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RESUMO

Este trabalho analisa as práticas da gestão do conhecimento nas escolas públicas
estaduais de Salvador, buscando evidenciar a importância da sua implementação
como fator de inovação institucional da gestão administrativa e pedagógica. Para
isso, há a necessidade de entender a gestão do conhecimento, suas concepções e
práticas situadas no contexto educacional, onde se realizará uma busca pelo perfil e
ações gestoras, bem como sua estrutura organizacional, perpassando pelas bases
teóricas e epistemológicas adotadas quanto ao currículo escolar e as tecnologias da
informação e comunicação em busca de possíveis aplicações de estratégias e
indicadores nas práticas escolares. Diante deste painel, a investigação procurará,
através de questionários aplicados a professores, coordenadores e gestores das
escolas pesquisadas, depreender a concepção que se tem sobre as categorias
estabelecidas para a pesquisa – arranjo organizacional, gestão do conhecimento,
prática gestora, currículo escolar e tecnologias da informação e comunicação –
assim como sua aplicabilidade de maneira a analisar a forma como os sujeitos
entendem e gerenciam o conhecimento na instituição. Com os dados obtidos,
realizar-se-á uma análise comparativa para a verificação das relações entre as
categorias e suas variáveis em cada campo de pesquisa, a fim de corroborar ou não
a idéia principal, em que a GC pode representar uma forma inovadora de organizar e
gerir a instituição escolar através da aplicação de suas estratégias.
Palavras- chave: Gestão do Conhecimento. Gestão Escolar. Currículo. Tecnologias
da Informação e Comunicação. Inovação institucional.

RESUMEN

Este trabajo analiza las prácticas de la gestión del conocimiento en las escuelas
públicas del estado del Salvador, buscando evidenciar la importancia de su
implementación, siendo este un factor de innovación de la gestión administrativa y
pedagógica. Por ello debe de existir la necesidad de comprender la gestión del
conocimiento, tanto el concepto que supone, como la práctica del contexto de la
educación, donde se realizará una búsqueda por el perfil de las acciones gestoras y
de su estructura organizacional pasando por las bases teóricas y epistemológicas
aceptadas en relación al currículo escolar, así como las tecnologías de la
información y comunicación; en busca de posibles aplicaciones de estrategias y de
indicadores, en las prácticas escolares. Delante de este panel, la investigación
buscará por medios de cuestionarios realizados a los profesores, coordinadores y a
los administradores de las escuelas requeridas, llegar al conocimiento de la
concepción que se puede tener sobre las categorías establecidas para la pesquisa:
arreglo organizacional, gestión del conocimiento, práctica gestora, currículo escolar y
tecnologías de la información y de la comunicación, de la misma forma como su
aplicación al respecto, y la posibilidad de analizar la manera de cómo las personas
comprenden y pueden administrar el conocimiento de la institución. De acuerdo con
las informaciones obtenidas se irán realizando un análisis comparativo para la
verificación de las relaciones entre las diferentes categorías y sus variables, de
acuerdo con los distintos sectores de pesquisa, con la finalidad de comprobar o no
con la idea principal, donde la GC puede representar una nueva manera de
organizar y administrar la institución escolar mediante su aplicación, así como la
puesta en marchar de las diferentes estrategias.
Palabras-llave: Gestión del Conocimiento. Gestión Escolar. Currículo. Tecnologías
de la Información y Comunicación. Innovación de la Institucional.
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1 INTRODUÇÃO

A centralidade do conhecimento na vida moderna é um fator já aceito em
todos os setores da sociedade, assim como a valorização do homem integral com
seus valores e competências, pelo que ele pode produzir em termos de
conhecimento, sozinho ou na coletividade.
Essa extrema importância atribuída ao conhecimento gerou uma corrida nos
diversos setores da sociedade mundial pela melhor forma de gerenciá-lo. Bem
administrado, ele se apresentaria como um instrumento de ampliação dos mercados
tanto local quanto global, com o objetivo de alcançar o sucesso, pois, através dele,
poder-se-á

verificar

a

obtenção

de

grandes

vantagens

competitivas.

É

reforçado pelo avanço tecnológico que promoveu desenvolvimento nos meios de
comunicação, tornando mais rápidos e precisos a busca e o alcance das informações
e conhecimentos, desde as localidades próximas até as mais distantes.
Este momento social veio consolidar a importância da educação através da
instituição escola, já que esta representa o caminho para a produção formal do
conhecimento, é nela onde o conhecimento circula livremente e as competências são
múltiplas. A escola, segundo Libâneo (2001, p.106):
Instituição social com objetivos explícitos: o desenvolvimento das
potencialidades dos alunos através de conteúdos (conhecimentos,
habilidades, procedimentos, atitudes, valores), para constituírem-se
cidadãos participativos na sociedade em que vivemos.

A sociedade atual clama por um novo jeito de ensinar e aprender que viabilize
a formação de indivíduos capazes, que sejam detentores de competências
necessárias para a busca e produção permanente de conhecimentos. Assim afirma
Lévy (1999, p.172): “uma mudança de civilização que recoloca profundamente em
causa as formas institucionais, as mentalidades e a cultura dos sistemas educativos
tradicionais e notadamente os papéis de professor e aluno.” Isto é, a sociedade
evolui e passa a ter novas exigências de mudança, inovação, conhecimento e
aprendizagem. No entanto, a educação, sempre tida como salvadora dos problemas
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sociais, incumbida de nutrir seus educandos de esperança e conhecimento, ainda
apresenta-se com toda a sua ampla estrutura e clientela distante destes mecanismos
para gerir o conhecimento.
Neste contexto, é tarefa da escola rever a sua forma de organização e gestão,
sua maneira de definir tempo e espaço, os meios e formas de ensinar, para que
possa responder aos anseios da sociedade que tem o conhecimento como seu
principal ativo mercadológico. Ela precisa saber geri-lo de forma adequada e
produtiva.
E a escola, como instituição social, na qual há uma grande circulação de
conhecimentos das mais diferentes culturas, detentora da responsabilidade de
promover a educação formal e a preparação do homem para viver e conviver na
sociedade, como produtor e disseminador do saber; deveria ser gerida nas
estratégias da gestão do conhecimento, resguardando as suas especificidades.
Partindo de constatações suscitadas, por observações, sobre a forma como
essas instituições vêm estruturando e executando suas ações em prol da produção
do conhecimento, de forma distanciada dos valores e competências que a sociedade
exige, tornou-se instigante a realização desta pesquisa, que caminhará com o
objetivo de analisar criticamente as práticas da gestão do conhecimento nas escolas
públicas estaduais de Salvador – Bahia, inseridas na categoria de grande porte,
evidenciando a importância da sua implementação como fator de inovação
institucional da gestão administrativa e pedagógica.
Nesta busca, tentar-se-á conseguir subsídios suficientes para responder ao
seguinte problema: como a gestão do conhecimento pode contribuir para a inovação
institucional da gestão administrativa e pedagógica no ensino básico na escola
pública estadual de Salvador (BA)?
Cinco questões são consideradas básicas para o desenvolvimento deste
trabalho: as estratégias da gestão do conhecimento, que podem ser consideradas
eficazes para a organização institucional das escolas; as práticas e concepções
gestoras desenvolvidas nos aspectos administrativos e pedagógicos; os indicadores
que evidenciariam a GC como fator de inovação institucional e os instrumentos com
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que as instituições escolares atualmente organizam seus procedimentos para o
tratamento do conhecimento.
Nesta análise, a situação atual das instituições escolares pesquisadas está
exposta quanto às práticas da gestão do conhecimento. Desta forma, tenta-se
evidenciar a sua importância para romper com o ciclo de ações inconsistentes e
imprevisíveis presentes na organização escolar. Demonstra-se assim a necessidade
de se implantar práticas educacionais que levem as organizações das escolas
públicas estaduais a pautarem-se nas estratégias da GC, mediante práticas que
possibilitem todos os setores da unidade escolar sentirem-se envolvidos no processo
de busca pela produtividade da instituição. Como consequência, ocorrerá sua
inserção na sociedade, onde o conhecimento se constitui o foco e a obrigatoriedade
de ações claras, bem planejadas e instrumentalizadas pela legislação vigente para
que apareçam como fator determinante para o sucesso. Nesta direção afirma um dos
seus estudiosos:
[...] é e será o conhecimento [...]. O valor é criado agora pela “produtividade”
e pela “inovação”, ambas aplicações de conhecimento ou trabalho. Os
principais grupos da sociedade do conhecimento serão os “trabalhadores
do conhecimento” [...]. O desafio econômico [...] será, portanto, a
produtividade do trabalho de conhecimento e do trabalhador do
conhecimento (DRUCKER, 1993 apud HARGREAVES, 2004, p.31).

Assim, a instituição escolar deve estar devidamente estruturada para essa
busca, tendo por base a gestão do conhecimento.
Segundo Fleury e Oliveira Jr. (2001), as organizações devem estar
empenhadas em criar, transferir, disseminar e aplicar o conhecimento. Porém, nas
atuais escolas públicas estaduais de Salvador não é esta a realidade que se
apresenta. São Regimentos (RE), Planos de Desenvolvimentos Escolares (PDEb),
Projetos
Político-Pedagógicos (PPP) e Propostas Curriculares elaborados com base nas
tendências pedagógicas da atualidade que sugerem uma educação, não só do
ensino, mas, sobretudo, da aprendizagem coletiva, com a finalidade de direcionar as
ações escolares e dar sustentação à sua estrutura de funcionamento. Entretanto, sua
elaboração e aplicabilidade não se apresentam pautadas em instrumentos
documentais construídos com a presença da coletividade. Assim, não refletem a
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necessidade cotidiana dos membros da organização e muito menos do mercado.
É válido ressaltar que, neste contexto, as instituições escolares em grande
abrangência não visualizam sua importância como ambiente propício para a
produção e disseminação do conhecimento. Elas não se veem inseridas nesta
realidade como porta de entrada oficial para o conhecimento, a ponto de, nas suas
práticas pedagógicas e administrativas, não estarem vinculadas sequer à realidade
local, fazendo uso de bases estratégicas ineficazes, que, por sua vez, resultam na
desestruturação da organização e, por conseguinte, em uma formação educacional
inapropriada.
Com a implantação de um processo eficiente, eficaz e efetivo da gestão do
conhecimento e suas estratégias nas organizações escolares, poder-se-ia eliminar a
inconsistência das ações administrativas e pedagógicas que caminham ainda sobre
diretrizes voltadas para a pura e mecânica produção de informação, características
de uma era que não mais se faz presente na sociedade atual, implantando um
trabalho escolar com bases sólidas, em que a produção e disseminação coletiva do
conhecimento imperam. Como diz Senge (2006), o desenvolvimento de novas
abordagens na educação pública constitui um elemento fundamental para a
construção da “sociedade que aprende”. A inserção das práticas da GC no ambiente
escolar geraria possibilidades para uma formação mais produtiva dos indivíduos que
lá ingressarem, promovendo um ensino voltado para a produção de conhecimentos e
sua disseminação. Isso tornaria as organizações escolares conscientes de seu papel
neste contexto, deixando-as preparadas para perceberem-se como parte atuante e
necessária de uma sociedade que busca trabalhadores do conhecimento capazes de
serem produtivos nas organizações em que futuramente trabalharão. Desta forma,
em uma distribuição de cinco capítulos, serão abordados pontos considerados eixos
básicos para este estudo mediante as categorias de análise estabelecidas de forma
a abarcar temas vinculados à educação e às práticas da gestão do conhecimento,
assim compostos:
Na Introdução, são encontradas as bases teóricas em que o trabalho se
pautará através dos autores trazidos nesta discussão e o encaminhamento
metodológico que guiará a pesquisa.
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No segundo capítulo, dá-se uma abordagem acerca da importância da
educação no atual contexto social, trazendo a escola como uma organização
aprendente na perspectiva da sociedade do conhecimento, um espaço onde os
sujeitos são aprendizes constantes, que se comunicam, interagem, se organizam e
fazem parte da estrutura organizacional liderada pelo gestor da instituição. Um
espaço, onde culturas e experiências são trocadas e acrescidas fazendo da
aprendizagem um processo contínuo e constante.
A discussão perpassará ainda pela análise da gestão do conhecimento como
estratégia de seu gerenciamento nas instituições partindo da sua aplicabilidade inicial
no ambiente empresarial e ampliando-se para o educacional, bem como a
importância do perfil das práticas gestoras para a sua aplicabilidade.
Para o terceiro capítulo é destinada uma análise dos documentos que
direcionam as práticas escolares nos aspectos administrativos e pedagógicos,
embasados pelas diretrizes legais. São eles: o Plano de Desenvolvimento Escolar, o
Projeto Político-Pedagógico e o Regimento Escolar, situando-os no contexto da
escola pública estadual, no que tangem às novas exigências sociais, aos planos e
programas que embasam a sua elaboração e aplicabilidade. Estes documentos
estabelecem, regulamenta e embasam o arranjo organizacional; é onde se explicita
toda a forma em que o contexto escolar interno está organizado, com sua estrutura
física, seu organograma, planos de ação e instrumentos norteadores da instituição,
bem como as ações dos diversos setores que a compõem, nas suas dimensões
administrativa, financeira, de pessoal e pedagógica, em uma tentativa de projetá-los
em torno da aprendizagem e do conhecimento, tendo em vista produzir mudanças na
forma como as pessoas aprendem no interior da organização.
O quarto capítulo direciona-se para o levantamento de estratégias e
indicadores que possivelmente demonstrem o desenvolvimento da gestão do
conhecimento na instituição escolar. Para isso, será feita uma abordagem acerca das
dimensões da GC disposta por José Cyrineu Terra (2005), atentando-se para a sua
conexão com a organização estrutural da instituição escolar, além da visão trazida
por Peter Senge (2005 e 2006), com a escola sendo constituída como uma
organização de aprendizagem, onde as “cinco disciplinas” serviriam como
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direcionamento para a mudança do perfil das organizações. Também estarão
presentes o direcionamento da proposta curricular e o uso das tecnologias da
informação e comunicação como ferramentas auxiliares neste contexto de mudança
do perfil e prática gestora.
No quinto capítulo, são trazidos os resultados dos instrumentos de pesquisa
aplicados de acordo com as categorias de análise escolhidas, bem como as análises
realizadas levando em consideração as variáveis e indicadores apresentados. E por
último serão estabelecidas as considerações finais construídas mediante as
respostas alcançadas em toda a pesquisa.
Assim, esta caminhada buscará uma comprovação da evidência quanto aos
benefícios que esta investigação trará para os diversos campos. No científico, pois à
medida que esta modalidade de gestão for analisada na forma como está sendo
desenvolvida e aplicada no contexto escolar, poder-se-á verificar como o
conhecimento está sendo produzido e gerenciado na instituição escolar na qual os
educandos estão inseridos em busca do seu desenvolvimento na sua mais completa
amplitude, deixando mais claras as incoerências existentes entre a instituição escolar
e as necessidades da sociedade.
No campo pessoal, responderá aos diversos questionamentos que vêm
surgindo e ainda surgirão no decorrer da caminhada profissional, permitindo o
acréscimo de saberes para um maior embasamento teórico e prática no
desenvolvimento das competências e ações futuras que venham a ampliar o leque
de possibilidades para a melhoria do processo organizacional das instituições
escolares e, consequentemente, na formação do homem integral.
A mais, caminhos serão abertos para que novas pesquisas sejam realizadas
acerca deste assunto a fim de contribuírem com a melhoria da educação brasileira,
tornando mais claras as necessárias ações que deverão ser tomadas na área
educacional para que se possa responder adequadamente aos anseios da sociedade
do conhecimento. Permitirá, sobretudo, a expansão do trabalho acadêmico, fazendo
com que este não se mantenha restrito às academias e contribua para uma
diversidade de descobertas científicas no ambiente educacional escolar, assim como
para o avanço científico e, por conseqüência, o social.
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1.1 BASES TEÓRICAS DE ESTUDO

Nas escolas públicas estaduais de Salvador (BA), o gerenciamento do
processo de produção do conhecimento ainda não é visto como centro de interesses.
Algumas vezes, a GC nem é mencionada no contexto da sua estrutura
organizacional, apesar de as instituições escolares se constituírem como espaço de
grande circulação de saberes, mesmo que estes ainda sejam, em muitas situações,
vistos como conjunto de informações que devem ser transmitidas de geração a
geração sem permissão de mudanças.
Ainda não é reconhecida a importância que deve ser atribuída ao arranjo
organizacional das instituições escolares e suas estratégias de gerenciamento. Estas
ainda são inoperantes, não surtem o efeito necessário para corresponder ao
tratamento do conhecimento por que tanto anseia a sociedade, caracterizada por
uma crescente evolução científica cultural e tecnológica.
Outro ponto a citar está na atuação dos profissionais da educação que se
situam no interior das instituições escolares. Possuem perfil e ações que se
distanciam das reais competências do seu cargo, não se veem nem agem como
pertencentes a uma instituição educacional estruturada em bases gerenciais, com
objetivos, metas e estratégias alcançáveis para a inserção na sociedade, apesar das
inúmeras políticas educacionais existentes que buscam organizar, pelo menos
administrativa e pedagogicamente, o gerenciamento das escolas.
As escolas, teóricas e legalmente, apresentam-se pautadas sob diversos
documentos que direcionam as ações escolares para além da estrutura e
funcionamento, mas a sua aplicabilidade se distancia muito da realidade necessária
no interior das instituições de ensino básico. As diferenças existentes entre as
escolas públicas estaduais de Salvador são diversas; mesmo pertencentes a uma
mesma localidade, seguindo as mesmas legislações, elas apresentam grandes
contrastes quanto aos aspectos administrativos e pedagógicos, assim como a
clientela a que se destina. A organização, formas de gerir, formação de gestores,
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técnicos, professores, recursos financeiros e estrutura dos prédios diferem
progressivamente.
Assim, é indiscutível o papel que as escolas precisam assumir diante da
sociedade do conhecimento e da aprendizagem, uma instituição que esteja
estruturada e que seus membros atuem em prol de privilegiar o conhecimento desde
a sua produção até as mais diversas formas de compartilhamento e disseminação.
Neste sentido, a fala de Emília Ferreiro (1999, p. 59-63) instiga reafirmar tais
indagações:
A escola, sempre depositária de mudanças que ocorrem fora de suas
fronteiras, deve pelo menos tomar consciência da defasagem entre o que
ensina e o que se precisa fora de suas fronteiras. Não é possível que
continue privilegiando a cópia – ofício de monges medievais – como
protótipo de escrita, na época da xerox e cia.

Que a educação se constitui o centro na vida moderna é uma realidade já
aceita socialmente, visto que é através dela que se desenvolve o cidadão. No
entanto, ainda há muito que se adequar no processo educacional das escolas
públicas estaduais de Salvador nos âmbitos administrativo, pedagógico e financeiro
para que se possam inserir na sociedade do conhecimento seres humanos
preparados para atuar e produzir conhecimento em interação com o meio e seus
membros.
Não se faz presente nas organizações escolares estaduais de Salvador um
processo de gerenciamento pautado em bases que valorizem a produção e
disseminação do conhecimento, onde os líderes atuem, como abordam Romani e
Dazzi (2002), proporcionando um ambiente favorável para a produção e
disseminação do conhecimento que inspire a confiança das pessoas por meio do
desenvolvimento das competências individuais e coletivas. O sistema gerencial das
instituições escolares públicas estaduais de Salvador, apesar de inserido em
diretrizes

de

uma

educação

democrática

e

participativa,

atua

mediante

procedimentos desconectados dos princípios da gestão do conhecimento.
Desta forma, será uma tentativa evidenciar como as estratégias da gestão do
conhecimento podem ser úteis na organização estrutural das instituições escolares,
fazendo uso de uma abordagem onde a educação é tida como mola propulsora para
a evolução social e a escola, como instituição promotora deste fim diante da
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perspectiva de desenvolver o homem de forma integral; baseia-se em uma
aprendizagem permanente, conquistada ao longo da vida, onde este é capaz de
construir conhecimentos e aplicá-los para a resolução dos problemas surgidos em
seu cotidiano.
Para dar embasamento a este trabalho, são trazidos à tona autores que
versam nas áreas de Gestão do Conhecimento e Educação, em uma relação
integrada, para que, desta forma, sejam analisados os temas que auxiliarão a
concretização da presente pesquisa.
A GC aqui será tida como estratégia que auxiliará na organização e
tratamento do conhecimento nas instituições escolares. Para isso, contará com o
embasamento teórico principal nas visões de Terra (2005) e Senge (2006, 2005) a
abordar o gerenciamento do conhecimento em seu entendimento, indicadores e
variações.
Como sustentação para a concepção de educação, com as abordagens sobre
a escola pública estadual, sua organização estrutural, a prática gestora, o currículo e
o uso das tecnologias, este trabalho contará com pensamentos e concepções de
autores que trazem em suas idéias uma educação baseada em princípios
democráticos que enfatizam a importância da produção do conhecimento com
participação coletiva como fator desenvolvimento e possibilidades de inovação.
Quanto à escola, será trazida em seu caráter de instituição, não esquecendo
suas características de organização, aqui enfatizada na sua perspectiva de
“aprendente”, diante das exigências da sociedade atual, bem como a necessidade
em ter seu arranjo organizacional estruturado e pronto para o tratamento do
conhecimento com objetivo central, onde todos os sujeitos integrantes executem
ações em prol deste fim, na concepção de Senge (2006, 2005) e Hargreaves (2004 e
2000).
A abordagem quanto à organização estrutural perpassa pela análise do perfil
adotado pelos gestores nas instituições escolares diante das exigências da
“sociedade do conhecimento e aprendizagem”; contempla ainda a maneira como as
escolas públicas da Bahia estão estruturadas, os documentos que as sustentam, os
objetivos dispostos em seus aspectos filosóficos e epistemológicos e os dispositivos
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legais que permitem sua execução, opiniões sustentadas por Libâneo (2007, 2005 e
2004) e Senge (2006 e 2005), assim como os documentos oficiais em vigor
estabelecidos pelo Ministério da Educação e Cultura e Secretaria Estadual de
Educação da Bahia.
Também se discutem alguns aspectos do currículo escolar, todavia em uma
abordagem direcionada para a função e aplicabilidade que este deve ter como
indicador das práticas da gestão do conhecimento, tendo focos em Zabala (2002) e
Hernandez (2000 e 1998), reforçados por outros autores.
O uso das tecnologias da informação e comunicação virá a propósito da sua
utilização nas atividades escolares, estando voltado para o gerenciamento do
conhecimento e sua inserção no currículo através de Vieira (2003), Moran (2007 e
2000) e Kenski (2007 e 2003).
É necessário evidenciar que, em seu conjunto, a pesquisa ainda conta com o
embasamento das concepções de Paulo Freire (2003, 2000, 1992, 1987 e 1979);
deixa-se claro que, em seu conjunto, transitam pensamentos de outros autores que
corroboram as abordagens aqui trazidas para discussão.
Nesta análise, deve-se ser constatado que, para a GC ser tida como uma
inovação na instituição escolar e para a sua aplicação, serão necessárias mudanças,
tanto em sua estrutura organizacional quanto na assunção de papéis pelos sujeitos
inseridos neste processo, que têm de adotar uma visão bem definida do caráter que
a escola deve assumir na construção do conhecimento para o desenvolvimento
humano e, consequentemente, da sociedade.

1.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

1.2.1 Metodologia aplicada

Para atender aos objetivos da pesquisa e aos propósitos desta dissertação,
optou-se por uma combinação de metodologias para o estudo do objeto, tendo em
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vista, segundo Goldenberg (2000, p.63) ”abranger a máxima amplitude na descrição,
ampliação e compreensão do objeto de estudo.” Assim, a integração qualitativa quantitativa foi adotada e o método comparativo, associado ao estudo de caso com o
estabelecimento de categorias de análise para fins de execução da pesquisa.
Este estudo assume caráter exploratório e descritivo, uma vez que tal
combinação leva a caminhos de descoberta e aprimoramento de idéias, assim como
à descrição e caracterização de fenômenos, abrindo espaços para o estabelecimento
de relações entre as variáveis analisadas.
Para Lakatos (2003, p. 107), a pesquisa comparativa “permite comparações
com a finalidade de verificar similaridades e explicar divergências”. Este método
possibilita a realização de procedimentos de comparação através da análise e
constatação de semelhanças e diferenças entre duas ou mais realidades.
Sobre o método do estudo de caso, ele traz grandes contribuições para uma
pesquisa de caráter comparativo, pois alarga espaço para a análise das realidades
de forma mais focal. Para Gil (2002, p. 54), ele vem “descrever a situação do
contexto em que está sendo feita determinada investigação”, o que amplia os
horizontes dos ambientes pesquisados. Para Yin (1981 apud Gil, 1999, p. 73),
o estudo de caso é um estudo empírico que investiga um fenômeno atual
dentro do seu contexto de realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno
e o contexto não são claramente definidas e no qual são utilizadas várias
fontes de evidência.

Desta forma, com a utilização do método comparativo associado ao estudo de
caso, buscam-se possibilidades para a realização de um amplo e detalhado estudo
acerca de determinados fenômenos, indivíduos, grupos e instituições. Esses são
submetidos a análises e comparações de forma concreta, já que o método adotado
permite tanto a análise e descrição de situações reais em que a investigação está
sendo feita, como dos elementos constituintes e atuantes nos campos pesquisados.
Assim, a proposta de analisar duas realidades colocadas em instituições
escolares constituídas por indivíduos portadores de culturas e saberes múltiplos –
que possibilitam uma gama de opiniões, práticas e organizações diversas a fim de,
em uma análise, estabelecer comparações entre os aspectos das realidades
encontradas em ambas as escolas públicas estaduais de Salvador (BA) e
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compreender como se desenvolve a gestão do conhecimento como uma inovação
institucional – é que suscita a presente pesquisa.
Para isso, realizou-se uma viagem ao campo empírico, de forma a analisar
comparativamente a realidade de escolas consideradas de grande porte, localizadas
em Salvador, buscando seu arranjo organizacional, suas estratégias de aplicação da
gestão do conhecimento e a atuação dos gestores, técnicos e professores.
Para tal procedimento foi utilizado um direcionamento indutivo para que se
possam integrar dados reais à pesquisa e realizar comparações dos casos com um
suporte teórico fornecido por autores que versem sobre a gestão do conhecimento.
Tendo por base Lakatos (1993 p.46), “indução é um processo mental por intermédio
do qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma
verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas.” Neste caso, com
base na realidade encontrada nas escolas pesquisadas quanto ao seu processo de
organização estratégica e das ações desempenhadas pelos seus participantes
quanto à gestão do conhecimento, foi fornecida então uma análise baseada nas
teorias existentes acerca do tema em questão, evidenciando seus benefícios para a
educação na sociedade do conhecimento e da aprendizagem.
Com uma abordagem teórico-empírica, buscou-se aporte teórico em
pesquisas de caráter bibliográfico, por se basear na utilização de fontes voltadas
para materiais já elaborados por diversos autores, como livros, enciclopédias, artigos
de revistas, jornais, periódicos e publicações por via eletrônica, assim como fontes
documentais encontradas nos diversos órgãos federais e estaduais na área de
educação.
Assim, neste estudo sobre o entendimento e a aplicabilidade da gestão do
conhecimento nas escolas públicas estaduais de Salvador e a veracidade da sua
influência como fator de inovação institucional, realizou-se esta análise, trazendo à
tona o seu real nível de desenvolvimento no processo organizacional, vendo-a como
um fator de inovação institucional nas práticas administrativa e pedagógica.
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1.3 CATEGORIAS ANALÍTICAS, VARIÁVEIS E INDICADORES

A partir da escolha do método de análise comparativa associado ao estudo de
caso, definiu-se utilizar uma estrutura com base em categorias analíticas adequadas
ao objeto de estudo, com suas respectivas variáveis e indicadores no campo e
universo de pesquisa, assim como os instrumentos e as fontes de coletas de dados,
tendo-a como uma “classe, o grupo ou o tipo em uma série classificada” (MARCONI
e LAKATOS, 2002, p. 138). O trabalho com as categorias de análise sofre também
as influências do aporte teórico encontrado em Costa (2005).
Este contexto metodológico permite a realização de um estudo que traz
possibilidades de comparações entre os fatores inseridos no campo empírico, os
pensamentos, ações, princípios, documentos norteadores e estratégias utilizadas, de
forma a abrir espaço para o trabalho com as constantes mudanças de práticas e
perfis que ocorrem no ambiente educacional.
Desta forma, escolheram-se categorias analíticas que possibilitassem um
diálogo com eixos considerados principais na análise da gestão do conhecimento
como inovação institucional na escola pública estadual: o arranjo organizacional,
características da gestão do conhecimento nas escolas pesquisadas, a prática
gestora e o currículo escolar.
Quanto à categoria 01, tem-se o arranjo organizacional, aqui entendido como
toda a forma em que o contexto escolar interno está organizado, com sua estrutura
organizacional, seu organograma, planos de ação e instrumentos norteadores.
Quanto à categoria de análise 02, consiste em traçar as características da
gestão do conhecimento nas escolas, tendo-a como um processo organizado, que
permite a construção, gerenciamento e compartilhamento dos conhecimentos tanto
tácitos

quando explícitos, produzidos em um determinado ambiente, onde os

participantes possibilitam a troca de suas experiências em prol do acréscimo
profissional de todos e da instituição.
A categoria de análise 03 diz respeito à prática gestora nos aspectos
administrativo e pedagógico, sendo compreendida como as relações democráticas
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sociais e políticas existentes na escola, a posição de liderança e suas ações efetivas
no processo escolar.
A categoria de análise 04 volta-se para o currículo escolar, tendo-o como o
conjunto de experiências em termos de conhecimentos que são disponibilizados no
processo educacional em determinado nível de ensino para os alunos. Entende-se
que o currículo escolar sempre deve estar em perfeita consonância tanto com as
necessidades locais requeridas pelo cliente escolar como com o avanço global.
Tais categorias foram pesquisadas e analisadas dentro do campo de pesquisa
escolhido, o Sistema Educacional de Salvador (BA) em um universo das Escolas da
Rede Pública Estadual de Ensino Básico de Salvador mediante o estabelecimento de
variáveis e indicadores que auxiliaram no entendimento dos resultados, como traz o
quadro a seguir:

Quadro 01 – Categoria de análise
CATEGORIAS
1- Arranjo
organizacional

2-Caracterização
da gestão do
conhecimento no
contexto escolar
3- Prática gestora

4- Currículo
escolar

VARIÁVEIS
a) perfil dos atores participantes
do contexto interno escolar.

