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Resumo 

 

A gestão do conhecimento é um importante campo da administração de recursos humanos e 

permeia toda a atividade humana racional. O presente estudo tem como objetivo apresentar uma 

contribuição por meio da aplicação dos conceitos e tecnologias de gestão do conhecimento, 

para o acompanhamento da atualização pedagógica de professores do Sistema Colégio Militar 

do Brasil (SCMB), de forma a responder a pergunta: como os conceitos e tecnologias de gestão 

do conhecimento podem contribuir para a atualização pedagógica dos professores do SCMB? 

Por meio de uma abordagem quantitativa e qualitativa, os aspectos conceituais da gestão do 

conhecimento são analisados e orientados à luz de estudo de caso prático em outros países e 

leva-se em conta a própria experiência compartilhada pelos professores dos colégios militares. 

Como consequência, são apresentados sistemas de informação adequados para gerir a mudança 

da abordagem pedagógica, de acordo com a necessidade situacional, propondo um modelo de 

gestão para a adaptação da abordagem didática. Vivemos na Era da Informação e do 

Conhecimento, e este contexto torna a interação professor-aluno ainda mais dinâmica, 

aumentando os desafios no processo ensino-aprendizagem. Os resultados dos estudos apontam 

que a utilização de ferramentas de gestão da informação e do conhecimento funcionam como 

um meio facilitador de condução das práticas pedagógicas em sala de aula, cuidando para que 

sempre se mantenha em foco a autonomia do educador e dos alunos na formulação de uma 

prática pedagógica crítico-reflexiva.  
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Abstract 

 

 

Knowledge Management is an important field of human resource management and permeates 

all rational human activities. The actual study aims to bring out a contribution through the 

application of Knowledge Management concepts and technologies to follow the pedagogical 

updating of primary and secondary teachers that works in brazilian schools those are 

administrated in a military system. Through basic research and a quantitative and qualitative 

approach, the conceptual aspects of knowledge management are qualified and guided under the 

light of a practical case study in other countries and taking in consideration the experience 

shared by theachers from military schools. As a consequence, adequate information systems 

are needed to manage the change in the pedagogical approach, according to the situational 

needs, proposing a management model to adapt the didactic approach. We live in the 

Information Age and the Knowledge Age and this context has made teacher-student interaction 

even more dynamic, increasing the challenges in the teaching-learning process. The results of 

the studies show that the use of information and knowledge management tools work as another 

way of facilitating the conduct of pedagogical practices in the classroom, always taking care 

that the autonomy of the educator and students is kept in the formulation of a critical-reflexive 

pedagogical practice. 

 

Keywords: Knowledge Management. Pedagogical Update. Brazilian Military College System. 

Information system. Information Age. Knowledge Age. Teaching-learning process. 

Pegagogical pratice. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A gestão do conhecimento é, atualmente, um assunto recorrente no meio da 

administração de empresas devido ao grande fluxo de dados e informações com potencial 

relevância para garantir o sucesso ou a sobrevivência de um negócio privado. Rehman (2018, 

p. 15) observa que este termo surgiu nos anos 1990, fruto do trabalho de empresas de consultoria 

que ofereciam assistência à instituições privadas nas ações de colher, adquirir, disseminar e 

proteger o conhecimento corporativo. Além disso, a preocupação centrava-se em evitar perder 

o vasto conhecimento de profissionais experientes por ocasião de suas aposentadorias ou 

mudança de empresas. 

Do ponto de vista histórico, a gestão do conhecimento pode ser observada também como 

uma tentativa de sistematização e melhor aproveitamento do grande fluxo de dados e 

informações oriundos de um avanço profundo e muito rápido das Tecnologias Digitais da 

Informação (TDICs) ocorrido nos últimos 20 anos. Segundo Fava (2017, p 7), o ambiente 

escolar e acadêmico tem passado por um momento disruptivo que não passa somente pelo 

avanço das TDICS, mas sim pelo que ele chama de “acesso universal à informação”. O desafio 

dos estudantes e professores situa-se em desenvolver um conjunto de competências para 

selecionar, classificar, transformar e aplicar essas informações. 

A presente pesquisa teve como fulcro investigar os artigos e livros publicados sobre a 

gestão do conhecimento, educação e sistemas de informação no período entre 2011 e 2020, em 

proveito do acompanhamento da prática pedagógica, buscando-se aliar tais conhecimentos às 

práticas mais válidas ao ambiente do Sistema Colégio Militar do Brasil. O objetivo, em suma, 

consistiu em responder a pergunta: como os conceitos e tecnologias de gestão do conhecimento 

podem contribuir para a atualização pedagógica dos professores do SCMB? E, desta forma, 

buscar apresentar uma contribuição de aplicação dos conceitos e tecnologias de gestão do 

conhecimento no acompanhamento da atualização pedagógica. Para tal empreitada, foi 



necessário destacar os conceitos de gestão do conhecimento aplicáveis ao ambiente escolar, 

bem como apresentar sistemas de informação adequados para gerir a mudança de abordagem 

pedagógica, e propor um modelo de gestão do conhecimento adaptado às especificidades do 

Sistema Colégio Militar do Brasil. 

