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INTRODUÇÃO

Busca-se com o presente estudo, discutir a presença e a importân-
cia dos saberes tácitos envolvidos no processo de construção do conheci-
mento dos graduandos do Curso de Medicina da Universidade Estadual
do Sudoeste da Bahia (UESB). Para tanto, realizou-se uma análise discursiva
do projeto pedagógico do curso. A base conceitual deste estudo funda-
menta-se na obra de Michael Polanyi, focando a importância do conheci-
mento tácito, o processo da socialização desse conhecimento e as possibili-
dades da sua explicitação. O Curso de Medicina da UESB faz uso da
metodologia ativa de aprendizagem, trazida pelo modelo Problem Based
Learning (PBL), que se caracteriza, fundamentalmente, por uma aprendi-
zagem baseada em problemas, centrada no aluno, que num processo
dialógico de construção coletiva e progressiva do conhecimento, desenvol-
ve atividades em pequenos grupos tutorados pelo professor, que, neste
caso, desempenha o papel de facilitador na construção do conhecimento,
acompanhando o trabalho do grupo muito mais preocupado com o pro-
cesso metacognitivo.

Identificar e analisar o componente tácito do conhecimento e suas
implicações pedagógicas numa academia médica, cuja metodologia de
ensino norteia-se pelo Aprendizado Baseado em Problemas (ABP), confi-
gura-se como o “fio condutor” deste estudo.

São conhecidos o valor o os limites do ensino formal e tradicional
das escolas médicas, no qual o conhecimento explícito é privilegiado. Bus-
car-se-á mostrar, com este estudo, mediante a análise de uma nova pro-
posta de ensino médico, que valoriza a partilha de experiências
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socioprofissionais, oportunizada por novos ambientes de aprendizagem,
que, a partir da socialização desse conhecimento, são contempladas as
dimensões tácita e explícita, o que pode resultar em significativos ganhos
pedagógicos.

Pelo fato de se desenvolver sob uma perspectiva problematizadora,
essa proposta de ensino pode ensejar elementos importantes para a arti-
culação dos fundamentos teóricos, aqui apresentados com os dados do
trabalho de campo.

A ciência moderna depara-se com um significativo aumento do con-
tingente informacional que deve ser assimilado pelos formadores e apren-
dizes num tempo preestabelecido pelas instituições formadoras que, por
sua vez, buscam manter a tradição do rigor científico em busca da verdade
original. Por conseguinte, a pesquisa científica incumbe-se agora da fun-
ção de desvendar novas formas e mecanismos de construção desses novos
saberes, através de novos paradigmas epistemológicos, especificamente na
formação médica.

Essencialmente, o problema desta pesquisa consiste em destacar as
manifestações do conhecimento tácito nas estratégias de ensino do Curso
de Medicina da UESB, mediante uma análise documental do seu projeto
político-pedagógico, programa curricular e documentos complementares.
Nesse sentido, espera-se que a resultante dessa análise poderá apontar
quais os conhecimentos e saberes tácitos importantes para a formação
médica desses estudantes, como eles surgem no programa de Aprendiza-
gem Baseada em Problemas (ABP), e como poderão ser desenvolvidos,
destacando-se suas vivências e experiências sensoriais representativas para
o estudo.

Tenta-se definir como essas experiências interagem com o processo
do aprendizado, em face da proposta pedagógica que os coloca desde o
início, na vivência de ações básicas que visam a promoção da saúde, que
pode oportunizar o desenvolvimento de competências e habilidades dian-
te do contexto teórico-prático em que são inseridos.

Acredita-se que o momento seja oportuno para que ocorram signi-
ficativas mudanças, diante das tendências observadas na concepção peda-
gógica atual dos cursos da área médica. As reformulações curriculares bus-
cam contemplar maior coerência com o momento atual, favorecendo a
criação de novas estratégias didáticas que permitam o desenvolvimento
equilibrado de competências, contrapondo-se aos modelos tradicionais
onde o ensino compartimentalizado em disciplinas não favorece o desen-
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volvimento das habilidades socioafetivas e da contextualização das infor-
mações adquiridas.

A pesquisa caracterizou-se como documental, dentro da forma de
estudo descritivo, sob a perspectiva de uma abordagem qualitativa.

A partir do referencial teórico, com destaque na obra de Michael
Polanyi, fez-se inferências do conhecimento tácito no Projeto Político-Pe-
dagógico do Curso de Medicina da UESB, ressaltando sempre a aborda-
gem teórico-prática, característica fundamental da proposta pedagógica
do ABP, fato que constitui importante elemento para o desenvolvimento
das interações tácitas.

No percurso metodológico, delineia-se a análise de conteúdo como
ferramenta para a verificação e compreensão do conhecimento tácito e o
processo de socialização das informações explicitadas nas estratégias de
ensino elencadas no projeto pedagógico do Curso de Medicina da UESB.