INDICADORES
a) atuação dos participantes no contexto
escolar.

b)
documentos
legais
norteadores da prática escolar e
sua concepção embasadora.
c) estrutura física e recursos
materiais
disponíveis
nas
escolas.
a)
perfil
da
gestão
do
conhecimento entre os atores
no contexto educacional.
b) as aplicações da gestão do
conhecimento na escola.
a) direcionamento da ação
gestora.
b)
perfil
administrativo
e
pedagógico
existente
na
instituição.
a) necessidades locais da
clientela.

b) existência e aplicação dos documentos
norteadores segundo a concepção baseada
no conhecimento.
c) quantidade e disponibilidade para uso
dos equipamentos existentes na escola.

b) concepção de currículo e
metodologia
aplicada
pela
comunidade escolar.
c) conhecimento e utilização
pela comunidade escolar dos
recursos
tecnológicos
disponíveis
na
instituição

b) prática docente, planos e projetos
pedagógicos existentes.

a) membros que atuam no processo escolar
mediante a concepção da gestão do
conhecimento.
b) as estratégias utilizadas nos âmbitos
administrativos e pedagógicos.
a) atuação dos gestores sob os princípios
legais da gestão democrática.
b) projetos e planos administrativos e
pedagógicos elaborados pelos gestores e
aplicados na instituição escolar.
a) constatação de um diagnóstico da
clientela.

c) formação tecnológica dos sujeitos
envolvidos e sua aplicação em projetos e
ou ações para o uso das tecnologias na
escola nos diversos setores.
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escolar.
Fonte:
pesquisadora

Elaborado

pela

1.4 FONTES E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Para a realização da presente pesquisa inicialmente foi feita uma busca
bibliográfica acerca dos conceitos solicitados pelo trabalho nas publicações dos
diversos autores que poderiam embasá-la tanto por meio de livros, material
eletrônico e outras fontes documentais existentes nos setores que tratam dos
aspectos educacionais e de gestão do conhecimento.
Posteriormente, iniciou-se uma inserção no campo de pesquisa, para analisar
as categorias estabelecidas mediante o problema proposto a pesquisar. Para isso,
optou-se pelo uso do instrumento de pesquisa, questionário seguindo a abordagem
centralizada na concepção de Antonio Carlos Gil.
Segundo Gil (1999, p.128), “questionário é a técnica de investigação composta
por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às
pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos,
interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”
A utilização desse instrumento tem por objetivo analisar o quadro atual da
instituição escolar no que tange ao tema pesquisado mediante o estabelecimento
das categorias de análise. Foram cinco modelos de questionários aplicados na
totalidade de cada grupo amostral nas duas escolas pesquisadas, este sendo
escolhido mediante o critério de pertencimento aos setores da instituição escolar e
sua relação com cada categoria estabelecida.
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Quadro 02 – Quadro explicativo de questionários aplicados
Categorias

Questionário
nários

Diretores

Grupos pesquisados
Coord.
Prof.

Arranjo
organizacional
Caracterização da GC
no contexto escolar
Prática gestora

01

x

02

x

x

x

03

x

x

x

Currículo escolar

04

x

x

x

Abordagem geral das
categorias 03, 03 e 04

05

Alunos

x
Fonte:
Elaborado
pesquisadora

pela

Cada questionário foi estruturado em uma composição de questões abertas,
fechadas e também dependentes, em um número de 10 a 21 questões cada, pois
desta forma evitar-se-ia cansaço para os sujeitos de pesquisa e poder-se-ia alcançar
um conhecimento dos saberes de cada pesquisado, de forma a evitar respostas
simplistas e sem riqueza de detalhes.
O questionário número 01 (categoria de análise 01) volta-se para o arranjo
organizacional em busca de obter informações quanto ao organograma da instituição
direcionadas para o grupo administrativo e a caracterização da instituição, de forma
específica; visa a perceber sua estrutura organizacional e recursos existentes em
seu ambiente, tanto físicos quanto humanos que estejam direta ou indiretamente
envolvidos nas práticas da gestão de conhecimento.
Com o

questionário

número

02,

buscaram-se

análises

acerca

das

características da gestão do conhecimento (categoria 02), de maneira a identificar
saberes sobre o tema e sua aplicabilidade na escola, assim como os conceitos
relacionados:

informação,

dado,

conhecimento,

inovação

e

ambientes

de

aprendizagem.
O questionário número 03 (categoria de análise 03) trata dos aspectos da
prática gestora, suas bases, princípios e documentos legais da instituição, seu perfil
e ações de aplicabilidade da GC em busca de evidências das práticas no contexto
escolar.
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O questionário número 04 (categoria 04) abordou o tratamento e a análise do
currículo escolar, suas aproximações às teorias atuais, a modalidade de estruturação
e a centralidade no conhecimento, bem como a metodologia aplicada na busca por
uma organização curricular que promova a produção coletiva e a disseminação dos
saberes construídos. Analisaram-se ainda a disponibilidade e aplicabilidade das
tecnologias

da

informação

e

comunicação

nas

práticas

administrativas

e

pedagógicas no que se refere à utilidade para o desenvolvimento das práticas da GC
no contexto escolar.
No questionário número cinco, objetivou-se trazer a visão dos alunos através
da apresentação de questões voltadas para as categorias de análise 02, 03 e 04, de
forma a conquistar informações precisas dos sujeitos considerados como foco
principal do processo de aprendizagem escolar.
Ao final da aplicação, os instrumentos foram devidamente analisados; para
isso, as questões fechadas tiveram suas respostas quantificadas, tabuladas e
transformadas em gráficos comparativos para inserção nos estudos e as abertas,
uma análise qualitativa realizada a partir da codificação de seus dados com
categorias preestabelecidas, uma vez que estas permitiram realizar uma análise
mais pormenorizada e objetiva de dados qualitativos e, muitas vezes, obter
indicadores quantitativos destes. Desta forma, houve possibilidades para um
delineamento mais amplo, para a realização da comparação entre os dados
coletados, assim como uma resposta aos objetivos da pesquisa.
Ainda como instrumentos de pesquisa, foram analisados, nas instituições
estudadas, os documentos legais que direcionam as ações da instituição – Projeto
Político-Pedagógico, Regimento Escolar e Plano de Desenvolvimento da Escola – de
forma a permitirem compreender e contextualizar seu perfil e suas práticas.
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2 A EDUCAÇÃO E A GESTÃO DO CONHECIMENTO: NOVAS PERSPECTIVAS
PARA UMA ORGANIZAÇÃO APRENDENTE

2.1 A GESTÃO DO CONHECIMENTO: UM DIÁLOGO COM A TEORIA

Atualmente, a sociedade vem recebendo diferentes denominações, em virtude
das suas exigências quanto à valorização dos processos de conhecer e aprender e à
formação do homem, capaz de produzir conhecimentos e utilizá-los na resolução dos
problemas do cotidiano, considerando a educação como caminho para a sua
concretização através da instituição educacional.

No entanto, como afirma

Rodrigues (1992, p. 23),
a educação escolar não pode ser pensada como algo neutro em relação ao
mundo, mas como algo que produz, na sua própria dinâmica, caminhos
diferenciados para a ação social concreta em função de interesses e
necessidades dos próprios educandos.

É certo que, na sociedade atual, a educação deve absorver uma visão
direcionada para o futuro, trabalhando fortemente as questões do presente, em que
não cabe somente a formação de um indivíduo reprodutor de dados e informações,
mas um produtor de conhecimentos, capaz de viver e conviver entre semelhantes e
diferentes; como evidencia Delors (2001, p.89), a “educação deve transmitir, de fato,
de forma maciça e eficaz, cada vez mais saberes e saber-fazer evolutivos,
adaptados à civilização cognitiva, pois são as bases das competências do futuro.”
Hoje encontramos autores que atribuem à sociedade inserida no processo de
globalização1 termos como: sociedade do conhecimento, que traz nas suas bases
valorativas o conhecimento; outros preferem fazer referência à sociedade da
aprendizagem, em virtude de valorizar, sobretudo, o direito de aprender, permitindo a
idéia da aprendizagem permanente, com formação por toda a vida. Com ela se
reconhecem a necessidade e o direito de todos à educação. Demo (2005, p.36) faz a
seguinte referência:
1

“Mundialização dos mercados, dos investimentos, da indústria, da informação e da produção do
conhecimento” (SANDER, 2005, p.18).
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A atualização permanente fará parte da vida das pessoas, já que é
impensável manter-se profissional sem refazer o exercício profissional e
que, por vezes, poderá incluir mudança pura e simples da profissão.
Profissional acabado desaparece e entra em cena o profissional sempre a
caminho.

No entanto, autores como Kurz (2002, apud BONILLA, 2005, p. 60) entendem
“que o termo sociedade do conhecimento não traz diferencial algum, pois toda
sociedade é definida, afinal de contas, pelo tipo de conhecimento de que dispõe”,
pois as sociedades, ao longo do tempo, já se fundamentam sobre as lápides do
conhecimento, sendo difícil analisar e compreender sua evolução social sem levar
em conta suas descobertas. De certo modo, esta idéia de sociedade do
conhecimento esteve presente em todas as eras, mesmo que de forma implícita, no
âmbito da reflexão e do discurso que, por sua vez, não abraçava as camadas mais
populares.
Para Guevara e Dib (2007, p.47), “as sociedades do conhecimento são
construídas por intermédio de mediações institucionais, sociais e políticas e são, na
sua essência, sociedades em transmissão.”
Isso deixa claro por que não se deve analisá-la como um mero recurso teórico,
que impressiona nos discursos mais retóricos, pois a perspectiva acerca da
sociedade do conhecimento que se deve propagar necessita vincular-se à
concepção de processo em constante transição, construída pela conjunção de
indivíduos produtores de conhecimento e usuários permanentes do diálogo entre
muitos para troca de experiências construídas ao longo dos tempos.
Nesta pesquisa, a visão de Bonilla (2005, p. 208) contribui para a reflexão,
quanto à sociedade do conhecimento, que, segundo ele, constitui “uma sociedade
capaz de gerar conhecimentos sobre o contexto e utilizá-lo para conceber e construir
novas perspectivas.” Ele apresenta processos que visualiza como fundamentais para
caracterizá-la: no primeiro, o conhecimento é tido como fator de crescimento, tendo a
educação como asseguradora deste desenvolvimento nas instituições sociais, e as
escolas são vistas como organizações aprendentes; o segundo volta-se para a
elevação do conhecimento a bem público; o terceiro – o da aprendizagem social –
possibilita a criação de capacidades e habilidades nos indivíduos que aprendem
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através da interação social, e o quarto processo está embasado no pensamento
estratégico e prospectivo.
É necessário analisar que, com a chegada da sociedade denominada do
conhecimento, o mercado passou a exigir um profissional qualificado em produzir
conhecimentos, pois este é o capital da nova era, o seu ativo mercadológico. Esta
nova visão transportou uma maior exigência para a formação educacional, sob pena
da exclusão do mercado de trabalho e, consequentemente, da social para aqueles
que não a possuírem. Conforme Drucker (1994, apud HARGREAVES, 2004, p.34),
“os trabalhadores do conhecimento irão proporcionar à sociedade do conhecimento
seu caráter, sua liderança e seu perfil. Eles podem não ser a classe dominante dessa
sociedade, mas já são a classe que a lidera.”
A sociedade denominada do conhecimento e da aprendizagem está vinculada
não somente às inovações tecnológicas, como se apresentava a sociedade tida
como da informação2, mas também às dimensões mais amplas – cultural, social,
econômica e política – que trazem novas exigências, na era das tecnologias da
informação e da comunicação, quando é requisitada do processo educacional a
formação de um cidadão trabalhador que seja criativo e produtor de conhecimentos.
Ela permite a integração das TICS, das pesquisas e descobertas científicas para o
desenvolvimento mais contextualizado do homem em todas as suas potencialidades.
Segundo Hargreaves (2004), a sociedade do conhecimento pode ser vista
como possuidora de três dimensões: na primeira esfera, tem-se uma abordagem
científica, técnica e educacional; a segunda esfera volta-se para as formas de
processamento, circulação de conhecimentos e informações; e na terceira esfera
encontram-se as diversas formas que as organizações promovem a fim de obter
constantes

inovações.

Estas

últimas

dependem grandemente

de

recursos

tecnológicos que proporcionem uma aprendizagem rápida e fácil.
Em comparação às idéias de Bonilla (2005), verifica-se que ambos têm o
conhecimento como ponto primordial em seus processos de construção e circulação
para a formação integral e permanente do homem, tendo a escola como a instituição
2

Segundo Castelles (1999, p. 46 apud BONILLA, 2005, p. 60), “o termo sociedade da informação
enfatiza o papel da informação na sociedade, mas que isso não apresenta diferencial algum, pois a
informação sempre foi importante, a todas as sociedades, em todos os tempos.”
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social promotora deste fim, a qual deve ser estruturada em seus aspectos físicos,
pedagógicos e administrativos à procura da produção constante e coletiva de
conhecimentos na busca por inovações.
Neste

contexto,

onde

é

o

conhecimento

o

eixo

estruturante

do

desenvolvimento das sociedades, suas organizações se veem diante da necessidade
de pautar-se em uma estrutura organizacional competente, em mecanismos e
gerenciamentos que estimulem e reforcem o trabalho intelectual.
E para que os conhecimentos e experiências diversas que circulam nas
organizações

3

possam refletir em inovação4 e criatividade e serem revertidos em

ativos, surge a necessidade de serem gerenciados com base em estratégias
específicas por parte da organização produtora.
No setor empresarial, as estratégias para o gerenciamento do conhecimento
não se apresentam mais como novidade, as práticas já são conhecidas por todos.
Entretanto, no setor educacional, especificamente nas instituições escolares, elas
passam despercebidas no contexto das rotinas diárias, apesar de ser um espaço
onde circula uma diversidade sem igual de conhecimentos.
Desta forma, ao se trazer a gestão do conhecimento para o ambiente
educacional, é inevitável realizar uma retrospectiva aos seus momentos iniciais,
quando surgiu no âmbito empresarial com objetivos fortes e direcionados para o
aumento da competitividade e fixação no mercado.
A gestão do conhecimento surgiu no ambiente empresarial, diante da busca
pelo topo no mercado competitivo. Era necessário que as organizações adotassem
mecanismos eficazes para que o conhecimento produzido no seu interior pudesse
circular e gerar inovações, assim como instrumentos que possibilitassem o seu
compartilhamento e disseminação, para que aquele não se perdesse com o passar
do tempo, com o fluxo de entrada e saída de trabalhadores.
Há de se considerar atualmente que as empresas são comunidades sociais e
como tal necessitam, para o seu funcionamento, da produção coletiva de

3

Para Peter Drucker (1997 apud DIAS 2008, p. 21) “é um grupo humano, composto por especialistas
que trabalham em conjunto em uma tarefa comum” para alcançar determinados objetivos.
4
Inovação não é apenas algo novo, mas algo que se melhora e que permite mostrar os resultados de
tal melhora (HERNÁNDEZ, 2000, p. 21-22).
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conhecimentos em um processo organizado de aprendizagens estrategicamente
acionadas e administradas, com vistas a regular a propriedade do conhecimento,
impossibilitando a transferência a seus competidores.
Acredita-se que o sucesso da organização depende da sua eficiência no
processo de transformação do conhecimento, do campo das idéias para o
conhecimento aplicado no campo das ações, apesar desta visão ser de difícil
aplicabilidade no processo de produção do conhecimento, em muito pela diversidade
existente dos saberes que oscilam continuamente de uma pessoa a outra, tanto em
quantidade quanto em qualidade, a depender das suas experiências profissionais ou
pessoais, o que envolve seus aspectos conceituais, assim como as atitudes e
valores e até mesmo sentimentos.
Para Terra (2005, p. 128), “não é possível falar em gestão do conhecimento e
aprendizado organizacional sem ir a fundo à relação entre compartilhamento de
conhecimento e poder.”
No processo evolutivo da gestão do conhecimento, na década de 90, surgiu
no contexto empresarial uma nova visão, que percorreu as diversas organizações,
tanto públicas quanto privadas, no intuito de, com o aproveitamento dos seus
saberes, revertê-la em recurso produtor e vetor da competitividade e evolução. Esta
visão foi embasada pelas novas características de uma sociedade onde os dados,
“informação e o conhecimento”

5

assumem posições distintas, apesar de

apresentarem-se
inter-relacionados e, algumas vezes, confundidos no processo de aprendizagem das
organizações sociais. O conhecimento torna-se mais forte e valorizado em seu
conceito, abordagem, compreensão e, principalmente, aplicabilidade.
Encontram-se em Santiago (2004, p.27) os seguintes conceitos:
Os dados podem ser considerados como sendo uma seqüência de números
e palavras, sob nenhum contexto específico. Quando os dados são
organizados com a devida contextualização, há a informação. Já
conhecimento é a informação organizada, com o entendimento de seu
significado.

5

Diversos autores atribuem até mesmo passos que devem ser seguidos para que a informação se
transforme em conhecimento. Mais informações sobre o assunto podem ser encontradas em
Davenport e Prusak (1988, apud SANTIAGO, 2004, p.29).
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O autor supracitado vê os dados como um conceito de menor importância,
pois não permite julgamento sobre a situação de onde foram extraídos. Para que
esta análise seja realizada, torna-se necessária a sua interpretação, uma vez que é
esta que permite a evolução no processo de transformação dos dados em
informação.
Segundo tais conceitos, os dados, para serem observados, não dependem
diretamente de pessoas, mas podem ser detectados por recursos tecnológicos
especializados; já as informações necessitam de análise, o que gera a intervenção
do analisador. Aquele autor atribui características e valores, tornando o dado mais
complexo e dificultando sua transmissão. O conhecimento já assume um patamar de
reflexão sobre a informação, ele é contextualizado, atribui significado e tem mais
possibilidades de alteração a depender do contexto em que está inserido.
Como diz Drucker (1998, apud SANTIAGO, 2004, p.28), “informação são
dados dotados de relevância e propósito”. Cabe à informação atribuir significado aos
dados, pois sem ela estes perdem o sentido em um contexto determinado.
A informação transformada em conhecimento torna-se ampla e repleta de
atributos de um dado contexto, pois se mistura com os conhecimentos já elaborados
com valores e culturas diversas de cada indivíduo envolvido. Enfim, o conhecimento
é a informação contextualizada.
Pode-se afirmar, no processo educacional, que a valorização atual está nas
experiências do poder de inovação, nas habilidades de cada indivíduo e no
conhecimento que se pode produzir e transformar, seja tácito ou explícito, ser
inovador, disseminador da sua produção cognitiva e capaz de participar ativamente
da construção e compartilhamento, fazendo uso das tecnologias da informação e da
comunicação como recurso facilitador e de estratégias gerenciais promotoras para a
conquista deste fim. Tais estratégias devem ser definidas pela organização em que o
conhecimento está sendo produzido.
Neste trabalho, os conceitos acerca dos tipos de conhecimentos, “tácitos e
explícitos”, são trazidos mediante sua importância para o entendimento quanto à
produção dos saberes organizacionais, uma vez que ambos permitem sua circulação
constante, além de constituírem formadores da cultura organizacional da instituição.
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Nonaka e Takeuchi (1997) têm o conhecimento explícito como o que pode ser
facilmente codificado e transferido, ele é transmitido pela linguagem formal. Já o
conhecimento tácito pressupõe conhecimentos pessoais partidos das experiências
individuais, sendo difícil de ser codificado e, consequentemente, de ser articulado
através da linguagem formal, é o tipo de conhecimento rico em valores, crenças
individuais e coletivas.
Com base nas perspectivas, de tácito e explícito, já se afirma atualmente que
o conhecimento é fruto da interação entre estes dois tipos e para que ambos
circulem livremente na organização, eles devem passar pelo que foi denominado de
“processos de conversão do conhecimento”6. Neste processo de conversão do
conhecimento, há a permissão da interação entre os saberes, estes evoluem com
base no contato social, a troca de experiências que leva ao crescimento do
aprendizado.
Levando estes conceitos para o ambiente organizacional, é possível verificar
que o conhecimento tácito constitui a base da produção de conhecimento de toda
organização, pois ele é ampliado pelo processo de conversão. Passa da visão
ontológica para a epistemológica. Segundo Nonaka e Takeuchi (1995 citados por
SANTIAGO, 2004), na visão ontológica cabe ao indivíduo e somente a ele criar o
conhecimento e à organização, propiciar condições apropriadas para a consecução
do processo. Nesta dimensão, o conhecimento tácito e o conhecimento explícito
ocorrem de um nível inferior até os mais altos. Já na dimensão epistemológica
ocorrem a mobilização e a conversão do conhecimento, sendo reconhecidos como
tácito e explícito.

6

No processo de conversão do conhecimento, em um primeiro momento ocorre o que foi denominado
socialização, quando os conhecimentos tácitos são compartilhados através da demonstração de
experiências práticas, as trocas entre semelhantes e diferentes. Em seguida, os conhecimentos
tácitos são convertidos em explícitos, é o momento da externalização. Em um terceiro momento,
ocorre a combinação, onde este se volta para a troca de informações, dos conhecimentos explícitos.
O indivíduo realiza a interação de informações muito através das tecnologias da informação,
conversas ou leituras de registros na organização. Como momento “final” do processo cíclico da
conversão do conhecimento está a internalização: é quando o sujeito detentor do conhecimento
explícito integra-o com suas experiências pessoais e o converte em tácito. Um momento
enriquecedor, que permite a ampliação do cabedal de conhecimentos, em um processo de aprender
fazendo (ZABOT, 2002 e SANTIAGO, 2004).
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Assim, permite-se concluir que os saberes produzidos permanecem em
contínuo processo de evolução desde o seu início, e se ampliam e enriquecem a
depender da quantidade de interações que os sujeitos aprendizes estabelecem no
contexto social em que está inserido.
Como dizem Davenport e Prussak (1998, p.107), “a forma mais eficaz de se
transmitir o conhecimento é contratar pessoas perspicazes e deixar que elas
conversem entre si.” Esta idéia reporta a necessidade da comunicação na sociedade
nas suas diversas modalidades. Não há troca de experiências se não for
comprovada alguma forma de comunicação entre os indivíduos, sendo diferenciada
pelos instrumentos utilizados para esta ação, que irá depender, sobretudo, do tipo de
conhecimento em jogo: se tácito ou explícito.
Conhecer é diferente de informar; este se reduz a uma transmissão fria e
objetiva de dados coletados no ambiente em que foi formado e passando a ter
significado. Na atual sociedade, os dados e informações passaram a ser matériaprima para a produção do conhecimento, este sim é o fator que determina a
competitividade e garante a inserção e sustentação na sociedade. Neste contexto, o
conhecimento e seu compartilhamento constituem o foco principal da produtividade,
no entanto, tal entrelaçamento traz algumas dificuldades quando se trata da sua
mensuração e disseminação, pois
o conhecimento não pode ser concebido como algo predeterminado nem
nas estruturas internas do sujeito, porquanto estas resultam de uma
construção efetiva e contínua, nem nas características preexistentes do
objeto, uma vez que elas só são conhecidas graças à mediação necessária
dessas estruturas, e que estas, ao enquadrá-las, enriquece-as (FONTES,
1990, p. 01).

Na perspectiva piagetiana, o conhecimento é produto da interação entre os
indivíduos, que partem das suas experiências internas para uma evolução conceitual
que só ocorre verdadeiramente quando ele é realizado em um ato cognoscitivo, onde
todos os envolvidos no processo de conhecer constroem e aprendem juntos, através
de uma influência mútua com o outro e com o meio, mediante uma reflexão crítica e
consciente.
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O processo do conhecer extrapola a simples apropriação do que está pronto e
definido. O sujeito epistêmico7 deve ir além do nível da experiência, deve ultrapassála para o saber e a conquista da essência da realidade, pois o conhecimento não
desaparece, ele é reutilizável, ao contrário dos recursos materiais, não se esgota, à
medida que se dissemina, ele evolui e se valoriza. Todavia, a preocupação atual é a
organização de estratégias que permitam a produção e reutilização desses
conhecimentos pela coletividade, de maneira que os sujeitos que constituem a
instituição, com seus saberes e experiências, possam, através das suas
competências,8 promover o desenvolvimento pessoal e o da instituição.
Neste contexto, onde o conhecimento é visto como uma produção constante e
com possibilidades tanto individuais quanto coletivas em uma perspectiva de
aprendizagem permanente que se estende ao longo da vida, sem tempo prédeterminado e direcionado para ocorrer, ele vem sendo gerenciado dentro das
organizações mediante a utilização de estratégias elencadas para que tal processo
possa ser efetivado com sucesso e possam ser caracterizadas como organizações
de aprendizagem.
Muitos autores evidenciam a gestão do conhecimento como um recurso que
possibilita a organização do percurso do conhecimento na organização:
Teixeira Filho (2000, apud JULIANI, 2002) vê a gestão do conhecimento como
“uma coleção de processos que governa a criação, disseminação e utilização do
conhecimento para o alcance pleno dos objetivos organizacionais”.
Fleury e Oliveira Jr. (2001, p. 19) entendem que a gestão do conhecimento
pode ser conceituada como “as tarefas de identificar, desenvolver, disseminar e
atualizar o conhecimento estrategicamente relevante para a organização.”
Santiago (2004, p. 32) evidencia outro conceito, ele a vê como “o processo de
obter, gerenciar e compartilhar a experiência e especialização dos funcionários, com
o objetivo de se ter acesso à melhor informação no tempo certo, utilizando-se, para
isto, tecnologias de forma corporativa”.
Na perspectiva de Terra (2005, p.08),
7

Sujeito epistêmico é aquele que se encontra predisposto a aprender (FONTES, 1990).
“Uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em
conhecimentos, mas sem limitar-se a eles” (PERRENOUD, 1999).
8
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Gestão do Conhecimento significa organizar as principais políticas,
processos e ferramentais gerenciais e tecnológicos à luz de uma melhor
compreensão dos processos de GERAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO,
VALIDAÇÃO, DISSEMINAÇÃO, COMPARTILHAMENTO, PROTEÇÃO E
USO dos conhecimentos estratégicos para gerar resultados (econômicos)
para a empresa. E benefícios para os colaboradores internos e externos
(stakeholders).

Neste trabalho, tem-se a gestão do conhecimento com base na concepção de
Fleury e Oliveira Jr. e Cyrineu Terra. Esses autores evidenciam conceitos que se
aproximam mais da realidade das instituições escolares, uma vez que apresentam
uma grande preocupação com a questão das condições em que o conhecimento
deverá ser gerado e disseminado pelos indivíduos no ambiente, as estratégias e
instrumentos que serão utilizados para que este processo ocorra positivamente.
Ressalta-se, portanto, que quem trabalha com conhecimento, deve ter em mente que
a importância está, sobretudo, no processo, e não somente no produto.
Desta forma, deixa-se de lado o foco atribuído aos recursos tecnológicos que
caracterizavam a denominada primeira geração da gestão do conhecimento, onde o
que importava era a quantidade de tecnologia presente na organização. Assim, temse a gestão do conhecimento, em sua segunda geração, voltada para a construção
de um novo perfil de gerenciamento para o conhecimento; passou a valorizar mais
enfaticamente os recursos humanos e tudo aquilo que eles poderiam produzir em
termos de conhecimento e inovação (construção de seus conhecimentos e sua
disseminação entre os membros da organização), que pudesse promover o
desenvolvimento organizacional, sustentado pela revolução tecnológica que tornava
o conhecimento mais fácil de ser produzido coletivamente e disseminado entre
muitos indivíduos.
A gestão do conhecimento volta-se para a infra-estrutura física, tecnologias e
os processos gerencias da organização como ferramentais auxiliares, com fins de
proporcionar condições favoráveis para o estímulo, criação e difusão do
conhecimento entre os seus atores. Segundo Terra (2005, p.01), ”a gestão do
conhecimento envolve, a nosso ver, principalmente a incorporação de um “novo
raciocínio e foco gerencial” na dimensão ou recurso conhecimento”.
A GC propõe a organização estratégica dos processos envolvidos na
produção e disseminação do conhecimento, tornando as estruturas organizacionais
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preparadas para tratar deste e dos seus produtores; na era do conhecimento, as
organizações precisam valorizar o profissional pelo conhecimento, seja explícito ou
tácito, que eles produzem, pois são estes que garantirão o processo de inovação no
mercado.
Como afirma Senge (2006, p.37 e 38):
As organizações que realmente terão sucesso no futuro serão aquelas que
descobrirem como cultivar nas pessoas o comprometimento e a capacidade
de aprender em todos os níveis da organização. (...) As organizações que
aprendem são possíveis não só porque aprender faz parte da natureza
humana, mas também porque adoramos aprender.

Gerir conhecimento é algo que se distancia dos dados e das informações, é
mais complexo, pois envolve o conhecimento humano e pessoal em interação que,
na maioria das vezes, apresenta-se de difícil transferência.
Esta modalidade de organização empresarial, baseada em ações estratégicas
que viabilizam os processos de geração, disseminação e compartilhamento dos
conhecimentos, já é realidade também no setor público educacional, onde o
paradigma da valorização do conhecimento produzido e disseminado coletivamente
com fins de desenvolvimento tornou-se meta no processo de formação do homem
integral, capaz de viver e conviver ativamente na sociedade atual em que o aprender
e o conhecer são focos essenciais.
Para esse autor, cabe à educação buscar responder as exigências sociais,
ampliando suas margens de trabalho no processo de ensino-aprendizagem,
tornando-o não somente responsável por procedimentos para a absorção de
conhecimentos, mas, sobretudo, pela produção. Tem-se claro que onde antes
somente se ensinava o conteúdo no âmbito conceitual, hoje se deve buscar o
desenvolvimento dos demais eixos que compõem a formação do homem na sua
totalidade, ou seja, centrarem-se nos denominados quatro pilares da educação:
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e com os outros e
aprender a ser. Segundo Delors (2001, p.90),
aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão;
aprender a fazer para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver
juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades
humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três
precedentes.
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Estes quatro pilares, defendidos pela Comissão Internacional sobre a
Educação para o Século XXI com a finalidade de fortalecer os princípios para uma
educação mundial discutidos desde a Conferência de Jomtien9 em 1990,
apresentam-se como base para uma educação plena; são eixos que a compõem na
sua totalidade e tornam-se imprescindíveis ao desenvolvimento do homem inserido
na sociedade atual. A educação para todos e por toda a vida constitui premissa para
a construção da sociedade do conhecimento.
Assim, mediante este perfil do processo educacional – onde é solicitado o
desenvolvimento do homem integral, capaz de viver e conviver na coletividade de
forma produtiva – é evidente que as instituições escolares devem propor formas de
gerenciamento dos seus processos educativos, tanto no aspecto pedagógico quanto
no administrativo, que estejam condizentes. Elas necessitam responder ao chamado
da mudança, a fim de se engajarem com as necessidades da sociedade atual, em
que a capacidade desenvolvida pelo aprendiz, de conhecer e de produzir saberes
não somente nos aspectos conceituais, mas, sobretudo nos valores, atitudes e
procedimentos que o sujeito deve construir, é fator imprescindível na sociedade
referenciada do conhecimento e da aprendizagem.
Entretanto, os sistemas educacionais ainda não cumprem seu papel, no que
tange a direcionar seu processo para a produção do conhecimento e aprendizagem,
bem como a formação integral do indivíduo. A educação atual permanece com
práticas que dividem e compartimentalizam o conhecimento, resiste à sua
integração, fragmenta-o, separa em partes, negando a visão holística que se
propaga no mundo.
Como afirma Freire (1974 apud MIZUKAMI, 1986, p. 94):10
É preciso que a educação esteja em seu conteúdo, em seus programas e
em seus métodos, adaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem
chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo e
estabelecer com os outros homens relações de reciprocidade, fazer a
cultura e a história...