Sobre a metodologia, além da abordagem qualitativa proporcionada pela pesquisa 

bibliográfica, foi aplicado um questionário eletrônico, que foi respondido por 158 professores 

de diversos colégios militares. Este questionário buscou levantar as necessidades dos docentes 

com relação a sistemas de informação que gerenciassem em tempo real o progresso do 

aprendizado do aluno. O questionário também serviu para apreciar, dentro do contexto do 

SCMB, a validade e a pertinência (aplicabilidade) de cada aspecto conceitual. Com esses relatos 

práticos descritos pelos professores, descartou-se parte da base conceitual considerada 

inadequada e orientou-se para a sugestão de um modelo de gestão do conhecimento que 

estivesse alinhado com as recomendações feitas por esses docentes. 

 

2 A GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA PARA 

DOCENTES DO SISTEMA COLÉGIO MILITAR DO BRASIL 

 

2.1 Conceitos de gestão do conhecimento aplicáveis à gestão pedagógica 

A gestão pedagógica e seus atuais desafios tem sido amplamente estudados e debatidos 

por excelentes profissionais da educação brasileira. Uma dessas iniciativas frutíferas é a criação 

do Observatório da Prática Docente (CNPq), do Programa de Pós-Graduação em Educação, da 

Universidade Católica de Santos (Gilberto, Pag 19). Trata-se de um esforço contínuo com o 

objetivo de “investigar o protagonismo docente nas propostas de transformação dos professores 

sobre a sua própria prática”, sempre tentando se desvencilhar dos grilhões de currículos 

engessados e considerando que o problema educacional é multidimensional, complexo e tem 

um caráter sócio-histórico que faz com que cada situação educativa seja sempre única. Gilberto 

salienta que essa complexidade inerente do cenário educacional atual demanda atenções 

políticas, institucionais e econômicas da sociedade e que se transpõem para a sala de aula.  

Parte dessa complexidade institucional, certamente vem da popularização da 

informação e acesso aos meios modernos de comunicação e a quantidade avassaladora de dados 

(bons e ruins) que inunda a psiquê dos alunos e professores. Takeushi (2009) ressalta essa 

complexidade, afirmando que a atual “Sociedade do Conhecimento” ressignificou o paradoxo 

de conhecimentos aparentemente opostos surgidos das mais diversas fontes: “é algo a ser aceito 

e cultivado”. Trata-se, portanto, de uma dialética do conhecimento a ser considerada pela 

prática pedagógica e o presente estudo detalhará posteriormente o modelo de gestão do 

conhecimento adaptado à realidade do Sistema Colégio Militar do Brasil. 

Takeushi e Nonaka apontam para seis conceitos e práticas os quais são perfeitamente 

adaptáveis a um modelo de gestão pedagógica focada no conhecimento em cinco deles, apesar 

de terem sido pensado para empresas. São eles: 

2.1.1 Inovação do conceito de produto (ou serviço) 

A diferenciação de valor do produto ou serviço prestado é uma busca constante das 

empresas. Elas procuram melhorar todo o possível no desempenho do material e, 

preferencialmente, inovar baseado no estudo do Know-Why (procurar pensar sobre a razão, o 

porquê do serviço). Este conceito já costuma ser aplicado ao campo da educação, mas com 

outra roupagem. Nossos cientistas da educação já tem bem sedimentado que o principal serviço 

prestado pela educação é preparar o ser humano de forma integral para bem responder aos 

desafios atuais no plano emocional, social e profissional. O Know-Why está claramente 

presente na própria forma como a experiência do Observatório da Prática Docente foi conduzida 

pela equipe de Gilberto e Franco: “... a abertura do diálogo coletivo e para a (re)interpretação 

da própria prática... Além disso, a mudança somente terá sentido se ocorrer no coletivo, na 



cultura escolar e na forma de articular e organizar os novos pressupostos à lógica das práticas. 

Para isso, é necessário ter conhecimento da realidade que se queira transformar” 

 

2.1.2 Competição global 

Este é o conceito mais polêmico da gestão do conhecimento e, obviamente, impossível 

de ser assimilado pela prática pedagógica sem as devidas ressalvas e adaptações. Campos 

(p.143) frisa que a criança deve ser compreendida como um sujeito histórico e social, não se 

podendo considerá-la como “um mero objeto que deva adquirir, passivamente, os 

conhecimentos e comportamentos determinados pelos adultos”. Dentro deste viés, o aluno não 

pode ser visto apenas como um competidor ou pior, ferramenta de uma competição. Por 

exemplo: uma olimpíada regional de matemática que alavancaria o nome da instituição escolar. 

