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RESUMO

Formação de professores é um diferencial competitivo para instituições educacionais, especialmente na
educação profissional onde a maioria dos professores são profissionais sem especialização ou formação em
pedagogia ou licenciaturas. O presente trabalho sob a forma de uma pesquisa bibliográfica e estudo de caso
mostra a necessidade e parte da implementação de uma politica de capacitação continuada de professores,
em desenvolvimento de competências através da aplicação de situações de aprendizagem planejadas de
acordo com os sete passos de Kuller. Com os princípios da gestão do conhecimento em uma instituição de
educação profissional da Bahia vemos nesse trabalho as quatro operações fundamentais para
desenvolvimento das pessoas da organização na metodologia proposta consoante com a práxis exercida pelos
profissionais. Procuramos na literatura evidencias que as atividades de geração, armazenamento, difusão e
utilização de conhecimento organizacional, auxiliam a melhoria continua da qualidade do trabalho social
oferecido pela instituição, antes de gerar trabalhos futuros com os resultados em pesquisas com alunos
formados pelos professores dessa iniciativa.

Palavras chave: Formação de professores, Gestão do conhecimento, Competência.

RESUMEN

La formación del profesorado es una ventaja competitiva para las instituciones educativas, sobre todo en la
formación profesional, donde la mayoría de los profesores son profesionales sin capacitación en los cursos de
pedagogía. El presente trabajo, en forma de una revisión bibliográfica y estudio de caso muestra la necesidad
y parte de la implementación de una política de formación continua de los profesores en el desarrollo de
habilidades a través de la aplicación de las situaciones de aprendizaje planificadas de acuerdo con los siete
pasos Kuller . Con los principios de la gestión del conocimiento en una institución de educación profesional en
Bahia ven en este trabajo las cuatro operaciones fundamentales para la organización y para desarrollo de las
personas, de acuerdo con la metodología propuesta realizada por la praxis profesional. Buscamos evidencia
en la literatura que las actividades de generación, almacenamiento, diseminación y uso del conocimiento de la
organización, ayudan a la mejora continua de la calidad de la labor social que oferece la institución, antes de
generar el trabajo futuro con los resultados de la investigación con los estudiantes entrenados por los
maestros de esta iniciativa.
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Palabras clave: Formación del profesorado, Gestión del conocimiento, Competencias.

CONTEXTUALIZAÇÃO DO TRABALHO

No cenário mundial atual e no sistema globalizado que nos encontramos, os profissionais tem a necessidade
de busca pela qualificação profissional (saber fazer) e titulação (comprovação) para manter uma vantagem
competitiva no mercado de trabalho.

A qualificação profissional é responsável pelo desenvolvimento da competência e habilidades por parte do
trabalhador (aluno), que busca cursos para auxiliar o aprendizado, já que a experiência necessária para
exercer a atividade só é dada para quem já possui algum conhecimento e comprovação que pode realizar o
trabalho de forma efetiva e segura.

A noção de competência designará aqui uma capacidade de mobilizar diversos
recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação. (PERRENOUD, 2000, p.15.)

Numa sociedade produtiva e altamente dinâmica, essa capacidade de resolução de problemas cotidianos a
profissão, ou seja, o “know-how” (saber-fazer), é indispensável. A capacidade de reflexão para melhoria
continua e a autonomia são igualmente importantes, pois capacitam a inovação e a adaptação para resolução
de novos problemas, essa capacidade também chamada de “know-why” (saber-ser). Essas competências, que
logicamente não podem ser dissociadas da ação, fazem parte do que o Conselho Nacional de Educação chama
de agir competente. O agir competente é:

Capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação valores, conhecimentos e
habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades
requeridas pela natureza do trabalho. (BRASIL, CNE/CEB. RESOLUÇÃO Nº 4/99, art.
6º)

As instituições de Educação profissional precisam seguir as políticasmaterializadas nas resoluções feitas pelo
Conselho Nacional de Educação e orientações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Decreto nº
5.154/2004, Diretrizes e Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico.