9

Conferência Mundial de Jomtien, ocorrida em março de 1990 na Tailândia, onde foi assinada pelos
países participantes a Declaração de Jomtien, inclusive pelo Brasil, que assumiu o compromisso de
erradicar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental no País.
10
Não foi encontrada disponível a fonte original da citação: FREIRE, Paulo. Concientización, 1974.
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As escolas, apesar de serem organizações de aprendizagem aqui vistas como
“ambientes formais criados para proporcionarem locais e oportunidades para a
educação”, (SENGE, 2005, p. 165) ainda não se identificam como pertencentes a
esta categoria, onde a instituição se movimenta em prol da construção do
conhecimento e a conquista da aprendizagem, de forma a se organizar para que
esteja preparada para promover a qualidade educacional que tanto se almeja. A sua
estrutura, na forma mais geral – física, administrativa, pedagógica, recursos
tecnológicos e ambientes de aprendizagem – não atende aos requisitos da
sociedade atual pautada nos valores do mundo globalizado, onde as tecnologias da
informação e comunicação são tidas como apoios indispensáveis à evolução social.
Elas ainda permanecem com uma visão de educação voltada para o acúmulo de
informações e conteúdos, onde aquele que representa a figura do professor
transmite as informações ao sujeito que irá absorvê-lo, o aluno.
Como traz magnificamente Paulo Freire na sua “Pedagogia do Oprimido”
(1987), é uma educação bancária que domestica o sujeito, depositando um semnúmero de informações, dados e fatos que ele julga importantes, esquecendo-se da
existência e importância da sua cultura, dos seus saberes e de sua capacidade em
participar desta construção. É uma educação também “domesticadora”. Uma postura
que vai de encontro à concepção de conhecimento, sobrepondo os dados e as
informações, em um processo de construção coletiva mediado por recursos
tecnológicos, pessoas e outros saberes já construídos.
Em uma sociedade onde o conhecimento já pode ser concebido como em
rede e a aprendizagem constituída como permanente, pois se estabelece em
processo contínuo e integrado e ambos aparecem como fator preponderante com
possibilidades de gerenciamento e focos na inovação, criatividade, produção e
disseminação dentro de ambientes de aprendizagem, o sujeito é requisitado a ter
uma visão holística, e não fragmentada do mundo, uma postura de compartilhamento
e troca, de forma a gerar a promoção do desenvolvimento e o sistema educacional
tendo como base um modelo que atenda às demandas sociais.
Ele deve atuar como um sistema aprendiz, caracterizado pelas possibilidades
de abertura para novas construções, sendo entendido na sua totalidade de forma a
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abarcar os aspectos mais amplos do sujeito: biológico, físico, emocional, psicológico,
cognitivo, cultural e social.
É uma grande atribuição destinada aos sistemas educacionais. Para que estes
possam desempenhar plenamente este papel, necessitam de um amplo apoio dos
diversos setores da sociedade e seus organismos governamentais e não
governamentais e, principalmente, da existência e aplicação efetiva de políticas
públicas eficazes que comunguem dos mesmos objetivos. Segundo Moraes (1997,
p. 85), a “política educacional é fragmentada, desarticulada, descontínua e
compartimentalizada e as três esferas do Poder Público não se entendem”.
Diante desta nova realidade, é preciso se rever os paradigmas educacionais e
assumir novas posturas, deixando de lado o caráter autoritário e não participativo nas
ações, para adotar um modelo que busque formar indivíduos competentes, capazes
de aprender a aprender, de aprender a conhecer, a viver, a ser, e, sobretudo, a
conviver socialmente.
A educação já não pode mais defender o aprendizado individual, onde o aluno
atua apenas como receptor de dados e informações, como traz Paulo Freire (1979),
como o “Homem Lata”, aquele que é tido como uma lata vazia, pronta e ser
preenchida, e o professor, detentor do saber, transmite-o de forma hierárquica e
engessada, como dita a pedagogia tradicional circundada pelo caráter empirista e
racionalista11 que perdurou por muitas décadas, fortemente nos sistemas
educacionais, sobretudo o brasileiro, e infelizmente ainda persiste em muitas
realidades.
É preciso verificar o quanto de epistemologia e qual embasamento teórico há
nas práticas educacionais, quais as relações com a teoria empregada e que posturas
são assumidas em seu gerenciamento. Nas instituições educacionais atualmente,
deve-se ter mais forte e presente a visão de homem ativo, produtor e capaz de
11

A corrente empirista afirma que o conhecimento é proveniente dos dados sensoriais, tudo é
absorvido pela experiência sensorial, o homem nasce sem nada saber, ele absorve os dados e
informações do meio ambiente em que vive e convive. A racionalista ou também conhecida como
inatista, se opõe à posição dos empiristas, para os racionalistas o foco do conhecimento está na
razão, no raciocínio, o homem nasce com a inteligência pré-moldada, e por sua própria vontade, esta
se desenvolve na medida em que o indivíduo amadurece. Esta teoria acredita que o meio não é fator
forte para o desenvolvimento do conhecimento, mas sim a razão (MIZUKAMI, 1986).
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construir conhecimentos úteis à sociedade em um processo de desenvolvimento
contínuo e integrado de ambos.
Autores como Piaget, Vygotsky e Freire contribuíram muito para essa visão de
construção do conhecimento em sua forma mais total e integrada, pensando no
sujeito como ser epistêmico capaz de trabalhar conjuntamente em prol da sua
aprendizagem em um caráter mais dialógico, com sua cultura sendo respeitada e
utilizada como base para novos conhecimentos.
A teoria cognitivista de Jean Piaget, integrada à corrente pedagógica
sócio-interacionista originada nas idéias de Lev Vygotsky, tem o conhecimento como
fruto da construção histórico-social dinâmica, onde o sujeito atua não somente como
ser ativo, mas interativo, no campo social de construção dos seus saberes. Ele utiliza
as relações intra e interpessoais, as trocas mediadas realizadas no ambiente em um
processo evolutivo que dá origem aos novos conhecimentos.
Defende um processo de aprendizagem baseado na interação mediada entre
os sujeitos envolvidos, em que a linguagem é essencial. O fundamental é conhecer o
conhecimento existente, produzir o não existente e ensinar ao outro o que já se sabe
em um ciclo de aprendizagem constante. O sujeito é tido como um ser aberto a
transformações, que passa por processos mentais dos mais simples aos mais
complexos. Segundo a teoria de Jean Piaget, são os processos de assimilação,
acomodação e equilibração que ocorrem constantemente a cada novo conhecimento
construído.
Neste contexto de discussões sobre a origem e desenvolvimento do
conhecimento, a dificuldade em defini-lo e gerenciá-lo é constante, pois a concepção
muda a depender de qual postura epistemológica em que a organização, neste caso
a educacional, está embasada.
Como traz Charlot (2000, apud LIBÂNEO e SANTOS, 2005, p. 23) sobre a
natureza da educação:
É o processo por meio do qual um membro da espécie humana, inacabado,
desprovido dos instintos e das capacidades que lhe permitiriam sobreviver
rapidamente sozinho se apropria, graças à mediação dos adultos, de um
patrimônio humano de saberes, práticas, formas subjetivas, obras. Essa
apropriação lhe permite se tornar, ao mesmo tempo e no mesmo movimento,
um ser humano, membro de uma sociedade e de uma comunidade, e um
indivíduo singular, absolutamente original. A educação é, assim, um triplo
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processo de humanização, de socialização e de singularização. Esse
processo é possível apenas mediante a apropriação de um patrimônio
humano. Isso quer dizer que educação é cultura, em três sentidos que não
podem ser dissociados.

Atualmente, pode-se perceber claramente que a educação vem mudando sua
roupagem, as instituições escolares tentam organizar suas práticas baseando-se em
uma pedagogia construtivista e sócio-interacionista, em que os valores atribuídos à
efetivação do processo ensino-aprendizagem distanciam-se da idéia de construção
individual, onde o professor, supostamente, detém o saber e transmite ao aluno, que
está na escola para absorver os conteúdos formatados em currículos que ignoram as
realidades socioculturais da clientela. Entretanto, ainda está distante do desejado,
uma vez que esta realidade depara-se com a inconsistência de determinadas
políticas públicas educacionais que ainda não atuam diretamente para que o quadro
da educação brasileira mude e se posicione, integrado às exigências sociais.
A educação para esta sociedade necessita ter em evidência a relação
existente entre conhecimento, aprendizagem e trabalho, pois estes surgem como
meios de convivência do ser social. Zabot (2002, p. 80) mostra que “na sociedade do
conhecimento, a educação passa a ser universal e os níveis de educação crescem
para as novas áreas de conhecimentos que requerem mais treinamento e educação
atualizada para sua aplicação.” Desta forma, a educação voltada para o homem
integral auxilia na eliminação do pensamento cartesiano, implantando uma visão
transdisciplinar que tenha o conhecimento como centro do processo inter e
pluridisciplinar.
Ainda com Zabot (2002, p.33) encontra-se:
O pensamento transdisciplinar é uma ferramenta indispensável para a
geração de uma cultura voltada para o conhecimento, pois sem a dimensão
trans, provavelmente, vamos acumular informações fragmentadas, que não
fazem sentido dentro de uma totalidade.

A sociedade passou e ainda passa por uma revolução de valores,
conhecimentos e saberes gerados pela globalização que assola os mercados e
culturas mundiais, auxiliados pelas novas tecnologias da informação e da
comunicação que promovem um acelerado processo de produção, disseminação e
compartilhamento dos conhecimentos. Como afirma Castells (1997 apud DEMO,
2005, p. 9), “uma revolução tecnológica, centrada em torno das tecnologias da
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informação, está reformatando, em passo acelerado, a base material da sociedade”.
Onde antes o poder do capital estava no que se podia produzir com a mão-de-obra
braçal, hoje a riqueza encontra-se sustentada pela capacidade e quantidade de
conhecimentos que se produz e se detém.
As tecnologias deixaram o puro campo de transmitirem dados e informações e
ampliaram-se para o conhecimento e sua necessidade de ser produzido, gerido,
disseminado e compartilhado pelos homens para o desenvolvimento social.
Seja com a sociedade do conhecimento e/ou da aprendizagem, é necessário
se ter a clareza do seu propósito educacional, pois ambas objetivam o
entrelaçamento entre o conhecimento e aprendizagem com o seu desenvolvimento
criativo e integrado pelo homem e para o homem no processo de formação do
trabalhador do conhecimento.
Neste contexto, já se tornou notório que, para a consecução de uma educação
organizada com fins a satisfazer as exigências da sociedade atual, torna-se
necessária a sua devida estruturação no âmbito mais global (governo), assim como
nas locais (escolas). As instituições escolares necessitam estar organizadas e
geridas de forma articulada nas esferas administrativas e pedagógicas, pautadas em
estratégias que proporcionem a consecução do aprender a conhecer, a ser, aprender
e a conviver como bases imprescindíveis à sobrevivência na sociedade global.
Assim, pode-se traduzir a considerável importância que a GC assume diante
de uma nova proposta de educação que a sociedade hoje requisita, uma educação
que promova e valorize o conhecimento como vetor do desenvolvimento, mas não o
produzido por poucos, mas aquele construído e fruto da interação e do diálogo entre
muitos. Assim, Paulo Freire (1987) evidencia que “problematizar” nas situações mais
diversas da vida, fazendo uso dos conhecimentos construídos, revela a capacidade
do sujeito em aprender a aprender. Como se conclui no mapa que se segue:
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A GESTÃO DO
CONHECIMENTO: UM
DIÁLOGO COM A TEORIA

Necessidade que surgiu em uma sociedade
com foco no conhecimento e na
aprendizagem contínua que suscita novas
concepções para a educação.

Perfil da GC como
nova forma de
organizar e gerir o
conhecimento
através
de
estratégias
específicas.

Possibilita a valorização do
conhecimento
tácito
e
explícito: sua produção e
disseminação coletiva e
mediada com bases na
interação com o outro.

Como a GC pode contribuir para
a Inovação Institucional na
Gestão
Administrativa
e
Pedagógica no Ensino Básico
na Escola Pública?

Enfatiza a Escola como Organização Aprendente, privilegiando a
aprendizagem permanente, a produção, disseminação do
conhecimento e a inovação de forma pontual e coletiva sendo
gerenciada para que ultrapasse as paredes escolares e esteja em
conexão com os valores da sociedade atual.

Figura 01 – Mapa conclusivo do item 2.1
Fonte: Elaborada pela pesquisadora.

2.2 O PERFIL DAS PRÁTICAS GESTORAS NAS
ESTADUAIS DA BAHIA

ESCOLAS PÚBLICAS

A escola, como toda instituição social, possui um representante legal a quem
são dadas atribuições de gerenciamento dos diversos setores constituintes, bem
como dos seus membros, sendo-lhes designadas diferentes funções, em sua
maioria, interligadas e interdependentes, pois cada atividade realizada constitui um
processo que muitas vezes necessita de mais de um elemento para seu
funcionamento.
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Nas práticas da gestão do conhecimento, como já foi tratado neste trabalho, o
líder da organização (aqui referido também com a nomenclatura de gestor), assume
um papel de grande relevância para o desenvolvimento das ações na medida em
que lhe são destinados o direcionamento, acompanhamento e a organização das
atividades.
Ao se tratar da prática gestora nas escolas públicas estaduais não se faz
diferente. Para estas são designados gestores nomeados por indicação da
Secretaria de Educação do Estado, sendo-lhes conferida uma série de ações
destinadas ao gerenciamento das escolas. O objetivo primordial é o desenvolvimento
e a sustentabilidade da instituição em prol da promoção do processo educacional,
pôr em vista princípios para a produção do conhecimento sob o enfoque da formação
integral do cidadão participante da sociedade. Deste modo, é de extrema importância
para o entendimento das práticas de gestão do conhecimento na instituição escolar
que se realize uma abordagem acerca da concepção gestora, vendo-a nas suas
dimensões, seus tipos, princípios, legislação e o contexto onde suas abordagens
ocorrem.
O contexto social brasileiro passou a embasar-se em documentos legais que
já não mais assumiam uma postura centralizadora e burocrática. Isso passou a
refletir, consequentemente, no sistema educacional e em todas as suas ações,
inclusive no modelo de gestão então vigente, oposto aos novos reclames sociais,
políticos e econômicos que já exigiam um caráter mais democrático, autônomo e
descentralizador.
A Constituição Federal Brasileira de 1988 foi promulgada e trouxe uma nova
visão acerca do sistema educacional, inclusive para a gestão pública e também a
escolar. A Carta Magna estabelecia a retirada do contexto educacional da visão de
gestor autoritário e burocrático, detentor de todos os poderes de decisão sobre os
demais membros da instituição que há muito se firmava na educação brasileira.
Em seus artigos 206 e 211, a Constituição reza que:
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
...I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
... II – gestão democrática do ensino público, na forma da lei.
Art. 211 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
organizarão seus sistemas de ensino.
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Em 1989, a Constituição do Estado da Bahia veio reforçar as exigências de
democracia e descentralização na gestão educacional como assinala em seus
artigos 245 e 249:
Em seu artigo 245, trata da organização do sistema público estadual de ensino
e estabelece, em seu inciso III, princípios de descentralização.
No art. 249 tem-se – A gestão do ensino público será exercida de forma
democrática, garantindo-se a representação de todos os segmentos
envolvidos na ação educativa, na concepção e avaliação dos processos
administrativos e pedagógicos.
... § 1º A gestão democrática será assegurada através dos seguintes
mecanismos:
I – Conselho Estadual de Educação;
II – Colegiados Escolares.

A lei estava posta reforçada pelas exigências da sociedade inserida em um
contexto de mudanças impulsionadas pela globalização. Agora era preciso cumpri-la,
pôr em prática e, para isso, outras tantas ações legais deveriam ser tomadas.
As políticas educacionais estavam sendo confrontadas aos princípios
emergentes que estabelecia a Constituição de 1988, e era urgente que mudanças
práticas ocorressem nos modelos de gestão que até então fundamentavam os
sistemas educacionais brasileiros. A concepção de gestão escolar necessitava de
outro entendimento e roupagem que estivessem mais próximos à realidade social e
mercadológica que se estabelecia.
Nos sistemas educacionais, a gestão assumia caráter autoritário e
centralizador e era comumente confundida com a administração e até mesmo com
organização escolar, termos que se diferenciam profundamente no contexto
educacional. Quanto à administração, Paro (2006, p.18 e 20) assim o trata:
Em seu sentido mais geral, podemos afirmar que a administração é a
utilização racional de recursos para a realização de fins determinados. (...)
Os recursos (...) envolvem, por um lado, os elementos materiais e
conceptuais que o homem os coloca entre si e a natureza para dominá-la
em seu proveito; por outro, os esforços despendidos pelos homens e que
precisam ser coordenados com vistas a um propósito comum. (...) A
administração pode ser vista, assim tanto na teoria como na prática, como
dois amplos campos que se interpenetram: a “racionalização do trabalho” e
a ”coordenação do esforço humano coletivo”.

Quanto à definição de organização tem-se:
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As organizações são unidades sociais (e, portanto, constituídas de pessoas
que trabalham juntas) que existem para alcançar determinados objetivos.
Os objetivos podem ser o lucro, as transações comerciais, o ensino, a
prestação de serviços públicos, a caridade, o lazer, etc. Nossas vidas estão
intimamente ligadas às organizações, porque tudo o que fazemos é feito
dentro de organizações (CHIAVENATO, 1989, p. 3 apud LIBÂNEO, 2007, p.
316).

Por gestão, tem-se a visão de Libâneo (2007, p. 318): “Gestão é, pois, a
atividade pela qual são mobilizados meios e procedimentos para atingir os objetivos
da organização”.
Desta forma, pode-se afirmar que estes termos, apesar de estarem
relacionados, possuem diferenças e, a depender do contexto e local, são reclamados
para especificar diferentes grupos e procedimentos.
No contexto das instituições escolares, estas são entendidas como instituições
com “formações sociais e culturais complexas em sua multiplicidade de instâncias,
dimensões e registros”, onde “suas identidades são o resultado de processos de
inter-relações, oposições e transformações de forças sociais.” (GARAY, 1998, p.
111). Será chamado para análise o termo “gestão” na perspectiva de Libâneo (2007)
e adotada organização como uma unidade social composta por um conjunto de
pessoas que possuem objetivos comuns e como tal trabalham de forma integrada
para o alcance destes.
Assim, a escola pode ser tida como uma organização constituída por
indivíduos que trabalham voltados para interesses comuns, cuja administração dos
seus recursos, sejam eles humanos, materiais ou financeiros, deve ser realizada
mediante um processo irrigado por diálogos e decisões que caracterizem uma gestão
democrática e participativa.
Quanto à gestão, devem-se ter claras as concepções que se pode encontrar
na literatura a depender da instituição: a técnico-científica e a sócio-crítica ocupando
extremos diferenciados.
Na concepção técnico-científica, a gestão é centralizadora, se apóia na
estrutura organizacional e tem como objeto principal o produto, mediante ações de
subordinação, deixando de lado a autonomia e interação entre os indivíduos. Ela é
altamente burocrática e tecnicista.
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A concepção sócio-crítica encontra-se em oposição à anterior, baseia-se em
decisões e ações coletivas, onde a opinião dos membros do grupo (professores,
alunos e pais) é trabalhada dialogicamente. Nesta abordagem, toda a organização
trabalha de forma integrada com a finalidade de alcançar o objetivo.
Esta

concepção

abre

caminho

para

várias

abordagens

de

gestão:

autogestionária, interpretativa e as estabelecidas pela legislação brasileira, que são a
democrática e a participativa.
A gestão, quando assume o caráter autogestionário, baseia-se em ações
diretivas descentralizadas, buscando a participação de todos na sua capacidade de
criar e inovar, indo de encontro ao já instituído na organização.
A abordagem interpretativa centra-se em bases menos estabelecidas, ou seja,
crê que a gestão deverá agir a partir das experiências e práticas dos sujeitos
envolvidos, contrariando as normas organizacionais já estabelecidas; tem como
parâmetro as intenções e interpretações de cada situação.
A abordagem democrática participativa tem seu foco na tomada coletiva de
decisões mediante o trabalho integrado, onde cada membro da organização assume
seu papel e suas ações efetivamente. Todos são ouvidos e respeitados em suas
opiniões e a tomada de decisão se alcança tendo em vista a consecução dos
objetivos comuns estabelecidos pela e para a comunidade escolar. Esta abordagem
abre caminho para que a gestão do conhecimento possa embasar as ações
administrativas e pedagógicas na instituição, através do alicerce do princípio
democrático e participativo que, sobretudo, permite organização e execução
estratégica no processo de produção, disseminação e compartilhamento do
conhecimento na instituição escolar.
É nesta abordagem democrática e participativa que os parâmetros legais
brasileiros passaram a ser estabelecidos desde a Constituição de 1988, em busca da
efetivação de um novo perfil da prática gestora caracterizada pelos princípios da
autonomia, democracia e descentralização.
Apesar disto, ainda é frágil a aliança estabelecida entre os princípios
constitucionais e a prática, no cotidiano escolar, da gestão democrática. Desta forma,
deve ser constante a busca para que esta união se coadune mediante a quebra de
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paradigmas que possam a vir dificultar os caminhos para a organização de uma
instituição escolar que se caracterize pela ênfase no conhecimento e nas formas de
seu gerenciamento, embasados pelas práticas de uma gestão democrática.
Ao se verificar com atenção a LDB em seus artigos 14 e 15, constatar-se-ão
suas expectativas para com a organização e gerenciamento democrático dos
sistemas de ensino de educação básica.
Artigo 14. Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas
peculiaridades e conforme os seguintes princípios:
Iparticipação dos profissionais da educação na elaboração do projeto
político-pedagógico da escola;
IIparticipação das comunidades escolar e local em conselhos escolares
ou equivalentes.
Artigo 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares
públicas de educação básica que os integram progressivos graus de
autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas
as normas gerais de direito financeiro público.

É a busca por estabelecer a autonomia para as escolas, de modo que estas
possam exercer a gestão democrática e participativa, assumindo ainda um caráter
descentralizador das ações. E são os sistemas educacionais, através da União,
Estados e municípios, que deverão promover as ações para efetivar a legislação.
Para Libâneo (2004), a autonomia de uma instituição pode ser entendida como
possibilidades de tomada de decisão sobre ações e procedimentos que direcionem a
conquista dos objetivos.
A escola, nessa perspectiva legal, é uma instituição autônoma, onde a
comunidade escolar organiza e define suas ações, mas deve-se ter claro que essa é
uma autonomia relativa, uma vez que ela está submetida às decisões dos sistemas
de ensino, das suas políticas públicas e formas de gestão pública.
A autonomia da escola e a gestão democrática e participativa são princípios
articulados e interdependentes que comungam de uma mesma base, um influencia
para que o outro se concretize. Como trazem Gadotti e Romão (1997, p. 16):
Todos os segmentos da comunidade podem compreender melhor o
funcionamento da escola, conhecer com mais profundidade os que nela
estudam e trabalham, intensificar seu envolvimento com ela e, assim,
acompanhar melhor a educação ali oferecida.
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É nessa perspectiva que a gestão escolar deve atuar, tendo em vista a GC
como uma das práticas que possibilitam a participação da comunidade escolar nos
procedimentos escolares de caráter administrativo e pedagógico, assim como a
maior facilidade da organização das ações voltadas para a promoção das práticas de
gerenciamento do conhecimento na escola, uma vez que é o gestor, dotado de
atitudes democráticas, o responsável direta ou indiretamente pelo desenvolvimento
global da instituição e de todos que a compõem.
Para que isso se concretize, a LDB estabelece a necessária e imprescindível
elaboração do Projeto Político-Pedagógico e demais documentos que norteiem a
legalidade da escola, como o Regimento Escolar e o Plano de Desenvolvimento da
Escola, com a integração ativa dos segmentos constituintes do magistério escolar e
da comunidade de pais, para a sua implementação e execução, assim como a
gestão do colegiado escolar.
Outro item que se deve ter claro é a posição do gestor quanto à autonomia na
escola, em virtude da sua importância para o desenvolvimento democrático das
ações. Essa não deve ser entendida somente na dimensão administrativa, pois se
estende também para o político, o financeiro, de pessoal e pedagógico, sabendo-se
que todas devem estar posicionadas de forma interdependente em seu planejamento
e execução e trabalhar em prol da qualidade pedagógica. Entretanto, muitos
gestores ainda revelam profunda falta de compromisso com esta dimensão,
reforçando a dicotomia pedagógico-administrativa no ambiente escolar.
Em sua dimensão política, sua capacidade de liderança é revelada ao se
posicionar como um articulador nas relações escolares, conhecedor da realidade
escolar, dos interesses e necessidades da sua clientela, nos diversos segmentos:
aluno, professor, pais e funcionários. Ser mediador, com uma comunicação livre,
sem ruídos, para que possa perceber os problemas e ter liberdade e conhecimento
para propor soluções. Ele é o representante da escola na comunidade escolar. Cabelhe também garantir a inserção da instituição no sistema de ensino, através do
cumprimento da legislação e diretrizes da política educacional, assim como dos
documentos que norteiam o funcionamento da estrutura organizacional da escola.
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A dimensão administrativa remete o gestor ao gerenciamento dos recursos
financeiros que são repassados para as unidades escolares para sua manutenção e
funcionamento, os registros documentais de toda a vida escolar dos seus membros,
além do cuidado com o patrimônio físico. Cabe também ao gestor, na dimensão de
pessoal, fazer uso da sua capacidade de liderança, articular de forma democrática as
ações dos profissionais da escola, proporcionar-lhes um ambiente acolhedor e
propício para o desenvolvimento competente de suas funções.
Quanto à gestão de pessoal no sistema público de ensino, a autonomia da
escola já se encontra distante no que se refere à contratação de servidores e até
mesmo no aspecto da formação continuada dos profissionais, pois a unidade escolar
não possui recursos financeiros destinados a este fim.
As verbas advindas do Fundo de Manutenção da Educação para as escolas
que as administram, através de suas unidades executoras representadas pelo caixa
escolar, ainda são insuficientes para o número de gastos existentes, de forma que,
na sua maioria, são destinadas para a compra de materiais de capital e custeio que
subsidiem as atividades pedagógicas e administrativas, bem como serviços de
manutenção do prédio escolar.
Por último, e certamente mais importante, pois representa a base da
instituição, está a dimensão pedagógica, alicerçada pelas demais. Ela está inserida
na instituição escolar e representa aquela que possibilita meios para o alcance do
acesso ao saber na formação do ser social e produtor de conhecimentos, visto que
se volta para o foco de direcionamento no processo ensino-aprendizagem. Esta
dimensão abarca os planos, programas, currículos, projetos, avaliações em prol da
elevação da qualidade da educação na instituição escolar.
Na nova visão de gestão escolar, as atividades de cunho pedagógico que
deságuam nesta dimensão são direcionadas ao coordenador12 que, junto ao
diretor,13 assume a função de coordenação do trabalho da instituição escolar. Desta
12

Cargo que, pelo Estatuto do Magistério Público do Estado da Bahia, deve ser preenchido através
de concurso público, sendo exigida a formação em Pedagogia no curso superior. Em escolas onde
não houver o profissional, já está sendo autorizado pelas Secretarias de Educação que um docente
escolhido pela comunidade escolar ocupe o cargo.
13
Nomenclatura comumente utilizada nas escolas públicas do Estado da Bahia para designar o líder
da organização escolar.
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forma, os trabalhos pedagógicos e administrativos das instituições escolares devem
estar estritamente vinculados para que possam tratar do seu Projeto PolíticoPedagógico, Regimento Escolar e Plano de Desenvolvimento da Escola, de forma
real e viva, refletindo puramente a cultura escolar com suas necessidades,
conhecimentos e valores, elaborando-os em busca da elevação da qualidade
educacional.
A ação dos gestores na escola sofre ainda muita influência da sua cultura
educacional, constituída durante a sua caminhada profissional associada aos
paradigmas administrativo e organizacional em que sua prática encontra-se inserida.
O conjunto de experiências, saberes, teorias educacionais, sua visão de mundo e de
sociedade, as relações que se estabelecem no dia a dia refletem na sua capacidade
em apropriar-se e construir conhecimentos, assim como no perfil que assumirá nas
suas ações cotidianas.
Outra expressão da gestão democrática escolar consiste na existência e
atuação dos colegiados escolares14, órgão consultivo, participante ativo na gestão,
acompanhando as atividades técnico-pedagógicas e administrativo-financeiras, que
devem integrar a estrutura organizacional da escola, formada por representantes dos
segmentos escolares e constituída por eleição direta. Os colegiados constituem uma
estratégia legal que possibilita a participação representativa na estrutura das
organizações escolares.
É necessário ter consciência de que a descentralização e a autonomia das
escolas, propostas pelas políticas educacionais, necessitam de que Estado reduza
seu comprometimento nas funções educacionais, deixando-o com possibilidades de
estar mais voltado para outras funções sociais que lhe são requeridas, assim como
responder e acompanhar as transformações ocorridas em todos os setores da
sociedade, pois é esta que dita o perfil educacional que deve seguir; este, portanto,
constitui um processo mutável, que responde às exigências do contexto histórico
vivido.
Agora cabe aos gestores das instituições escolares uma postura não mais
autoritária, “antidialógica”, onde somente a sua voz e vontade prevalecem, ao
14

Lei 6981/96 e Decreto 6267/97.
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contrário, é de sua responsabilidade garantir a participação da comunidade escolar
nas decisões relativas à organização escolar. Suas funções foram ampliadas do
simples trabalho com documentos burocráticos e a resolução de problemas
disciplinares dos alunos, para o gerenciamento de recursos financeiros, elaboração e
aplicação de planos estratégicos e até mesmo o envolvimento nas ações
pedagógicas.
Em uma perspectiva freiriana:
Tenho percebido que administrar é, também, desenvolver a capacidade de
contornar e superar certos problemas postos no cotidiano pela tradição de
“burocracias seculares”. Trata-se quase de desenvolver uma instituição na
qual se conta com pessoas e energias presentes, a cada momento, para
elaborar uma superação. (NOGUEIRA e GERALDI, 1990, apud REGINA e
LIMA, 2007, p. 41- 42).

Passou a ser também atribuição da direção escolar proporcionar um ambiente
de trabalho facilitador do profissionalismo interativo, que auxiliará nas práticas de
gerenciamento do conhecimento e promoção da aprendizagem dos membros
atuantes na instituição. Segundo Fullan e Hargreaves (2003, p. 113), “o diretor deve
se envolver na promoção do envolvimento e aprendizagem em todas as partes da
escola. Ele representa especialmente um profissional interativo aprendendo e
liderando através da cooperação.”
O foco da gestão passou para a eficiência e eficácia do processo ensinoaprendizagem e ações que deveriam ser executadas para garantir o acesso,
permanência e sucesso do aluno na escola e, para isso, tornava-se imprescindível
que a instituição possuísse um gerenciamento pleno dos conhecimentos ali
produzidos.
Busca-se hoje um gestor múltiplo, que seja líder dinâmico e democrático,
capaz de atuar com autonomia em uma relação saudável com os diversos
segmentos da escola, trabalhando estrategicamente para valorizar a informação e o
conhecimento no processo escolar de aprendizagem e, sobretudo, que saiba
trabalhar em grupo, respeitando e aceitando o ponto de vista do outro, pois a arte de
educar pressupõe coletividade, troca e diálogo.
Hoje já se tem consciência de que a instituição escolar é espaço onde
circulam os mais diversos tipos de saberes e cabe ao gestor, em sua postura
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democrática, organizar e estimular estratégias que possibilitem, de forma
direcionada, a construção de espaços, programas e situações que permitam a
produção e disseminação dos conhecimentos, como evidencia o mapa a seguir:

O PERFIL E PRÁTICAS
GESTORAS NAS ESCOLAS
PÚBLICAS ESTADUAIS DE
SALVADOR

Exige um perfil gestor administrativo e pedagógico
baseado nos princípios legais da democratização,
autonomia e descentralização refletidos nos seus
planos e projetos escolares.