O critério mercantil denominado no meio da administração como competição precisa 

ser ressignificado para uma atividade de cunho cooperativo, socialmente prazeroso e 

estimulante justamente por ser desafiador. Provas, competições e gincanas funcionam, neste 

sentido, como ferramentas de estímulo a fornecer ao aluno feedback imediato e servem também 

como indicadores de resultados aos professores. A competição a ser vencida neste caso, é a dos 

próprios desafios internos de cada aluno. Smith aponta, em seu modelo de aprendizagem 

baseada na gestão do conhecimento, que trata-se de uma teoria-prática “projetada para criar 

consciência de habilidade natural e construir confiança no aprendizado. Quando os alunos 

usam o processo de aprendizagem de nove elementos de forma consciente e repetitiva para 

atingir cada nível de conhecimento, eles inerentemente se tornam cientes do próprio processo.” 

Takeushi também aponta que os modos de conversão de parte do conhecimento tácito (vindo 

da experiência dos melhores alunos e dos professores) se converte em conhecimento explícito 

de quatro formas: (1) socialização, (2) externalização, (3) combinação e (4) internalização. 

A socialização, segundo Takeushi, consiste no compartilhamento e na criação de 

conhecimento tácito (oculto) através da experiência direta. Traduzindo para o universo ensino-

aprendizagem, podemos ilustrar com um exemplo: 

- o professor de matemática faz a leitura em voz alta do livro-texto, abordando o 

assunto: regras de três simples e composta. Isto trata-se de conhecimento explícito sendo 

transmitido. 

- Em seguida, ele explica o assunto utilizando uma técnica-pedagógica que, por 

experiência própria de anos de vivência profissional, sabe surtir bom entendimento da regra de 

três. Trata-se da experiência direta do professor, que não está contida em nenhum manual. Este 

é um conhecimento tácito. 

- Em conversa com ou outro professor de matemática, este professor compartilha seu 

caso de sucesso. Neste momento, se dá a socialização. 

A externalização é o momento em que o indivíduo articula com o grupo o 

conhecimento tácito em questão, por meio de diálogo e reflexão. Seguindo o mesmo exemplo: 

- O professor leva sua experiência e sugestão à reunião pedagógica da cátedra de 

matemática, de forma a todos poderem refletir e, talvez, aperfeiçoar o tópico. 

A conversão do conhecimento tácito por meio da combinação, consiste na 

sistematização e aplicação do conhecimento, que agora deixou de se tácito. 

E, finalmente, a internalização pode ser entendida como uma última etapa, onde o 

conhecimento já sistematizado pela organização (combinação), agora passa para o indivíduo 

(um professor de matemática recém-chegado, por exemplo). 

 

2.1.3 Rede interorganizacional 

Neste momento, migra-se para o conceito mais simples de se aplicar no meio 

educacional. A migração do conhecimento não ocorre apenas dentro das empresas (neste caso 

escolas), mas também a partir dos relacionamentos entre empresas diferentes (Takeuchi, p 201). 



É importante salientar que a rede interorganizacional não é exclusivamente entre escolas e 

secretarias de educação, mas deve se estender a todas a instituições que venham a colaborar 

indiretamente com a educação.  

Petrides cita como exemplo de sucesso o caso do Colégio Comunitário de Ohio – 

Estados Unidos. Dentre os vários problemas que desmotivavam os professores, havia as lacunas 

e as sobreposições no currículo escolar que já era demasiadamente “engessado”. Eles 

modificaram com uma ferramenta de currículo e começaram a compartilhar suas descobertas 

com professores de outras escolas por E-mail.  Os professores de estudos sociais de quinta série 

trabalharam padrões e uma gama de opções para que as avaliações cobrissem todo o material 

ministrado. Ao longo do caminho, os professores já estabeleceram uma trilha de aprendizado 

online e as suas conexões com o currículo do Estado. Para isso, eles criaram na Web as 
Comunidades de Prática (Communities of Pratice – CoPs), segue figura que explicita 
melhor uso da CoPs: 

Figura 1: Comunidades de Prática – Colégio Cuyagonga 

 
Fonte: adaptado de PETRIDES (2003) 

 
Chave: melhorar processos usando a tecnologia para facilitar a discussão e 

compartilhar resultados e focando energia nas avaliações dos alunos. Neste momento, a 

utilização de sistemas informatizados de gestão do conhecimento demonstram evidentes 

vantagens em relação a outras ferramentas também válidas: seminários, reuniões e workshops. 

 

2.1.4 Processo de elaboração da estratégia como diálogo 

Takeuchi e Nonata relatam que a estratégia de conhecimento (estabelecimento dos 

passos a serem tomados para se atingir o Know-Why) deve se dar por meio do diálogo, que é a 

explanação de perspectivas diferentes com multivocalidade. A pessoa engajada no diálogo pode 

transcender ao seu mundo de pensamento, auxiliando na conversão das experiências bem-

sucedidas (conhecimento tácito) em conhecimento explícito (pag 220).  

Tal convicção do mundo da administração de empresas está fortemente ancorado na 

seara da pedagogia. Campos salienta que: 



“As análises críticas e o diálogo sobre a realidade são fundamentais na formação de 

professores para favorecer uma forma crítica e reflexiva de compreender e realizar  leitura do contexto que viabilize 

a construção de fundamentos pedagógicos para o trabalho educativo com as crianças” (pag 152). 

