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RESUMO

O presente artigo tem por objetivo refletir acerca da inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC) nos processos dos colegiados escolares da rede estadual e as implicações para a gestão do
conhecimento. O sistema informatizado denominado Módulo Colegiado configura-se como inovação
tecnológica e interface comunicacional entre os órgãos da Secretaria da Educação, possibilitando a
organização, produção, acervo e difusão de conhecimentos entre os conselheiros escolares. Como percurso
metodológico realizamos revisão bibliográfica e análise documental das atividades dos Colegiados Escolares.
Com a implementação do Módulo Colegiado, observa-se avanços no processo de sistematização de dados
sobre a rotina dos colegiados, apropriação de orientações legais e pedagógicas, socialização dos saberes e
práticas por meio da atuação dos conselheiros e ampliação da mediação com a gestão escolar.
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ABSTRACT:

This article aims to reflect on the integration of Information and Communication Technologies (ICT) in the
processes of the school boards of the state system and the implications for knowledge management. The
computerized system called Module Board is configured as technological innovation and communication
interface between the bodies of the Department of Education, enabling the organization, production, collection
and dissemination of knowledge among school counselors. As the literature is methodological approach,
document analysis and reports on the activities of the Collegiate School Review. With the implementation of
the Module Board, there is progress in the systematization of data on the routine of collegiate, ownership of
legal and pedagogical orientation, socialization of knowledge and practices through the actions of the directors
and expansion of mediation with the school management process.

Keywords: Information and Communication Technologies, Collegiate School, Knowledge Management.

INTRODUÇÃO

Na atualidade, com a intensificação dos avanços científico-tecnológicos, e particularmente da
microinformática, a informação passa a ser considerada elemento de valor estratégico para as organizações
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na sociedade contemporânea. As interfaces computacionais possibilitam a interligação de sistemas e redes
sociais, tendo como centralidade a socialização e o uso da informação, ao potencializar a interação entre os
indivíduos e as organizações.

De acordo com FRÓES BURNHAM (2012), a forma como os homens e mulheres se organizam, elaboram seus
processos de comunicação e trabalham a informação, bem como a socialização do conhecimento entre
comunidades, contribui de forma decisiva para a geração e difusão do conhecimento, por meio de sistemas de
estruturação diferenciados e tecnologias próprias.

A revolução informacional, segundo TENÓRIO (2003), não se esgota apenas com o armazenamento,
sistematização e socialização da informação, proporcionado pelas tecnologias da informação e comunicação.
Essas alterações, dentre elas a criação, a interpretação e a transformação das informações, são fatores
indispensáveis para o processo de atribuição e sentido, que comporta uma dimensão de relevância
pedagógica indiscutível.

Como ponto inicial de discussão acerca da inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nos
processos do Colegiado Escolar – considerado espaço de múltiplas aprendizagens – ressalta-se a
aprendizagem organizacional desenvolvida a partir da interação entre os sujeitos e o compartilhamento de
saberes e práticas e sua contribuição para efetivar a mediação com os gestores escolares.

Com base no pensamento de FREIRE (2005, p. 71), “os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo
mundo”. Essa assertiva, fundamento da pedagogia freiriana, destaca a relação dialógica e a historicidade dos
indivíduos. Neste sentido, reafirma-se a importância da construção da identidade e pertencimento dos
sujeitos e a construção da autonomia no exercício da prática cidadã. Neste encontro, os seres humanos
participam de aprendizagens, por meio da ação seguida de reflexão e posterior ação, oportunizando a
construção de uma práxis transformadora, com possibilidade de inovações em processos, alteração de lógicas
estabelecidas e dinamizando as práticas sociais.

O presente artigo tem por objetivo refletir acerca da aplicabilidade do sistema informatizado denominado
Módulo Colegiado nos processos dos Colegiados Escolares e as implicações para a gestão e difusão do
conhecimento. Considerado como inovação tecnológica e interface comunicacional, este módulo tem como
propósito sistematizar dados e informações relacionadas ao funcionamento dos colegiados escolares da rede
estadual da Bahia.

COLEGIADOS ESCOLARES: entre a institucionalidade e a efetividade das ações

Na contemporaneidade, as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais ocorridas nas conjunturas
internacional, regional e local, propiciam novas dinâmicas e reformas sociais são pleiteadas pela
reestruturação produtiva em vários setores. No campo educacional, uma demanda emergente é a existência
de sistemas educacionais eficientes, eficazes e com qualidade social que oportunizem aos indivíduos a
aquisição de conhecimentos necessários à formação humana, inserção em processos produtivos e exercício da
vida cidadã.