Prática
gestora
embasada por uma
concepção sóciocrítica
da
educação.

Como a GC pode contribuir para
a Inovação Institucional na
Gestão
Administrativa
e
Pedagógica no Ensino Básico
na Escola Pública?

Ações que garantam a
abordagem democráticoparticipativa.

Um gestor que tenha presente em suas ações as
dimensões: pessoal, política, financeira,
administrativa e pedagógica.
Figura 02 – Mapa conclusivo do item 2.
Fonte:
pesquisadora.

Elaborado

pela
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3 A ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL DE SALVADOR: UMA ANÁLISE DOS
DOCUMENTOS LEGAIS QUE DIRECIONAM A INSTITUIÇÃO NA VISÃO DO
CONHECIMENTO

3.1 AÇÕES GOVERNAMENTAIS QUE EMBASAM A ORGANIZAÇÃO ATUAL DA
ESTRUTURA ESCOLAR

Como se discutiu no capítulo anterior, as transformações ocorridas na
sociedade impuseram às diversas instituições sociais outras formas de estruturação
que as possibilitassem acompanhar a nova trajetória. No campo educacional, foi
urgente e imprescindível que as instituições formais de cunho educativo assumissem
posturas mais democráticas e cidadãs e implantassem uma organização estruturada
pedagógica e administrativamente de forma a proporcionar ao educando situações
de aprendizagem eficazes, para que ele possa construir bases educativas sólidas
para atuar em uma sociedade em constante evolução.
A escola pública estadual em Salvador é uma instituição social formal e como
tal circula em seu interior um conjunto de culturas, conhecimentos e valores diversos
que, se bem mediados, dialogarão por um objetivo comum, podendo representar o
motor para a transformação e o desenvolvimento. Ela reflete as concepções
emergentes nos âmbitos sociais e políticos; assim, não se diferencia das demais
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quanto a sua sustentabilidade legal e procedimentos estabelecidos pelos órgãos
federais.
A escola, como hoje se apresenta, foi cenário de inúmeras mudanças no seu
segmento, desde o surgimento das instituições públicas de educação nos fins do
século XIX, juntamente com o início do processo de industrialização no País, quando
a economia suscitava trabalhadores com conhecimento na leitura, escrita e cálculos.
Nas últimas duas décadas do século XX, mudanças significativas alteraram os
setores

político,

econômico

consequentemente,

e

social dos

educacional.

Pode-se

países

do

Terceiro

Mundo

e,

elencar

no

campo

político

a

democratização de regimes, notadamente na América Latina. No âmbito econômico,
o processo de globalização e no social, as novas tecnologias. É válido destacar que
estas três mudanças não ocorreram de forma estanque e isolada, mas interligadas e
cada uma exercendo grande influência sobre a outra e todas no pensamento e ações
educacionais.
Como diz Gamboa (apud LOMBARDI, 2003, p. 79), “nesse universo de
contradições, a educação parece sobreviver às quedas e às destruições, entretanto é
pressionada a assumir novos papéis”.
Atualmente a escola, em sua função educativa, deve assumir um papel
dialético em seu funcionamento, não deixando esquecer que é capaz tanto de minar
quanto fortalecer as estruturas capitalistas, pois já é tida com função emancipatória
capaz de formar e deformar indivíduos, a depender da proposta que adote e siga. Ela
pressupõe a necessária reestruturação dos conteúdos a serem ensinados, o que não
impossibilita a abertura de caminhos para os novos conhecimentos que podem ser
elaborados pelas novas gerações. Sua organização deve estar voltada para práticas
de gerenciamento com um caráter de inovação, que privilegie a produção do
conhecimento no ambiente escolar, com processos que garantam a participação da
coletividade de forma democrática.
Como diz Saviani (1991, p. 101 apud LIBÂNEO, 2007, p. 173), a “escola tem
uma função específica, educativa, propriamente pedagógica, ligada à questão do
conhecimento.”
15

15

A escola deve apresentar-se como uma instituição social que

Não consta a referência do livro de Saviani em Libanêo, 2007, somente o ano e a página.
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tenha bases de libertação, e não dominação, pois conhecimento é liberdade e na
sociedade atual não há mais lugar para uma educação dominadora, sem fins de
produção de saberes.
O cenário social inserido já há algumas décadas neste processo contínuo de
mudanças – onde a globalização assume papel de destaque e o conhecimento e a
informação se transformaram na força produtiva para o desenvolvimento – impôs às
instituições escolares que os têm no cerce de seu trabalho uma necessária reforma
nos seus objetivos e práticas, de forma a poderem acompanhar a evolução social,
política, econômica, científica e cultural a que estão sujeitos; para isso, reformas
deveriam ser feitas de forma rápida e eficaz.
Assim, eventos de abrangência mundial passaram a ser realizados sobre a
educação, em uma corrida por reformas nos sistemas educacionais, de modo que
conseguissem acompanhar os anseios e exigências da nova ordem mundial em que
ciência e tecnologia passavam a caminhar juntas, possibilitando a mais rápida e
precisa conexão de informações e conhecimentos em todo o mundo.
A Constituição Brasileira de 1988 já tratava a educação como de direito de
todos e dever do Estado em seu artigo 205:
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Precisava-se pôr a prática, disseminar na sociedade este pleito da
Constituição, uma vez que o mercado agora exigia para que o País pudesse engajarse no desenvolvimento desenfreado a que a globalização lhe impelia.
Em diversos países, iniciaram-se encontros e conferências com vistas a
discutir e definir ações voltadas para a elevação dos níveis educacionais, em
primórdio, os pertencentes ao Terceiro Mundo. Em 1990, em Jomtien, na Tailândia,
foi realizada uma Conferência Mundial sobre Educação para Todos pela UNESCO,
com apoio da UNICEF e do BIRD, reafirmada em suas definições pelo Fórum
Mundial de Educação, realizado em Dakar, Senegal, em 2000, quando se
estabeleceram prioridades para a educação nos países do Terceiro Mundo, tendo
em vista a sua inserção nas exigências do cenário mundial atual.
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Este evento desencadeou inúmeras ações e estratégias que deveriam nortear
as reformas educacionais, inclusive a Declaração Mundial de Educação para Todos,
que teve como finalidade embasar e direcionar os planos, programas e projetos de
Educação Básica a serem organizados.
Para equacionar os problemas apontados no sistema educacional, definiramse algumas abordagens que deveriam ser postas em prática prioritariamente para a
garantia do sucesso, tais como: as mudanças no caráter e prática de gestão que
sofreriam reformulações diante das exigências constitucionais de democratização e
descentralização;

o

acompanhamento

preciso

do

processo

das

práticas

pedagógicas, com direcionamentos em seu ponto de partida e chegada através do
estabelecimento de planos e projetos voltados para as necessidades locais e globais;
a formação continuada para os docentes e a gestão administrativa e pedagógica
foram colocadas como imprescindíveis para a funcionalidade de todo o processo,
bem como de todos os profissionais que trabalham para a consecução do processo
educacional.
A descentralização das ações educacionais – inclusive no uso dos recursos
financeiros desde o financiamento para os projetos de amplitude macro (governo e
secretarias de educação) como os menos abrangentes, voltados para as instituições
escolares, perpassando pela valorização financeira dos profissionais do quadro do
magistério público e dos vinculados a outras ações do contexto escolar – também foi
elencada como prioridade.
Desta forma, o novo cenário educacional deveria estar alicerçado em eixos
que garantissem a sustentabilidade para as práticas que estavam sendo exigidas em
prol da melhoria da qualidade da educação básica, inserida agora em uma sociedade
onde o conhecimento e a informação é que comandam. As instituições escolares
deveriam, na sua estrutura organizacional, currículo e gestão, estar voltadas para a
formação geral, cultural e científica, para a preparação tecnológica da cidadania, da
ética e para o desenvolvimento do pensamento autônomo que permitam formar
indivíduos capazes de produzir em interação com o outro e atuar na sociedade como
“Trabalhadores do Conhecimento”.
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A educação básica deve permitir a construção e reconstrução de saberes
desenvolvendo no sujeito epistêmico a capacidade de viver e conviver socialmente
como produtor, e não somente receptor de informações.
Como já foi citada anteriormente, no relatório feito pela Comissão
Internacional sobre a Educação para o Século XXI à UNESCO (DELORES, 2001), a
educação deve ser vista como um processo ao longo de toda a vida, e a instituição
escolar deve estar pautada em quatro pilares fundamentais à produção do
conhecimento e ao desenvolvimento da educação: aprender a conhecer, aprender a
fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Todos interligados com a finalidade
de promover a formação integral do homem para a sociedade do conhecimento e
aprendizagem.
Diante desta suscitação por mudanças, estratégias foram organizadas pelo
governo brasileiro visando a direcionar as reformas nos sistemas educacionais de
educação básica. A partir da década de 90, planos, programas, projetos e políticas
públicas passaram a ser discutidos e implementados. Investimentos internacionais
deram grande sustentabilidade às ações que deveriam ser tomadas pelos Poderes
Públicos a favor da busca pela qualidade e democratização da educação, onde a
redução do analfabetismo e a universalização do ensino eram focos principais.
Não obstante a luta dos educadores, através do Manifesto dos Pioneiros em
Educação (1932), pelo emprego de políticas educacionais que valorizassem mais a
educação, somente em 1993 foi elaborado o Plano Decenal de Educação, que
contava com o apoio financeiro macro de organismos internacionais, como o Banco
Mundial (BIRD), mediante um guia de exigências que deveria nortear as ações
executadas, refletindo claramente os interesses internacionais que o mercado
globalizado pudesse ter.
O Plano Decenal de Educação (1993) estabelecia ações voltadas para a
reestruturação do sistema educacional brasileiro, de modo que quatro pontos foram
escolhidos como norteadores neste processo: a gestão educacional, o currículo, a
formação de professores e a avaliação institucional, gerando políticas de apoio e
financiamento tais como: os Planos de Educação, a criação do Sistema de Avaliação
da Educação Básica (SAEB), a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais
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(PCN), o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério (FUNDEF) e do Plano de Desenvolvimento da Escola
(PDEb).
Nesta mesma década, deu-se mais uma conquista, ou seja, a promulgação da
Lei de Diretrizes de Bases da Educação (LDB) 9394/96, que consolidou ainda mais a
legalidade de ações que deveriam ser efetivadas pelo governo para que o sistema
educacional alcançasse um patamar de maior qualidade. A LDB sofreu muitas
críticas na época, acabando por ocasionar algumas alterações na lei hoje.
O Plano Decenal de Educação foi permeado por inúmeros subprojetos e
programas financiados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), todos em prol da universalização do ensino e pela conquista de uma melhor
qualidade na educação do País. Dentre eles citam-se: o Programa Dinheiro Direto na
Escola (PDDE), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa
Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), Programa Nacional do Livro Didático (PNLD),
Programa Nacional Saúde do Escolar (PNSE) e o Programa Nacional de Transporte
Escolar (PNTE).
Ainda o Plano Decenal gerou a criação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, que foi criado
através da Lei 424/96, mas somente em 98 entrou em vigor. O FUNDEF consistia em
um fundo de colaboração entre Estado, município e União, definido para ter uma
duração de dez anos, onde previa sua utilização na remuneração dos professores e
a universalização do ensino fundamental. Esse fundo era repassado a cada Estado e
município a depender do número de alunos matriculados declarados pelo censo
escolar de cada ano.
Esses planos e projetos que foram elaborados e executados pelo governo
brasileiro para o sistema educacional, em parceria com os organismos internacionais
e outros não governamentais, não se pode negar, deram início a profundas
modificações e até mesmo melhorias nos sistemas educacionais, inclusive no Estado
da Bahia.
Em específico em Salvador (BA), houve aumento de vagas no Ensino
Fundamental (tabela 01) e, assim, um número maior de crianças e adolescentes
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ingressou nas escolas, mais prédios foram construídos e equipados, o atendimento
do Ensino Fundamental ampliou-se para as escolas do município, reduzindo-se nas
estaduais, programas de capacitação de professores e sistemas de avaliação eram
implantados e mais verba para as escolas era empregada.
Buscavam-se

agora

mais

autonomia

e

descentralização

e,

consequentemente, para as ações gestoras através da eleição para dirigentes, dos
colegiados escolares, e participação coletiva na elaboração e execução dos
documentos que norteariam as ações escolares como: o Projeto Político-Pedagógico
da Escola, o Plano de Desenvolvimento da Escola e o Regimento Escolar. No
entanto, no que se refere à escolha dos dirigentes nas escolas da Bahia, somente
nas municipais de Salvador estabeleceu-se a eleição direta, vinculada à avaliação
em curso de formação; nas estaduais, inclusive na capital, não foi aplicada,
permanecendo este cargo como comissionado, desta forma prevalecendo o critério
da indicação política. Somente no ano em curso (2008) deu-se início ao Processo
Seletivo para Dirigentes Escolares da Rede Pública Estadual de Ensino.
Tais políticas educacionais refletidas nos programas minimizaram o problema
da exclusão das crianças e adolescentes da escola, todavia não conseguiram fazer
com que estas aí permanecessem, nem elevar os índices de aproveitamento escolar
demonstrado através dos resultados tanto das avaliações externas do SAEB, quanto
nas taxas de aprovação, repetência e evasão negativas.
Constam no site da Secretaria de Educação do Estado da Bahia os dados
referentes às taxas de atendimento e aproveitamento como mostram as tabelas a
seguir:
Tabela 01 – Taxa de atendimento da Bahia
Ano
1991
1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

7 a 14 anos
85,8
89,2
94,8
95,3
96,5
97,3
97,8
97,0
98,3
97,8

15 a 17 anos
25,1
63,7
82,6
84,6
88,2
88,0
91,2
93,0
92,3
88,7
Fonte: SEC/MEC/IN
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É válido ressaltar que tais ações para com o sistema educacional no Brasil
privilegiaram, na educação básica, somente o ensino fundamental, e relegaram ao
segundo plano a educação infantil e o ensino médio, uma vez que as verbas do
FUNDEF não eram destinadas a estes níveis.
Os pais matriculavam seus filhos nas escolas, muitas vezes devido aos
benefícios do programa Bolsa Escola16, entretanto os alunos não permaneciam ou
quando concluíam o ano letivo não alcançavam aproveitamento necessário para
promoção, de acordo com o que demonstram os resultados oficiais através dos
índices

de

aprovação,

reprovação

e

abandono.

Estes

não

evoluíam

satisfatoriamente, assim como os resultados das avaliações externas realizadas pelo
MEC, que demonstravam baixo nível de aprendizado dentre os alunos pertencentes
ao ensino básico. Os dados apontam para a necessidade de ampliarem-se os
investimentos para os demais níveis da educação básica, os programas e políticas
educacionais e, principalmente, privilegiar a qualidade, e não somente a quantidade
de alunos matriculados.
Tabela 02 – Taxa de Aprovação, Reprovação e Abandono – Bahia – 1996 – 2005
Ano
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Ensino Fundamental
Aprovação
63,3
68,0
71,1
69,4
64,1
65,3
65,2
64,1
64,3
66,1

Reprovação
16,5
14,2
12,0
14,2
14,8
15,1
16,1
17,8
19,2
19,0

Abandono
20,2
17,7
16,9
16,4
21,1
19,6
18,7
18,1
16,5
14,9

Ensino Médio
Aprovação
72,1
73,4
76,0
70,4
71,3
72,1
70,2
68,3
69,0
68,9

Reprovação
Abandono
10,0
17,8
7,1
19,6
5,9
18,1
8,0
21,6
7,9
20,8
8,8
19,1
9,3
20,5
10,8
20,9
9,9
21,1
10,2
20,9
Fonte:
SEC/MEC/INEP

Assim, as políticas, programas e projetos que antes somente davam
referência ao ensino fundamental foram ampliados para os demais níveis e

16

Programa criado em 2001 pelo Governo Federal com a proposta de conceder benefício monetário
mensal a milhares de famílias brasileiras em troca da manutenção de suas crianças nas escolas.
(http://www.mec.gov.br)
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modalidades de ensino, desde o lançamento do novo Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDEa), que tem como meta equiparar os indicadores educacionais
brasileiros aos dos países mais desenvolvidos até o ano de 2022. Este plano envolve
diversas ações micro de cunho pedagógico e administrativo para as instituições
escolares, assim como de abrangência macro direcionadas ao Governo Federal e
Secretarias de Educação. São estratégias que vão desde a publicação dos PCN para
o Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos e o lançamento das Olimpíadas da
Matemática e Língua Portuguesa até a ampliação dos cursos técnicos e
investimentos para estes, e a alteração, pelo Governo Federal, do FUNDEF,
transformando-o em FUNDEB pela Lei 11.494/2007; aproveitando suas bases legais,
deu-lhe um campo de abrangência maior quando passou a atender todo o sistema
da educação básica brasileira. 17
Estas ações também se fizeram presentes na realidade educacional de
Salvador (BA), através dos programas e projetos realizados pela Secretaria de
Educação para as instituições escolares em seu conjunto, tais como o Programa
Educar para Vencer, por meio do Projeto de Fortalecimento da Gestão e Autonomia
Educacional, com cursos de formação continuada para professores, diretores
(PROGESTÃO), coordenadores pedagógicos e mais recentemente (ano de 2008)
para os funcionários de nível secundário, além das licenciaturas voltadas para os
professores que não o possuíam; os projetos voltados para o trabalho de descoberta
de alunos com as mais diversas competências, como na área dos esportes, o projeto
Segundo Tempo e as Olimpíadas da Primavera; no campo cognitivo, as Olimpíadas
da Matemática, Língua Portuguesa, Física e Biologia; concursos regionais de
redação; na área musical o 1° Festival da Canção Estudantil – FACE.
Esta se configura como mais uma tentativa do governo para, em colaboração
com a sociedade, promover uma educação de qualidade para os cidadãos
brasileiros, buscando um crescimento na formação cultural, econômica, política e
social, pois o mercado mundial cresce e o Brasil se dinamiza para não ficar atrás das
evoluções.

17

Mais informações sobre o Plano de Desenvolvimento da Educação no site <http://www.mec.gov.br>.
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Mas é claro e forte que ainda falta a muitos governantes, à sociedade e suas
instituições a certeza assumida da importância que deve ser atribuída à educação.
Muitos ainda preferem não proporcionar as políticas eficazes para que o homem não
se sinta cidadão, pois, com traz Paulo Freire (1979), a educação é problematizar,
questionar, é construir uma consciência de si para com o mundo em uma luta
constante por uma posição ativa na sociedade.
A educação deve deixar de lado as concepções que defendem os processos
de conhecer e informar como iguais e enfatizar tendências pedagógicas que tenham
em seu cerce o desenvolvimento do sujeito aprendiz em suas competências e
habilidades, possibilitando-o a viver e conviver socialmente, aprendendo de forma
integrada e mediada, utilizando os conhecimentos já construídos historicamente e,
principalmente, sendo capazes de construir novos saberes úteis para o crescimento
da sociedade e para os indivíduos com quem vivem e convivem.
Hoje, as discussões na área da educação vão além das situações de
aprovação, reprovação e abandono. Elas se ampliam para as concepções
epistemológicas, a visão e o tratamento que são dispensados ao conhecimento em
todo seu processo de produção e compartilhamento, sua estrutura organizacional e
as formas de gerenciamento que estão sendo utilizadas tanto em sua dimensão
administrativa quanto pedagógica, para que a instituição escolar possa se enquadrar
às atuais mudanças que emergem nos setores político, econômico, cultural, científico
e tecnológico.
A escola apresenta em sua estrutura organizacional órgãos específicos, com
funções e atribuições bem definidas: conselho da escola ou colegiado escolar,
direção, setor técnico-administrativo e pedagógico (coordenadores), corpo docente
(professores) e corpo discente (alunos) e instituições auxiliares, tais como a
Associação de Pais e Mestres (APM), o grêmio estudantil e o caixa escolar. Todos
estruturados

mediante

as

funções

de planejamento,

organização,

direção,

coordenação e avaliação, com atribuições que comungam dos mesmos objetivos
educacionais: respeitar os princípios do planejamento democrático e participativo.
A escola, como instituição, constitui uma organização e como tal deve ser
estruturada, de forma planejada, com documentos próprios que definam e norteiem
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suas ações. Entretanto, deve-se partir do pressuposto de que a instituição escolar,
apesar de configurar-se no seu curso como uma organização de caráter
administrativo e pedagógico, com características próprias que a diferenciam das
demais; ela precisa ter claro o seu foco político-ético de trabalho, que não reduz a
produção de bens materiais, lida com pessoas e trabalha em busca do seu
desenvolvimento humano integral, tendo seu objetivo na formação do homem e sua
preparação para o exercício da cidadania e para o trabalho, de forma a possibilitar
sua inserção na sociedade como ser ativo e produtor consciente.
Segundo Forquin (1993, p. 167):
A escola é também um “mundo social”, que tem suas características de vida
próprias, seus ritmos e seus ritos, sua linguagem, eu imaginário, seus
modos próprios de regulação e de transgressão, seu regime próprio de
produção e de gestão de símbolos.

Fica evidente que, diante de tal direcionamento, a escola deve buscar práticas
de gerenciamento coerentes com seu objetivo primordial, estruturadas de maneira
que permita ações bem planejadas, executadas e avaliadas continuamente,
refletindo, sobretudo, uma organização de cunho estratégico que esteja em busca
constante do conhecimento compartilhado e útil às situações cotidianas.
Às escolas passou-se a exigir uma cultura de planejamento das suas ações,
não somente aqueles planos pedagógicos que cabia ao professor elaborar e entregar
ao seu coordenador a cada início de semana ou bimestre. A prática do planejamento
ampliou-se para todos os setores, com objetivos e finalidades bem definidas e reais
através dos programas e projetos que chegavam da Secretaria de Educação às
escolas, assim como aqueles que estas elaboravam mediante as necessidades
detectadas, tornando a organização mais estratégica, participativa e reflexiva.
Como traz Colombo (2004, p. 17),
o planejamento consiste na identificação, na análise e na estruturação dos
propósitos da instituição rumo ao que se pretende alcançar, levando em
consideração suas políticas e recursos disponíveis. Contempla indagações
no âmbito do que fazer, como, por que, quando, por quem e onde.

Desta forma, a Secretaria de Educação da Bahia passou a solicitar das
escolas estaduais de Salvador práticas de planejamento de cunho estratégico, com
objetivos de longo e curto prazo que impactassem na instituição como um todo. A
liderança da escola, neste processo, assume papel de suma importância, pois é da
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sua competência organizá-lo na instituição envolvendo, para isso, as suas diversas
dimensões: política, técnico-administrativa, de pessoal e a pedagógica.
Neste processo, a construção do planejamento deve ser realizada a partir da
análise do ambiente escolar, não deixando de lado a cultura organizacional da
instituição para que se possam detectar todas as suas forças, fraquezas,
oportunidades e ameaças. Assim estudam-se cuidadosamente estes elementos para
que se possa definir a missão, os princípios, competências, visão, os objetivos,
indicadores e metas, estruturando as estratégias necessárias para o plano de ação.
Para tal, utilizam-se os recursos disponíveis, sejam de origem pedagógica,
administrativa, financeira ou tecnológica.
Para tratar de cultura organizacional no ambiente escolar, faz-se necessário o
entendimento de cultura como
o conjunto de práticas, comportamentos, ações e instituições pelos quais os
humanos se relacionam entre si e com a Natureza e dela se distinguem,
agindo sobre ela ou através dela, modificando-a. Esse conjunto funda a
organização social, sua transformação e sua transmissão de geração a
geração... Cultura é a maneira pela qual os humanos se humanizam por
meio de práticas que criam a existência social, econômica, política, religiosa,
intelectual e artística (CHAUÍ, 2002, p. 295).

Pode-se, pois, relacionar a cultura à relação que os seres humanos,
socialmente organizados, estabelecem com o tempo e o espaço, com os outros
humanos e com a natureza, relações que se transformam e variam (CHAUÍ, 2002).
O conceito de cultura organizacional não é novo ou teve início no contexto
educacional. Sua origem é antropológica e já é utilizada há muito na área da
administração. Para Schein (1985, apud VASCONCELOS, 2007, p. 32), “cultura
organizacional é o conjunto de valores e pressupostos básicos que agem como
elementos de comunicação e consenso por meio de sua capacidade de ordenar,
atribuir significações e construir a identidade de uma organização.”
Oliveira (2005, p. 67) faz uma interessante relação que ele denominou “cultura
organizacional: do chão da fábrica ao chão da escola”. Para ele, essa abordagem
surgiu com ênfase na organização escolar a partir do momento em que se passou a
buscar um novo modelo de gestão mais participativo e que valorizasse as
necessidades e costumes de cada instituição escolar.
Para Morgan (1996 apud OLIVEIRA, 2005, p. 67):
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A escola, enquanto espaço sociocultural, é um lócus adequado para a
utilização da abordagem da cultura organizacional, tendo a necessidade do
conhecimento dos seus traços culturais, das suas trocas simbólicas, da
codificação e decodificação de sua icnologia, de suas múltiplas linguagens
e de seus rituais cotidianos.

Não se deve confundir a cultura organizacional ou escolar com cultura da
escola; esta diz respeito aos diversos conteúdos curriculares organizados e
estruturados que são trabalhados pedagogicamente com os alunos no processo de
ensino-aprendizagem.
A cultura organizacional pode auxiliar na organização escolar mediante a
percepção das necessidades dos membros, sejam eles gestores, professores,
alunos, pais ou funcionários que participam da sua construção, já que estes trazem
um conjunto de saberes, experiências, valores e costumes que, na sua maioria,
diferem uns dos outros e nos quais acreditam e utilizam nas suas atitudes; isso
enriquece a prática, pois é a partir das suas experiências cotidianas e das suas
bases teóricas que se podem identificar e constituir a estrutura e objetivos da
instituição.
No diagrama abaixo, é possível verificar a cultura organizacional como ponto
de ligação na organização escolar, tendo a gestão do conhecimento como estratégia
que permite a promoção do seu desenvolvimento.
PPP
ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL

CURRÍCULO
CULTURA
ORGANIZACIONAL

GESTÃO

AVALIAÇÃO
DESENVOLVI
MENTO
PROFISSIONAL

Figura 03 – Diagrama da cultura organizacional na organização escolar
Fonte: Adaptada de Libâneo (2007, p. 321)

Desta forma, vê-se que a cultura organizacional está presente nos eixos
principais que constituem a instituição educacional, permitindo que o conhecimento
produzido tenha raízes no conjunto de experiências trazidas pelos indivíduos
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constituintes do ambiente escolar. Cabe ao gestor, diante desta diversidade cultural,
administrar coerente e democraticamente de forma a estruturar a instituição em um
trabalho organizacional que reflita os interesses e experiências de cada pessoa.
Mas é necessário ter claro que a cultura organizacional ou os saberes
instituídos, não são fixos nem imutáveis, eles podem e devem, durante o processo,
ser constantemente analisados e avaliados para que reformulações sejam
estabelecidas de forma a acompanhar as evoluções sociais e até mesmo influenciálas.
Como evidencia Paulo Freire (2003, p. 10):
Todo planejamento educacional, para qualquer sociedade, tem que
responder às marcas e aos valores dessa sociedade. Só assim é que pode
funcionar o processo educativo, ora como fator de mudança. Às vezes,
preservando determinadas formas de cultura. Outras, interferindo no
processo histórico, instrumentalmente. De qualquer modo, para ser
autêntico, é necessário ao processo educativo que se ponha em relação de
organicidade com a contextura da sociedade a que se aplica.

O gestor precisa, neste contexto, acima de tudo, desenvolver o que Porter,
(apud BRAGA e MONTEIRO, 2005) chamou de “pensamento estratégico”

18

para

que possa assumir a liderança compartilhada do processo de planejamento,
formando equipes de trabalho que permitam a elaboração de planos e programas
situados na realidade local e global necessárias à instituição. Como enfatiza Peter
Drucker (apud BRAGA e MONTEIRO, 2005, p. 17), “o planejamento não diz respeito
a decisões futuras, mas às implicações futuras das decisões presentes”.
Segundo orientações contidas nos documentos legais da Secretaria de
Educação da Bahia (2008), caberá aos gestores, juntamente com os demais
membros da organização escolar – professores, alunos e funcionários e até mesmo
os pais – definir e direcionar os rumos da instituição, através da elaboração e
aplicabilidade do Plano de Desenvolvimento da Escola, Projeto Político-Pedagógico
da Escola e do Regimento Escolar, considerando estes como documentos legais,
norteadores das práticas escolares nos seus aspectos pedagógico, administrativo e
político. Devem ser elaborados em um processo de construção participativa, com

18

“Pensamento organizado para olhar as informações sistemática e analiticamente, visando ao
desenvolvimento da estratégia de uma organização.” (PORTER, 1986 apud BRAGA e MONTEIRO
2005, p. 17).
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base nos moldes do planejamento estratégico, que garanta a circulação de
conhecimentos e a utilização das experiências de todos para conduzirem o processo
educacional direcionado a um único fim.
Neste contexto, pode-se verificar que as ações governamentais voltadas para
a organização estrutural das instituições escolares em muito auxiliam para o
tratamento da GC, diante da realidade das escolas públicas como confirma a figura a
seguir:
AÇÕES GOVERNAMENTAIS QUE
EMBASAM A ORGANIZAÇÃO
ATUAL DA ESTRUTURA
ESCOLAR

É implantada uma estrutura mais organizada para
as escolas públicas estaduais mediante as ações
governamentais.

Às escolas estabeleceuse uma estrutura de
planos
e
ações
baseadas
em
documentos estratégicos
que são organizados
mediante os princípios
da gestão democrática e
enfatizando a cultura
organizacional.

Como a GC pode contribuir
para a Inovação Institucional
na Gestão Administrativa e
Pedagógica no Ensino Básico
na Escola Pública?

Elaborou-se a Declaração Mundial de Educação
para Todos, estabelecendo os quatro pilares da
educação: aprender a conhecer, aprender a
fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser.
No Brasil foram elaborados e implementados o
Plano Decenal de Educação, o Plano de
Desenvolvimento da Educação e mudanças na
legislação educacional.