Neste trecho, Campos ressalta a importância do diálogo entre professores para 

entender o contexto pedagógico específico, assim como o próprio Takeuchi  cita a palavra 

diálogo pensando no aproveitamento do conhecimento profissional dentro de uma empresa. A 

diferença consiste tão somente na área de aplicação (pedagogia e administração de empresas) e 

na transformação do “tácito” em “explicito”. 

2.1.5 Capacidade de branding 

Chega-se finalmente ao único conceito de gestão do conhecimento criado por 

Takeuchi para empresas que não se adapta ao meio educacional. Um modelo de construção de 

identidade de marcas como Sony, por exemplo, só se aplicaria para o administrador de uma 

escola privada no sentido de gerar valor agregado ao seu negócio (escola). Não visualiza-se 

nada que este conceito possa contribuir na gestão das práticas pedagógicas e consequentemente, 

no desempenho dos alunos. 

2.1.6 tecnologia da informação (TI) 

Por fim, e de maneira mais alinhada com o objeto da pesquisa, o conceito de inovação 

da arquitetura de TI, será abordada mais detidamente, no item 2.3 do presente estudo. Contudo 

faz-se a ressalva que a TI não promete um viés competitivo (produtivo) por si mesma. Sem uma 

intenção estratégica nítida, os investimentos em TI não pagarão dividendos (Takeuchi,p 271). 

Ou seja, no caso do ambiente pedagógico da escola, não resultará em melhoria do aprendizado 

do aluno. Tal fato pode ser corroborado por meio da análise feita por Koszko sobre a  pouca 

aceitação do povo Polonês no uso do QR Code como meio de comunicação (Rehman, p 29). 

 

2.2 Necessidades dos docentes e Staff do Sistema Colégio Militar Brasileiro (SCMB) 

 

2.2.1 O Sistema Colégio Militar do Brasil reveste-se de peculiaridades, quando 

comparado aos sistemas privado e público municipal/estadual de ensino básico.  Como em 

qualquer instituição, seja ela com ou sem fins lucrativos, suas peculiaridades são uma chave 

importante na criação da sua cultura organizacional, que costuma ser única. 

O SCMB é composto por 13 Organizações Militares (OM) que funcionam como 

estabelecimentos de ensino de educação básica com os seguintes objetivos (trata-se do Know 

Why abordado no item 2.1.1): 

- Atender ao ensino preparatório. É encarada como uma preparação para a vida. 

“Preparar para a vida é capacitar todos os discentes à busca ética da felicidade e da realização 

pessoal, entendendo como em aberto esta capacitação.” (site: www.depa.eb.mil.br/sistema-

colegio-militar-do-brasil).   

O próprio regulamento deixa claro a importância da liberdade de escolha do futuro ex-

aluno em seguir carreira militar ou prosseguir em seus estudos de nível superior. 

- Atender ao ensino assistencial. A educação assistencial se fundamenta historicamente 

na busca das Forças Armadas em amenizar ou equacionar as vicissitudes inerentes à profissão 

militar, das dificuldades impostas à família castrense que impactam o moral da tropa. Citam-

se: a constante mobilidade nacional, a dificuldade dos filhos estabelecerem laço de amizade e 
dos cônjuges em se fixarem em empregos. 

O SCMB busca constantemente o equilíbrio dinâmico entre a educação preparatória e 

a educação assistencial. Vale-se, para isso, de promoção de “um ambiente identificado segundo 

os valores, costumes e tradição do Exército Brasileiro e apoiado sobre as mesmas hierarquia 

e disciplina que estruturam a Força Terrestre, que os Colégios Militares cumprem sua missão 

de proporcionar educação básica a seus alunos” (site: www.depa.eb.mil.br/sistema-colegio-

militar-do-brasil). 



O Regulamento dos Colégios Militares (R-69) é um documento interno do Exército 

Brasileiro que tem por finalidade estabelecer os preceitos comuns aplicáveis a todos os colégios 

militares. Trata-se, em seu texto, sobre a missão, a organização e as atribuições, dentre outros 

assuntos organizacionais. O R-69 toma um cuidado explícito e alinhado propositalmente com 

o estabelecimento de metas em torno do campo moral, afetivo, social-reflexivo, do auto-

aperfeiçoamento, da prática de atividades físicas e, por último, o despertar de vocações militares 

(sem nenhum tipo de imposição). 

Deste modo, as metas e as finalidades elencadas são gatilhos formadores da cultura 

organizacional do SCMB, que deve ser aproveitada na gestão do conhecimento para o 

norteamento das práticas pedagógicas. 

2.2.2 Resultados das pesquisas de opinião com professores – corpo docente 

2.2.2.1  Universo de professores abrangidos e suas características gerais: 

Ao todo, 158 professores responderam ao questionário eletrônico entre o período de 

25 de setembro a 04 de novembro de 2020, nos seguintes percentuais, por colégio: 

- 31,65% do Colégio Militar do Recife; 

- 15,82% do Colégio Militar de Belém; 

- 15,19% do Colégio Militar de Juiz de Fora; 

- 12, 66% do Colégio Militar de Brasília; 

- 8,23% do Colégio Militar de Fortaleza; 

- 5,70% do Colégio Militar de Manaus; 

- 4,43% do Colégio Militar de Campo Grande; 

- 3,80% do Colégio Militar de Belo Horizonte; e 

- 2,53% do Colégio Militar de Porto Alegre. 