Nesse cenário está inserido diversas instituições de educação profissional como o Serviço Nacional De
Aprendizagem Comercial (SENAC) onde todos os cursos são baseados em desenvolvimento de competências e
habilidades (focos do mercado de trabalho), essas competências e habilidades é que formam o profissional
capacitado para resolver as situações cotidianas (problemas) do seu trabalho. Esses cursos são
sistematizados em planos de cursos, onde, fica claro quais as competências devem ser desenvolvidas nos
discentes para estarem aptos ao trabalho escolhido.

Portanto, a ideia de planejar cursos com foco em competências segundo Perrenoud (1999),

[...] leva a fazer menos coisas, a dedicar-se a um pequeno número de situações
fortes e fecundas, que produzem aprendizado e giram em torno de importantes
conhecimentos. Isso obriga a abrir mão de conteúdos hoje tidos, ainda hoje, como
indispensáveis. [...] o ideal seria dedicar mais tempo a um pequeno número de
situações complexas do que abordar um grande número de assuntos que devem ser
percorridos rapidamente, para virar a ultima página do manual, no ultimo dia do ano
letivo. ( Perrenoud, 1999, p.64)

Dessa forma, o desenvolvimento de competência evita que professores utilizem uma concepção de educação
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mais tradicional, onde aplicam exercícios, percorrem livros e aplicam avaliações formais. O processo de
construção do conhecimento deve ter um enfoque na experimentação e no desenvolvimento de habilidades
(como fazer) e competências (o que fazer e porque fazer).

Uma das formas de contribuir para resolver/amenizar esse problema é se utilizar das situações de
aprendizagem em um ambiente para procedimentos que potencialize o desenvolvimento de competências e
habilidades nos profissionais discentes. Segundo Perrenoud (1999), situação de aprendizagem é:

[...] manter um espaço justo para tais procedimentos. É, sobretudo, despender
energia e tempo e dispor das competências profissionais necessárias para imaginar e
criar outros tipos de situações de aprendizagem, que as didáticas contemporâneas
encaram como situações amplas, abertas, carregadas de sentido e de regulação, as
quais requerem um método de pesquisa, de identificação e de resolução de
problemas. (Perrenoud,1999, p.70)

Nessas situações os discentes devem ser provocados a decidir, sabendo ver, julgar, sentir, analisar, avaliar,
observar, interpretar, correr riscos, corrigir fazeres, antecipar soluções, escolher alternativas, aprendendo a
conviver com o incerto e o inusitado. Tendo em vista que os cursos para educação profissional aglutinam
profissionais professores das mais variadas áreas e campos de conhecimento, a formação de bacharel e
graduados em geral não oferecem essa reflexão acerca do desenvolvimentos de competências, com isso a
instituição contratante precisa desenvolver esses profissionais para melhorar a qualidade do seu serviço.

Com os elementos de paradigma de ensino-aprendizagem com enfoque em competências em ambientes que
possibilitam a experimentação prática de situações de trabalho e profissionais exercendo a atividade de
mediador de aprendizagem muitas vezes sem uma formação pedagógica, o SENAC criou o curso de
especialização em Docência para Educação Profissional, com o intuito de auxiliar a reflexão da relação do
professor e sua metodologia para o desenvolvimento de competências para o mercado de trabalho.

O curso é multidisciplinar e está dividido em três eixos fundamentais com as seguintes disciplinas.

Eixos Disciplinas

Pesquisa e produção

Planejamento da ação docente.
Metodologia para desenvolvimento de
competências.
Gestão de grupos de aprendizagem.
Adaptação e utilização de recursos
didáticos.
Avaliação para educação profissional.

Experimentação

Laboratório de pratica docente I.
Laboratório de pratica docente II.
Laboratorio de pratica docente III.
Laboratório de pratica docente IV.