Figura 04 – Mapa conclusivo do item 2.1
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora

Realizaram-se encontros e
conferências nacionais e
internacionais
para
direcionar a organização e
ações escolares mediante
as novas exigências sociais.
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3.2 DOCUMENTOS LEGAIS QUE NORTEIAM A INSTITUIÇÃO ESCOLAR

3.2.1 Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE

A elaboração de planos globais que direcionassem as ações nas escolas
estaduais de Salvador e fornecessem subsídio às suas práticas foi embasada, em
todo o seu processo, pelos princípios do planejamento estratégico trazidos pelo
MEC19. Eles se apóiam na racionalização e na eficiência administrativa, para
implantação nas escolas em 1998, através do Plano de Desenvolvimento da Escola,
que ficou conhecido como PDEb, com o financiamento do Fundo de Desenvolvimento
da Escola – FUNDESCOLA, em parceria desenvolvida pela Secretaria do Ensino
Fundamental do MEC com o Banco Mundial. Envolviam verbas para a execução dos
planos escolares após análise criteriosa das Secretarias de Educação e propunham
a modernização da gestão e fortalecimento da autonomia da escola.
Segundo Sobrinho (2001, p. 15),
o PDE é um plano gerencial de planejamento estratégico, coordenado pela
liderança da escola e desenvolvido de maneira participativa pela
comunidade escolar. Seu objetivo é aprimorar a gestão da escola para que
possa melhorar a qualidade do ensino que oferece e garantir maior eficiência
e eficácia nos processos que desenvolve.

O Plano de Desenvolvimento da Escola (1999) foi aplicado nas regiões do
País em que os índices de reprovação e abandono apareciam mais altos nas
estatísticas educacionais: Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O PDEb tinha tempo e
objetivos bem definidos, propunha a organização de um documento com visão
estratégica que refletisse os objetivos, metas e planos de ação de cada escola,
definidos a partir das análises da realidade escolar. Este plano, por seu caráter
participativo, solicitava das escolas estaduais que sua elaboração e execução
envolvessem toda a comunidade escolar, que deveria detectar os problemas que
impossibilitassem a garantia da qualidade do processo de ensino-aprendizagem e

19

Ministério da Educação e Cultura do Brasil (<http:www.mec.gov.br>).
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propor as possíveis soluções que seriam executadas com apoio técnico e financeiro
das equipes do órgão central.
Este documento representa o norte das escolas, o fio condutor para o
desenvolvimento da gestão participativa, pois nele são definidos valores, missão,
visão estratégica, objetivos estratégicos, metas e ações, de forma interligada. Sua
elaboração estaria embasada pelas orientações bem definidas do órgão central
mediante os princípios de trabalho em equipe e metodologia específica. Os gestores
(direção, vice-direção, coordenação pedagógica e secretário escolar) e alguns
professores eram capacitados na metodologia do projeto e lhes caberia atuar como
multiplicadores para os demais membros da comunidade escolar.
Os recursos financeiros recebidos pelo FUNDESCOLA para a execução das
ações tinham prazo determinado e era de responsabilidade do gestor realizar, ao
final do processo, a prestação de contas quanto à execução das ações à equipe
específica de acompanhamento, constituída por membros da Secretaria de
Educação de cada Estado e município.
Inicialmente, o PDEb foi implementado nas escolas que atendiam à clientela
referente ao ensino fundamental, através do FUNDESCOLA, mas logo foi ampliado
para as de ensino médio, através do Projeto Bahia. Ambos possuíam os mesmos
princípios embasadores, assim como a origem das verbas, isto é, do Ministério da
Educação. Estes projetos possibilitaram a melhoria organizacional das escolas tanto
do ensino fundamental quanto do médio, que até então não possuíam verbas
específicas para o aperfeiçoamento dos seus recursos humanos e materiais.
Em Salvador, muitas escolas estaduais conseguiram efetuar a compra de
materiais tanto de capital quanto de custeio, adequar os prédios escolares,
promoverem cursos internos de formação continuada para professores mediante as
necessidades evidenciadas para a instituição pela comunidade escolar.
Quanto à metodologia de trabalho do PDEb para todas as escolas estaduais,
era única e definida pelas orientações disponibilizadas pelos especialistas do MEC e
seguia os princípios do planejamento estratégico e participativo. O plano era global e
sua organização era estruturada previamente pelo projeto, contemplando as
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seguintes etapas: preparação, análise situacional da escola, definição da visão de
futuro, plano de suporte estratégico, execução, acompanhamento e controle.
A metodologia aplicada estrategicamente, como solicitava as orientações do
plano, possibilitou à instituição organizar bases para práticas da gestão do
conhecimento, uma vez que traz à tona o diagnóstico da escola, com seus pontos
fortes e fracos nos âmbitos pedagógicos e administrativos, a fim de estabelecer
ações executáveis para toda a organização escolar. Para tal, envolvem-se a cultura
organizacional, as práticas gestoras, as relações com a comunidade escolar, o
tratamento das informações e a quantificação dos resultados através das metas e
indicadores estabelecidos para cada ação determinada.

PDE b

PLANO DE
SUPORTE
ESTRATÉ
GI
CO

VISÃO
ESTRATÉ
GICA

VALORES
VISÃO DE
FUTURO

MISSÃO

OBJETI
VOS
ESTRATÉ
GI
COS

ESTRATÉ
GIA

METAS

PLANO DE
AÇÃO

Figura 05 – Organograma do PDE
Fonte: SOBRINHO, José do Amaral (2001)

Diante desta estrutura, cabia às unidades escolares o desenvolvimento das
ações desde a preparação até a implementação do plano mediante a disposição a
seguir:
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PDEb

1ª ETAPA
Preparação

2ª ETAPA
Análise
Situacional

3ª ETAPA
Definição da
Visão
Estratégica e
do Plano de
Suporte
Estratégico

4ª ETAPA
Execução

5ª ETAPA
Acompanha
mento e
Controle

Figura 06 – Etapas da elaboração e implementação do PDE
Fonte: SOBRINHO, José do Amaral (2001)

Nas escolas, cada membro da comunidade escolar tinha sua função e
importância, sendo a liderança de todo o processo de responsabilidade dos gestores,
junto ao grupo de sistematização, que deveria ser constituído por representantes de
cada segmento da escola, com a responsabilidade de direcionar, coordenar e
acompanhar os trabalhos de forma a garantir a participação efetiva e eficaz de todos
na unidade escolar. Cabia ao colegiado escolar, com representação no grupo de
sistematização, verificar a pertinência das metas e a aplicação das verbas
destinadas a cada ação.
Neste processo, eram realizadas assembléias com a comunidade escolar e
reuniões setoriais para levantar a situação real da escola, através do preenchimento
de questionários enviados e posteriormente analisados pelo órgão central – SEC.
A implantação do PDEb nas escolas públicas estaduais, especificamente em
Salvador, promoveu uma alavancada na sua organização estrutural interna. Permitiu
às escolas beneficiadas discutirem sua realidade, em uma perspectiva de percepção
focada nos problemas específicos e no estabelecimento de ações cuidadosamente
planejadas de forma participativa e democrática, reforçando a autonomia gestora e a
descentralização das ações e decisões no âmbito escolar. Possibilitou a ampliação
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da comunicação entre os pais e escola, melhoria dos materiais de apoio pedagógico
e administrativo, clima escolar, prática docente, currículo e compra de novos
equipamentos escolares.
Em etapas posteriores de continuidade do Plano de Desenvolvimento da
Escola, houve uma tentativa para a sua informatização, através da criação, em 2005,
do PDEb informatizado. Neste projeto, caberiam às escolas possibilidades para que
seu plano de ação fosse compartilhado, à medida que as informações deveriam ser
inseridas em um programa na web com acesso livre e permissão para intervenções e
comentários.
Entretanto, este PDEb informatizado, segundo a Secretaria de Educação do
Estado da Bahia, não foi ativado pelas escolas assim como não foi dada
continuidade pelo Poder Público, o que levou a não ter a funcionalidade devida.
O

PDEb

permitiu,

em

seu

processo

de

elaboração,

execução,

acompanhamento e avaliação, o exercício, mesmo não destacado, da troca de
saberes no ambiente escolar, uma vez que os participantes contribuíam com seus
conhecimentos e experiências ao analisar o contexto escolar, verificando suas
dificuldades e propondo alternativas de melhoria.
Através da sua metodologia de trabalho, que estabelece ações estratégicas
mediante constatações dos problemas existentes no contexto escolar através da
análise situacional realizada, objetivando o melhor desenvolvimento da instituição, o
PDE abre caminho para a estruturação e aplicação de estratégias que possibilitem
um gerenciamento estruturado e inovador do conhecimento.
Apesar de todos os benefícios que o projeto trouxe aos estabelecimentos
escolares em Salvador, muitas críticas foram tecidas, uma vez que, em seu processo
de elaboração – por parte das equipes de assessoria direta, Gerência de Apoio às
Escolas (GAE) – acompanhamento e análise, enquadrava os planos das escolas em
uma realidade única, um padrão já preestabelecido, limitando muitas vezes ações
suscitadas pelas escolas que as consideravam necessárias à sua realidade e
inserindo outras, de forma a uniformizar os planos de diversas unidades escolares.
O PDEb apresentou uma nova visão de gestão e organização, de forma a
evidenciar uma grande oportunidade inicial ao trazer os integrantes das atividades
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escolares para uma tomada de consciência quanto à necessária estruturação
escolar, em suas práticas administrativas e pedagógicas. Trouxe possibilidades da
gestão em administrar a unidade de forma significativa, em decorrência da abertura
de espaços para discussão e análises participativas gerenciadas com base em
diretrizes reais, que direcionavam as ações. Foi um momento em que se
descortinaram vários problemas que não se queria enxergar, permitindo o exercício e
o cumprimento da LDB no que tange à descentralização e autonomia, pois o poder
de ação era compartilhado no estabelecimento e na execução das práticas
escolares.

3.2.2 Projeto Político-Pedagógico – PPP

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, promulgada em 1996, trouxe a
concepção de construção do Projeto Político-Pedagógico da Escola como um dos
fatores comprobatórios da sua autonomia e democracia das ações, criando
possibilidades para a tomada de decisão e ações descentralizadas, desde que fosse
elaborado e executado de forma participativa e democrática, respeitando as
diferenças e concepções dos sujeitos integrantes do contexto da instituição escolar.
Este documento deveria ser elaborado pela comunidade escolar local ou seus
representantes em conselhos ou equivalentes, de forma a refletir a sua identidade
em bases teóricas, epistemológicas, administrativas e pedagógicas, evocando como
ponto de partida cada realidade constituída pelos saberes e experiências dos que a
compõem, enfim a cultura organizacional que cada unidade escolar detém, a qual,
por sua vez, deve ser ouvida e respeitada.
Esta cultura deve constituir a base para a estruturação e organização do
instrumento documental, em suas práticas pedagógicas e administrativas, cabendo
ao seu gestor ter conhecimento e respeito para que possa direcionar os seus
membros para o trabalho e a conquista dos objetivos da instituição.
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Desta forma, tomar-se-á o Projeto Político-Pedagógico – PPP aqui como um
instrumento intencional, de compromissos e intenções definido coletivamente, que
reflete a vida da escola nas suas dimensões política e pedagógica, substanciada por
ações administrativas. Um documento vivo, repleto de significações teóricas e
práticas que caracterizarão e farão cumprir o princípio democrático e autônomo da
gestão, bem como a possibilidade do estabelecimento de concepções e estratégias
permissivas às práticas da gestão do conhecimento.
O PPP permite o abandono do individualismo pedagógico, da fragmentação
na produção do conhecimento e do trabalho, assim como do controle hierárquico
para abrir as portas para a efetivação das novas possibilidades de ação, concepções
e práticas acerca do conhecimento nas práticas escolares. Ele é uma nova forma de
organizar essas práticas, possibilitando o trabalho de uma organização de
aprendizagem pautado na construção dialógica. É neste documento que as práticas
gerenciais do conhecimento devem ser estabelecidas.
Nas palavras de Gadotti (1994, p. 579 apud VEIGA, 1995, p. 12):
Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro.
Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se,
atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em
função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o
presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a
determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação
possível, comprometendo seus autores.

O Projeto Político-Pedagógico da Escola é um documento amplo, norteador de
ações e deve contemplar a dimensão pedagógica, política, administrativa, financeira
e jurídica, sendo que as duas primeiras surgem como maior importância e
representatividade. A dimensão política é fundamental, citando Freire (1987), a
educação é um ato político e envolve interesses e idéias de inserção social.
A dimensão pedagógica traz em si a discussão das teorias educacionais, em
suas concepções filosóficas e epistemológicas, as práticas metodológicas, os valores
e requisitos da sociedade, os pilares da educação, o processo ensino-aprendizagem,
o currículo, o tratamento dado ao conhecimento, à cultura organizacional, à prática
docente, às ações coletivas, o envolvimento da comunidade, os espaços escolares e
sua utilização pedagógica.
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Na dimensão administrativa volta-se para os aspectos físicos e materiais, a
organização dos ambientes de aprendizagem, o tipo de gestão adotada, a
composição das equipes escolares, o nível de organização e qualificação e formação
continuada dos professores e gestores.
A financeira dirige-se para os recursos financeiros recebidos ou obtidos pela
escola e a forma de utilização mediante a definição das necessidades da escola e
sua relação com o aspecto pedagógico.
Na dimensão jurídica, encontram-se as relações da escola com a sociedade e
as esferas do sistema público de ensino, assim como a observância e respeito às
diretrizes legais que lhe dão suporte.
Cabe à escola, na sua construção, contemplar, de forma interligada, estas
dimensões para que se tenha garantia da qualidade na instituição e que assim possa
ter possibilidades de ir além da simples transmissão maciça de conteúdos, mas
trabalhando com os conhecimentos historicamente construídos pela humanidade e
com a construção de novos saberes tanto individuais quanto coletivos.
A abordagem do PPP, como instrumento norteador coletivo e inovador das
ações escolares, o legitima e permite a relação entre o que já está instituído e o
instituinte na organização, dando-lhe caráter democrático e autônomo. Ele necessita
ter claro o direcionamento epistemológico, pedagógico, administrativo e político a
seguir, embasando-se nos princípios de igualdade, qualidade, gestão democrática,
liberdade, valorização do magistério, organização curricular e relação escolacomunidade.
Caberá ao gestor garantir que tais princípios sejam norteadores de todo o
processo de elaboração e implementação e que todos os envolvidos abandonem a
visão fragmentada de agir e adotem uma postura integrada e coletiva, para que haja
uma constante troca de experiências e conhecimentos e no seu produto transpareça
os saberes coletivos, permitindo aos sujeitos sentirem-se partes do todo.
Entretanto, esta função não se apresenta como uma tarefa fácil de ser
executada, pois o gestor depara-se constantemente com a insatisfação e
desinteresse de muitos participantes da comunidade escolar. Isso é agravado pela
presença de uma variedade de culturas que constituem a instituição, decorrendo de
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diferentes objetivos, trazidos por cada membro constituinte desta realidade. Assim,
tais situações tornam a garantia de ações coletivas e integradas de difícil execução
para o gestor escolar.
A exigência, por parte Secretaria Estadual de Educação da Bahia, para a
elaboração e aplicação do PPP nas escolas não é recente; ela vem sendo trabalhada
desde as definições federais quanto à sua necessidade como documento legal,
refletor dos princípios de democratização, autonomia e descentralização nas escolas
públicas de Salvador. Desta forma, são instituídos grupos nas Diretorias Regionais
de Educação – DIREC 1A e 1B – que abarcam as escolas de Salvador, objetivando
dar apoio e analisar os projetos elaborados por elas.
O PPP, como um instrumento que possibilita a garantia de certos graus de
autonomia, democracia e descentralização para a instituição escolar, abre caminhos
para que a organização seja administrada de forma compartilhada, em todos os seus
aspectos administrativos, pedagógicos, de estrutura física e recursos humanos.
Através dele, torna-se possível que seja real e conhecida a identidade da escola e
seu nível de autonomia, mesmo que seja relativa, como já se analisou em capítulo
anterior, uma vez que retrata a missão, valores, filosofia de trabalho, currículo,
ações, diretrizes administrativas, pedagógicas e financeiras. Enfim, traz o perfil da
escola em sua totalidade democrática.
Segundo Veiga (1995, p. 92):
Um projeto político-pedagógico corretamente construído não garante à
escola que a mesma se transforme magicamente em uma instituição de
melhor qualidade, mas certamente permitirá que seus integrantes tenham
consciência de seu caminhar, interfiram em seus limites, aproveitem melhor
as potencialidades e equacionem de maneira coerente as dificuldades
identificadas. Assim será possível pensar em um processo de ensinoaprendizagem com melhor qualidade e aberto para uma sociedade em
constante mudança; a escolar terá aguçados seus sentidos para captar e
interferir nessas mudanças.

Portanto, o Projeto Político-Pedagógico é um dos documentos legais da
escola e reflete a visão e o tratamento que é dado ao conhecimento, nas suas
estratégias de gerenciamento, bem como cria espaços para possibilidades de instituir
uma gestão compartilhada e democrática, estabelecida pela Secretaria de Educação
da Bahia, mediante as diretrizes legais do Ministério da Educação.
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3.2.3 Regimento Escolar

Garantida a identidade da escola em sua totalidade de ações, diretrizes e
procedimentos

via

Projeto

Político-Pedagógico,

é

necessário

que

sejam

regulamentadas através de “regras ético-normativas que sustentem a organização
escolar” (SANTIAGO apud VEIGA, 1995, p. 168). Será o Regimento Escolar – RE o
instrumento que estabelecerá regras claras de como proceder e agir para que os
objetivos sejam alcançados; tornará oficial e legal a proposta da escola, perante seu
órgão mantenedor e a comunidade escolar e local. É um documento que não deve
se desvirtuar das concepções já estabelecidas do Projeto Político-Pedagógico, uma
vez que este representa o desdobramento dos documentos anteriormente
analisados.
O RE deve conter a estrutura organizacional20 da escola, ou seja, as
determinações, normas, regras de convivência, igualdade e respeito na diversidade,
organograma da escola formado pelos setores hierárquicos com suas atribuições, a
diferenciação das atividades de cada cargo, o ponto de integração das atividades, as
concepções de homem, sociedade, educação e espaço educativo; deve ainda
explicitar o sistema administrativo com a postura gestora e formas de gerenciamento
e as relações de poder, enfim, a organização legal de toda a instituição escolar não
relegando as suscitações da sociedade quanto à formação do cidadão.
É neste documento que se estabelece o seu organograma. Atualmente, as
escolas públicas de Salvador obedecem a uma hierarquia que predispõe
estritamente conexões entre os setores; por seu turno, a estes são designadas
atribuições que muitas vezes não se apresentam do conhecimento da coletividade,
configurando uma instituição formada por profissionais que trabalham em prol de
objetivos específicos e pessoais e não comungam dos interesses da instituição,
como mostra a figura a segui

20

“Uma estrutura estabelecida, na qual os indivíduos que a compõem adotam determinadas condutas
específicas para atingir os objetivos organizacionais” (DIAS, 2008, p. 148).
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Conselho da
Escola

Setor Técnicoadministrativo:
secretaria escolar,
serviços de
zeladoria, limpeza,
vigilância e
multimeios

Direção

Setor Pedagógico:

- Direção por
turno.

-Coordenação Pedagógica
- Conselho de Classe

Professores
Alunos

Pais e Comunidade
-APM

Figura 07 – Organograma Básico de Escolas
Fonte: Adaptado de Libâneo
(2004)

Enfim, o regimento escolar constitui o documento que regulamenta as mais
diversas questões legais da organização escolar, estando em conexão direta com o
PPP e o PDEb. Deve estar orientado pelos princípios de diversidade, diferença,
contextualização e subjetividade, é ele que respalda as ações internas da instituição
diante dos órgãos e entidades externas à unidade escolar, de forma que ela
necessita estar embasada nas legislações superiores, como a Constituição Federal e
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, bem como leis, estatutos, portarias e
decretos estipulados pelas instâncias superiores.
É o regimento que define a organização da instituição, é ele que, em um
direcionamento burocrático, dará a sustentabilidade legal, pois normatiza as ações
dos diversos setores para as possíveis práticas de GC na instituição, desde a
organização do organograma, em uma perspectiva de um sistema aberto com
possibilidades de conexão dos setores para a circulação livre dos conhecimentos.
Pode-se chegar a pensar em um organograma que permita ligações, abortando a
constituição de setores fechados, onde um profissional não possa perpassar ou
contribuir com as ações dos outros.
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Para isso, é preciso que a organização deste documento seja feita mediante a
participação da comunidade escolar em sua máxima, para que haja consonância
com os valores e anseios de todos, não deixando de lado o embasamento nas
diretrizes legais, adotando, inclusive, uma visão estruturada que possibilite relação
interativa onde os saberes de cada um possam circular livremente entre os setores e
que todos tenham ciência das competências individuais e coletivas.
Como sintetiza a figura abaixo, uma organização de documentos legais, fortes
e que deem sustentabilidade na execução de ações que permitam que o
conhecimento possa ser público e bem gerenciado em prol da conquista do sucesso
educativo, de forma a atender ao perfil de uma sociedade, baseada no conhecimento
científico e tecnológico, que privilegia a aprendizagem ao longo da vida de forma
coletiva, permite a circulação do conhecimento produzido em consonância com a
troca de experiências trazidas por cada indivíduo e que suscita uma postura de
pesquisador contínuo é que deve servir de base para as concepções adotadas nos
instrumentos que regem as práticas escolares.
DOCUMENTOS LEGAIS QUE DIRECIONAM A
INSTITUIÇÃO ESCOLAR

O PDE, PPP e Re refletem a concepção embasadora da
instituição e o perfil e práticas da GC na instituição escolar.

O
RE
representa
a
organização legal e estrutural
da escola, pois constitui um
conjunto de regras éticonormativas.

Como a GC pode contribuir
para a Inovação Institucional
na Gestão Administrativa e
Pedagógica no Ensino Básico
na Escola Pública?

O PDE é um plano estratégico
coordenado pela gerência da
escola e elaborado pela
comunidade escolar visando a
garantir maior eficiência e
eficácia nos processos da
instituição.

O PPP tem presente em sua elaboração e aplicação
características de intencionalidade, coletividade,
autonomia, descentralização, democratização, foco no
conhecimento e gestão compartilhada.
Figura 08 – Mapa conclusivo dos itens 3.3, 3.4 e 3.5
Fonte:
pesquisadora

Elaborada

pela
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4 A GESTÃO DO CONHECIMENTO NA INSTITUIÇÃO ESCOLAR: ESTRATÉGIAS
E INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO

Para se tratar da gestão do conhecimento na instituição escolar, fez-se
necessário conhecer um pouco do que a embasa na visão de alguns autores que
versam acerca do tema: sua origem, conceitos, funcionalidade e o contexto no qual
surgiu também o perfil do gestor capaz de liderá-la, bem como a realização de uma
análise acerca dos documentos que a norteiam a fim de que se possa, como base a
tais conhecimentos, fortalecer o diálogo em busca de estratégias e indicadores que
estabeleçam e guiem as práticas da gestão do conhecimento em uma instituição
escolar.

4.1 AS SETE DIMENSÕES DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NA INSTITUIÇÃO
ESCOLAR

O termo “gestão do conhecimento” não é realidade comum nas práticas
escolares, neste caso, das escolas públicas estaduais de Salvador; quando ocorre tal
referência é em caráter muito superficial e relacionada aos recursos tecnológicos
como computador, televisão, vídeo, DVD e outros, muito embora esteja presente em
todos os setores da organização de forma casual e desconectada, escondida nos
problemas diários e a perder sua funcionalidade para o desenvolvimento da
instituição.
A sua essência, como prática gerencial, está relacionada às possibilidades de
geração, identificação, validação, disseminação, compartilhamento, proteção e uso
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dos conhecimentos estratégicos (TERRA, 2005), o que, muitas vezes, não é
reconhecido pela comunidade escolar, apesar da GC, na instituição, abranger todos
os setores da escola em seus aspectos administrativos e pedagógicos bem como
todo seu arranjo organizacional, aqui analisado como toda a forma em que o
contexto escolar interno está organizado, com sua estrutura física, administrativa,
pedagógica, seu organograma, planos de ação e instrumentos norteadores.
Nas organizações escolares, a GC implica uma mudança não só estrutural –
ou a introdução das tecnologias da informação e do conhecimento na organização –
mas também no seu caráter comportamental e cultural. Vem como auxílio para que
se torne mais presente nas possibilidades da organização, pelo fato de suas ações
administrativas e pedagógicas não se constituírem somente um espaço onde os
aprendizes adquirem os conhecimentos produzidos pela humanidade através das
suas transformações culturais, mas, sobretudo, por tornar possível que ao sujeito
epistêmico sejam dados acessos às alternativas para que novos conhecimentos
sejam produzidos, fazendo uso do cabedal de experiências pessoais e coletivas que
cada um construiu ao longo da sua vida.
É lacônico que a escola não seja mais lembrada como o “Aparelho Ideológico
do Estado” (AIE), como denominou Althusser (2005), a instituição reprodutora dos
conhecimentos e das relações materiais e sociais, assim como, segundo Bourdieu
(2005), um instrumento que se não reproduz, reforça e contribui para as
desigualdades sociais. Mas sim uma instituição que faça uso da educação como um
caminho, um fator de desenvolvimento e transformação individual e social através da
produção e disseminação de conhecimentos em uma perspectiva inovadora, através
de um processo mediado que privilegie as experiências pessoais e coletivas na
busca pelo desenvolvimento.
A gestão escolar, apesar das novas diretrizes legais que produziram
mudanças na concepção e práticas gestoras desde a década de 90, com finalidades
de adequá-las ao contexto social globalizado, ainda apresenta influências em
ideologia que enfatizam a visão fragmentada e disciplinar do conhecimento em um
caráter autoritário, em que as normas burocráticas permanecem sendo vistas como
irrefutáveis e inflexíveis; isso reflete na concepção pedagógica da instituição,
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principalmente nas formas de gerir o conhecimento e o uso errôneo das ferramentas
tecnológicas, o que vem a dificultar a implantação de estratégias da gestão do
conhecimento.
Assim, deve-se constituir como preocupação constante a adoção de práticas
gerenciais caracterizadas pela atitude reflexiva, respaldada pela pesquisa e
possibilidades de inovação, de forma a fazer do espaço educativo um lugar de
aprendizado constante, que possibilite uma nova relação com o conhecimento.
Esta postura remete à instituição a exigência de ações embasadas na gestão
do conhecimento. Assim, torna as práticas imbuídas de um caráter democrático e
participativo, com uma cultura escolar que permita a inovação21, através de práticas
de experimentações e avaliação constantes, com o trabalho nas equipes
multidisciplinares, assim como a utilização de espaços apropriados que venham a
possibilitar a criação, troca e disseminação de conhecimento nas diversas áreas do
saber, e a organização de sistemas com acesso generalizado aos mesmos e a
utilização de programas para estímulos de formação pessoal e profissional.
A gestão do conhecimento tende ainda a trazer à tona na escola a “cultura do
conhecimento”, pois a sua criação depende muito das condições adotadas pela
instituição, sendo necessário um conjunto de mudanças nas ações e práticas
devidamente administradas pelos seus gestores, pois, “uma efetiva cultura do
conhecimento depende do estímulo ao aprendizado, à criatividade e à inovação no
contexto organizacional” (VIEIRA, 2003, p. 136).
Sua implementação caracteriza a redução dos pensamentos e ações
autoritários reforçados pela hierarquia, uma vez que traz a fluidez das informações
de forma rápida, precisa e acessível aos seus receptores; assim, facilita o reforço às
práticas

democráticas

e

participativas

nas

relações

de

trabalho,

com

o

compartilhamento das responsabilidades e descentralizações de poder. Estas ações
serão refletidas também nas práticas pedagógicas instituídas, que persistem em
deslocar-se das exigências da sociedade do conhecimento e da aprendizagem, que

21

A inovação em seu caráter mais administrativo que tecnológico, pois se volta para a implantação de
mudanças na estrutura organizacional e em seus processos administrativos (DIAS, 2008).

89

urgem pela formação de sujeitos aprendizes que sejam capazes de gerir seu
processo de conhecer e aprender.
Não se pode ter a GC na escola como algo totalmente novo, que provocará
alterações em tudo o que já existe na organização, configurando como errado, em
sua totalidade, o que já está em prática e como certo, as novas abordagens. As
estratégias de gestão escolar já são presentes no contexto legal e prático há muitas
décadas, passando sempre por inúmeras mudanças de perfil: autoritário ou
democrático. O trato com o conhecimento deve ser o ponto central da instituição, o
qual, por sua vez, também já vem sendo embasado por diversas teorias
epistemológicas e tendências pedagógicas. Isso torna as estratégias da gestão do
conhecimento algo que pode ser caracterizado como inovação; são justamente as
rupturas causadas no que já está instituído, de forma a intervir na cultura do
conhecimento e no desenvolvimento pessoal e institucional.
A gestão do conhecimento deve embasar o gestor na efetivação de práticas
inovadoras, criativas e de integração aos grupos envolvidos, que valorizem a cultura
organizacional e possibilitem a produção de novos conhecimentos, dispondo de
mecanismos facilitadores na formação de sujeitos pesquisadores – produtores e não
somente receptores dos saberes prontos e acabados.
No entanto, para o efetivo sucesso da gestão do conhecimento nas
instituições escolares e para que estas possam ser vistas como organização da
aprendizagem,

é

categórico

que

não

permaneçam

em

uso

estratégias

organizacionais e de aprendizagem sustentadas nas características presentes na era
industrial, com a GC a exercer simplesmente um papel de controle e direcionamento
estratégico dos processos, planos, programas e pessoas. Ao contrário, ela deve
estar sustentada por abordagens que ultrapassem tais posturas, de maneira a
valorizar os pilares defendidos atualmente para o ambiente de aprendizagem
escolar.
A organização escolar que aprende, precisa estruturar processos e rotinas,
estabelecer funções aos seus membros a fim de que viabilizem a identificação e a
democratização do conhecimento relevante, pois este precisa ser disseminado para
ser discutido pela coletividade quanto à sua viabilidade de organização.
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Não basta somente proporcionar nos ambientes educacionais, neste caso as
escolas públicas estaduais de Salvador, tecnologias da informação e comunicação,
mas primordialmente momentos, ambientes e estratégias de aprendizagem. É
lacônico que as escolas sejam organizações de aprendizagem, com capacidades de
auto-aperfeiçoamento e auto-aprendizagem entre os profissionais que formam os
grupos de trabalhos (GT) em rede, assim como gerar práticas de GC como
metodologia de trabalho gerencial, em virtude do favorecimento à produção e
disseminação do conhecimento, com centralidade no trabalho integrado.
A escola, por sua concepção, objetivos e suas funções intrínsecas, já constitui
uma organização que aprende; no entanto, o embasamento teórico é o que
diferencia no que tange à sua prática.
Ao se tomar como base a concepção trazida por Peter Senge, em sua obra “A
Quinta Disciplina” (2006) e, posteriormente, “Escolas que Aprendem” (2005), as
organizações de aprendizagem devem ter características de caráter democrático e
participativo, onde os indivíduos participantes são envolvidos em atividades
cooperativas e de integração em prol de construções coletivas de conhecimento e
seu compartilhamento, bem como a geração de inovações. Para Senge (2006, p.
39):
O que distinguirá fundamentalmente as organizações que aprendem das
“organizações controladoras“ e autoritárias tradicionais será o domínio de
determinadas disciplinas básicas. Por isso, as “disciplinas da organização
que aprende” são vitais.