A participação apontou uma distribuição notadamente equilibrada entre professores do 

ensino fundamental e médio, bem como nas diversas disciplinas: 
 
 

Figura 2: distribuição dos professores pesquisados por matérias/disciplinas 

Fonte: pesquisa eletrônica disponível em: https://www.onlinepesquisa.com/results/50a045f-8394c5a , 
25 nov 2020. 

2.2.2.2  Sobre os meios de TI para gestão do conhecimento disponíveis aos professores 

dos colégios militares e suas impressões sobre estes recursos: 

Os meios mais citados foram: 

a. Plataforma do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA (moodle, para 

videoaulas, questionários e demais atividades). Houve referência amplamente positiva devido 

a diversificação de tipos de interações com os alunos e acompanhamento do seu desempenho. 

b. Sistema de Gestão Escolar (SGE). Este recurso (próprio dos colégios militares) 

foi referenciado de forma majoritariamente positiva. Entretanto, registrou-se a necessidade de 

https://www.onlinepesquisa.com/results/50a045f-8394c5a


que o SGE entregue uma maior flexibilidade na composição de notas e forneça a opção de 

filtros para geração de relatórios mais específicos. 

c. Google formulário e Google for Education (além de lives pelo Google Meeting e 

Google Drive). Foi largamente comentado de forma positiva e adotado como estratégia de 

substituição ao ensino presencial. A repentina adoção do ensino remoto, ocorreu nos colégios 

militares durante o ano de 2020, devido ao contexto da Pandemia COVID-19. As vídeo-aulas 

se intensificaram, segundo os professores. 

d. OpenRedu. Trata-se de um ambiente virtual de aprendizagem de código-aberto. 

Combina as funcionalidades de um sistema de gestão de aprendizagem e com a funcionalidade 

de uma rede social voltada para o ensino. Ele fornece as possibilidades de integrar-se aos 

sistemas legados da instituição de ensino, e também possibilita o desenvolvimento de 

integração com aplicativos de celular. Não ficou claro o nível de interatividade e a extensão da 

utilização deste recurso de TI no Colégio Militar de Recife, sendo uma sugestão de recurso de 

TI interessante para aprofundamento em pesquisas posteriores. 

 

2.2.2.3 Sobre os sistemas/ferramentas de TI considerados relevantes 

Foi submetida à apreciação dos professores os seguintes recursos, em forma de 

conceitos, para que fossem ordenados em ordem de prioridade (sendo o Nr 1, o de maior 

prioridade e o Nr 7, o de menor): 

a. Portal na Web/intranet, destinado ao compartilhamento e debate de práticas 

pedagógicas. Este recurso já vem sendo empregado nos colégios militares por meio dos quatro 

sistemas destacados no item 2.2.3.2 e foi reputado como sendo o segundo mais importante. 

b. Planilhas online de acompanhamento do progresso individual do aluno: foi 

reportado como o recurso de maior prioridade, revelando a necessidade que os professores 

sentem em acompanhar de forma mais automatizada o desempenho do aluno. 

c. Fórum na Web para os professores discutirem as práticas pedagógicas. Este 

recurso obteve uma prioridade relativamente baixa (valor de 3,87). Nas perguntas abertas, 

observou-se que o este procedimento pedagógico é feito por meio de reuniões presenciais. 

d. Utilização de diagramas mentais eletrônicos para mapear graficamente o 

currículo escolar. Este recurso foi considerado como o de menor prioridade, sendo portanto,  

pouco prioritário para boa parte dos professores.  

e. Hospedagem ou indexação de plataformas de vídeo com tutorias de conteúdo 

produzidos pelo próprio aluno. Esta possibilidade de TI teve uma baixa prioridade (valor de 

4,91), mostrando pouca relevância. As perguntas abertas apontam que tal recurso seria recebido 

com pouco interesse pelos alunos e poderia se tornar um encargo improdutivo na rotina já 

intensa dos professores. 

f. Utilização de recursos de Big Data para a gestão de questões oriundas de um 

histórico de seleções diversas (ENEM, EsPCEx, EPCAr, etc).  Esta possibilidade de TI 

também obteve uma baixa prioridade (valor de 4,95), mostrando pouca relevância na visão dos 

professores. Cabe ressaltar que, durante as perguntas abertas, houve a interessante observação 

que esta ferramenta, esteja nas mãos dos coordenadores pedagógicos em vez de estar sob 

controle dos professores. 

Tal observação feita pelos professores se deve ao papel dos coordenadores 

pedagógicos, que é orientar os professores, de acordo com o projeto pedagógico específico da 

escola, usando os princípios didáticos que pautam a instituição. Neste sentido, a ferramenta de 

Big Data deve ser gerida pelo coordenador pedagógico, de acordo com a proposta de cada 

turma. Por exemplo: uma específica turma do 3º ano do ensino médio receberá ênfase 

preparatória para o ENEM ou para concursos de ingresso às forças armadas? 