CONHECIMENTO TÁCITO

O conceito de conhecimento tácito foi introduzido na ciência a partir
de 1958, quando o filósofo Michael Polanyi publicou sua mais conhecida
obra, intitulada Personal knowledge.

Do conceito de conhecimento tácito, apreende-se que é em geral
definido como o conhecimento pessoal, contextual e, portanto, difícil de
formalizar e comunicar. Em contraposição com o explícito, que é o conhe-
cimento passível de ser transmitido formalmente e sistematicamente atra-
vés da linguagem. O tácito sendo entendido como aquele conhecimento
em que não somos capazes de formular regras, e o explícito seria aquele
capaz de ser passado através de instruções. (POLANYI, 1958, p. 53 apud
OLIVEIRA, 1996) A ideia de conhecimento tácito não está restrita apenas
a habilidades motoras, técnicas ou corporais, mas também a elementos
cognitivos. Estes elementos cognitivos do conhecimento tácito referem-se
a modelos mentais, tais como esquemas, paradigmas, perspectivas, cren-
ças e pontos de vistas através dos quais os indivíduos percebem e definem
o seu mundo.

Para Polanyi, o conhecimento é sempre pessoal, nunca pode ser
reduzido às representações do mesmo, codificadas em livros ou organiza-
das em teorias. Cada um, sobre qualquer tema, sempre sabe muito mais do
que consegue codificar ou explicitar em palavras.
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Em seus pressupostos, expressou tal fato representando o conheci-
mento pessoal como um grande iceberg, onde a parte emersa representa o
que é passível de explicitação e o montante submerso corresponde à di-
mensão tácita do conhecimento, que sustenta o que é explícito ou
explicitável. A Figura 1 ilustra estas ideias:

Figura 1 – Representação do conhecimento tácito.

Fonte: Brown (apud LITINSKI, 2007)

No contexto organizacional, o conhecimento tácito vem sendo con-
siderado diferencial básico de competitividade, assim como uma das princi-
pais fontes de inovação. Nonaka e Takeuchi notabilizaram-se pelo incentivo
à criação do conhecimento organizacional, trazendo ao mundo ocidental a
concepção de que o sucesso das empresas japonesas se deve, eminentemen-
te, à sua capacidade de criar e gerir o conhecimento humano.

Nonaka e Takeuchi (1997) estabelecem quatro modos de conversão
do conhecimento:

1) Socialização: de conhecimento tácito em conhecimento tácito.

2) Externalização: de conhecimento tácito em conhecimento explícito.

3) Combinação: de conhecimento explícito em conhecimento explícito.

4) Internalização: de conhecimento explícito em conhecimento tácito.
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Esses autores (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 65) trabalham com
a divisão do conhecimento estabelecida por Polanyi (1966), basicamente
em dois grupos:

a) Conhecimento tácito: é pessoal, específico ao contexto e, assim, difí-
cil de ser formulado e comunicado.

b) Conhecimento explícito: ou “codificado” refere-se ao conhecimento
transmissível em linguagem formal e sistemática.

Segundo os autores, para que haja a criação do conhecimento na or-
ganização é necessário que seja convertido de tácito em explícito e vice-versa,
por meio de quatro modos: socialização, externalização, internalização e com-
binação. A partir dessas conversões, cria-se um novo tipo de conhecimento:
na socialização cria-se o conhecimento compartilhado; na externalização, o
conhecimento conceitual; na internalização, o conhecimento operacional; e
na combinação, origina-se o conhecimento sistêmico. Esses modos de conver-
são devem desenvolver-se por meio de um ciclo, apresentado pela denomina-
da espiral da criação do conhecimento. (NONAKA; TAKEUSHI, 1997) Ten-
tando melhor entender essas conversões do conhecimento, elaboramos o dia-
grama representado na Figura 2, a seguir:

Figura 2- Formas de Conversão do Conhecimento

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997)

EXTERNALIZAÇÃO
¨METÁFORAS¨

Tácito – Explícito

FORMAS DE
CONVERSÃO DO

CONHECIMENTO

COMBINAÇÃO
¨SISTEMATIZAÇÃO¨
Explícito – Explícito

INTERNALIZAÇÃO
¨INCORPORAR

MODELOS MENTAIS¨
Explícito –Tácito

SOCIALIZAÇÃO
¨EXPERIÊNCIA¨

Tácito – Tácito
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No Brasil, os primeiros estudos envolvendo o conhecimento tácito
na construção do conhecimento científico registram-se nos trabalhos de
Oliveira (1998, p. 173 apud LEITE, 2007), que chamam a atenção das
diferenças conceituais existentes entre a informação e o conhecimento e
do componente tácito também presente na informação.