Para isso, elas devem ser trabalhadas mediante o desenvolvimento de cinco
disciplinas básicas como mostra a figura abaixo:
Domínio Pessoal

Modelos Mentais

Visão Compartilhada
CINCO DISCIPLINAS

Aprendizagem em
Equipe

Pensamento Sistêmico

Figura 09 – Diagrama das cinco disciplinas
Fonte: Elaborado pela pesquisadora segundo Senge (2006)
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Senge (2005, p. 47) traz a disciplina do domínio pessoal como “uma série de
práticas que ajudam as pessoas – crianças ou adultos – a manter seus sonhos,
enquanto cultivam uma consciência da realidade atual que rodeia.” Essa prática se
baseia no autoconhecimento, as pessoas aprendem a clarear e aprofundar seus
próprios objetivos, a concentrar esforços e a ver a realidade de uma forma objetiva.
Ele vai além das competências e habilidades individuais, tende a ultrapassar a
dimensão do ter e se prolongar para a utilização prática e conquista dos objetivos
previstos. “O domínio pessoal sugere um nível especial de proficiência em todos os
aspectos da vida – pessoais e profissionais” (SENGE, 2006, p.170).
Os indivíduos que possuem domínio pessoal são capazes de viver em
constante processo de aprendizagem, pois veem além da realidade em que se
encontram inseridos, não têm medo da mudança e o utilizam como mecanismo
propulsor para o crescimento pessoal e social de si mesmo e do grupo, pois ele
permite que crenças, valores e aptidões sejam explorados e experimentados.
Já os modelos mentais consistem em idéias, generalizações e imagens que
influenciam o modo como as pessoas veem o mundo e como questioná-lo. Eles são
caracterizados como tácitos, por aparecerem sempre de modo muito superficial e de
difícil percepção e concretude, no entanto, são ativos e refletem na forma de agir das
pessoas, que normalmente buscam experiências que reforcem seus modelos
mentais, sendo constantemente necessária a adoção de práticas que permitam a
troca freqüente entre os participantes.
Esta disciplina tem como tarefa principal fazer com que as suposições e
atitudes tácitas sejam trazidas à superfície para as pessoas poderem analisá-las
mediante o novo. Pode tanto representar o ponto de partida para a mudança, como o
seu impedimento, pois promove a quebra de padrões. Seu grande desafio consiste
justamente em fazer com que eles possam ser trazidos à tona, para fins de análise,
evitando que somente atitudes e pensamentos estruturados e tidos como imutáveis
sejam reforçados,

bloqueando a evolução de novos paradigmas emergentes de

forma a trazer situações que impedem processos crescentes de mudança.
Para estes modelos mentais serem trabalhados torna-se necessária a
presença de uma visão compartilhada no grupo, quanto às situações existentes.
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Para Senge (2005, p. 54), a visão compartilhada “é um conjunto de instrumentos e
técnicas para alinhar todas essas aspirações desencontradas em torno de coisas
que as pessoas têm em comum, neste caso sua conexão com a escola”. Ela traz
para a organização possibilidades de desenvolvimento do trabalho integrado,
deixando-o mais efetivo, pois todos do grupo tendem a comungar de um mesmo
propósito, compartilham dos mesmos desejos, têm um objetivo comum e buscam
estratégias para o seu alcance.
Entretanto, a existência de uma visão compartilhada em uma organização é
difícil de constatar, o que não acontece com a visão pessoal; na maioria das vezes,
cada pessoa possui uma visão e tenta impor a todos que quase sempre assumem
atitudes de aceitação. Segundo Senge (2006, p. 234), “uma visão compartilhada
conta com o verdadeiro comprometimento de muitas pessoas, pois reflete a visão
pessoal de cada uma delas.” Assim, o gestor deve ter o cuidado de não deixar de
lado as visões pessoais, mais sim tê-la como ponto de referência para construir a
visão compartilhada da instituição, criando possibilidades para uma aprendizagem
em equipe.
Em Senge (2005, p. 54):
A aprendizagem em equipe é uma disciplina de práticas projetada, ao longo
do tempo, para fazer com que as pessoas de uma equipe pensem e ajam
juntas. Os membros de uma equipe não precisam pensar “igual” – de fato, é
improvável que isso aconteça. Porém, com a prática regular, podem
aprender a ser eficazes em conjunto.

Atualmente, o trabalho em equipe vem sendo focado como a base para a
produção do conhecimento em toda organização aprendente. Esta estratégia da
construção em grupo deve ser conectada pelas interações entre os membros
formadores; estes precisam comungar das mesmas visões, precisam estar em
constante processo de aprendizagem e serem detentores do seu domínio pessoal
para que o diálogo aconteça sem barreiras, e a capacidade dos membros do grupo
em propor idéias e participar da elaboração de uma lógica comum seja respeitada e
utilizada no processo de aprendizagem, de forma que, nesses casos, as habilidades
coletivas sejam maiores que as habilidades individuais.
E para integrar estas disciplinas, Senge (2005) trouxe o pensamento sistêmico
como um conjunto coerente de teorias e práticas, evitando, assim, que cada uma
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seja vista de forma isolada. Ele consiste em um modelo conceitual, composto de
conhecimentos e instrumentos que visam a melhorar o processo de aprendizagem
como um todo; permite um olhar para cada parte dos elementos constituintes do
sistema, é o estudo da estrutura do sistema, assim como uma análise da estrutura
como um todo, sem, no entanto perder a visão de totalidade. “A disciplina do
pensamento sistêmico proporciona uma forma diferente de olhar os problemas e os
objetivos – não como eventos isolados, mas como componentes de estruturas mais
amplas” (SENGE, 2005, p. 57).
Com essa visão de estrutura organizacional tendo bases não burocráticas, o
trabalho em equipe, a descentralização das ações, a organização em rede22, a
formação em serviço dos trabalhadores e os novos sistemas de avaliação
profissional são parâmetros que tendem a se adequar às práticas de GC.
Transformar a instituição escolar em uma organização de aprendizagem não
se restringe simplesmente à execução de reformas e implantação de novos
programas, mas em ter o foco no conhecimento e na aprendizagem, com estratégias
eficazes para seu gerenciamento. Para que a escola seja enquadrada na visão de
Senge (2005), como uma “organização de aprendizagem”, não é tarefa fácil, em
virtude da hereditariedade de costumes da era industrial, onde predominavam o
conhecimento compartimentalizado e a diferenciação entre aquele que aprende e
aquele que não aprende. O centro da aprendizagem era a sala de aula; o detentor do
saber, o professor, e a organização estrutural, dividida em funções específicas sob a
gerência autoritária do diretor.
A escola pode ser constituída como organização aprendente, porque se
apresenta como um
sistema flexível e gerador de conhecimentos, que estimula a aprendizagem
colaborativa entre seus membros e, neste sentido, a capacidade de
aprendizagem da própria comunidade, na medida em que aprende a refletir
sobre os processos de construção do conhecimento (DIAS et al. 2000, p.
361 apud BONILLA, 2005, p. 65).

As escolas devem trabalhar em busca de práticas embasadas teoricamente
em princípios que respondam aos anseios da atualidade, tanto no que se refere ao
22

São aqueles que permitem uma maior flexibilidade e articulação nas ações e produções (DIAS,
2008).
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seu gerenciamento, quanto aos aspectos pedagógicos, de forma a ampliar e
aperfeiçoar suas estruturas e processos que deem sustentação aos sujeitos
envolvidos para desenvolver possibilidades de aprender em seu próprio ambiente
profissional, para que, dotados de capacidade para agir e interagir na coletividade,
eles possam ter a visão do todo e da inter-relação de suas partes. Enfim, sujeitos
possuidores de uma visão clara sobre o ambiente organizacional e sendo capazes
de responder diante dos novos paradigmas emergentes mediados pelas rápidas
mudanças e solicitações ocorridas no contexto interno e externo à organização.
Verificam-se no contexto empresarial alguns direcionamentos que auxiliam no
estabelecimento da sua estrutura organizacional, de maneira a promover práticas da
GC, com o intuito de tornar eficaz seu processo de aplicação. Terra (2005), em sua
visão sobre GC, estrutura-a em sete dimensões, sendo que em cada uma delas
apresenta instrumentos humanos e/ou materiais que precisam ser utilizados, com o
intuito de promover a eficácia do seu processo de aplicação. Estes critérios de
organização podem ser analisados também à luz da instituição escolar, tendo em
vista incrementar de forma precisa e produtiva o seu processo de gerenciamento.
São eles:

Fatores Estratégicos e
a Alta Administração

Estrutura
Organizacional

Cultura e Valores
Organizacio
nais

Dimensões da Gestão
do Conhecimento
Administração de
Recursos Humanos

Aprendizagem com o
Ambiente

Sistemas de
Informação

Mensuração dos
Resultados

Figura 10 – Diagrama das dimensões da gestão do conhecimento
Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base em Terra (2005)
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4.1.1 Dimensão 1 – Fatores estratégicos e papel da alta administração

Esta dimensão evidencia a importância da liderança e do planejamento
estratégico para o desenvolvimento das ações no processo de GC nas organizações.
O papel do gestor ou diretor, no caso das escolas, a maneira com que direciona as
ações, os princípios embasadores, sua concepção filosófica e epistemológica são
decisivos para o desenvolvimento das atividades na organização. Ele precisa
possibilitar caminhos para que todos os setores que compõem a estrutura
organizacional estejam envolvidos na elaboração dos planos e execução das ações
para que ocasionem bons resultados. Além disso, precisa adotar comportamento
democrático e participativo na estruturação das ações escolares contidas nos planos
em sua larga extensão, suas decisões devem ser compartilhadas, pois, desta forma,
ganham maior credibilidade e maiores possibilidades de acertos.
No processo de organização, deve-se ter uma visão direcionada para a área
do conhecimento em que a comunidade escolar definiu focar, assim como a
estratégia utilizada para a produção, disseminação e compartilhamento deve ser do
conhecimento de todos. O plano estratégico da instituição escolar, estabelecido
pelos seus documentos norteadores, deve estar plenamente definido, com metas,
competências e objetivos claros e do conhecimento de todos, convidando-os para
serem ativos na reunião de esforços para o processo de aprendizado.
Segundo Terra (2005, p.116) “a necessidade de se criar conhecimento numa
base contínua e de descentralizar e acelerar o processo de tomada de decisões tem
profundas implicações para os líderes”. Estes devem assumir uma postura
democrática

na

instituição,

possibilitando

o

estabelecimento

de

ações

descentralizadas que permitam o acesso dos membros da comunidade escolar aos
processos de gerenciamento do conhecimento, garantindo, assim, o sucesso da
organização.
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4.1.2 Dimensão 2 – Cultura e valores organizacionais

Quando se fala em cultura e valores organizacionais, vem à mente um
conjunto de experiências individuais e coletivas de um ou diversos grupos de
indivíduos, mas para o qual, muitas vezes, não se atribui a devida importância. Neste
capítulo, trata-se da importância que deve ser atribuída à cultura organizacional e
aos valores que circulam em uma organização, principalmente neste caso, das
escolas públicas estaduais, para a construção de uma identidade própria que reflita a
presença pessoal e coletiva daqueles que a compõem.
Para Terra (2005, p.120), “a cultura organizacional pode ser entendida pelas
normas e valores que ajudam a interpretar eventos e avaliar o que é apropriado e
inapropriado.” Estas normas e valores, surgidos das relações, das trocas nos
momentos de interações, nos grupos, irão dar vida às organizações, são deles que
os conhecimentos surgem e ancoram a estrutura organizacional. Cabe aos gestores
estimular tais práticas, garantindo ambientes propícios para a produção de idéias e
inovações constantes.
Terra (2005) evidencia alguns elementos considerados significativos para o
entendimento da cultura organizacional: características de ambientes e culturas
criativas, a perspectiva dos funcionários quanto às normas e valores que circulam na
organização, confiança e compartilhamento de conhecimentos, estímulo ao diálogo,
correto, uso do fator tempo, oferecimento de espaços adequados de trabalho e
comemorações. Tentar visualizar estes elementos no ambiente escolar não constitui
tarefa difícil, mas muitas vezes conflitante, caso os princípios e valores pessoais do
gestor se sobressaiam ao coletivo.
No processo de compartilhamento de conhecimentos é necessário que a
confiança seja atributo presente em todo o ambiente de trabalho, as pessoas
necessitam ser valorizadas em sua competência para poderem compartilhar seus
saberes. O diálogo deve ser estimulado, assim como momentos de troca de
experiências, investimento em tempo, recursos e treinamento do pessoal, sobretudo,
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não se pode esquecer que o trabalhador do conhecimento deve estar inserido em um
ambiente que promova estímulo à produção.
4.1.3 Dimensão 3 – Estrutura Organizacional

A estrutura em que a organização está alicerçada influencia grandemente para
as práticas da GC, sendo evidente que o modelo organizacional hierárquicoburocrático vem a dificultá-las. É necessário, então, que haja quebra de paradigmas,
no que tange às formas de ação, gerência, e a adoção de práticas e mecanismos
mais organizados e não somente mecânicos, como evidencia o quadro abaixo:
Quadro 03 – Diferencial dos sistemas da organização
SISTEMAS MECÂNICOS

SISTEMAS ORGÂNICOS

A ênfase exclusivamente no individual.

Ênfase nos relacionamentos entre e dentro
dos grupos.

Relacionamento: autoridade - obediência.

Confiança e crença recíprocas.

Resistência à divisão de
responsabilidades.

Interdependência e responsabilidades
compartilhadas.

Divisão do trabalho e supervisão
hierárquica rígidas.

Participação e responsabilidades
multigrupais.

Tomada de decisão centralizada.

Amplo compartilhamento de
responsabilidades e de controle.

Solução de conflitos por meio de
repressão.

Solução de conflitos mediante negociação ou
solução de problemas.
Fonte: CHIAVENATO, Idalberto (2003 p.88)

É dentro deste perfil que as organizações devem estar voltadas para o
conhecimento

e

privilegiem

uma

estrutura

organizada,

entretanto,

com

responsabilidades compartilhadas; é aí que se enquadra a proposta das
“organizações que aprendem”, envolvendo o trabalho com as cinco disciplinas,
fundamentais para o sucesso desse novo perfil de organizações voltadas para o
conhecimento. Segundo Senge (2006, p. 167), “as organizações só aprendem por
meio de indivíduos que aprendem.” Estes devem estar conectados em prol da
conquista de um único fim, que deve refletir os desejos individuais e do grupo ao qual
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pertencem, pois o conhecimento somente é produzido de forma integral, assim como
a aprendizagem só se efetiva quando parte e se desenvolve na interação entre
pessoas.
4.1.4 Dimensão 4 – Administração de recursos humanos

Esta dimensão volta-se, sobretudo, para o profissional dentro da organização
e a forma como ele é tratado, as possibilidades de aperfeiçoamento, as estratégias
de valorização utilizadas, a disponibilidade de ambientes de aprendizagem para o
seu desenvolvimento profissional, além do respeito a sua cultura, às experiências e
saberes produzidos para a adequação na utilização da produção de conhecimentos.
A administração dos recursos humanos é um fator de importância suprema no
contexto da GC, uma vez que a sua valorização incide sobre a busca pela inovação
e aprendizagem. O recrutamento, seleção, treinamento, carreira e sistemas de
avaliação e recompensa são, segundo Terra (2005), novas tendências de
valorização do trabalhador, que promovem seu aperfeiçoamento e bem-estar na
empresa.
No contexto escolar, apesar de os recursos humanos não serem recrutados
pelo grupo gestor e sim através de contratos temporários ou concursos públicos, a
sua administração é de competência dos gestores da instituição. Um ambiente de
trabalho propício, com recursos e clima agradável e democrático, com atitudes
compartilhadas, além da utilização de mecanismos de valorização das competências,
deve ser prática constante para o desenvolvimento dos trabalhos e o sucesso da
instituição.
4.1.5 Dimensão 5 – Sistemas de informação

A maneira como as informações circulam – de forma rápida e clara ou
demorada e confusa – e as estratégias que serão utilizadas para a funcionalidade
desta dimensão devem ser preocupação constante da organização.
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É inegável que o avanço tecnológico na área da informática proporcionou a
elevação do poder e das possibilidades dos indivíduos em produzir e disseminar o
conhecimento, de maneira a ampliar um campo onde, no passado, somente se
encontravam dados e informações.
A importância atribuída às tecnologias a partir deste período, para o
andamento dos processos operacionais nas organizações e manutenção no mercado
competitivo, transformou-as, dentro da empresa, em um fator de necessidade
indiscutível, passou-se a tratá-las de forma primordial. É necessária a prática de
mecanismos de implantação dessas inovações, que possibilitem um ambiente
propício, utilização de tecnologia que reflita realmente as necessidades do
empregado e empregador, bem como a aplicação de todas as possibilidades que o
recurso pode oferecer, a fim de não incorrer no risco de se transformarem em
recursos inapropriados, obsoletos, não promovendo as vantagens esperadas.
Para Terra (2005, p. 192),
investimentos em tecnologia da informação não parecem ter uma relação
direta com desempenho empresarial. As empresas que os utilizam de forma
intensa teriam percebido que o imput de informações não se traduz
necessariamente em output de conhecimento...

Em muitas instituições escolares, o sistema de informação não utiliza
largamente os recursos tecnológicos, muitas vezes por não tê-los disponíveis e,
quando os tem, o sistema on-line restringe-se ao envio de mensagens por e-mail e
grupos virtuais, utilizados somente pelo grupo gestor, seja por que os demais sujeitos
da organização não têm acesso ou, quando os tem, não se mostram interessados
em auxiliar para a fluência das informações. No entanto, deve ser preocupação de
todos dinamizarem meios para que estas circulem com maior rapidez, de forma a
facilitar o processo de gerenciamento das ações e compartilhamento dos
conhecimentos.

4.1.6 Dimensão 6 – Mensuração dos resultados

Mensurar

resultados

nunca

se

apresentou

como

uma

tarefa

fácil,

principalmente quando se trata de ativos intangíveis: o conhecimento, competências,
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habilidades e relações. Com a gestão do conhecimento, as empresas buscam utilizar
mecanismos que facilitam a mensuração do capital intelectual e, para isso, em muito
as tecnologias têm sido requisitadas, pois facilitam o seu indicativo.
Os conhecimentos dentro da organização precisam ser mapeados, de modo a
identificar os profissionais e suas competências nas áreas de atuação, para que
possam contribuir no desenvolvimento do ambiente institucional.
Nas escolas, o quadro ainda surge em maior dificuldade. Ele apresenta-se
ainda como desafio para seus gestores e toda a comunidade escolar, uma vez que
trabalham, além da grande diversidade, com a quantidade e a qualidade de
conhecimento. São inúmeras experiências e saberes trocados, produzidos e
disseminados, contando com a ausência de estratégias que podem ser utilizadas e
insuficiência de recursos tecnológicos que venham a auxiliar em sua mensuração.

4.1.7 Dimensão 7 – Aprendizado com o ambiente

Volta-se para a atual necessidade das empresas em utilizar parcerias para
ampliar seu desempenho nos mercados, na medida em que promove trocas de
experiências e consolida aprendizagens com aqueles com quem se relaciona no
processo de geração de conhecimentos.
As escolas, já há algum tempo, saem em busca de auxílio e parcerias de
outras instituições que possam enriquecê-las, tanto em recursos tangíveis quanto
intangíveis, elaborando e executando projetos junto a órgãos das diversas áreas
sociais (universidades, saúde, direito, segurança e outros). No entanto, estas ações,
muitas vezes, não são bem entendidas por ambos os lados, que tentam influenciar
em larga escala as ações no interior das instituições. As práticas devem ser bem
planejadas, tendo claros os seus objetivos, ações e competências de cada grupo
participante, a fim de não provocar troca de papéis na instituição.
Enfim, pode-se verificar que a prática da gestão do conhecimento requer
atitudes gerenciais inovadoras, abertas a mudanças, pois, como dizem Guevara e
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Dib (2007, p. 238), “a evolução nas formas de gestão possibilita o surgimento de
espaços democráticos de compartilhamento do saber, por meio da participação
consciente nas redes de pessoas das organizações”, que envolvam processos de
criação e aprendizado individual, assim como a participação coletiva, esforço
organizacional e bases sustentadas em normas formais e informais.
É adequado que, inicialmente, se verifiquem os reais problemas existentes na
organização escolar, os conhecimentos que circulam e os projetos já existentes, pois
as ações para a utilização das práticas da GC devem iniciar pelo que já está disposto
e com a infra-estrutura existente, assim como os profissionais e as equipes de
trabalho precisam estar convencidos a contribuir no processo de mudança.
A organização deve estar baseada em planos estratégicos e operacionais,
estruturas flexíveis e possibilidades de implantação de informações em rede, que
estimulem a comunicação interna, de maneira rápida e clara, o pensamento
sistêmico, a valorização de idéias, experiências e da cultura de aprendizagem para
que possa responder aos propósitos da sociedade atual, onde se requisita um sujeito
produtor

de

conhecimentos,

embasado

por

uma

educação

que

trabalhe

paralelamente ao mundo globalizado. Nenhuma organização que lide com o
conhecimento e o tenha como recurso principal na execução de suas tarefas pode
permitir a impossibilidade de fazer uso de estratégias e ferramentas específicas que
proporcionem a concretude na elaboração de saberes devidamente gerenciados.

4.2 O CURRÍCULO INTERDISCIPLINAR POR PROJETOS DE TRABALHO: UMA
FORMA DE ORGANIZAR E GERIR O CONHECIMENTO

Analisar a gestão do conhecimento no contexto escolar, nas suas práticas
gestoras, remete também a visualizar o currículo e a forma como está estruturado,
suas bases teóricas e aplicações cotidianas, uma vez que é nele que os
conhecimentos produzidos e a forma como o são apresentam-se dispostos.
Segundo Forquin (1993 apud LIBÂNEO, 2007, p. 362),
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currículo é o conjunto de conteúdos cognitivos e simbólicos (saberes,
competências, representações, tendências, valores) transmitidos (de modo
explícito ou implícito) nas práticas pedagógicas e nas situações de
escolarização, isto é, tudo aquilo a que poderíamos chamar de dimensão
cognitiva e cultural da educação.

O currículo deve ser encarado como elemento norteador das práticas
pedagógicas escolares, pois ele volta-se essencialmente para qual tipo de
conhecimento é tratado e de que forma é gerenciado na organização. Podem-se
encontrar três tipos de currículo: currículo formal, estabelecido pelas diretrizes
curriculares nacionais; currículo real, tudo o que realmente é tratado em sala de aula,
mediante a proposta pedagógica estabelecida pela escola e currículo oculto, que são
os saberes trazidos por cada sujeito proveniente das suas experiências no meio
social em que vive.
Trazer um currículo organizado de forma a privilegiar o conhecimento como
pronto e acabado, marcado pelas especificidades disciplinares, onde não há
possibilidades de criação e inovação, é ignorar sua dimensão cultural, remetendo-o à
simples reprodução de tudo aquilo que não reflete as reais necessidades da
clientela. Esta visão proporciona a separação do conhecimento, dando ênfase ao
científico e relegando ao esquecimento os saberes adquiridos pela experiência, além
de deixar de lado as práticas da gestão do conhecimento e seu caráter inovador na
escola.
É preciso que o currículo escolar dê espaço para que os saberes produzidos
fora dos prédios sejam tácitos ou explícitos, fruto das experiências diárias, das trocas
entre comuns e diferentes, sejam analisados e explorados, assim como os
conhecimentos do currículo comum. Precisa-se tornar público o que se encontra
escondido no chamado currículo oculto.
A estrutura curricular de uma instituição escolar que tenha a preocupação com
as práticas da gestão do conhecimento traz uma nova visão referente à concepção,
produção e utilização do conhecimento; ela somente pode ser efetivada desde que
esteja presente um caráter investigador, que valorize o ato de conhecer e aprender
tanto no âmbito individual quanto coletivo.
A proposta desse currículo não pode reforçar a estrutura disciplinar dos
conteúdos através da sua compartimentalização, mas sim estar embasada na
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perspectiva interdisciplinar e até mesmo em rede, o que permite uma organização
articulada, permissiva às áreas do conhecimento, para que estas possam circular
livremente umas pelas outras em busca da eliminação da fragmentação a fim de
reforçar a visão sistêmica que almeja o caráter inter-relacional das disciplinas
escolares.
Um projeto de um currículo inovador que responda aos princípios da gestão
do conhecimento na organização escolar e, por conseqüência, às diretrizes
educacionais pautadas na busca pelo indivíduo preparado para utilizar os
conhecimentos produzidos na resolução dos problemas sociais, deve ter um caráter
interdisciplinar, um “enfoque globalizador” e flexível, baseado em modelos
integradores como a pedagogia de projetos, que evita a permanência da
desintegração do saber e contribui para o desenvolvimento do pensamento
sistêmico, além de abrir espaço para a integração dos saberes nas diversas áreas do
conhecimento, construindo caminhos para a organização do conhecimento na
escola. O currículo deve ter a adequação de toda a estrutura organizacional da
instituição.
Por enfoque globalizador, Zabala (2002, p. 35) define como “a maneira de
organizar os conteúdos a partir de uma concepção de ensino na qual o objeto
fundamental de estudo para os alunos seja o conhecimento e a intervenção na
realidade.” Ele traz alguns princípios essenciais: a realidade como objeto de estudo,
tendo a formação do aluno a iniciar da sua compreensão para posterior intervenção;
a constituição de um pensamento para a complexidade, com uma visão holística, em
virtude de esta ser a caracterização da realidade social e, por último, ter o foco no
conhecimento contido nas disciplinas, pois é através delas que os conhecimentos
serão investigados, produzidos e disseminados; elas representam o instrumento para
o conhecimento da realidade.
Ao se adotar uma postura globalizadora e interdisciplinar para a estrutura
curricular, deixar-se-á de lado o enfoque disciplinar que fragmentou o conhecimento
por muito tempo em virtude das suas especificidades, permitindo a interação entre os
saberes que, segundo Macedo (2007, p. 51), “a noção-chave da interdisciplinaridade
é a interação entre as disciplinas, que pode ir da simples comunicação de idéias até
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a integração mútua dos conceitos, da terminologia, da metodologia e dos
procedimentos.”
A interdisciplinaridade, aqui entendida como “a integração das diferentes
áreas do conhecimento” (NOGUEIRA 1998, p.126), traz ao currículo características
de integração, trocas e diálogo, possibilita a circulação dos saberes nas diversas
áreas, proporciona a organização de informações e conhecimentos de forma
interligada, dando caminhos para a construção integrada do conhecimento útil e
propostas inovadoras; além disso, permite a escola estar em conexão constante com
as múltiplas fontes de informação em que vinculam os conhecimentos, dando ao
sujeito-ator deste processo competências para responder às dificuldades surgidas ao
longo da vida.
Neste contexto, os projetos de trabalho são utilizados como metodologia que
torna possível a prática interdisciplinar, constituindo um mecanismo facilitador para o
currículo globalizado, uma vez que ele aproxima a realidade do aluno ao contexto
escolar, reordena o caráter disciplinar e possibilita a inclusão das evoluções e
mudanças de ordem social aos saberes escolares, não as afastando das
informações e conhecimentos produzidos pela sociedade.
Os projetos exigem significância por parte dos envolvidos desde a escolha do
tema de investigação até o momento do seu relatório final. Eles propõem uma
estrutura curricular flexível quanto aos conteúdos, procedimentos e conceitos,
principalmente por serem os temas trabalhados oriundos de problemas detectados
por uma maioria.
Os projetos não devem ser vistos no contexto escolar como um método, mas
sim possibilidades para o desenvolvimento de um processo tanto administrativo
quanto pedagógico em seu caráter problematizador e investigativo, em que tanto
gestores, professores, alunos e toda a comunidade escolar possam aprender. Assim,
deve-se ter claro que eles podem atender não somente aos anseios do processo
ensino-aprendizagem, mas também às atividades administrativas, em vista da
implantação de novas práticas de intervenção na organização escolar.
Esta perspectiva abre possibilidades para a execução de um trabalho
colaborativo na busca pela reflexão, pesquisa e investigação para fins da construção
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do conhecimento, de forma a conjugar os diversos saberes que circulam nos
ambientes de aprendizagem.
Segundo Hernández (1998), o trabalho por projetos permite o acesso facilitado
dos conhecimentos e problemas que se mantêm fora dos muros escolares e
necessitam ser questionados e entendidos, das formas de relação com as
informações atuais, do papel daquele que esteja à frente como facilitador, da ênfase
na troca e na escuta do outro, dos registros de pesquisas e investigação, da
organização de conteúdos partindo da perspectiva do currículo integrado, da prática
da autodireção e avaliação partindo das aprendizagens significativas.
Enfim, é necessária uma reformulação da estrutura curricular da escola, de
maneira a atender às práticas da gestão do conhecimento, tendo os projetos de
trabalho em uma perspectiva interdisciplinar; estes respondem à busca curricular
pela organização globalizada do conhecimento, dando margem para a prática
investigativa, atualizações e possibilidades de análise e aprofundamento constantes,
enquadrando o currículo na cultura organizacional da escola.
Desta forma, além de permitir que as informações que circulam entre os
sujeitos possam ser analisadas e discutidas com possibilidades de produção de
conhecimentos e intervenção na realidade, oferecerá ao indivíduo uma profunda
educação política. Pois, como diz Rodrigues (1992, p. 31), “a educação é política
quando é capaz de conduzir o educando a uma visão ampliada do real vivido e das
formas adequadas para sua transformação.”

4.3 AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O GERENCIAMENTO DO CONHECIMENTO

SUA

Neste processo de inserção da gestão do conhecimento nas instituições
escolares, a fim de possibilitar sua melhor tradução como organizações de
aprendizagem, tendo sua estrutura organizacional e currículo voltados para este fim,
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as Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs23 são tidas como uma
ferramenta capaz de reforçar tais práticas de gerenciamento, desde que haja um
envolvimento consciente e efetivo da gestão política, administrativa e pedagógica,
bem como, por parte dos professores, da sua importância diante das mudanças
sociais. Esta afirmação é reforçada por Vieira (2005, p. 15 apud ALMEIDA, 2007, p.
32) quando diz,
[...] a tecnologia desponta como um recurso de natureza acadêmicoadministrativa que permite atingir vários objetivos: favorecer o
desenvolvimento de um trabalho de equipe entre os professores, ao
introduzir recursos de comunicação e interação bastante ágeis, propiciar a
articulação entre o administrativo e o pedagógico, favorecendo o acesso dos
administradores escolares às informações armazenadas sobre o trabalho
pedagógico e informar à comunidade de pais sobre as atividades escolares
realizadas e se realizar, a fim de propiciar maior interação entre pais, alunos
e professores. Acredita-se que este recurso favorece o surgimento de
espaços de troca mais abertos, o que permite conhecer melhor a realidade e
intervir nela quando necessário, visando a garantir a unidade, adequação e a
coerência dos atos administrativos às necessidades pedagógicas.

