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Hoje em dia, não há gestor que se preze que não inclua no seu discurso o termo conhecimento 
e os seus derivados sociedade ou gestão de conhecimento. Muito poucos entendem do que 
estão a falar. 
 
O conhecimento não é o que cremos ser. O Google não é uma fonte de conhecimento, da 
mesma forma que o não são uma apresentação PowerPoint sobre técnicas de venda, uma base 
de dados, um livro de liderança ou este texto. O conhecimento não é um objecto nem um 
conteúdo. Nem mesmo um curso entrega conhecimento. 
 
O conhecimento é aquilo que nos permite tomar decisões e, por isso, actuar. Se nos permite 
actuar, então adquire-se com o fazer, com a prática e demonstra-se através de acções, e não 
falando sobre ele. Avaliamos o conhecimento de uma pessoa a partir do seu desempenho e 
não do que o que disse saber (exame). 
 
O conhecimento é inconsciente, intangível e invisível (está na cabeça das pessoas e não lhes 
pode ser externo) e é construído por cada indivíduo através da sua experiência quotidiana. 
Posso ler livros sobre o Maradona ou sobre o Michael Jordan e ver centenas de vídeos com as 
suas melhores jogadas, e isso não me permite dispor do conhecimento que eles tinham para 
jogar futebol ou basquetebol. Por essa razão, o conhecimento é difícil de gerir e impossível de 
explicitar e transferir. 
 
Todos temos conhecimento para andar, falar, ler ou comer pelo que não precisamos pensar 
para executar essas actividades. É óbvio, não é? Quando tínhamos um ano não o era, pelo que 
se conclui que nos esquecemos como o aprendemos e o automatizámos. Para construir 
conhecimento é preciso aprender, isto é, há que acumular experiência reutilizável no futuro, e 
para isso são necessários tempo, motivação e, sobretudo, muita prática. Quando falamos de 
conhecimento, não se trata de saber mas de fazer. 
 
A escola e a universidade convenceram-nos de que aprender consiste em ouvir e repetir (sei 
como se faz mas não sei fazê-lo) em vez de praticar e errar (sei fazê-lo mas custa-me explicar 
como o faço). O inconsciente é que guia as nossas acções mas só aprende de uma maneira: 
pela repetição de experiências. Contar essas coisas aos alunos numa aula é perder tempo, não 
nos escutam e para além disso estamos a dizer algo errado. O Maradona pode contar-me mil 
vezes como marcou o golo em Inglaterra, mas isso de nada me servirá para que eu o possa 
fazer. 
 
Na realidade, os gestores falam de informação e a sua confusão tem uma importância decisiva. 
Cada vez temos mais informação, estamos sujeitos a uma verdadeira overdose diária 
proveniente de múltiplas fontes. Mas ao mesmo tempo vivemos na permanente angústia de 
que o conhecimento que temos não é suficiente. 
 
É urgente acabar com a grave erro de acreditar que compilar, distribuir e acumular informação 
(a Internet é uma fonte inesgotável), equivale a gerar conhecimento que se saberá usar de 
forma apropriada e eficiente. 
 
Memorizar um dicionário não significa que se saiba falar a língua.  
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