Oliveira (1996, p. 3)1 ressalta o aspecto da complementaridade en-
tre o tácito e o explícito:

A idéia do tácito, apesar de ser mais uma dicotomia – tácito vs. explícito,
é frutífera para se pensar diversos fenômenos, principalmente se se tem
em conta não uma dicotomia fechada, mas uma compreensão de gradação,
de escala, de complementaridade Ter claro o caráter tácito da informa-
ção permitirá pensar na socialização da informação como fundamental
para qualquer processo onde se for lidar com transferência de informa-
ção, ou com educação à distância, ou instalações de bancos de dados, etc.
Permite, em última análise, uma abordagem mais ontológica e compre-
ensiva do problema da informação.

O APRENDIZADO BASEADO EM PROBLEMAS (ABP) NO
ENSINO MÉDICO E AS INTER-RELAÇÕES COM A TEORIA
DO CONHECIMENTO TÁCITO DE POLANYI

Conceitualmente, a ABP pode ser compreendida como uma estra-
tégia ou metodologia de ensino-aprendizagem que objetiva a aquisição de
conhecimentos no contexto de problemas clínicos. (NORMAN, 1988;
SCHMIDT, 1983 apud SILVA; DELIZOICOV, 2008)

Os princípios do ABP são:

a) ativação de conhecimentos prévios sobre o assunto;

b) especificidade de codificação implica que a posterior recuperação da
informação é facilitada quando exemplos estão codificados junta-
mente com a informação, ou seja, quanto mais próxima a seme-
lhança entre uma situação real e a situação de aprendizado, mais
fácil a recuperação de informação, por este motivo os problemas

1 Professora, Universidade Federal de Juiz de Fora. vipe@openlink.com.br



241

elaborados devem se aproximar de situações reais do cotidiano do
aluno, o que possibilita que sejam efetivamente significativos, con-
dição imprescindível para o processo de problematização;

c) elaboração do conhecimento, seja através de resposta a perguntas elabo-
radas, ou de um contexto de interação em grupo onde o aluno verbaliza
o seu conhecimento como aprende, a partir da explicação dos colegas.

Entre as atividades acadêmicas do projeto pedagógico do Curso de
Medicina da UESB, uma que privilegia a conversão do conhecimento táci-
to em explícito é a representada pelos módulos de Práticas, Interação,
Ensino, Serviços e Comunidade. Isso porque esse módulo contempla prá-
ticas de introdução à pesquisa científica e conteúdos teórico-práticos de
atenção à saúde da comunidade e na rede de serviços à saúde de menor
complexidade tecnológica.

De acordo com o projeto pedagógico do Curso de graduação de
Medicina da UESB, o sistema de avaliação é feito dentro da perspectiva de
avaliação diagnóstica, formativa e somativa, conforme o Quadro 1 abaixo:

Quadro 1 – Avaliação diagnóstica, relacionando o diagnóstico

Fonte: Araújo e Oliveira (2001, p. 332)

Somativa

Formativa

Diagnóstica Diagnosticar

Época
(quando aplicar)

Propósito
(para que usar)

Modalidade
(tipo)

Função

Constatar se os objetivos
estabelecidos foram alcançados

pelos alunos.
Fornecer dados para aperfeiçoar
o processo ensino-aprendizagem.

Controlar

Classificar

Ao final de um ano
ou semestre letivos,
ou ao final de uma
unidade de ensino

Classificar os resultados de
aprendizagem alcançados pelos
alunos, de acordo com níveis de

aproveitamento estabelecidos

Durante o ano letivo,
isto é, ao longo do
processo ensino-
aprendizagem.

Início do ano ou
semestre letivos, ou
no início de uma

unidade de ensino.

Verificar a presença ou ausência
de pré-requesitos para novas

aprendizagens.
Detectar dificuldades específicas

de aprendizagem, tentando
identificar suas causas.
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Dentro dos pressupostos teóricos de Polanyi, o conhecimento é pes-
soal “Nós podemos saber mais do que podemos dizer”. (POLANYI, 1958,
p. 70 apud OLIVEIRA, 1996) Desse modo, a prova não reflete o potencial
do aluno, há muito conhecimento internalizado que não se explicita num
documento formal, mas está potencializado no indivíduo, disseminado
em habilidades corporais adquiridas explicadas ou mesmo sequer percebi-
das. Desse modo, a avaliação processual proposta pelo Projeto Político-
Pedagógico do Curso de Medicina da UESB pode contribuir para a con-
versão do conhecimento tácito em explícito.

Consultando um Edital nº 28/2004, que normatiza as inscrições
para o Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos de
professor do Magistério Superior para o Curso de Medicina da UESB, a
seção que trata do processo de seleção determina que os candidatos às
vagas do Curso de Medicina deveriam preliminar e obrigatoriamente par-
ticipar do Seminário, no qual seria apresentado e discutido o modelo pe-
dagógico do curso e entre os aspectos que seriam abordados, há dois que
se referem à docência:

a) Apreciação crítica do modelo pedagógico do curso e a posição em
relação à sua implantação na UESB.

b) Perspectivas do profissional em face das atividades de pesquisa e
interação ensino/serviços da saúde/comunidade (UESB, Edital nº
28/2004).

