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Mesa-redonda sobre o Tema 6:

Criação, inovação e compartilhamento de 

conhecimento na formação profissional



Ponto 6.1: 

O conhecimento tácito e expresso, sua 

conversão na formação profissional e os conversão na formação profissional e os 

caminhos para a gestão eficiente do 

conhecimento nas instituições públicas.

Prof. João Batista Diniz Leite



Foco 6.1.1: Foco 6.1.1: 

O conhecimento tácito e expresso 



Crença verdadeira justificada. (PLATÃO)

O que leva a uma vida boa e justa. (PLATÃO)

Conhecimento

Uma relação entre sujeito e objeto. (HESSEN)

Conhecer é transformar o objeto e transformar 

O deflagrador da construção do conhecimento é 

a ação do sujeito. (PIAGET)

Para apreender o significado, temos que 

interiorizar as coisas externas, ou entrarmos 

dentro delas. (POLANYI)

a si mesmo. (BECKER)



“O conhecimento é uma construção humana. 

Suas fontes são:

a contemplação e a ação,    

a reflexão e a experiência

a teoria e a prática”.   

Conhecimento

a teoria e a prática”.   

NegócioÓcio



Conhecimento tácito:            

parte do conhecimento que não 

conseguimos expressar por meio 

de palavras. 

(POLANYI, 1983, p.4)

Conhecimento explícito: 

conhecimento transmissível em 

linguagem formal.

Subjetivo (espontâneo, informal,  

automático)

Objetivo

Tipos de conhecimento

automático)

Prático (experiência) Teórico (racional)

Intuição, sentimento, insights

(mente humana)

Formalizado (documentos, livros, 

processos, bases de dados)

Metáforas Linguagem codificada (palavras, 

números, mapas, gráficos, 

fórmulas)



Tipos de conhecimento 

Conhecimento tácito Conhecimento explícito

We can know
more than we

can tell.

Nós podemos

conhecer mais

do que podemosdo que podemos

expressar.



Foco 6.1.2: Foco 6.1.2: 

... sua conversão na formação profissional...



Conversão do conhecimento 

Conhecimento tácito Conhecimento explícito

We can know
more than we

can tell.

e�can�know�e�can�know�e�can�know�e�can�know�

more�than�we�more�than�we�more�than�we�more�than�we�

MarlettTimes New Roman

can�tell��can�tell��can�tell��can�tell��



Conversão do conhecimento 

Conhecimento tácito Conhecimento explícito

???



Conhecimento tácito Conhecimento expresso

Conversão do conhecimento na formação profissional 

Peripatéticos

Para bom 
entendedor, 
meia palavra 

basta!



Lacunas do 
pensamento 

egocêntrico (PIAGET)

Exemplos

Linguagem comum
Ausência de sistema comum de signos                 

e de definições. Uso de definições 

diferentes para uma mesma palavra.

Conversão do conhecimento na formação profissional

Proposições válidas
Não conservar, durante uma conversa,             

as afirmações e as definições feitas 

anteriormente. 

Reciprocidade  de 

pensamento. 

Dificuldade de se colocar no ponto de 

vista do outro. 



Foco 6.1.3: 

... os caminhos para a gestão eficiente do ... os caminhos para a gestão eficiente do 

conhecimento nas instituições públicas.



Conhecimento no contexto organizacional



Conhecimento no contexto organizacional

Trabalho

Produtos/
Serviços

Resultados

Organização Conhecimento



Gestão do

Identificação

Identificar e avaliar os 
conhecimentos 

existentes 
internamente 

Registro

Documentar e registrar o 
Conhecimento através das

mídias apropriadas.

Gestão do Conhecimento - Modelo de Processo (BOCK)

Caminhos para a gestão eficiente do conhecimento

Gestão do

Conhecimento

Definição

Definir as necessidades 
atuais e futuras de
de conhecimento 

organizacional

Disseminação

Controlar a distribuição 
de conhecimento em
todos os lugares da 

empresa

Utilização

Aplicar o novo 
conhecimento, 
com resultados 
mensuráveis.



Gestão eficiente do conhecimento nas instituições públicas

Bens e serviços meritórios

Administração Pública

Legalidade
Impessoalidade

Moralidade
Publicidade
Eficiência



Anexos



Conversão do Conhecimento



Obrigado!
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