No Brasil, os movimentos sociais desde o final da década de 1980, reivindicaram direitos civis e políticos e o
Estado instituiu políticas públicas voltadas ao atendimento dos direitos sociais, dentre eles, a educação.
Conforme assegura a Constituição Federal Brasileira de 1988, no artigo 205 e reafirmado na LDB: “A
educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho”.[1] Neste sentido, para cumprir a função social, a escola pública deve socializar
o conhecimento sistematizado historicamente, considerar os contextos vigentes e alinhar-se aos interesses e
necessidades dos beneficiários da política educacional.

Nesta perspectiva, o artigo 206 da Constituição Federal apresenta princípios para o ensino, dentre os quais se
destaca: “gestão democrática do ensino público, na forma da lei”.[2]A Lei 9.394/1996 reafirma que os
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sistemas de ensino definirão normas da gestão democrática, de acordo com suas particularidades e conforme
os seguintes princípios:

I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico
da escola;

II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentes.

A participação é a condição para que os educadores e as comunidades escolar e local possam de forma
democrática, contribuir com os processos da gestão escolar, nas dimensões pedagógica, administrativa e
financeira, sintonizado com a visão de homem, escola e de sociedade que se quer construir.

Os sistemas e redes educacionais, em função do ordenamento normativo proposto pela Constituição Federal
Brasileira e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394/1996, vem buscando estabelecer
legislações específicas para a eleição de dirigentes e conselhos escolares. Esses dois mecanismos são
considerados estratégias para democratização da gestão, transformação da escola em espaço público com
participação ativa dos conselheiros no processo de implementação do projeto pedagógico de cada escola.

Segundo LÜCK (2008), cada escola tem características próprias e ressignifica em seus lócus as orientações
das políticas educacionais. Nesse sentido, percebe-se que mesmo com o apelo normativista, os projetos
educativos não se efetivam de forma padronizada ou se reproduzem em função das determinações legais,
pois a escola é um organismo vivo, dinâmico, plural, controverso.

As mudanças e inovações no campo da gestão pública são consideradas um desafio em vários campos. Na
área educacional, tornar a escola um espaço (do) público onde os processos formativos estejam alinhados
com os interesses e participação de seus agentes é a condição para torná-la mais democrática. Segundo
Cavalcanti (2005, p. 43 apud THIESEN, 2011, p. 12), é pleiteado ao Estado “configurar organizações e a sua
gestão para afiná-las com as demandas societárias constitui um dos grandes desafios aos estudiosos e
gestores públicos no mundo contemporâneo.

Na Bahia, com a Lei Estadual n° 11.043[3], o Colegiado Escolar passa a ter novas funções e atribuições.
Neste sentido, este conselho formado por representantes dos segmentos das comunidade escolar e local, tem
como papel atuar de forma colaborativa sobre o conjunto de ações voltadas para a implementação do projeto
pedagógico de cada escola. As novas funções se caracterizam pela ação deliberativa, consultiva, avaliativa e
mobilizadoracom atribuições alinhadas com o desenvolvimento de processos relacionados às dimensões da
gestão escolar.

A ação do Colegiado Escolar, portanto, pressupõe a construção de interações sóciopedagógicas voltadas para
uma maior mediação entre os diferentes interlocutores, tendo o processo educativo como centro das atenções
para garantia do aprendizado dos estudantes, a permanência, conclusão e prosseguimentos de estudos. Nesta
perspectiva, a função social da escola e o papel do colegiado devem contribuir para o desenvolvimento pleno
dos indivíduos, formação para o exercício da cidadania e inserção no mundo do trabalho.

SITUANDO O PROBLEMA

Na Bahia, os Colegiados Escolares[4] foram criados pelo Decreto n° 6.267/1997. Fazendo parte da estrutura
da gestão dos sistemas de ensino, estes organismos tem como finalidade ampliar a participação das
comunidades escolar e local na gestão escolar.

Localizado na região Nordeste, o Estado da Bahia, pela sua extensão territorial tem apresentado um desafio
quanto à apropriação das diretrizes estabelecidas pelo órgão central para implementação da gestão
democrática nos 417 municípios, 32 Diretorias Regionais de Educação (DIREC) e 1.370 unidades escolares da
rede estadual integrantes do seu sistema educacional.

