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Resumo: “Desenvolvimento e implantação de software de acoplagem em comunidades de prática 
on-line para aperfeiçoamento de professores do CEFET-ES” vem justificar a importância da 
necessidade da criação de uma ferramenta de software que utilize elementos de Gestão do 
Conhecimento e uma forma intuitiva de visualização de informações, para que possa ser inserida em 
uma comunidade de prática on-line para atuar no compartilhamento de experiências entre 
professores do CEFET-ES. 
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INTRODUÇÃO 
 
Partindo do princípio de Gestão do 
Conhecimento que afirma que o principal 
capital de uma organização encontra-se 
efetivamente no conhecimento individual de 
seu capital humano e na capacidade da 
organização de aprender e inovar 
coletivamente, se faz necessário promover a 
disseminação e compartilhamento desse 
conhecimento individual entre os membros da 
organização de forma a nivelar o 
conhecimento e ao mesmo tempo maximizar a 
capacidade coletiva produtiva da organização, 
desenvolvendo novas competências 
profissionais e até mesmo suprindo carências 
pedagógicas individuais.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Os resultados e discussões apresentados a 
seguir estão separados por tópicos 
representando fases da pesquisa: 
 
1.“Estudo das teorias que fundamentam as 
Comunidades de Prática” - Nessa fase da 
pesquisa, a partir das avaliações feitas, 
concluímos que o software de comunidade de 
pratica on-line que hoje seria o mais adequado 
para a implantação da ferramenta aqui 
proposta é o Moodle, pois além de ser 
bastante conhecido por ser uma ferramenta de 
compartilhamento de experiências, o Cefetes 
atualmente o utiliza como ferramenta de 
ensino à distância  
 
 

através do Cead (Centro de Ensino à 
Distância) e também pelo fato de  os 
professores da instituição já o utilizarem para 
outras finalidades, portanto facilitaria bastante 
para que a ferramenta começasse a ser 
utilizada e testada. 
 
2.“Estudo de experiências correlatas, 
levantamento de metodologias e propostas 
para a ferramenta mais adequada a ser 
implantada nas Comunidades de Prática 
para fim pedagógico.” - Nessa fase obtemos 
como resultado que a união entre um software 
Wiki, e uma ferramenta de visualização de 
informações inovadora e intuitiva que pudesse 
estruturar visualmente uma grande quantidade 
de dados hierarquicamente dividido-os por 
categorias de conhecimento sem que 
houvesse grande perda de contexto na busca 
por informações, resultaria em uma solução 
razoável, pois softwares Wiki já possuem um 
ótimo histórico na sua utilização para fins de 
documentação e compartilhamento de 
informações, um grande exemplo dessa 
utilização é o mundialmente conhecido 
Wikipedia, e também pois ferramentas de 
visualização de informações que manipulam 
dados de forma hierárquica resultam em 
ótimas ferramentas de busca em meio a 
grande escala de informações categorizadas. 
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3.“Desenvolvimento de uma análise 
comparativa das ferramentas de software 
disponíveis para apoio a implementação 
de Comunidades de Prática.” - Dentre as 
inúmeras ferramentas Wiki existentes, foram 
pesquisadas e testadas 6 delas. Dentre os 
melhores softwares Wiki existentes 
(MediaWiki, PhpWiki, PmWiki, DokuWiki, 
TikiWIki, JSPWiki) a opção mais adequada 
por motivos de maior possibilidade de 
configuração e personalização é o 
MediaWiki, o mesmo utilizado pelo 
WIkipedia. E dentre as formas, ou 
ferramentas de visualização de informações 
pesquisadas para estruturação de dados em 
forma hierárquica a mais adequada foi a 
“Árvore Hiperbólica” que embora seja uma 
ferramenta de visualização de informações 
muito recente, se mostrou  muito promissora 
no que diz respeito a manipulação e busca 
de dados relevantes em uma grande escala 
de informações estruturadas 
hierarquicamente, pois minimiza a 
navegação desnecessária e assim 
possibilita ao usuário acessar a informação 
mais rapidamente.  

Atualmente a Embrapa é quem utiliza no 
Brasil essa forma de visualização de 
informação e a Xerox é a detentora da 
patente no exterior. 

 

Fig. 1 – A Árvore Hiperbólica 

4.“Pontos da Gestão do Conhecimento 
que justificam a proposta da criação de 
uma ferramenta voltada para 
partilhamento do conhecimento 
organizacional.” 

- A Gestão do Conhecimento pode ser vista 
como o processo de obter, gerenciar e 
compartilhar a experiência e especialização 
dos membros de uma organização, com o 
objetivo de se ter acesso à melhor 
informação no tempo certo, utilizando-se de 
tecnologias para tal.  

 
- É comum as organizações se utilizarem de 
documentos para o compartilhamento de 
conhecimento, logo é fundamental que haja 
estratégias para gerenciá-los de forma eficaz e 
rápida. 
- Organizações ocidentais, principalmente 
americanas e européias, têm investido seus 
esforços em converter conhecimento tácito em 
explícito – em documentos, processos, bases 
de dados, etc. Esse esforço é comumente 
chamado de “transformação do capital 
humano ao capital estrutural de uma 
organização”.  
- Estudos indicaram que a melhor forma de 
transmitir conhecimento tácito é através de 
contato direto entre as pessoas, através de 
interações e da convivência. 
- Organizações que dependem muito do 
conhecimento tácito deveriam investir 
fortemente em maneiras de manter seus 
funcionários, tentando encontrar formas de 
minimizar a rotatividade de pessoal e 
maximizar a interação, facilitando a 
disseminação de conhecimento e informação. 

 
CONCLUSÃO 
 
  A partir dos tópicos pesquisados chegamos a 
conclusão de que atualmente é fundamental 
para o progresso de qualquer tipo de 
organização não apenas o CEFETES, investir 
em tecnologias aliadas à elementos de 
Gerência do Conhecimento que possibilitem o 
compartilhamento de experiências e 
competências individuais entre os seus 
membros para que haja um melhor 
aproveitamento do conhecimento da 
organização. 
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