2.3 Sistemas de Informação sugeridos para gerir a abordagem pedagógica e o 

acompanhamento do desempenho dos alunos. 



2.3.1 Portal na Web destinado ao compartilhamento das práticas pedagógicas – 

Comunidades de Prática. 

Um caso de sucesso já relatado anteriormente, é o da escola Cuyahoga, nos EUA. Há 

iniciativas no Brasil que guardam semelhanças. A secretaria de educação do Paraná 

disponibiliza em sua plataforma web as seguintes soluções de TI voltadas para a gestão do 

conhecimento: 

- Aplicativo para Android: O Aula Paraná. Com recurso de aulas ao vivo, com 

interatividade e colaboração entre professores e alunos da rede de ensino do Paraná. Também 

em versão Web. 

- Espaço web destinado a fornecer material didático de apoio (interligado com o 

Google Classroom) 

- Aplicativo web para professor. (compartilhamento das experiências didáticas e 

controle de faltas)  

- Subsídio com conteúdos escolares para baixar. 

- Central de atendimento da secretaria de educação com contatos telefônico, Whatsapp 

e E-mail. 
Figura 2: Portal Web – Secretaria de educação do Paraná 

 

 

 
Fonte: http://www.aulaparana.pr.gov.br/educacao_basica 

Ao ser aplicado aos Colégios Militares é importante fazer as seguintes ressalvas: 

- O modelo norte-americano é preferível, pois a discussão e disseminação do 

conhecimento à respeito do currículo escolar e das práticas pedagógicas iniciou-se aos poucos, 

a partir de uma escola até chegar ao nível da secretaria estadual (modelo Bottom-up). Desta 

forma, a gestão do conhecimento motiva mais o corpo docente e cresce em complexidade e 

efetividade conforme a necessidade. 

- O Sistema de Educação e Cultura do Exército Brasileiro e, particularmente, os seus 

Colégios Militares já possuem plataformas web para uso no Ensino à Distância, faltando 

reorganizá-lo de forma a criar um espaço para os professores compartilharem experiências 

práticas e materiais pedagógicos. Cabe ressaltar a conveniência de se realizar posteriores 

pesquisas aprofundando conhecimento sobre o uso da plataforma OpenRedu, particularmente 

o caso do Colégio Militar de Recife. 

 

2.3.2 Planilhas de acompanhamento de progresso (online ou offline) 

De acordo com Petrides, as planilhas de progresso não são tão boas no quesito 

interatividade mas, no acompanhamento diário, podem ser automaticamente integradas no 

processo de aprendizagem (pag 24). As experiências brasileiras já contemplam exemplos que 

buscam intuitivamente atender ao conceito de gestão do conhecimento elencado no item 2.1.2: 

http://www.aulaparana.pr.gov.br/educacao_basica


competição global. Na verdade, trata-se tão somente a medição diária do desempenho do aluno 

e, por consequência, da efetividade da prática pedagógica adotada. 

O site https://canaldoensino.com.br/blog/3-planilhas-que-podem-facilitar-a-vida-do-

professor elenca três tipos de planilhas que podem ajudar o professor a acompanhar/medir o 

desempenho dos alunos e assim, reorientar sua abordagem didática. 

As melhorias deste recurso de TI em planilhas devem observar os seguintes quesitos: 

- acompanhamento individualizado e diário dos alunos por turma constando dados 

relevantes e inseridos na planilha automaticamente, tipo: faltas; erros e acertos em questões de 

verificação da aprendizagem aplicadas eletronicamente (cartões de resposta ou via App 

android); dúvidas remetidas pelo aluno via canal eletrônico; anotações sobre questões 

familiares ou sociais, etc. 

- Disponibilidade dos dados via web para acesso do professor em qualquer lugar. 

- interatividade dos dados da tétrade: 1 – Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

em planilha, 2 - currículo da escola, 3- desempenho pontual do aluno, 4 – metas externas de 

referência (IDEB, PISA, ENEM, etc). No caso do SCMB, outras metas de referência podem 

ser adicionadas para atender ao objetivo preparatório, por exemplo: questões dos concursos 

anteriores para ingresso nas Forças Armadas. 

 

2.3.3 Fórum web de vinculação deliberativa para pequenos assuntos pedagógicos 

Este é o mais simples dos recursos de TI. Apesar de não ser considerado tão importante 

na pesquisa dos professores, nesse ambiente virtual pode ocorrer uma dialética mais 

aprofundada sobre a gestão do conhecimento pedagógico em atendimento ao conceito elencado 

no item 2.1.3 (Rede interorganizacional). Os seguintes cuidados porém, devem ser tomados: 

- Os assuntos dos Fóruns não podem, sob hipótese algum ser impostos “de cima” 

(estrutura Top-Down). As necessidades dos professores no tablado e o impulso em compartilhar 

melhores práticas é que devem iniciar o processo de transformação dos conhecimentos tácitos 

em explícitos. Desta forma, a iniciativa se tornará sustentável ao longo do tempo. 