Cooperação e sistematização
Discussão e analise da pratica docente em
comunidade de prática.
Orientações para elaboração de TCC.

Os eixos possuem características de construção do conhecimento (eixo de pesquisa e produção), utilização do
conhecimento (eixo de experimentação) e compartilhamento do conhecimento. O armazenamento do
conhecimento do curso ocorre simultaneamente em todos os eixos.

Os eixos podem ocorrer concorrentemente, sem a necessidade do término de um para o inicio de outro e o
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curso acontece em ambiente virtual de aprendizagem, e nessa discussão, participamos como aluno e como
gestor do ambiente virtual.

GESTÃO DO CONHECIMENTO, COMPETÊNCIA E ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM.

O conhecimento é uma questão complexa de ser explicada e que vem sendo vigorosamente debatida no
campo da filosofia há centenas de anos, onde seu conceito está intimamente ligado ao conceito de verdade,
porém, em se tratando do conhecimento no âmbito das organizações (como as instituições educativas de
Educação Profissional), “o interesse não é manter uma abordagem filosófica, mas sim uma abordagem
gerencial considerando os aspectos inerentes ao contexto organizacional” (SPENDER, 2001). Nesse sentido, o
conhecimento deve envolver o ato tomar decisões gerenciais, conhecer e resolver problemas nas práticas
produtivas de indivíduos e grupos na organização.

Para Bruner (1978), o conhecimento dos fundamentos gerais de um dado campo implica em captar as ideias
centrais deste campo, e no desenvolvimento de uma atitude especial em relação à aprendizagem e à
investigação, imaginando soluções, buscando intuições e palpites sobre como resolver determinada situação.

Na sua compreensão sobre a relação do sujeito com o objeto a ser conhecido, destaca que ao aprender
existem três processos quase simultâneos acontecendo: aquisição das informações, transformação e
avaliação.

A aquisição de novas informações é o primeiro momento, podendo por vezes contrariar ou substituir os
conhecimentos anteriores do sujeito sobre aquele assunto. Em seguida vem a transformação, a
manipulação/mudança do conhecimento de forma a adequá-lo / adaptá-lo a novas tarefas ou situações. O
aspecto seguinte do processo de aprender é a avaliação, quando o sujeito verifica se a forma como utiliza a
informação é a mais adequada à tarefa que se propõe.

O conhecimento é um recurso de altíssimo valor, ele pode ser considerado um resultado da combinação entre
experiência, informação, contexto (momento histórico), interpretação e reflexão, e é importante, pois subsidia
as ações e decisões. As informações são os elementos básicos para criação do conhecimento humano e
organizacional (Davenport, 1998).

Gestão do conhecimento é a estratégia e processo de identificar, criar, capturar e aproveitar o conhecimento
para ajudar a completar uma organização (Von Krogh, 1998). A Gestão do conhecimento tem como objetivo
gerenciar funções positivas e negativas, dar acesso a conhecimentos críticos em diferentes tipos de
operações, identificando novas estratégias e novos produtos, aumentando a efetividade dos recursos
humanos na realização de vários objetivos ou metas visadas. Com base nesta definição, a “gestão do
conhecimento não está apenas relacionada com a inovação, o ciclo de fluxo de caixa e cultural, mas também
relacionado com os ativos humanos, re-uso e memória corporativa” (Demerest, 1997).

De acordo com Zaimet al., (2007), o processo de gestão do conhecimento consiste em quatro atividades.
Estas atividades são os seguintes: A criação de conhecimento e desenvolvimento do conhecimento,
codificação e armazenamento do conhecimento, transferência de conhecimentos e compartilhamentoe
utilização do conhecimento.