13/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/as_tecnologias_da_informacao_e_comunicacao_tic_e_a_gestao_do_conh.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.3-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Atualmente, o desafio continua, tendo em vista a necessidade de sensibilizar as comunidades escolares,
envolver os conselheiros e seus coletivos para legitimar a representatividade, bem como superar práticas
autoritárias, burocráticas e ampliar a participação dos sujeitos nos processos da gestão escolar.

Os Colegiados Escolares são órgãos de deliberação coletiva na estrutura da gestão de das unidades escolares.
O ordenamento normativo mais recente tem sua gênese a partir da Constituição de 1988. Segundo LIMA
(2008), de direito reclamado a direito instituído, a formalização de um processo de regulamentação indica
que:

A “participação organizada”, na escola, exigiu, pelo menos do ponto de vista formal,
a organização da escola para a participação, ou seja, a criação de estruturas e
órgãos em que essa participação se passaria a realizar, configurando, desta feita,
uma “situação democrática.” LIMA (2008, p. 70).

Ao estabelecer normas para participação da comunidade nos processos pedagógicos e administrativos, por
meio da representação dos segmentos escolares, a atuação dos colegiados restringia-se às funções de caráter
consultivo e fiscalizador.

Tendo como objetivo a democratização da gestão, desde o final da década de 1990, a Secretaria da Educação
instituiu diretrizes para os Colegiados Escolares, realizou campanhas para integração das comunidades aos
processos da gestão da escola, reeditou processos eletivos a cada biênio e desenvolveu ações pontuais para
formação dos conselheiros escolares.

Os registros dos procedimentos relacionados à institucionalidade e funcionamento dos colegiados eram
realizados em padrões “burocráticos”, pautados na organização de arquivos físicos para compilação de dados,
que não geravam informações consistentes às demandas de acompanhamento entre as instâncias do sistema
educacional.

Os processos organizacionais instituídos por meio das equipes do órgão central, Direc e unidades escolares
para a rotina dos colegiados, requeriam a emissão de formulários referentes à composição, mandato,
histórico, reuniões e processo eletivo, gerando uma série de dados fragmentados e imprecisos. Esta
situação,dificultava a sistematização de dados e não contribuia para a geração de conhecimentosacerca do
funcionamento dos colegiados, observância aos princípios da gestão pública, dentre eles, a legalidade,
publicidade, transparência das ações e o controle social.

Atribui-se o exposto, ao fato de que a Secretaria da Educaçao, utilizava-se até 2008 de uma estrutura
operacional incapaz de gerar a cada processo eleitoral dados e informações capazes de produzir as
intervenções necessárias para apoio à atuação dos conselheiros e superar a inoperância e o isolamento dos
representantes de cada segmento.

Ainda que se considere os avanços na legislação, observa-se permanências e mudanças no cotidiano dos
colegiados escolares. Mesmo com as ações de formação continuada e criação de um sistema informatizado
para acompanhamento a esses organismos, persiste a reduzida participação dos conselheiros, pouca
interação entre os segmentos, dificuldades de interlocução com os gestores escolares,bemcomo lenta
apropriação do sistema pelas escolas para socialização da atuação dos conselheiros no cotidiano dos
colegiados escolares.

O MÓDULO COLEGIADO: inovação tecnológica e as contribuições para a gestão do conhecimento

A inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nos processos dos Colegiados Escolares
iniciada em 2008 envolveu técnicos do Órgão Central e das Direc que adicionaram ao Sistema Escolar, o
Módulo Colegiado configurado para armazenamento, processamento de dados e geração de conhecimento
sobre a dinâmica de funcionamento desses organismos.
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Com o acesso ao sistema[5], visualiza-se a identificação da unidade escolar em formato web em linguagem
de marcação de hipertexto (HTML). A partir do Módulo Colegiado, 07 (sete) telas são disponibilizadas para
inserção e atualização de dados, conforme figura 4.

Dados Atual Histórico Reunião Eventos Eleição Cadastro

Tabela 1 – Subguias/telas do Módulo Colegiado

Com o acesso à tela Dados, visualiza-se as informações sobre a criação, eleição e mandato. A tela Atual
fornece dados dos conselheiros em exercício. A tela Histórico apresenta a lista dos participantes de
mandatos anteriores. Na tela Reunião, é inserido o cronograma de reuniões, resumo de pauta, deliberações
e encaminhamentos. É permitida também a inserção de atividades promovidas pelos colegiados na tela
Eventos. A tela Eleição foi adicionada em outubro de 2012, para registro de dados e sistematização de
informações sobre o processo eletivo. A tela Cad. Manual é uma opção de inserção de dados na ocorrência
vacância de conselheiros no período pós-eleição. O Módulo disponibiliza ainda relatórios sistematizados para
acompanhamento, orientações legais e intervenções pedagógicas pertinentes.