- Os fóruns devem ter um relator que compile as deliberações e as transformem em 

produtos práticos: decisões, Procedimentos Operacionais Padrão (não-impositivos), 

disponibilização de conteúdos, etc. 

 

2.3.4 Utilização de Diagrama de Pensamento (Design Thinking-DT) para corpo 

docente e alunos.  

Segundo Fava (2016), o setor da educação talvez seja um dos mais lineares da 

atualidade, e quanto mais linear e analítico for um processo na área acadêmica, menos 

possibilidade exploratória ela nos fornece (p. 478). Vivemos em uma era de muitas informações 

e, nesse contexto, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade são elementos cruciais a 

serem considerados. Para isso servem os Diagramas de Pensamento. 

Wang (2011) nos ensina que a abstração pode envolver a criação e organização de 

conceitos de alto nível, ações e procedimentos na forma de mapas conceituais. Representações 

como diagramas de rede, nuvens de tags e gráficos de dispersão para visualizações sociais 

ajudam a promover uma consciência e responsabilidade do comportamento e estrutura de uma 

comunidade, servindo assim como um meio de reflexão. 

O DT com base em artifícios de TI proposto para a prática pedagógica nada mais é que: 

- a geração gráfica do mapa curricular das matérias, privilegiando as suas intersecções, 

pois são nelas que se encontram a maior possibilidade de emprego na vida real do conhecimento 

ministrado. Mapas Mentais em forma de redes complexas seriam uma possibilidade a ser 

considerada.  

https://canaldoensino.com.br/blog/3-planilhas-que-podem-facilitar-a-vida-do-professor
https://canaldoensino.com.br/blog/3-planilhas-que-podem-facilitar-a-vida-do-professor


A grande vantagem do DT, neste caso, está em possibilitar uma rápida compreensão ao 

aluno e revisão ao professor, do estado final desejado para uma determinada matéria, grupo de 

matérias ou mesmo o ano escolar. 

Segue link para um site com diversas sugestões de softwares de DT: 

https://www.sessionlab.com/blog/design-thinking-online-tools/ 

 

2.4 Modelos de gestão do conhecimento adaptados às necessidades do Sistema Colégio 

Militar do Brasil 

Pelo estudo bibliográfico e de acordo com o que foi abordado na pesquisa junto aos 

professores, depreende-se que o Sistema Colégio Militar do Brasil já possui um bom nível de 

implementação de sistemas de TI voltados para a gestão do conhecimento. 

As oportunidades de melhoria possíveis de serem implementadas estão situadas na 

sedimentação e uniformização do uso dos diversos recursos de TI, de forma adaptada à cultura 

organizacional específica dos colégios militares. Um dos modelos de gestão do conhecimento 

que pode nortear a forma de utilização dos recursos de TI é o modelo “70-20-10” desenvolvido 

por Morgan McCall, Robert Eichiger e Michael Lobardo no Center for Creative Leadership. O 

método 70-20-10, propõe que apenas 10% do que o estudante aprende vem dos encontros 

presenciais de palestras e transmissão de conteúdo. 20% acontecem a partir de interações entre 

pares, tutores e professores. Os outros 70%, acontece por meio da prática. 

Desta forma, ao se criar uma estratégia (projeto) de sedimentação do uso dos recursos 

de TI voltados para a prática pedagógica, os coordenadores pedagógicos devem dosar os 

recursos de forma a se aproximar do equilíbrio 70-20-10. 

Aprofundar o modelo de gestão 70-20-10 significa tão somente conduzir estratégias 

pedagógicas que concentrem o tempo do aluno em atividades práticas na maior parte do tempo 

(aproximar-se de 70% do tempo, incluso o estudo domiciliar). Apesar de ser um modelo 

pensado para a aprendizagem no interior de empresas/organizações, ela guarda substanciais 

semelhanças com diversas abordagens pedagógicas que valorizam a aprendizagem 

significativa. As práticas pensadas pelos professores e executadas pelos alunos devem estar 

centradas na resolução de casos esquemáticos ancorados em exemplos do universo diário do 

aluno ou de seu futuro como adulto. 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ambiente pedagógico-escolar do SCMB deve estar continuamente se adaptando às 

novas demandas da Era do Conhecimento, pois as gerações “Z” e “α” não gostam de utilizar 

materiais didáticos analógicos, preferem o digital, não anotam nada em caneta e lápis e preferem 

fotografar (Fava p 427).  

Para entender os escritos de Fava e os desafios atuais de ensino, é necessário entender a 

geração “Z”: 

“As pessoas da Geração Z são conhecidas por serem nativas digitais, muito 

familiarizadas com a internet, compartilhamento de arquivos, telefones móveis, não apenas 

acessando a rede de suas casas, mas também pelo celular, estando assim extremamente 

conectadas. Suas principais características são: compreensão da tecnologia e abertura social 

às tecnologias” (fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Gera%C3%A7%C3%A3o_Z) 

Quanto à geração Alfa, trata-se da primeira geração após a “Z” e que é inteiramente 

nascida no século XXI, e o termo veio de uma pesquisa de 2008 organizada pela agência de 

consultoria australiana McCrindle Research. 