Contudo, somente equipar as escolas com computadores conectados à rede
Internet não determina sua utilização para fins produtivos, nem garante a ocorrência
de transformações nos setores administrativos e pedagógicos. É imperioso um
movimento que institua novas posturas e crenças, onde os envolvidos acreditem nas
contribuições trazidas pelas tecnologias para o estabelecimento da escola como
“organização aprendente”, que se preocupa com o gerenciamento devido do
conhecimento produzido.
O uso das tecnologias na escola traz em si muitas contradições, pois, apesar
de estarem invadindo os mais diversos ambientes nos quais se está inserido, a
realidade aponta para outro lado, ou seja, inúmeros cidadãos ainda são analfabetos
funcionais. Mas não se pode ignorar que a evolução social exige o uso das TICs de
forma crescente, sobretudo nas instituições escolares.
Observa-se que há diversas ferramentas que auxiliam a executar as
atividades diárias como caneta, lápis, papel, televisão e outras; a maneira como são

23

Refere-se aqui às tecnologias da informação e comunicação como as mais utilizadas pelas
instituições escolares como a televisão, DVD, computador e seus acessórios multimidiáticos e a
Internet.
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utilizadas chama-se de técnica; já a tecnologia constitui todo esse conjunto: a
ferramenta e a maneira de usar em cada época da vida.
As tecnologias da informação e comunicação são mais do que simples
suportes. Elas influenciam nos modos de pensar, agir, interagir e produzir
conhecimentos e devem ser utilizadas a fim de possibilitar vínculos entre os sujeitos
envolvidos, quando extirpam a individualidade e reforçam a aprendizagem coletiva
através do compartilhamento das experiências e saberes construídos ao longo da
vida. Acima de tudo, não devem ser vistas somente como recurso de transmissão de
informações, mas principalmente como ferramentas capazes de integrar e armazenar
conhecimentos, caracterizando as chamadas “tecnologias do conhecimento” que,
ainda segundo Guevara e Dib (2007, p. 38):
As Tecnologias do Conhecimento agem diretamente no modo como as
pessoas percebem e reagem às diferentes situações da vida e exercem
influência em todas as instâncias ecológicas imagináveis: influenciam o
modo como as pessoas se relacionam consigo mesmas, entre si,
socialmente e com o mundo, porque ensinam fazendo-criando, lembrando
ainda que é necessário se envolver para desenvolver.

A inserção das novas tecnologias no contexto escolar voltava-se inicialmente
para pequenas ações nas dimensões administrativas e pedagógicas, como a
digitação de documentos; no entanto, com este campo restrito de abrangência, a sua
representatividade era mínima e não alcançava mudanças significativas no que
tange à organização estrutural da escola e o necessário gerenciamento dos
conhecimentos.
O uso das tecnologias deve ser ampliado, precisa estar presente em todos os
setores da organização como ferramenta propulsora de mudança e facilitadora para
a implementação das práticas da gestão do conhecimento na escola, que
possibilitaria o estabelecimento de novas relações de trabalho com a ampliação da
capacidade de comunicação e de acesso à informação na escola e entre esta e o
ambiente externo.
No âmbito administrativo, as TICs auxiliam na organização das informações
institucionais dos sistemas de gestão assim como nos procedimentos de matrícula,
produção de documentos escolares de alunos, professores e demais funcionários,
controle de entrada e saída de materiais de expediente e custeio, merenda,
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avaliação dos setores e da instituição como um todo, e ainda no acompanhamento
das avaliações voltadas ao processo ensino-aprendizagem nos âmbitos tanto interno
quanto externo, organização do arquivo ativo e inativo, inventário, cadastramento do
acervo da biblioteca, realização do censo escolar e outros.
Desta forma, o espaço escolar pode ser apresentado como democrático e
participativo na medida em que o gestor, através das informações disponibilizadas
através das TICs, permite um compartilhamento, abre caminhos para uma análise
coletiva do diagnóstico da instituição e a consequente tomada de decisões, agora
coletivas, para a melhoria do desempenho escolar.
Entretanto, a utilização das tecnologias somente no âmbito administrativo não
satisfaz aos anseios para a propulsão da gestão do conhecimento; ela deve ser
também incorporada pedagogicamente, uma vez que é neste âmbito que se encontra
o aspecto curricular, de avaliação e formação de professores. Com seu uso, é
possível realizar um levantamento preciso e mapear os conhecimentos e
especialidades dos profissionais pertencentes à instituição, de forma que o gestor e
todos os sujeitos envolvidos tenham ciência dos saberes e experiências que circulam
na instituição. Permite não só a utilização de espaços virtuais de aprendizagem,
através da utilização de programas que possibilitam a construção de conhecimentos,
muitas vezes através de textos compartilhados, como a formação de equipes e
grupos de trabalho virtuais de forma a abrir espaço para uma produção mais coletiva
e o seu compartilhamento.
Deve-se ter claro que, apesar da extrema utilidade das tecnologias da
informação e comunicação para que a gestão do conhecimento aconteça na
instituição escolar, elas por si só não garantem a inovação e o sucesso
organizacional, uma vez que, para sua eficácia, dependem de projetos educativos
implementados com cunho crítico e inovador que destinem práticas voltadas para
uma aprendizagem integral, pois, como diz Moran (2007, p. 103):
A inovação não está restrita ao uso da tecnologia, mas também à maneira
como o professor vai se apropriar desses recursos para criar projetos
metodológicos que superem a reprodução do conhecimento e levem à
produção do conhecimento.
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Desta forma, apesar de atualmente uma das funções delegadas às instituições
educacionais voltar-se para a inserção das tecnologias da informação e comunicação
no processo de aprendizagem, se sabe que a valorização social está no
conhecimento que os homens podem produzir, fazendo uso destas ferramentas
como recurso facilitador, e as estratégias gerenciais promotoras da conquista deste
fim que devem ser definidos pela organização em que o conhecimento está sendo
produzido.
Entretanto, observe-se que, para a conquista desta finalidade, professores e
gestores precisam ter consciência e serem conhecedores da importância destes
recursos como ferramentas de suporte para a construção do conhecimento e,
sobretudo, as possibilidades de inclusão da escola no mundo tecnológico.
Enfim, diante desta trajetória epistemológica verifica-se que o diálogo que se
trava hoje em torno das funções da escola pública estadual no âmbito geral e, neste
caso específico, as situadas em Salvador, e suas práticas gestoras administrativas e
pedagógicas, trafega na perspectiva que se deve trabalhar em torno da produção do
conhecimento científico e tecnológico, na conquista pela melhoria da qualidade
educacional, da vida e da cidadania, tendo base na implantação dos princípios da
descentralização e autonomia vinculadas à democratização.
É tarefa atribuída às escolas atualmente preparar homens para uma
sociedade mundializada, onde os diversos campos do saber evoluem rápida e
continuamente, e as informações e conhecimentos transitam em fração de segundos
por todo o mundo. Cabe à educação ser capaz de desenvolver homens que saibam
aprender a aprender e a produzir, não mais bens materiais somente, mas, sobretudo,
produtores de conhecimento.
A escola, como instituição de educação formal, deve se apresentar
estruturada mediante estratégias que reforcem comportamentos e práticas de
trabalho e criação coletiva que suscitem a produção e gerenciamento do
conhecimento compartilhado, que não limitam o crescimento, mas, ao contrário,
estimulem inovações, trocas e interações. Não que as escolas não estabeleçam
práticas que visualizem a conquista de tais objetivos, todavia estas não se veem
claramente como organizações exclusivamente de aprendizagem, de forma que não

110

são estruturadas diretamente para este fim; a visão da gestão do conhecimento
inserida em sua estrutura organizacional poderá auxiliar.

A GC DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR: ESTRATÉGIAS
E INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO

Estabelecem estratégias de produção e
disseminação do conhecimento nas
organizações de aprendizagem.

Promove
uma
mudança
estrutural,
comportamental
e
cultural
na
organização,
maior
valorização da cultura
organizacional,
utilização das TICs,
visão de inovação e
valorização
do
conhecimento
produzido na escola.

Reforça o caráter democrático-participativo da
gestão através do trabalho voltado para as
cinco disciplinas na visão de Peter Senge.

Como
a
GC
pode
contribuir para a Inovação
Institucional na Gestão
Administrativa
e
Pedagógica no Ensino
Básico
na
Escola
Pública?

Traz
para
o
arranjo
organizacional um perfil que
enfoca as sete dimensões da
GC na visão de Terra.

As TICs são ferramentas que auxiliam
nas atividades escolares: práticas de
gerenciamento
administrativo
e
pedagógico, possibilita vínculos entre
os sujeitos, reforça a aprendizagem
coletiva, auxiliam na produção,
integração e armazenamento dos
conhecimentos e facilitam a ampliação
dos ambientes de aprendizagem.

Remete um currículo de estrutura
flexível que evidencia a visão e o
tratamento do conhecimento como ponto
principal,
traz
a
concepção
interdisciplinar como linha norteadora na
sua construção através dos projetos de
trabalho pedagógico e administrativo em
um enfoque globalizador que privilegie o
caráter investigador no sujeito.

Figura 11 – Mapa conclusivo do capítulo 4
Fonte: Elaborado pela
pesquisadora
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5 COLETA E ANÁLISE DE DADOS

O aporte teórico apresentado nesta pesquisa, referente ao entendimento da
gestão do conhecimento e a sua presença nas instituições escolares, trilhou
caminhos indiscutivelmente necessários tais como: o contexto da educação atual, a
prática gestora, os aspectos organizacionais das instituições e a estruturação do
currículo e das tecnologias da informação e comunicação na escola; por sua vez,
subsidiou as constatações obtidas no campo empírico, tomando como base os
dados, informações e conhecimentos obtidos nos campos pesquisados, em busca de
evidenciar a utilidade das estratégias da GC para fins de organização e tratamento
do conhecimento em um local de aprendizagem, a instituição escolar.
Neste capítulo, são apresentados os dados coletados através dos questionários
aplicados nos campos de pesquisa e as análises realizadas nos documentos legais –
PPP, PDE e RE – que estruturam a organização escolar, na busca por identificar
elementos que respondam à questão principal desta pesquisa – como a gestão do
conhecimento pode contribuir para a inovação institucional da gestão administrativa e
pedagógica no ensino básico na escola pública estadual de Salvador (BA)? –
atribuindo assim elementos empíricos às discussões teóricas já trazidas nos
capítulos.
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Para a realização da análise, utilizou-se das categorias já estabelecidas: arranjo
organizacional, caracterização da gestão do conhecimento no contexto escolar,
prática gestora e currículo escolar, sendo as respostas agrupadas em blocos de
acordo com as aproximações das questões e semelhanças dos significados.

LEGENDA DOS GRÁFICOS
S
Sim
N
Não
AV
Às vezes
NRS
Não sei responder
Figura 12 – Legenda dos gráficos
Fonte: Elaborada pela pesquisadora

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA24

As escolas pesquisadas foram instituições de ensino de caráter público
estadual. Sua entidade mantenedora é a Secretaria de Educação do Estado da
Bahia – SEC, através dos programas de educação do Ministério da Educação e
Cultura – MEC. O critério utilizado para a escolha das escolas pesquisadas diante
das outras centrou-se na categoria de caracterização da SEC e por possuírem
estrutura física e humana completa e academicamente preparada para o
desenvolvimento das atividades na instituição escolar.
As duas escolas pesquisadas serão referidas neste trabalho como Escola A,
criada pelo Decreto nº 2425 - Diário Oficial de 31/03/74 - Portaria 3018, Diário Oficial
de 22/05/97 e Escola B, pela Portaria 24625 - Diário Oficial de 19/02/1975. Elas
estão enquadradas na categoria de grande porte. Esta classificação é determinada
pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, tendo por base o critério do
número de alunos matriculados e freqüentando, como explicita a tabela a seguir:

24

Caracterização baseada em dados contidos no PPP de cada instituição.
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Tabela 03 – Provimento em Comissão
CATEGORIA

Porte Especial – PE

NÚMERO

TURNOS DE

DE ALUNOS

FUNCIONAMENTO

Acima de
2.500 alunos.

2

3

Grande Porte – GP

Entre 1.401 e
2.500 alunos

2

CARGOS

QUANTITATIVO

Diretor
Vice-Diretor
Secretário
Escolar
Diretor
Vice-Diretor
Secretário
Escolar
Diretor

1
25
1 ou 2
1

Vice-Diretor
Secretário
Escolar

2 ou 3

1
26
2 ou 3
1
1
27

1

Fonte: Estatuto do Magistério Público Estadual
(2002)

A Escola A foi fundada há quarenta e quatro anos, utilizando ainda a
denominação de Complexo Escolar em virtude de, em longo período de sua
existência, agregar as escolas menores dos bairros de San Martin, São Caetano e
Fazenda Grande, desenvolvendo um trabalho integrado. Neste período, a escola
possuía 18 salas de aula, atendendo somente ao curso primário.

Devido às

necessidades da comunidade, implantou-se na escola o Ensino Fundamental e, anos
depois, o Ensino Médio regular e na modalidade Educação de Jovens e Adultos EJA.
Durante muitos anos, as condições físicas do prédio escolar permaneceram
em precariedade; nas épocas de chuva a escola era inundada, ficando sem
condições de trabalho. No ano de 1998, após inúmeros protestos e solicitações de
toda a comunidade escolar, tanto interna quanto externa, aos órgãos competentes, a
Secretaria de Educação concedeu a reforma do prédio escolar.

25

A depender do regime de trabalho, definido em Decreto ou Regulamentos.
A depender do regime de trabalho, definido em Decreto ou Regulamentos.
27
A depender do regime de trabalho, definido em Decreto ou Regulamentos.
26
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Neste período, a escola foi desativada no turno diurno, os alunos e
professores foram transferidos para outras Unidades Escolares, ficando somente o
noturno em funcionamento em prédio alugado, tendo sido a secretaria da escola do
turno diurno agregada a outro colégio. A reforma durou 03 anos. Somente em 2001,
o prédio escolar teve suas obras concluídas, sendo assim reativado. O corpo de
professores, funcionários e alunos do noturno foi plenamente conservado e no turno
diurno receberam-se novos alunos e professores (com algumas exceções). A partir
do ano da reinauguração, a escola continuou a oferecer à comunidade os cursos do
Ensino Fundamental e Médio, inclusive na modalidade EJA.
Atualmente (ano de 2008), o colégio atende a 1.040 alunos do Ensino
Fundamental e 926 do Ensino Médio nas modalidades regular e EJA, compondo um
total de 1.966 alunos, uma clientela originada, na sua maioria, dos bairros da
chamada Cidade Baixa e suas proximidades. São alunos de classe social baixa, que
necessitam em larga escala de incentivos e esclarecimentos quanto às perspectivas
de progresso na sua vida futura. Em sua composição, quanto aos gestores e
professores, têm-se 01 diretor geral e 03 vices-diretores, 01 secretária escolar, 02
coordenadoras pedagógicas28 e 60 professores.
A Escola B está localizada no bairro do Pernambués; foi criada em maio de
1974 na gestão do Secretário de Educação Kleber Pacheco de Oliveira. Na época, a
escola, apesar de possuir excelente estrutura física, tinha seu acesso dificultado pela
precariedade do bairro. Com o tempo, tanto o bairro quanto a escola passaram por
grandes melhorias. Atualmente, o colégio conta com uma estrutura física que atende
a uma clientela, em seu total, de 1.685 alunos (ano de 2008), sendo que 471
pertencem ao Ensino Fundamental e 1.214 ao Ensino Médio. Seu quadro profissional
é composto por 01 diretor geral, 02 vices, 01 secretário, 02 coordenadoras
pedagógicas e 36 professores.
Os espaços físicos das escolas pesquisadas possuem diversas dependências
e ambientes que, segundo alguns dos profissionais atuantes nas unidades escolares,
são considerados de aprendizagem como mostra a tabela a seguir:

28

Na época da realização da pesquisa, a escola contava com duas coordenadoras pedagógicas,
sendo que, no mês de julho de 2008, o quadro foi reduzido para uma.

115

Tabela 04 – Organização das dependências físicas das escolas pesquisadas
DEPENDÊNCIAS
Área de lazer
Biblioteca ou sala de leitura
Laboratório de Ciências
Laboratório de Informática
Oficinas
Pátio coberto
Pátio descoberto
Quadra de Esportes
Sala de Aula
Sala de Vídeo/ Videoteca
Sala de multimeios
Banheiro de Alunos
Banheiro de Funcionários
Cantina
Cozinha
Depósito de merenda
Depósito de Limpeza e Consumo
Refeitório
Auditório
Sala de Diretoria
Sala de Professores
Sala de Técnicos
Sala de Reuniões
Secretaria

QUANTIDADE TOTAL
ESCOLA A
ESCOLA B
01
01
01
01
00
01
01
01
00
00
01
01
02
21
02
01
15
12
01
01
00
00
04
04
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
00
00
01
01
02
01
01
01
01
01
01
00
01
01
Fonte: Secretaria da Escola (2008)

5.2 DOS SUJEITOS DE PESQUISA

No contexto escolar foram submetidos à pesquisa diretores, secretários,
coordenadores pedagógicos, professores e alunos das Escolas Públicas Estaduais
de Salvador escolhidas, sendo que a cada grupo de pesquisados foram destinados
questionários específicos, de acordo com a categoria a ser analisada mediante a
tabela a seguir:
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Tabela – 05 Questionários aplicados e suas categorias

CATEGORIAS

Arranjo Organizacional
Caracterização da gestão
do conhecimento
Prática Gestora
Currículo Escolar

Grupos pesquisados – Questionários aplicados em cada escola
Gestores
Coordena
Professo
Alunos
Total
dor
res
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
01
01
01
01
04
03
02
02
16
17
22
22
22
22
04
04

03
03

02
02

02
02

16
17
22
22
22
22
16
17
22
22
22
22
Fonte: Elaborada pela pesquisadora

(2008)

5.3 ANÁLISE DE DADOS POR CATEGORIAS

Como já foi especificado, para a aplicação dos questionários foram utilizadas
duas instituições de educação básica da Rede Estadual de Ensino, enquadradas na
categoria de GP e responsáveis pelo atendimento aos Níveis Fundamental II (5ª a 8ª
série), Ensino Médio (1ª ao 3ª ano) Regular e na modalidade de Educação de Jovens
e Adultos. As respostas obtidas na coleta de dados foram analisadas de forma
comparativa entre os dois campos de pesquisa e apresentadas através de dados
absolutos e gráficos, a fim de que todos estes dados possibilitassem respostas para
a questão inicial da pesquisa, mediante as categorias de análise estabelecidas
levando em consideração suas variáveis e indicadores.

5.3.1 Arranjo organizacional

O arranjo organizacional, tendo-o como toda a forma em que o contexto
escolar interno esta organizado, com sua estrutura física, seu organograma, planos
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de ação e instrumentos norteadores, foi analisado como uma categoria analítica de
forma a verificar como as instituições escolares pesquisadas apresentam-se
estruturadas. Para isso, foram consideradas três variáveis que interferem fortemente
não só na maneira de estruturar as instituições como na execução de suas ações
para a construção do perfil organizacional: a estrutura física e os recursos materiais
disponíveis nas escolas, o perfil dos atores participantes do contexto interno escolar
e os documentos legais norteadores da prática escolar e sua concepção
embasadora.
Desta forma, analisaram-se os espaços físicos, o atendimento aos sujeitos em
idade escolar, a estruturação do organograma, planos organizacionais e a
caracterização profissional dos sujeitos que compõem os setores administrativos e
pedagógicos das instituições.
A composição e formação dos profissionais da educação que atuam nas duas
escolas, assim como a clientela nelas atendida evidenciaram sua amplitude em
termos de recursos humanos.
Com referência à quantidade de alunos, há a presença de um número superior
a 1400, englobando os Ensinos Fundamental e Médio nas modalidades Regular e
Educação de Jovens e Adultos.
Tabela 06 – Atendimento curso/aluno da escola

Curso
Fundamental
Médio
Profissionalizante
Total

Escola A
Escola B
Nº alunos
1040
471
926
1.214
00
00
1966
1.685
Fonte: Censo Escolar 2008

Quanto aos profissionais da educação que compõem o quadro escolar,
encontrou-se uma média de 30 a 60 professores, todos com graduação completa e,
na sua maioria, com especialização. A equipe gestora tem em seu quadro
pedagógico, tanto na escola A quanto na B, 02 coordenadoras pedagógicas, sendo
que na A ambas são especialistas e na escola B, somente 01.
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No setor administrativo, na escola A encontraram-se 04 gestores, todos com
especialização, enquanto na B, 03 gestores graduados, sendo que somente 02
possuem especialização.
Podem-se verificar mais claramente estes dados na tabela abaixo:
Tabela 07 – Formação do grupo escolar

NÍVEL DE
QUALIFI
CAÇÃO

Graduação
completa
Graduação
incompleta
Especializa
ção
completa
Especializa
ção
incompleta
Mestrado
completo
Mestrado
incompleto
Doutorado
completo
Doutorado
incompleto
Aperfeiçoa
mento
constante

ESCOLA A
Prof.
efetivos

ESCOLA B

45

Prof.
29
PST
15

Coordena
dores
02

Direto
res
04

Prof.
efetivos
36

Prof.
PST
-

Coordena
dores
02

Direto
res
03

-

-

-

-

-

-

-

-

37

-

02

04

20

-

01

02

08

-

-

-

-

-

-

-

01

-

-

-

02

-

-

-

-

-

01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

-

04

36

-

02

03

02

Fonte: Secretaria da escola ano
2008

Mediante os dados acima, percebe-se que o quadro gestor se apresenta
incompleto, contrariando o aspecto legal fundamentado no Estatuto do Magistério
Público Estadual (1998) e nas diretrizes da Secretaria de Educação da Bahia
encontradas no Guia de Programação Escolar (2008), pois, na escola B, ocorre
defasagem de 01 vice-diretor, o que dificulta o trabalho pedagógico e o administrativo
na instituição em sua organização e execução de ações gerenciais.

29

PST– Prestador de Serviços (Guia de Programação das Escolas Estaduais, 2008).
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Ainda pode-se constatar que, no quadro docente, a escola A apresenta
deficiência, pois há uma grande rotatividade de profissionais, em virtude de 15 não
serem efetivos no quadro da SEC, mas sim prestadores de serviços, o que dificulta o
desenvolvimento de ações escolares, uma vez que tais profissionais não
permanecem muito tempo nas escolas, de forma a não estabelecer vínculos com os
objetivos escolares.
É importante salientar que, na realidade destas escolas, é presente o
interesse dos professores e gestores pela qualificação profissional constante. Isso
contribui para a melhoria educacional através da perspectiva da aprendizagem
permanente encontrada em Delors (2001), como foi exposto nas respostas ao
questionário, quando na escola A 45 do total de professores e os 04 gestores
administrativos e 02 pedagógicos participam de cursos de aperfeiçoamento
constantemente, enquanto na B têm-se 36, 03 e 02, respectivamente.
A estrutura física das escolas e os recursos materiais disponíveis constituem
uma variável que influencia grandemente no planejamento e execução das ações
escolares, principalmente no gerenciamento administrativo e pedagógico; nestes
campos, a existência e disponibilidade dos espaços foram consideradas satisfatórias
para a execução das atividades educacionais, tendo como referência a atual situação
das escolas públicas. Segundo a tabela 04, deixa somente a desejar quanto à
ausência da sala de multimeios, oficinas e salas ambientes, sendo que a escola A se
diferencia da B quanto ao não funcionamento do laboratório de informática. A
segunda escola o possui em pleno funcionamento, inclusive com acesso livre à
Internet, possibilitando o uso para os gestores, professores, funcionários e alunos na
execução de diversas atividades.
Os recursos materiais estão presentes em ambas as escolas – tecnologias
para uso no processo educacional – como evidencia a tabela 08 a seguir, no entanto,
a disponibilidade para uso é complexa em virtude de diversos fatores como a
inexistência de projetos específicos para utilização, a irregular manutenção dos
equipamentos, a insuficiência ou não existência de salas ambientes e o
desconhecimento, por parte de alguns funcionários, professores e gestores para a
instalação e uso dos equipamentos disponíveis.
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Tabela 08 – Recursos tecnológicos das escolas
RECURSOS
TECNOLÓGICOS
TOTAL
TV
Vídeo
DVD
Data show
Retroprojetor
Computador
Internet
Impressoras
Episcópio
Filmadora
Antena
parabólica
Câmera digital
Rádio
Microfone

07
04
04
01
04
24
04
04
01
01
01
01
05
04

QUANTIDADE
ESCOLA A
EM FUNCIONAMENTO
TOTAL
05
01
02
01
04
12
04
01
01
01
01

07
06
01
01
01
24
24
05
00
01
01

ESCOLA B
EM
FUNCIONAMENTO
07
06
01
01
01
10
24
05
00
01
01

01
01
01
02
03
03
02
01
01
Fonte: Projeto Político Pedagógico das escolas (2007 e

2008)

Constata-se, portanto, a presença de diversos recursos de cunho tecnológico
compondo a estrutura escolar, sendo diferenciados basicamente por suas
características mediante o avanço tecnológico, a finalidade e o modo de uso. Estes
são tidos como ferramentas capazes de reforçar as práticas de gerenciamento
administrativo e pedagógico, bem como as atividades no processo ensinoaprendizagem.
Em ambas as realidades, a estrutura física e a humana abrem espaço para
intervenções quanto à utilização mediante objetivos e ações estratégicas para um
gerenciamento mais pontual em prol do foco no conhecimento, impossibilitando que
inúmeros saberes se percam na imensidão da cultura organizacional que permeiam
as instituições.
Ainda

no

questionário

respondido quanto

ao

arranjo organizacional,

perguntou-se sobre os documentos norteadores e o organograma escolar, ou seja,
como ele estava disposto, suas concepções e direcionamentos. As respostas nas
duas instituições se diferenciaram em alguns pontos como a variedade, elaboração e
aplicação no contexto escolar, apesar de ambas serem regidas pelos regulamentos
da Secretaria de Educação do Estado da Bahia.
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Na escola A, constatou-se a existência do PDE, PPP e do RE, sendo que
todos já sofreram reformulações. Na escola B, esta realidade somente se repete para
o projeto político-pedagógico e o regimento escolar, pois, nos dois últimos anos, o
PDE não foi elaborado.
Ao se analisar os documentos legais que norteiam as atividades escolares –
PPP, RE e PDE – verificaram-se diferenças quanto a sua presença, elaboração e
aplicações nos contextos escolares. Na escola A, constatou-se a existência de todos
os documentos citados, estando os dois primeiros, no ano de 2008, em processo de
reformulação, consta assim em sua terceira versão; já o PDE somente foi
reformulado com cunho pedagógico até o ano de 2007 e na escola B, até o ano de
2006.
É válido que se tenha conhecimento acerca do projeto político-pedagógico em
cada escola, pois ele deixa claro o caminho epistemológico e filosófico; esse projeto
especifica a concepção sócio-interacionista, no entanto, não apresenta indícios
claros acerca da importância atribuída ao conhecimento e suas formas de
gerenciamento na instituição quanto à prática gestora em suas dimensões
administrativa e pedagógica.
Tratando do regimento escolar, este é tido como o documento constituído por
um conjunto de regras ético-normativas que proporciona legalidade à instituição. Nas
escolas analisadas, nele apresentam-se estabelecidas a divisão dos espaços
escolares, as formas de utilização e a organização dos setores administrativos e
pedagógicos com seus cargos e funções, bem como o estabelecimento do
organograma escolar.
Quando ao entendimento do que seria organograma, foi definido na escola A
como o “mapa que registra a forma como a instituição está organizada nos seus
cargos e funções.” Na escola B, se definiu como “documento onde se registram os
cargos e funções existentes no colégio”.
Em ambas as escolas, o organograma foi exposto com base em uma
concepção tradicional, apesar de os princípios gestores pregarem a democratização
e autonomia nas ações, o que pressupõe que estas práticas deveriam ter início na
organização do mesmo. Quanto à estrutura de cargos, foi verificado que estes são
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estabelecidos em uma organização hierárquica ocupada de acordo com as
atribuições contidas no regimento da escola de cada cargo.
No entanto, precisa-se ter claro que mudanças na organização estrutural no
campo das instituições de ensino básico, no que se refere à postura hierárquica e
tradicional, devem ter como ponto de partida as orientações e diretrizes emitidas por
seu órgão superior, a Secretaria de Educação.
Na escola A, os setores possuem, além das atribuições estabelecidas no RE,
os planos de ação registrados no projeto político-pedagógico e baseados nos
princípios gestores, cuja elaboração contou com a participação de representantes
dos setores, mas não são do conhecimento de todos e sua aplicabilidade e avaliação
não ocorrem devidamente. No entanto, na escola B não há registro da existência de
planos de ação, somente as competências de cada setor existentes no regimento
geral da escola.
A caracterização ilustrativa no RE da estrutura hierárquica é inexistente, o que
impossibilita uma visualização mais clara e específica do estabelecimento dos cargos
e funções e até mesmo os pontos de comunicação democrática entre eles.
Enfim, tais documentos, como já citado, são considerados pelos gestores
como instrumentos que direcionam as ações dos setores da escola. Neles estão
dispostos os planos de ação administrativos e pedagógicos, o organograma com as
atribuições de cada cargo e os seus pontos de interseção. Mas, apesar de em ambas
as escolas eles serem elaborados com base nos princípios democráticos e
descentralizados com a participação da comunidade escolar representada por seus
segmentos – aluno, professor, funcionários, coordenação e direção – tais planos, na
sua versão final, não são disseminados para todos e nem sempre cumpridos e
constantemente avaliados com fins de reestruturação, o que somente ocorre
“anualmente”, segundo declaração da gestão escolar.
5.3.2 Caracterização da Gestão do Conhecimento no contexto escolar

Na categoria de análise 02, voltada para a gestão do conhecimento,
analisaram-se as respostas de 22 questionários aplicados na escola A e 22 na
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escola B, respondidos por diretores, coordenadores pedagógicos, professores e
alunos. No tratamento dos dados referentes a esta categoria, preocupou-se em
verificar como a gestão do conhecimento se apresenta caracterizada nas instituições
escolares; para isso, consideraram-se duas variáveis que poderiam proporcionar
diferenciações nos resultados nos campos empíricos: o perfil da GC entre os atores
no contexto escolar e suas aplicações.
Assim, buscou-se o conhecimento que o grupo escolar possuía quanto à GC,
sua aplicabilidade na instituição, assim como o nível de importância que a
comunidade escolar atribuía ao conhecimento no contexto atual.
Foi questionado inicialmente se os pesquisados tinham conhecimento acerca
do significado da gestão do conhecimento; nos 22 questionários entregues em
ambas as escolas, obtiveram-se: na escola A, 13 dos pesquisados responderam que
sim, sabiam o que significava; 06 responderam que não e 03 não souberam
responder; na B, 14 afirmaram que sim e 08 que não.