Com o desenvolvimento de ações para o fortalecimento dos Colegiados Escolares da rede pública estadual,
entende-se que é pertinente ampliar a compreensão sobre a inserção das TIC nas rotinas de funcionamento
dos colegiados e as implicações em termos de produção e gestão de conhecimento.

Tendo em vista a observação sobre no processo de apropriação do Módulo Colegiado, realizam-se algumas
indagações. Qual a percepção dos conselheiros sobre a aplicabilidade do Módulo Colegiado?
Como a inserção das TIC no cotidiano dos Colegiados Escolares potencializa novos saberes e práticas
relacionadas à gestão escolar democrática?
Com estes questionamentos busca-se encontrar evidências sobre possíveis avanços deste organismo no
envolvimento, participação e compromisso das comunidades escolar e local na gestão escolar democrática.

A perspectiva desta análise justifica-se pelas articulações de tais processos como meios e modos de traduzir,
transferir, construir, reconstruir e transformar dados e informações estratégicas e o valor dos saberes e
práticas para ampliar a participação dos sujeitos na gestão escolar.

AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E A GESTÃO DO CONHECIMENTO NOS
COLEGIADOS ESCOLARES

As inovações tecnológicas vêm possibilitando verdadeiras transformações nos campos sociais, econômicos,
culturais, dentre outros. A adoção e utilização das TIC nos mais variados setores vem sendo propaladas, no
entanto, muito pouco se discute sobre a concepção, uso e aproveitamento dos seus potenciais como
estruturantes e referenciais para construção de um novo modo de traduzir, transferir (re) apropriar e
re(construção) do conhecimento. Nesta perspectiva, GONZAGA JR (2009) afirma que o conhecimento tem
como base a informação, os meios e métodos para seu tratamento e as habilidades pessoais para buscar o
desempenho organizacional, potencializando com inteligência e criatividade certos insumos.

A gestão do conhecimento, segundo CARVALHO (2003), compreende a construção de procedimentos para
coleta, organização, armazenamento e recuperação de dados e informações. Ressalta este autor, que o
desenvolvimento de uma estrutura mínima para o ambiente informacional de uma organização, embora
constitua pré-requisito para a implementação de uma iniciativa de Gestão do Conhecimento, não é tudo.
Demandas como atributo da informação, atendimento das necessidades dos usuários e de sistemas de
informações, são de grande valia, considerada como elementos constituintes pela combinação de aspectos
tecnológicos, humanos, culturais e comportamentais.

A utilização das novas tecnologias, apresenta uma série de possibilidades, seja pelo enfoque instrumental ou
pedagógico/comunicacional e encontra adesões ou resistências, pelo seu caráter inovador e desafiador quanto
à superação depadrões de organização e funcionamento da vida social.
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Segundo LIMA JR. (2005), tendo como referência estudos de Jacques Perrin, a tecnologia tem uma gênese
histórica e se encontra imbricada num complexo humano-coisas-instituições-sociedade. É considerada, pois,
“um processo criativo através do qual o ser humano utiliza-se de recursos materiais e imateriais, ou os cria a
partir do que está disponível na natureza e no seu contexto vivencial, a fim de encontrar respostas para os
problemas de seu contexto, superando-os”. (LIMA JR. 2005, p. 15).

Estudos de CASTELLS (2009) abordam aspectos sobre a informatização dos meios de produção e divulgação
da informação, que deu origem a Sociedade em Rede. Ressalta este autor para o significado da expressão
poder comunicacional, empregado para definir o grau de autonomia que um indivíduo ou coletivo possui para
obter informações e para disseminar conteúdos independentemente da vontade de outros indivíduos e
coletivos.

O processo de apropriação do Módulo Colegiado pelos conselheiros escolares possibilita a esses sujeitos novas
leituras sobre o papel das tecnologias a serviço da comunicação e mobilização entre os coletivos que
representam, bem como articulações necessárias para superar a fragmentação das ações e desafios da vida
social.

Interpretar, internalizar e compartilhar o ordenamento normativo estabelecido pelos sistemas educacionais
requer dos agentes escolares o reconhecimento de tais diretrizes como referenciais para construção da
autonomia por meio de aprendizagens, conhecimento e socialização de saberes e experiências que se
caracterizem pela identidade dos sujeitos com as comunidades escolar e local a que pertencem.