Estes alunos sempre agitados e impacientes fruto de uma necessidade de recompensa e 

resultado imediato que os modernos meios de TI trouxeram. Mas Fava aponta que “querendo 

https://www.sessionlab.com/blog/design-thinking-online-tools/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gera%C3%A7%C3%A3o_Z


ou não, precisam do auxílio dos pais e educadores para que possam ganhar maturidade, diminuir 

a tensão, a ansiedade pela brevidade, o tédio de ter de estudar, aprender conceitos, temas e 

assuntos que, equivocadamente, julgam não lhes interessar.” 
Do estudo, fica claro que a gestão do conhecimento é predominantemente de cunho 

social, pois são as pessoas, os usuários das tecnologias. Com isso, sempre deve ser levado em 

consideração o contexto organizacional (cultura organizacional) para que haja sucesso na 

implementação ou sedimentação de quaisquer dos recursos de TI abordados na presente 

pesquisa. 
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Anexo - 1
PROPOSTA DE QUESTIONÁRIO AO CORPO DOCENTE (a ser postado para resposta on

line)

Pós-Graduando: Juliano Brandão Palácio

Curso: Gestão da Administração Pública

Tema: Atualização pedagógica para docentes do Sistema Colégio Militar do Brasil: uma proposta
interativa utilizando-se da Gestão do Conhecimento.

Entrevistado:

1 – Qual matéria o Sr ministra?
(  ) Matemática
(  ) Português/Redação/Idiomas
(  ) História/Geografia/Sociologia/Filosofia
(  ) Ciências/Física/Química/Biologia
(  ) Outros. Qual?___________

2 – Como o Sr professor avalia a disponibilidade dos meios de Tecnologia de Informação para o
acompanhamento dos estudos do aluno?
(  ) Excelente
(  ) Muito Bom
(  ) Bom
(  ) Regular
(  ) Ruim

3 –  Como  o  Sr  professor  avalia  a  disponibilidade  dos  meios  de  Tecnologia  de  Informação  o
acompanhamento e aperfeiçoamento das práticas pedagógicas?
(  ) Excelente
(  ) Muito Bom
(  ) Bom
(  ) Regular
(  ) Ruim

4 – Ordene, em ordem de prioridade quais sistemas/ferramentas de TI o Sr considera relevante de
manter e/ou implementar nos Colégios Militares

(  )  Portal  na Web/intranet  destinado ao compartilhamento e debate das práticas pedagógicas –
Comunidades de Prática
(  )  Planilhas  online  de  acompanhamento  do  progresso  individual  do  aluno  (preenchidas
automaticamente)
(   ) Planilhas de geração de gráficos de desempenho por turma e por matéria
(   ) Forúm web para professores para deliberação de assuntos correlatos ao seu Ano/matéria
(   ) Utilização de Diagramas Mentais eletrônicos para mapear graficamente o currículo escolar (de
acesso livre a docentes e discentes)



(   ) Hospedagem de plataformas de vídeo com tutoriais de conteúdo produzidos pelos próprios
alunos e endereçados a eles mesmos.
(   ) Utilização de recursos de Big Data para compilar, selecionar, armazenar e disponibilizar de
forma automatizada questões do histórico de seleções diversas (ENEM, EsPCEx, EPCAr, IME,
ITA, EsSA, etc), de acordo com o nível de desempenho vinculado de cada aluno.

(   ) Utilização de recursos de Big Data para mapear e sugerir pontos de interdisciplinaridade entre
diferentes matérias.

5 – Questão subjetiva. Na visão do Sr, que tipo de sistema de TI poderia ser implementado nos
Colégios Militares de forma a melhorar o acompanhamento pedagógico e dos desenvolvimento dos
alunos?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



Anexo - 2
PROPOSTA DE ENTREVISTA AO STAFF

Pós-Graduando: Juliano Brandão Palácio

Curso: Gestão da Administração Pública

Tema: Atualização pedagógica para docentes do Sistema Colégio Militar do Brasil: uma proposta
interativa utilizando-se da Gestão do Conhecimento.

Entrevistado:

1 – Qual função o (a) Sr(a) desempenhou no Colégio Militar?

2 – Em que período

3 – Na função administrativa que o Sr desempenhou houve alguma oportunidade de colaborar com
o processo de ensino-aprendizagem formal dos alunos? Considere o campo cognitivo das matérias
curriculares normais, os aspectos afetivos e comportamentais.

4 – Como militar voltado para a gestão disciplinar e administrativo dos alunos. Como o Sr enxerga
o cumprimento do papel assistencial (auxiliar a família militar) dos Colégios Militares? Tem sido
efetivo? O que poderia melhorar

5-  Sobre  o  papel  preparatório  dos  Colégios  Militares  (preparação  para  vida,  para  o  meio
universitário e para o ingresso nas Forças Armadas), o Sr enxerga alguma lacuna ou teria alguma
sugestão neste sentido?

6 – Quais tipos de  sistemas de Tecnologia da Informação (TI) o Sr tinha/tem à disposição para
auxiliar no gerenciamento do desempenho do aluno e das práticas pedagógicas empregadas?