Criação do conhecimento organizacional envolve o desenvolvimento de novos conteúdos dentro da
organização. O conhecimento é criado e desenvolvido através de processos sociais e cognitivos, bem como
processos colaborativos. Criação de conhecimento está associada com o desenvolvimento de novos
conhecimentos organizacionais na empresa. Através de acúmulo de experiência, integração de conhecimento
também ajuda a desenvolver novos conhecimentos na empresa (Nielsen, 2006).
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Armazenamento do Conhecimento está preocupado com a memória organizacional. Memória organizacional
envolve documentação escrita, bases de dados eletrônicas, o conhecimento humano codificado, e os
procedimentos organizacionais.

A partilha do conhecimento refere-se a atividades de embalagem que são codificadores e articular,
transferência e receber o conhecimento (Nielsen, 2006). A partilha do conhecimento dá uma oportunidade
para firmar a colher vantagens competitivas de seus investimentos na criação de conhecimento. No entanto,
Nielsen (2006) com base no estudo de Szulanki, (1996), afirmaram que a partilha de conhecimento é limitado
por três fatores. Estes são: a falta de absorção capacidade do recipiente, a ambigüidade causal sobre o
próprio conhecimento, e uma relação difícil entre o remetente e o destinatário.

Utilização do conhecimento pode ser a atividade mais importante neste processo. Porque todos os benefícios
nas fases anteriores como aquisição e disseminação devem reunir, no âmbito do processo de utilização e
permitir benefícios concretos para a empresa (Salojarvi, et al., 2010).

A competência está intimamente ligada ao conceito de conhecimento. O agir competente implica em
conhecimentos teóricos, procedimentais, empíricos, cognitivos e comportamentais. O conhecimento possui,
segundo Nonaka e Takeuchi (1995), duas dimensões como no quadro a seguir:

Dimensão epistemológica

Conhecimento tácito
Conhecimento de natureza subjetiva e intuitiva.
Conhecimento preso ao sujeito e aos seus processos
cognitivos. Tem a ver com a experiência e cognição.

Conhecimento explicito
O conhecimento explícito é expresso em palavras, números,
códigos, fórmulas, sendo assim mais fácil de ser
compartilhado.

Dimensão ontológica
Conhecimento individual O conhecimento começa no individuo passa para o grupo.

Fonte:Nonaka e Takeuchi(2005)

Começando com a dimensão epistemológica, podemos ver o conhecimento tácito e explicito. O conhecimento
tácito é o que buscamos auxiliar os alunos a desenvolver através dos cursos, o conhecimento tácito é o que
torna o aluno capaz agir competente. A seguir estão as formas de transformação do conhecimento na
dimensão epistemológica:

• Socialização: é a passagem de conhecimento tácito para conhecimento tácito de outro individuo.
Normalmente, em salas de aula, acontece nos momentos de experiência compartilhada (Ver,
manusear, perguntar, perceber etc.).

• Externalização: é a passagem de conhecimento tácito para explicito. Ocorre essa passagem nas
avaliações ou criação de trabalhos para entrega etc.

• Combinação: é a passagem de conhecimento explicito para conhecimento explicito (agrupar,
combinar). Pode ser visto na reescrita de materiais, de manuais etc.

• Internalização: é a passagem de conhecimento explicito para tácito. São os momentos de
aprendizagem com textos, vídeos etc.
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A dimensão ontológica do conhecimento trata do conhecimento da perspectiva de que começa no individuo e
passa para o grupo, através dos processos descritos.

Com essas afirmações e essa perspectiva, precisamos de uma forma de trabalhar o conhecimento, na qual
haja um planejamento básico da interação entre sujeito-grupo-conhecimentos na relação professor-aluno e
aluno-aluno, de maneira que o ambiente de aprendizagem seja dinâmico e vivo e os conteúdos e/ou temas
geradores sejam problematizados e discutidos exaustivamente para gerar conhecimento e competência.