Para DAVENPORT& PRUSAK (2001), o conhecimento é um misto de experiências, valores e informações
vivenciado em determinado contexto, o qual proporciona bases para incorporação de novas experiências e
informações. Ainda segundo os autores, nas organizações, os conhecimentos não se materializam apenas nos
documentos normativos, mas também em rotinas, processos e práticas organizacionais.

Perspectivas teóricas sobre a adoção da Gestão do Conhecimento apresentam como referenciais, autores
como NONAKA; TAKEUSCHI (2008),que em seus estudos sinalizam mudanças significativas na cultura de uma
organização, visando principalmente o compartilhamento e a compreensão entre as possibilidades de
conversão do conhecimento tácito em explícito.

Neste processo e de acordo com os estudos de LIMA JR.:

“O ser humano transforma a realidade da qual participa e, ao mesmo tempo,
transforma a si mesmo, descobre formas de atuação e produz conhecimento sobre
elas, inventa meios e produz conhecimento sobre tal processo, no qual está
implicado.” (LIMA JR., 2005, p. 15).

Conforme Polanyi (1967), na dimensão tácita, o conhecimento é composto por uma gama de informações e
imagens numa tentativa de dar sentido a algo. A compreensão para as possíveis aprendizagens e construção
de conhecimento nos colegiados, pelas aprendizagens e interações realizadas pelos conselheiros tem como
referência os conhecimentos tácito e explícito.

Segundo FRÓES BURNHAM (2012) para compreensão dos tipos de conhecimento tem-se a seguinte
classificação: i. o tácito, a subjetividade é o elemento que o constitui e é inerente ao ser humano, específico,
contextualizado, nem sempre de fácil formalização e transmissão, expresso por crenças pessoais, valores e
perspectivas; ii. o explícito, a objetividade é sua característica principal e caracteriza-se pela transmissão por
meio de linguagem formal e sistemática, como os suportes textuais diversos, contexto midiático, codificação,
banco de dados, manuais, entre outros.

No universo dos colegiados escolares, evidencia-se que o conhecimento da legislação, exercício das
atribuições por parte dos conselheiros dependem do contexto social e da realidade escolar, ou seja, do
conhecimento tácito, da subjetividade dos indivíduos - crenças, valores, perspectivas de participação
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voluntária, compromisso e co-responsabilização – nas dimensões da gestão escolar. De outra parte, o
conhecimento explícito não assegura que as ações protagonizadas pelos conselheiros denotem um
funcionamento alinhado com as diretrizes estabelecidas nem a efetividade de “consensos” com deliberações
coerentes com os interesses da coletividade.

Na dinâmica de atuação dos conselheiros é importante atentar para o significado além do conhecimento
explícito instituído pelos dispositivos legais e considerar os modos de conversão do conhecimento, conforme
NONAKA e TAKEUSCHI (2008). Baseado nos estudos apresentados por estes autores, o processo inicia-se
com a socialização, onde o conhecimento tácito é compartilhado pela experiência entre os conselheiros que
participam do colegiado e realizam interlocuções, convertendo (irradiando) informações e conhecimentos com
os coletivos dos segmentos escolares que representam.

Em seguida, é realizada a externalização do conhecimento tácito em conceitos explícitos. No
desenvolvimento das formações, depoimentos de conselheiros atestam situações onde o conhecimento tácito
é comumente convertido em explícito. A busca e exemplificação por metáforas e analogias é comumente
traduzida pela representação simbólica do conhecimento tácito por meio de referencias, modelos, conceitos
construídos por dedução ou indução.

A combinação é a conversão do conhecimento explícito gerado pelas pessoas para agregar ao conhecimento
explícito da organização, que tem como conseqüência um novo tipo de conhecimento denominado “sistêmico”
que se configura pela troca de conhecimento e geração de novos conhecimentos explícitos. As experiências
socializadas pelos colegiados apresentam formas diferenciadas de tratar e resolver questões relacionadas às
situações vivenciadas, possibilitando inovações na resolução de conflitos, classificações ou categorização de
conhecimentos explícitos apresentados.