Do primeiro item apresentado, pode-se inferir que o futuro profes-
sor do curso deveria estar preparado para desenvolver seu trabalho em
busca também de uma conversão do conhecimento tácito em explícito,
tarefa nada simples, uma vez que o objeto observado é um aspecto de uma
realidade, possuindo um significado que não é exaurido.

No segundo item descrito, que o perfil profissiográfico esperado
pela instituição é de um professor pesquisador, numa perspectiva heurística
cujo significado já foi citado anteriormente como “um conjunto de regras
e métodos que visam à descoberta, à invenção ou à resolução de proble-
mas; pesquisa ou arte de pesquisa.” (ABBAGNANO, 2007, p. 580) Vale
lembrar também que Polanyi estabeleceu uma relação de analogia entre a
heurística matemática, no entendimento lógico operacional para a solu-
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ção dos problemas, e as possibilidades educacionais advindas naturalmen-
te desse formato de criação do conhecimento.

Além disso, o trecho também deixa claro a necessidade de revelar
as perspectivas de interação ensino/serviços da saúde/comunidade, o que
denota captar e tratar o conhecimento tácito a partir de sua base individu-
al para socializá-lo entre a comunidade acadêmica e a sociedade que faz
uso dos serviços de saúde prestados pela instituição.

Quanto às atas de reuniões, constata-se absoluta falta de interesse
por partes dos docentes, na participação na elaboração e discussões acerca
do projeto pedagógico. Este fato evidencia o tradicional distanciamento
existente entre os formadores da área médica e o setor educacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partindo do pressuposto, sustentado pelo pensamento de Michael
Polanyi, de que o conhecimento constitui-se das dimensões tácita e explí-
cita desenvolve-se uma análise conceitual e discursiva do programa curricular
do Curso de Medicina da UESB, em busca de manifestações do conheci-
mento tácito nas estratégias de ensino. Tal estratégia está amplamente
baseada em uma metodologia denominada Aprendizagem Baseada em
Problemas (ABP), que vem representando uma mudança paradigmática
no Ensino Médio e na Educação Profissional em Saúde, em resposta às
significativas limitações observadas nas formas tradicionais e unilaterais
de transmissão do conhecimento. O referencial teórico deste estudo anco-
rou-se não apenas nos conceitos de socialização e da convivência desenvol-
vidos mais propriamente na obra Personal knowledge de Michael Polanyi,
como também no modelo de conversão do conhecimento, proposto por
Nonaka e Takeuchi, intérpretes de Polanyi e teóricos da gestão
organizacional. Neste sentido, buscou-se identificar nas dinâmicas dos
módulos tutoriais temáticos do programa curricular do tipo ABP do Curso
de Medicina da UESB, as instâncias onde o conhecimento tácito se mani-
festa e onde se verificam suas conversões. Portanto, a análise, da qual o
estudo é relato, logrou evidenciar mais especificamente, as similitudes exis-
tentes entre os princípios epistemológicos da ABP com os postulados de
Polanyi e Nonaka e de Takeuchi.

As aproximações dialéticas se expressaram mais fortemente, sobre-
tudo por se tratar, do ponto de vista epistemológico, como sendo uma
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metodologia ativa que se caracteriza por centrar-se na aprendizagem
experiencial; portanto, na efetiva articulação teórico-prática. Tal similari-
dade encontra-se refletida, principalmente na abordagem socioprática desse
modelo de ensino e aprendizagem, que se traduz como a via essencial dos
saberes tácitos. Conclui-se o trabalho, sugerindo a possibilidade de se ins-
taurar na práxis pedagógica do Curso de Medicina da UESB, a aborda-
gem do conhecimento tácito e suas instâncias, como mais um instrumento
de enriquecimento epistemológico no contexto da formação desses futu-
ros médicos.

Reafirmou-se, ainda, a importância de se adotar novas estratégias
de ensino que venham privilegiar o conhecimento na sua forma integral,
demandando para isso, estabelecer novas relações entre os atores sociais
desse processo. Em outras palavras, buscou-se a identificação nas ativida-
des de convivência e compartilhamento de experiências, momentos onde
se verificam as formas de explicitação do conhecimento tácito.

Diante das considerações tecidas, conclui-se que é preciso expandir
a reflexão a respeito dessa comunidade de educadores, nas palavras de
Polanyi, constituída por desbravadores sem medo do ato imaginativo, prin-
cípio de toda criação, e, principalmente, sabendo dos riscos e da impreci-
são do ato de conhecer.
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