Apesar da contradição aparente da rigidez de um planejamento/sistematização, e de um espaço de
aprendizagem que é um ambiente dinâmico e vivo. O planejamento aqui apenas descreve uma situação de
aprendizagem que deve sempre promover a interação, a pesquisa e a discussão. É um elemento norteador e
não uma lei severa.

As ferramentas de planejamento utilizadas para auxiliar a normatizar/planejar um espaço de aprendizagem
foram pautadas em sete passos metodológicos desenvolvidos por Kuller (2012). Os sete passos são:

CONTEXTUALIZAÇÃO E
MOBILIZAÇÃO

É o passo responsável por fazer o aluno
compreender a essência e a importância da
situação de aprendizagem (Kuller, 2012). É
o passo responsável por incitar a
curiosidade do aluno.

DEFINIÇÃO DA ATIVIDADE DE
APRENDIZAGEM

É o passo onde se propõe o envolvimento
dos participantes no enfretamento do
desafio, na resolução de um problema, na
realização de uma pesquisa ou na
participação de um jogo

ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE
APRENDIZAGEM

Aprendizagem mostrará as “regras”
necessárias para a atividade de
aprendizagem ser considerada completa, as
orientações mínimas para enfrentar o
desafio proposto.

COORDENAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO

É o passo do planejamento responsável por
sistematizar a forma como irá acompanhar a
evolução e coordenar a atividade de
aprendizagem.

COORDENAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO

É o passo do planejamento responsável por
sistematizar a forma como irá acompanhar a
evolução e coordenar a atividade de
aprendizagem.

SÍNTESE E APLICAÇÃO

É a execução e resolução de problemas
práticos com o auxilio da competência fim
da atividade de aprendizagem. É o momento
que melhor podemos mensurar o
aprendizado e onde podemos melhor
demonstrar a finalidade da nossa atividade
de aprendizagem

ACESSO A OUTRAS REFERENCIAS

É o passo que desenvolve a autonomia. É o
passo responsável por mostrar ao aluno
outras formas de aumentar seus
conhecimentos de forma autônoma.
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AVALIAÇÃO
É o passo que permite visualizar a evolução
e corrigir desvios do planejamento e do que
foi realizado.

Os passos descritos por Kuller, levam a criar situações de aprendizagem de forma padronizada e aberta,
podendo ser utilizada para qualquer disciplina a ser lecionada, esses passos não seguem uma ordem fixa e
podem, incluse, acontecerem concorrentemente nas aulas.

DIFUSÃO SOCIAL DO CONHECIMENTO E FERRAMENTAS SUSTENTADORAS DA GESTÃO

A difusão social do conhecimento implica em utilização de dispositivos materiais na sua geração e
socialização. As tecnologias de informação e comunicação (TIC’s), nesse contexto, oferecem uma forma
potencializadora que transponde barreiras geográficas e muitas das limitações de espaço de armazenamento.
Apenas a utilização das TIC’s, não garantem a qualidade da geração e difusão desse conhecimento, essa
difusão e geração dependem da ação produtiva dos sujeitos envolvidos, em grupo, e das estratégias utilizadas
para garantir o atingimento de tal meta.

Toda a experiência de formação de professores foi desenvolvida em ambiente virtual de aprendizagem online,
com enfoque no desenvolvimento colaborativo para troca de experiências, utilizando a tecnologia disponível
na instituição com as três perspectivas de tecnologia segundo LITTO apud TELLA(2009):

Tecnologia como
Ferramenta

A tecnologia deve ser utilizada como ferramenta de obtenção de
informações, representação de idéias e comunicação entre
indivíduos. Essas ferramentas são ampliadoras das
funcionalidades humanas como no caso de ferramentas como
editores de textos, planilhas, criadores de gráficos etc.

Tecnologia como
parceira intelectual

A tecnologia pode atuar nas cinco seguintes áreas: reflexão do
que foi aprendido e como foi aprendido; suporte para a construção
do significado, construção de representações pessoais de
significado, articulação daquilo que o aprendiz sabe e apoio à
reflexão aberta. Essas ferramentas não apenas estende, mas
também amplia as capacidades humanas através do uso de Banco
de dados, redes semânticas, conferencias através de computador
etc.

