GPP se constituiu um desafio e esforço 

teórico. O compartilhamento de modelos e a troca de experiências e dos saberes entre os 

membros do GPP nos momentos presenciais e nas trocas de e-mail e chat representam o 

movimento de conversão denominado modo de socialização (tácito para tácito). A 

externalização (tácito para explícito) é observada nas elaborações de conceitos formulados nas 

produções do GPP postados no ambiente virtual. O modo de combinação (explícito em 

explícito) revela-se na medida em que o GPP realiza em cada escola o processo mesmo que 

havia experimentado de produção da árvore do conhecimento, elaboração e análise dos 

diagramas de resultado. Completando a espiral do conhecimento cada grupo de escola elabora 

sua síntese sobre a experiência realizada em artigo acadêmico, visando o registro e difusão do 

conhecimento criado. 
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O movimento da espiral do conhecimento ocorre na confluência de condições 

descritas como: intenção, autonomia, flutuação e caos criativo, redundância e variedade de 

requisitos. A intenção se traduz na condição inicial estabelecida na definição de metas e 

objetivos do trabalho em buscar a gestão do conhecimento como fator de inovação 

institucional para a gestão administrativa e pedagógica na escola. A autonomia é expressa na 

posição de autoria conferida a todos os membros do GPP em condição de igualdade em 

relação aos saberes e conhecimentos que servirão de base para a pesquisa. A condição de 

flutuação e caos criativo se espelha no processo metodológico em construção, aberto, flexível 

e reflexivo, oportunidade singular de aprendizagem para todo o GPP. A condição de 

redundância, entendida como a “informação que vai além das exigências operacionais 

imediatas dos membros da organização” (NONAKA e TAKEUCHI, 2008, p. 78) é 

visualizada nos encontros presenciais sistemáticos do GPP e a extensão desses encontros para 

os ambientes virtuais. Requisito variedade é a condição verificada pela maximização de 

espaços e tempos para interação entre os membros do GPP e a reflexão sobre a própria ação e 

prática.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observamos durante todo o desenvolvimento da pesquisa realizada que a formação do 

grupo prático pesquisador potencializou o movimento de criação e gestão do conhecimento. 

Na medida em que os membros do GPP assumiam a posição de autores e co-autores do 

processo na perspectiva individual e coletiva, cooperando e colaborando na construção e 

validação dos conceitos e metodologia, combinando variados tipos e fontes de conhecimento, 

criando e utilizando-os em suas escolas de forma a promover a inovação na organização 

escolar.    

O estudo e aplicação do dispositivo da árvore do conhecimento com os membros do 

GPP abriram caminhos para evidenciar os saberes que circulam entre os sujeitos pertencentes 

à organização escolar e a estes rememorá-los.  Esta experiência apresentou um marco no 

projeto. Entretanto, houve certa resistência quanto do envolvimento na aplicação do 

instrumento, alguns revelavam receio em virtude de entenderem este como mecanismo de 

busca de interesses, ou até mesmo mecanismo de revelar sentimentos e comportamentos 

embutidos em cada um.  

A utilização dos recursos tecnológicos também possibilitou a ampliação do 

entendimento da sua importância para as práticas de gestão do conhecimento mediante as 
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possibilidades de produção e comunicação mais rápida e compartilhada dos saberes. Bem 

como permitir aos envolvidos o descortinar das dificuldades quanto do conhecimento e 

utilização das tecnologias e estabelecimento de caminhos para superação. 

Nesta caminhada como estamos em fase de finalização, momento único de análise e 

interpretação criteriosa dos dados para proceder à devolutiva dos resultados a comunidade em 

geral, confiantes de que com os resultados, juntamente aos referencias teóricos estudados 

possam criar caminhos que venham a auxiliar aos profissionais envolvidos, a posterior 

organização dos saberes e práticas escolares, em prol a uma efetiva gestão de pessoas 

embasadas nas estratégias de gestão do conhecimento produzido e disseminado na escola. 

Certos de que este trabalho não se esgota com a finalização da pesquisa, mas que com 

este resultado abre-se uma nova estrada, onde a utilização e aplicabilidade destes saberes 

resgatados e aprendidos se constituem pistas no caminho para trilhar em outras realidades 

educacionais. 
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