A internalização é a incorporação do conhecimento explícito em tácito, ou seja, nas atividades dos
colegiados é o que consideramos como interpretação dos documentos legais e orientações para o seu
funcionamento. Nesse processo, é perceptível algumas incompreensões sobre as funções e atribuições,
especialmente quanto à função deliberativa, tendo em vista a falta de entendimento dos conselheiros sobre o
disposto na legislação. Diversas ocorrências denotam a ausência de conhecimento e interpretação coerente da
legislação, entre outras compreensões para a atuação nos colegiados escolares. No exercício das funções, os
conselheiros realizam discussões e debates que influenciam e modificam o comportamento individual e
coletivo, ao ampliarem e reformularem o seu conhecimento tácito, internalizando-o.

Novos conhecimentos são produzidos e processos de trabalho são alterados com a aplicabilidade do Sistema
Escolar Módulo Colegiado. Este tipo de inovação, segundo Lemos (1999), é do tipo incremental e refere-se à
adoção de novos procedimentos e rotinas, que agrega valor aos resultados e pode estar ligada não só a
processos de gestão, ensino e aprendizagem, mas também a cultura organizacional.

Segundo SAMPAIO & SILVA (2013), o processo criativo acontece de forma individual e impacta na relação
entre os sujeitos e possibilita alteração de procedimentos e rotinas nas organizações. Neste sentido,
ressaltam estes autores: “A criação ocorre através de interações do indivíduo que são compartilhadas em
grupos e dão vazão ao conhecimento organizacional. Desta maneira, o conhecimento, mesmo não existindo
explicitamente, codificado em procedimentos, instruções ou modelos, existe tacitamente, através de práticas
das pessoas e grupos.” (SAMPAIO & SILVA, 2013, p. 33)

Pelas inovações apresentadas, o Sistema Escolar Módulo Colegiado, desenvolvido em tecnologia web, a partir
dos elementos característicos da dinâmica e funcionamento dos computadores, com o suporte material
(hardware) e a modelagem do programa (software), se configuram, de acordo com os estudos de LIMA JR.
(2005), como:

“abstrações ou proposições, os quais ao serem utilizados interativamente pelo ser
humano desencadeiam uma rede acontecimental e de significados, já que cada
suporte das funções computadoras representa algum sentido para o usuário, logo,
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servindo-lhe como uma referência que lhe permite encontrar soluções para os
problemas encontrados no seu contexto vivencial, alterando tal contexto e a si
mesmo, sendo todo esse processo permeado de interesses, valores, possibilidades
cognitivas, todos transitórios e diversificados, porém válidos.” (LIMA JR., 2005 p.
26-27).

A reflexão sobre a utilização do sistema possibilita a compreensão sobre o seu caráter proposicional, inserção
e aplicabilidade das expressões tecnológicas, ao ressignificar as rotinas e a dinâmica de participação dos
conselheiros nos processos escolares conforme o ordenamento legal instituído e os novos saberes e práticas
vivenciados nesses organismos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões apresentadas no presente artigo evidenciam que a inserção do módulo informatizado nos
processos dos Colegiados Escolares é considerada uma inovação tecnológica em função dos procedimentos de
registro, organização, armazenamento de dados e informações acerca do funcionamento desses organismos.

Desenvolvido em formato web, a modelagem do sistema encontra-se configurada e alinhada com o
ordenamento normativo previsto na legislação. A visualização dos dados sobre as atividades dos colegiados
possibilita a socialização dos saberes e práticas produzidos pelos indivíduos no universo escolar,
potencializando a interlocução entre as instâncias do sistema educacional e a mediação dos conselheiros com
a gestão escolar.

A sistematização de dados proporcionada pelo Módulo Colegiado torna-se importante tanto para o indivíduo
quanto para a organização, pois a informação é fundamental para a geração de conhecimento e tomada de
decisão. Neste sentido, esta análise apresenta como elementos constituintes da gestão do conhecimento,
resultante da experiência individual e das relações com outros indivíduos, organizações e sociedade.

Nesta perspectiva, a aplicabilidade do módulo contribui para ampliar a compreensão acerca do papel do
colegiado escolar, funções e atribuições dos conselheiros pelas experiências e formas de socialização,
preservação da memória e as possíveis convergências entre o caráter tácito e explícito da conversão do
conhecimento.

Dessa forma, é importante aprofundar como essa inovação tecnológica vem contribuindo para fortalecer a
dimensão pedagógica e desenvolvimento do potencial criativo dos indivíduos para a gestão e difusão do
conhecimento. Compreende-se que, mesmo com os avanços na legislação e iniciativas voltadas para a
disseminação das tecnologias no campo da gestão educacional, a expectativa é de aprimoramento e avaliação
das contribuições para a gestão do conhecimento nos processos dos colegiados escolares.
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