Tecnologia como
contexto

A tecnologia como contexto está intimamente ligada a criação de
ambientes virtuais de aprendizagem e contextos onde a tecnologia
pode agir com o aluno para auxilia-lo no aprendizado. Abrange,
segundo LITTO, quatro domínios: representação de crenças,
perspectivas, argumentos e histórias de terceiros. Os exemplos de
tecnologia como contexto estão em ambientes que permitem a
aprendizagem baseada em casos, a instrução ancorada,
aprendizagem situacional etc.

A utilização da tecnologia, principalmente como contexto, leva ao aprendizado em equipe. Essa aprendizagem
consiste em um alinhamento e desenvolvimento da capacidade dos professores de criar resultados, a partir da
reflexão e socialização das suas praticas em seu trabalho. A cooperação de diferentes indivíduos em
diferentes perspectivas pode criar resultados de maior importância organizacional.
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Durante o desenvolvimento do curso vemos os seguintes procedimentos consoantes com a proposta de
aprendizagem organizacional:

Etapa Procedimentos

Aquisição do conhecimento Textos online, vídeos explicativos, manuais,
discussões sobre problemas comuns etc.

Codificação e armazenamento
Construção de um portfólio de planos de
cursos individuais, atividades reflexivas
descritas e salvas online etc.

Compartilhamento do conhecimento Comunidade de prática, fóruns, wikis, chats.

Utilização do conhecimento
Laboratórios de práticas, reflexão e
melhoria dos trabalhos desenvolvidos com a
contribuição de outros professores, etc.

Fonte: O Autor

Nas quatro etapas fundamentais da gestão do conhecimento, podemos ver os procedimentos que a sustentam
e possibilitam dentro da iniciativa de curso. Todo o curso foi desenvolvido utilizando esses aspectos e os
procedimentos principais foram descritos na tabela.

O eixo de cooperação e sistematização do curso é o maior responsável pelo compartilhamento de
conhecimento gerado dentro dos eixos de experimentação e produção, onde a ontologia do conhecimento é
mais focada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

A formação continuada, no âmbito das instituições educativas é uma iniciativa necessária para criação de uma
identidade, reflexão sobre a práxis e construção da autonomia no itinerário formativo dos professores, bem
como uma forma de melhorar a qualidade do seu trabalho.

A formação proposta, se desenvolve utilizando a metodologia dos sete passos de Kuller, ao mesmo tempo que
se propõe a difundi-la cognitivamente nas práticas organizacionais. Incentivando a ação-reflexão-ação e as
situações de aprendizagem como ferramentas indispensáveis para a geração de competências nos educandos.

A gestão de conhecimento organizacional é ferramenta poderosa para criação, difusão e utilização de
melhores práticas, nesse contexto, a relação existente entre as formas de trabalhar o conhecimento
organizacional e a formação de professores nos leva a discutir sobre formas de implementação utilizando
principalmente as tecnologias como suporte.

Percorrendo sobre os temas pertinentes na descrição do curso, podemos ver como a geração, difusão,
armazenamento e utilização do conhecimento são elementos fortemente norteadores da proposta dessa
política organizacional sendo a implementação do curso uma materialização de uma ferramenta de gestão de
conhecimento para a disseminação e utilização das melhores práticas, utilizando as tecnologias, por toda a
organização.

A difusão de conhecimentos é reforçada na literatura como um diferencial estratégico e elemento essencial
para a inovação, correção de desvios e melhorias organizacionais. Nesse trabalho foi dado um enfoque para
subsidiar, através da reflexão e pesquisa bibliográfica, a criação de métodos de avaliação e pesquisa para
essa iniciativa em trabalhos futuros.
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