Figura 13 – Conhecimento do significado de gestão do conhecimento
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Os respondentes emitiram respostas diferenciadas quanto à definição de GC,
que foram enquadradas em duas subcategorias, como mostra o gráfico a seguir:
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Figura 14 – Significado de gestão do conhecimento
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Encontraram-se respostas como:
“Organização dos conhecimentos de uma pessoa para que possa ser bem
aproveitado.” (professor da Escola A)
“É a nova forma de gerenciar as organizações, trazendo à tona o
conhecimento como elemento e ferramenta inseparável. Conhecimento esse que
pauta-se nas vivências e substancialidade de cada indivíduo, sendo, portanto,
importante para atingir os objetivos da organização.” (professor da Escola A)
“Seria uma ação voltada para a descoberta, discussão, valorização e
aplicação, dos diversos saberes, num determinado espaço” (professor da Escola A)
“Capacidade de gerir o conhecimento coletivamente.” (professor da Escola B)

“É como os gestores podem gerir o conhecimento na escola.” (professor da
Escola B)
As afirmações acima se voltam algumas para a organização e tratamento do
conhecimento, onde pontuam não somente o aspecto individual da sua produção,
mas aprofundam-se e trazem a idéia de uma prática coletiva, levantando a
importância das experiências de cada sujeito que compõe a cultura organizacional no
processo de construção do conhecimento. Outras respostas direcionam para o
gerenciamento das organizações, apresentando a importância da GC para os
processos de gerenciamento e o sucesso da organização.
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Diante do questionamento acerca da existência de práticas de gestão do
conhecimento nas escolas, constatou-se que a maior parte dos pesquisados
consideraram que sim, mesmo que não se apresentasse uma constante. Na
instituição A, 12 pessoas responderam que sim, existem práticas de GC na escola,
07 afirmaram que não e 03, que às vezes. Enquanto na B encontraram-se 06, 01 e
05, respectivamente, sendo que 10 pontuaram não saber responder.

Figura 15 – Existência de práticas de gestão do conhecimento nas escolas
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

É válido ressaltar que, diante dos resultados acima, na escola A todos os
respondentes afirmaram ter conhecimento de como a GC acontecia na escola, e na
B, 11, sendo que 05 declararam que isso acontecia somente às vezes; entretanto, 10
não souberam responder.
As respostas quanto às suas formas de aplicação nas instituições
apresentaram-se bastante semelhantes; nas escolas, foi enfatizada a ocorrência da
GC nas ações estratégicas e na execução de planos e programas em um número de
09 na escola A e 08 na B, ou nas reuniões pedagógicas e administrativas, quando se
disponibilizam espaços para que ocorra a troca de saberes e incentivo profissional,
na elaboração e aplicação de projetos pedagógicos e administrativos que
proporcionam a construção de novos conhecimentos, assim como os projetos
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interdisciplinares com os alunos e a construção do PPP, RE e PDE da escola, com
uma quantificação de 06 para a escola A e 03 para a B.
Contudo, não se fez menção à existência de estratégias gestoras intencionais
e direcionadas para as práticas da GC, citando-se as dimensões segundo Terra
(2005), que, se aplicadas de forma clara e pontual, possibilitam o tratamento do
conhecimento, de forma que possam ser mais bem aproveitadas para o sucesso da
instituição.

Figura 16 – Forma como acontece a gestão do conhecimento nas escolas
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Assim, buscou-se saber sobre os instrumentos que poderiam ser utilizados
como indicadores na prática da Gestão do Conhecimento. Dos pesquisados no
campo A, 11 afirmaram que sim, 07 que não e 04 não sabiam responder; no campo
B, a realidade não se distanciou: 08 acreditavam existir tais instrumentos, 01 que não
e 04, às vezes.
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Figura 17 – Existência de instrumentos indicadores de práticas da gestão do conhecimento
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Eles trouxeram como instrumentos auxiliares para a prática da GC: na escola
A, 08 para propostas, planos e projetos pedagógicos e 04 para os recursos didáticos
e ambientes de aprendizagens e na B, 10 e 02, respectivamente. Enquadram-se
respostas como:
“Utilização do regimento escolar, PPP, até mesmo os manuais do professor e
do aluno, uma vez que GC perpassa pela própria conduta comportamental dentro da
unidade. “(escola A)
“Levantamento de dados, pesquisas, atualizações, etc.” (escola A)
“Um conjunto de ações administrativas e pedagógicas direcionadas para esta
prática.” (escola A)
“Instrumentos que possam ser aplicadas às tecnologias da informação e
comunicação de forma eficaz no grupo.” (escola B)
“Planejamento e projetos condizentes aos interesses da escola e, por
consequência, do aluno.” (escola B)
O uso das tecnologias da informação e comunicação também foi trazido como
um instrumento importante que poderia auxiliar nas práticas da gestão do
conhecimento da escola, tendo diferido as respostas entre as escolas A e B.
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Na instituição A, 14 consideram que sim, as TICs são importantes, 03 que não
e 05 não souberam responder. E na escola B, enquanto 14 concordaram que sim, 08
afirmaram que não.

Figura 18 – Importância das tecnologias para a gestão do conhecimento nas escolas
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Neste contexto, onde se traz a GC como prática inovadora, questionou-se
acerca da inovação no ambiente escolar, seu significado, valorização e definição.
Encontraram-se na escola A: 10 respondentes se posicionaram por sim, sabiam seu
significado, 07, não e 06, às vezes. Já na B, um número bem superior foi
apresentado: 18 e 04, respectivamente.
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Figura 19 – Conhecimento do significado de inovação na escola
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Quanto à sua valorização nas escolas, as respostas foram muito positivas,
demonstrando que, diante da criatividade que circula no ambiente escolar, incentivos
para criação são fortes mesmo diante de tantas dificuldades: na escola A, 11
afirmaram que sim, a inovação é valorizada, 01 que não, 06, às vezes e 04 não
souberam responder. Na escola B, os resultados também se mostraram
encorajadores, pois 12 relataram que sim, 07 que não e 01, às vezes. Fica
evidenciada a presença de possibilidades para a aplicabilidade de ações inovadoras
que venham a trazer uma melhoria no ambiente gerencial e, em consequência, no
processo educacional.
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Figura 20 – Valorização de inovação na escola
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Quanto à sua definição, número expressivo declarou ter conhecimento acerca
do tema inovação. Os significados apresentados vincularam-se a dois eixos: com as
mudanças nas ações pedagógicas e administrativas ou introdução de novos recursos
tecnológicos que promovessem mudanças comportamentais, tais como:
“Mudanças que ocorrem em uma organização.” (professora da escola B)
“Ações novas que promovem alguma modificação positiva ou negativa.”
(professora escola A)
“Novas formas de proceder no ato de construção do conhecimento.” (professor
escola A)
“Pensa se relacionar com a implementação de algo novo que tanto pode
facilitar quanto dificultar um processo.” (Professor da escola B)
“Utilização de novas tecnologias na escola.” (escola A)
“É a prática de usar recursos tecnológicos nas atividades como meio de fazer
diferente, interessante.“ (escola B)
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Figura 21 – Definição de inovação
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Analisou-se também a relação entre o ambiente físico e o clima escolar das
instituições escolares pesquisadas com as práticas de gestão do conhecimento. Para
os pesquisados, esta relação foi tratada como benéfica, uma vez que 12 das
pessoas concordaram que sim, 08, às vezes e somente 02 disseram que não
acreditam na importância deste vínculo na escola A. Já na B, os resultados não se
distanciaram, pois se obtiveram 12, 02 e 06, respectivamente, sendo que 02 não
souberam responder.
Este resultado comprova na, visão dos respondentes, a grande influência
atribuída ao ambiente físico e ao clima escolar para o desenvolvimento das ações
voltadas para que a gestão do conhecimento se desenvolva na escola; traz à tona a
necessidade do gestor em promover um ambiente organizacional em que os diversos
saberes circulem livremente, de forma a abrir caminhos para que as ações se
concretizem e reflitam os conhecimentos tanto tácitos quanto explícitos (NONAKA e
TAKEUCHI, 1997) existentes na instituição.
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Figura 22 – Relação do ambiente físico e clima escolar no auxílio para as práticas de gestão
do
conhecimento
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Quanto à questão referente à existência de ambientes de aprendizagem na
escola, as respostas não apresentaram tanto equilíbrio, ao contrário, muitas pessoas
demonstraram não ter conhecimento concreto do que podiam considerar ambientes
de aprendizagem. Na realidade da escola A, 16 responderam que sim, estes
espaços são presentes na instituição, mas 06 afirmaram que não; já na escola B, 13
afirmaram a existência dos ambientes contra 09 que não.

Figura 23 – Presença de ambientes de aprendizagem nas escolas
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação
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Os

respondentes

concordaram com a

existência

de

ambientes

de

aprendizagem nas escolas, trazendo sua utilização em momentos variados, que se
podem inserir nas práticas metodológicas ou nas reuniões pedagógicas e
administrativas, citando os ambientes e sua utilização tais como uso da biblioteca,
sala de multimeios, auditório, laboratório de informática, quadra de esportes, salas de
aula e outros para apresentações de projetos, feiras, aulas das disciplinas, oficinas
esportivas, reuniões pedagógicas e administrativas. Observe-se o gráfico abaixo:

Figura 24 – Utilização dos ambientes de aprendizagem nas escolas
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Segundo relato de professores:
”Estes ambientes físicos de aprendizagem, sala de informática e vídeo já são
utilizados, mas falta um apoio mais qualificado do ponto de vista pedagógico. Quanto
aos ambientes virtuais, sites e blogs ainda há pouca iniciativa por parte dos
professores.” (professor da escola B)
“Nas diversas palestras, reuniões administrativas e pedagógicas.” (professor
da escola A)
Nestas respostas, fica evidenciado que os espaços considerados ambientes
de aprendizagem variam entre os físicos e os virtuais, sendo que não são citadas
pelos pesquisados práticas realizadas que promovam trocas intencionais de
conhecimento construído pelos profissionais através de suas experiências. Estes
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momentos de interação são mais direcionados aos alunos, com a elaboração de
atividades e projetos, do que aos profissionais de educação, onde não são
visualizados momentos em que o objetivo primordial seja o crescimento profissional.
Questionou-se ainda o apoio da Secretaria de Educação do Estado para as
práticas de GC na escola. As respostas foram muito desiguais, pois, enquanto na
instituição A 03 respondentes achavam que sim, 09 que não, 07, às vezes e 03 não
souberam responder, na B, 10 acreditam que não, 09, às vezes e 03 não souberam
responder.
Ainda quanto à análise do apoio fornecido pela SEC para a gestão do
conhecimento na escola, foi perguntado como esta ação se manifestava nas práticas
de interação com a escola; as respostas evidenciaram o tratamento com os recursos
financeiros e a formação continuada para os profissionais das instituições. Para o
primeiro, foram emitidas 04 respostas para ambas as escolas e para o segundo, 06
para a instituição A e 05 para a B.

Figura 25 – Apoio da SEC para as práticas de gestão do conhecimento nas
escolas
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação
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5.3.3 Prática gestora

Como já foi tratada em capítulos anteriores a questão da prática gestora nas
instituições escolares – tendo sido enfatizada a importância do gestor como
mediador democrático e gerenciador do conhecimento, em detrimento das ações
autoritárias tidas atualmente como obstáculos para o desenvolvimento de um
processo educacional que privilegie a formação do indivíduo ativo e inovador – se
tornou viável uma investigação no campo empírico mediante análise acerca do
exercício das ações gestoras nas instituições pesquisadas, com ênfase nas
concepções e princípios, com vistas à organização da instituição.
Desta forma, consideraram-se duas variáveis que poderiam influenciar na
prática dos gestores que atuam nas instituições: o direcionamento da ação gestora e
o perfil administrativo e pedagógico nelas existente.
Nas escolas pesquisadas, verificou-se que todos os 22 sujeitos que
responderam ao questionário em ambas as escolas afirmaram ter conhecimento do
que significa gestão escolar, no entanto, somente 15 no campo A atribuíram uma
definição, enquanto na B, 11. As definições emitidas consideravam gestão escolar
como administração de recursos escolares: “Processo em que se promove a
organização e execução das ações escolares.” (professor da escola B) ou
organização das ações escolares: “Gerenciamento do processo educacional.”
(professor da escola A), como se verifica nos gráficos a seguir:

Figura 26 – Definição de gestão escolar
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação
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Fica evidente que o entendimento está vinculado à organização, ao
direcionamento das ações escolares, processo e capacidade de gerenciamento
daquele que exerça o cargo na escola, sendo que em nenhuma das respostas foram
associadas ao gestor atribuições para o gerenciamento do conhecimento, assim
como a obrigatoriedade das suas práticas seguirem princípios legais.
Apesar de, para a prática gestora, ser impossível a dissociação administrativa
e pedagógica, é necessário se ter claro que cada dimensão caracteriza-se por
práticas específicas no ambiente escolar. Assim buscaram-se dados que
evidenciassem ou não esta distinção nesse ambiente. Dos 22 sujeitos questionados
na escola A e B, todos afirmaram que sabiam distingui-las na escola.

Figura 27 – Conhecimento da distinção da gestão administrativa e pedagógica
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

No entanto, quando se questionou sobre os princípios predominantes na
instituição, a escala de respostas, apesar de tender ao democrático-descentralizado,
alguns ainda atribuíram alguma ênfase ao princípio autoritário-centralizador.
Para o primeiro princípio, o democrático-descentralizado, a escola A
apresentou os seguintes resultados: 15 responderam que sim, 05 que não e 03, às
vezes; referindo-se ao autoritário-centralizador, as respostas apresentadas foram: 05
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para sim, 12 para não e 07, às vezes. Estes dados mostram a presença de uma
gestão, na visão dos sujeitos pesquisados, que, em alguns momentos, persiste em
adotar uma postura autoritária nas suas ações, dificultando práticas escolares que
privilegiem o desenvolvimento de uma organização de aprendizagem.
Na escola B, a postura adotada pelos gestores surge com mais clareza, pois
20 declaram que sim e somente 02, às vezes, para uma realidade democrática e
descentralizada, enquanto no segundo princípio os resultados foram: 02 para sim e
20 para não.
Em uma tentativa de analisar o direcionamento do perfil gestor mediante suas
ações, com base em teorias educacionais, forneceu-se aos pesquisados, como
alternativas, uma associação da teoria à prática: tradicional-autoritária, construtivista
e sócio-interacionista.
As respostas alternaram-se muito entre a segunda e terceira opções,
chegando a ter, na escola A, algumas opiniões em defesa da primeira, o que
demonstra a existência de dúvidas fortes e uma presença, mesmo que de baixa
intensidade, de resquícios de cunho tradicionalista nas práticas gestoras. Assim, na
instituição A, 03 respondentes optaram pela base teórica tradicional-autoritária, e 19
para não. Na escola B, todos os 22 responderam que não. Com a teoria
construtivista, obtiveram-se 06 para sim e 16 para não e na B, 09 e 13,
respectivamente. A teoria sócio-interacionista trouxe um maior número de adeptos:
13 para sim e 09 para não em ambas as escolas.
Em virtude da importância para a gestão escolar e, consequentemente, para a
GC, das relações existentes entre os sujeitos na instituição e a comunicação que se
trava entre os diversos setores da escola e a comunidade escolar nos momentos de
interação no ambiente escolar, realizaram-se questionamentos acerca destes temas
para um norteamento e maiores perspectivas das práticas gestoras.
Assim, quatro questões foram direcionadas para este fim, sempre adotando
como

opções

de

análise

a

comunicação

democrática

ou

autoritária.

O

direcionamento para os gestores administrativos e pedagógicos teve uma
predominância do caráter democrático, apesar de ainda surgirem posturas
autoritárias no contexto, no entanto, de forma bem sutil. Quanto aos gestores
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administrativos e a comunidade escolar, na escola A, 19 afirmaram ser de caráter
democrático e 03 autoritário; na B, as respostas trouxeram 18 e 02, respectivamente,
o que evidenciou presença mínima das formas autoritárias.
No contexto dos gestores pedagógicos e a comunidade escolar, foi quase que
unânime a atribuição para uma comunicação democrática. Na escola A, 20 dos
respondentes optaram por sim e 02 para não, já na B obtiveram-se 19 e 03,
respectivamente. Já analisando o tipo de comunicação autoritária, constatou-se que
na instituição A somente 02 pesquisados optaram por sim e 20, não; já as respostas
da B se deram 02 e 19, sendo que em um questionário esta pergunta não foi
respondida.
Com esses resultados, pode-se constatar que quanto ao tipo de comunicação
existente entre os gestores e a comunidade escolar, assim como entre eles, o
princípio democrático predomina, deixando de lado o autoritarismo que dificulta os
processos de gerenciamento.
Uma gestão que se baseia no princípio democrático-descentralizado, como
reza a LDB (1996) nos artigos 14 e 15, caracterizada por uma comunicação clara e
sem ruídos que traga à tona quaisquer atitudes autoritárias, necessita estar
fortalecida em suas práticas através de ações estratégicas, bem definidas e
planejadas, para que a concretização destes princípios não se perca em sua forma
legal. Assim, na investigação quanto à organização das práticas gestoras nas
instituições, quanto às suas formas de gerenciamento, verificou-se, nos documentos
que norteiam as ações escolares, a existência de planos e / ou projetos específicos
para os setores administrativos e pedagógicos, elaborados e executados
continuamente.
Constatou-se então que, na realidade A, 16 dos respondentes afirmaram não
haver planos e projetos estritamente administrativos, elaborados e aplicados na
instituição, enquanto 06 consideram não ter conhecimento. Já na escola B, os
resultados foram 17 e 05, respectivamente.
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Figura 28 – Presença de projetos estritamente administrativos nas instituições
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Entretanto, no âmbito pedagógico, a situação estabeleceu-se contrariamente,
pois a totalidade dos respondentes afirmou existirem planos e projetos voltados para
a execução das ações escolares.

Figura 29 – Presença de projetos estritamente pedagógicos nas instituições
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação
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Esta realidade deixou evidente que a instituição escolar, apesar de
acompanhar a evolução organizacional no que tange à elaboração dos documentos
escolares – PPP, RE e PDE – privilegia, dessa forma, o estabelecimento de ações
estratégicas gerais para a instituição em favor do alcance de resultados mais
pontuais; em análise destes documentos, pode-se verificar que os registros das
ações planejadas não são realizados de forma específica para os setores, deixando
falhas em sua execução, acompanhamento e avaliação. Isso torna as ações frágeis
mediante a necessidade de uma análise comparativa acerca do crescimento escolar,
bem como a comprovação do alcance das metas estabelecidas.
Abordaram-se ainda algumas questões que objetivaram estabelecer relações
entre a gestão escolar e as práticas da GC. Questionou-se aos pesquisados se esta
representava o foco nos objetivos da organização, se as ações eram explícitas e
visavam à importância da produção e disseminação do conhecimento nas atividades
gestoras, bem como a existência de incentivos para o uso das tecnologias da
informação e comunicação e a existência de equipes multidisciplinares ou grupos de
estudo que viessem a auxiliar para o gerenciamento do conhecimento em todo o
processo escolar.
Quanto à ênfase atribuída à GC, as respostas variaram muito; enquanto na
escola A, 11 afirmaram que sim, 07 optaram por não e 04, às vezes; já na escola B,
18 responderam que sim e 04 que não.
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Figura 30 – Gestão do conhecimento como foco nas atividades gestoras
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Desta forma, questionou-se quanto ao incentivo oferecido pelos gestores para
momentos e ambientes que promovam a produção do conhecimento. As respostas
foram: 03 para sim, 05 para não e 14 para às vezes na escola A; e 07 para sim e 15
para às vezes na B.

Figura 31 – Incentivo do gestor a momentos e ambientes para produção de
conhecimento
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação
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Em

se

tratando

da

existência

e

desenvolvimento

das

equipes

multidisciplinares, em ambas as escolas as respostas foram firmes; em um campo de
22 respondentes, todos pontuaram que não.

Figura 32 – Existência de equipes multidisciplinares ou grupos de estudo nas escolas
Fonte: Elaborado pela pesquisadora

Quanto à existência de incentivos para utilização das TICs por parte da equipe
gestora, surgiram realidades diferenciadas quando se referiu ao incentivo no
processo de formação continuada dos profissionais da escola; as respostas se
deram da seguinte forma: na escola A, 04 responderam que sim, 06 que não e 12, às
vezes; já na B obtiveram-se 10, 07 e 05, respectivamente.

Figura 33 – Incentivo da gestão no uso das TICs no processo de formação continuada dos
profissionais da escola
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Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Voltando-se para o incentivo mediante a compra de recursos tecnológicos
para a escola, apresentaram-se: 04 para sim, 12, não e 06, às vezes na instituição A;
e 07, 05 e 10 na B.

Figura 34 – Incentivo da gestão no uso das TICs através da compra para as escolas
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Na questão voltada para o incentivo ao uso das TICs através da utilização
destas ferramentas nos processos escolares, as respostas evidenciaram os
seguintes resultados: na escola A, 09 pessoas afirmaram sim, 05, não e 08, às
vezes; já para a B, constataram-se 08 para sim, 06 para não e 08 para às vezes.

Figura 35 – Incentivo da gestão no uso das TICs através da utilização no processo escolar
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

144

Diante destas respostas, pôde-se constatar que os incentivos dos gestores
para o uso das tecnologias nas escolas não ocorrem, na sua maioria, de forma
satisfatória, muitos declararam não ser uma constante, principalmente quanto à
compra destas ferramentas. É evidente que esta realidade não vem beneficiar uma
evolução tecnológica nas instituições escolares pesquisadas, influenciando na
organização e execução dos seus procedimentos, principalmente as práticas da GC.
Neste contexto, fica ressaltado que a prática gestora em ambas as escolas,
em seus perfis e aplicações, se distinguem, apesar de ser em índices pequenos, tais
como: quanto à sua organização documental e práticas – ficou bastante claro em
virtude do caráter democrático e descentralizado das ações; e no processo de
interação, caracterizado pelo tipo de comunicação que não era predominantemente
democrático entre os sujeitos pertencentes à comunidade escolar, bem como a
presença dos projetos e planos de ação, em sua maioria, somente no setor
pedagógico.
A preocupação em organizar suas ações estrategicamente com controle,
acompanhamento e avaliação em todo o processo de execução em busca de obter
resultados mais eficazes ainda é insuficiente, assim como a preocupação no
estabelecimento de ações inovadoras para a gestão do conhecimento, que o
privilegiem como principal em todo o processo escolar. Quanto ao trabalho com as
equipes multidisciplinares que tanto poderiam auxiliar para o gerenciamento de
ações para o tratamento do conhecimento nas duas realidades, carecem
implantação

e

esclarecimentos

diversos,

assim

como

direcionamento

e

aperfeiçoamento.

5.3.4 Currículo Escolar

O currículo escolar pode ser considerado um instrumento indicador da GC,
uma vez que nele encontram-se estabelecidas a concepção adotada e o
direcionamento estratégico utilizado pelo grupo em busca da concretização das suas
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práticas pedagógicas. Ele é o documento que reflete os saberes que circulam na
instituição, o tipo de conhecimento, tanto tácito quanto explícito, que está sendo
produzido ou simplesmente reproduzido, assim como os que necessitam estar sendo
constantemente irrigados e disseminados.
Diante disto, tornou-se necessária uma investigação nos campos de pesquisa
quanto à estruturação curricular e a abordagem adotada; tendo ciência de que os
resultados evidenciados nas escolas poderiam ser influenciados por variáveis, assim
consideraram-se na pesquisa: a organização do currículo mediante as necessidades
locais da clientela, a concepção e metodologias aplicadas, bem como o
conhecimento e a utilização, por parte da comunidade escolar, dos recursos
tecnológicos disponíveis.
Nas respostas analisadas, verificou-se que a totalidade de sujeitos
pesquisados dispôs-se como ciente quanto ao conhecimento sobre o currículo
escolar, assim como quanto ao questionamento sobre a sua estruturação na escola.

Figura 36 – Conhecimento do significado de currículo escolar e sua estruturação nas
escolas
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Quanto à concepção de currículo, evidenciada pelos diretores, coordenadores
pedagógicos e professores, não houve muita diferenciação; circulavam em torno de
um embasamento teórico, em sua maioria, sócio-interacionista com os seguintes
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resultados: para a escola A, 14 sim, 03 não e 05 às vezes, já na B, apresentaram-se
13 sim e 09 não. Para a construtivista, na escola A, 04 se posicionaram para sim e
18 para não e na B, os resultados estabeleceram-se 07 e 12, respectivamente. As
demais opiniões transitavam entre a teoria empirista e a racionalista. Assim tem-se:

Figura 37 – Currículo embasado na teoria pedagógico-empirista
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Figura 38 – Currículo embasado na teoria pedagógico-racionalista
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação
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Figura 39 – Currículo embasado na teoria pedagógico-construtivista
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Figura 40 – Currículo embasado na teoria pedagógica sócio-interacionista
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

É preciso tornar claro que, em alguns questionários, obtiveram-se respostas
que evidenciaram uma presença, mesmo que breve, ainda do caráter tradicionalista
no processo de construção e gerenciamento do conhecimento escolar. Na escola A,
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04 reconhecem as práticas escolares na teoria racionalista, enquanto na B, 02 na
teoria empirista. Estas posições merecem ser repensadas, sob pena de influir nas
ações dos membros escolares e deixar a organização escolar, quanto às práticas em
prol da produção e disseminação do conhecimento, ultrapassada e distante da
evolução social, tecnológica e científica.
Embora os pesquisados evidenciarem claramente a plena estruturação
curricular, quando se questionou se esta organização promovia a produção e
disseminação do conhecimento, na escola A, 14 declararam que sim, enquanto 08
das pessoas afirmaram que isto somente ocorria às vezes. Na escola B, 16
afirmaram que sim, mas 06 que não.

Figura 41 – Organização curricular e a produção e disseminação do conhecimento
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Apesar de os resultados não serem plenamente positivos e deixarem algumas
dúvidas, a realidade apresenta-se animadora, pois já abre caminhos para processos
de inovação quanto ao tratamento do conhecimento nestas instituições.
Como o incentivo à produção e disseminação do conhecimento propostos no
documento curricular não são suficientes para que a prática da GC ocorra,
questionou-se então acerca dos itens: 1 - compartilhamento e 2 - mapeamento deste
no grupo escolar. As respostas diferiram extremamente entre os campos de
pesquisa: na realidade A, enquanto no primeiro item 14 pessoas declararam que sim,
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02 que não e 06, às vezes, na escola B os resultados foram 03, 05 e 14,
respectivamente.

Figura 42 – Compartilhamento do conhecimento produzido nas escolas
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Quanto ao item 02 no ambiente A, 07 trataram por sim, 13 que não e 02, às
vezes, enquanto na B as respostas se deram 03, 05 e 14, simultaneamente.

Figura 43 – Mapeamento do conhecimento produzido nas escolas
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Esta realidade demonstra que, em alguns casos, não basta somente o
currículo estar organizado, estruturado e permitir a produção e disseminação dos
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conhecimentos, ele também deve estar aberto para que os saberes sejam
mapeados, ou seja, organizados categoricamente e estabelecidos ao alcance de
todos para fins de utilização e, por que não, avaliação e reestruturação.
Deve-se ter vivo nas instituições escolares que todo currículo embasado na
teoria sócio-interacionista remete ao processo de aprendizagem, a ações que
privilegiem a construção de conhecimentos por meio de trocas com o outro e com o
ambiente, em uma busca por adequar os saberes considerados escolares com as
experiências cotidianas, relacionando o processo educacional com as exigências da
atualidade.
Este currículo deve ser estruturado para trabalhar a formação do homem
integral, com o desenvolvimento das suas múltiplas inteligências e preparado para
enfrentar os problemas cotidianos, de forma a não se distanciar das realidades e
necessidades locais e globais requeridas pela sociedade do conhecimento e da
aprendizagem. Neste contexto, as instituições pesquisadas evidenciaram, mediante
suas respostas, que na escola A 10 acreditam que sim, o currículo está adequado às
necessidades locais e globais, 05 que não e 07, às vezes. Já na B, obtiveram-se 12
para sim e 10 para não.

Figura 44 – Organização do currículo escolar e as necessidades locais e globais da
sociedade do conhecimento e da aprendizagem
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Trazendo para a discussão ainda a concepção que embasa a estruturação
curricular, questionou-se quanto às perspectivas disciplinar e interdisciplinar, bem
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como a adoção da metodologia do trabalho por projetos para o currículo atual, a fim
de

verificar

a

posição

das

duas

escolas.

Em ambas,

foram presentes

posicionamentos quanto à eficácia da disposição de um currículo interdisciplinar com
a pedagogia de projetos, uma vez que, segundo os pesquisados, esta combinação
auxilia a organização, construção e sistematização do conhecimento, como também
incentiva o comportamento pesquisador, como mostram os dados abaixo:
Na escola A, 14 respondentes afirmaram que sim, o currículo estava
organizado na perspectiva disciplinar, 02 que não e 06, às vezes, enquanto na B, as
respostas foram 19 e 03, seguidamente.

Figura 45 – Perspectiva da organização curricular na forma disciplinar
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Quanto ao currículo interdisciplinar, as posições foram: 07 para sim e 15 para
não no campo A, e no B, 03 para sim e 19 para não.

152

Figura 46 – Perspectiva da organização curricular na forma interdisciplinar
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Apesar de as respostas acima apontarem para um processo de busca por um
currículo em que o conhecimento vivo, ativo e circular gerado pelos sujeitos do grupo
esteja presente, o caráter disciplinar ainda é forte, sendo ausente a inter-relação das
áreas do saber, que facilitaria a visão do conhecimento como global e práticas de
produção coletiva, não obstante todos os pesquisados das duas escolas
apresentarem

posicionamentos

positivos

quanto

à

eficácia

do

currículo

interdisciplinar.

Figura 47 – Concepção do currículo interdisciplinar como eficaz às práticas da GC
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Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Na investigação quanto à utilização da prática da pedagogia de projetos pela
escola e sua eficácia como proposta metodológica às estratégias da gestão do
conhecimento, na escola A houve uma totalidade nos resultados, todos os 22
respondentes afirmaram que sim, já na B houve diferenciações em ambas as
perguntas: 17 apontaram que sim e 05 que não.

Figura 48 – Utilização e eficácia da prática da pedagogia nos projetos das escolas
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Entretanto, nas observações e análises dos planejamentos pedagógicos,
constatou-se que na escola B, anualmente, era elaborado e aplicado um projeto
didático, no entanto com caráter disciplinar e não abrangendo todas as áreas do
saber.
Já na instituição A, o trabalho por projetos configura-se desde o ano de 1997
em uma busca constante pelo aprimoramento e embasamento interdisciplinar, mas
foi evidente que, apesar dos esforços do corpo pedagógico e administrativo em
utilizar esta metodologia como recurso promotor da pesquisa, da produção e
disseminação do conhecimento, ainda não se constataram os resultados esperados,
uma vez que a força do currículo disciplinar e as ausências de estratégias que
envolvam toda a comunidade escolar, inclusive os gestores administrativos, vêm
emperrando esta evolução.
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Analisou-se ainda a influência que a utilização dos recursos tecnológicos
acarretaria para a estruturação curricular, sendo assim necessário verificar o
conhecimento da comunidade escolar acerca das tecnologias e as suas
possibilidades de utilização. Os resultados obtidos quanto ao conhecimento da
clientela

acerca

das

tecnologias

da

informação

e

comunicação

foram

representativos; na escola A, 20 afirmaram saberem o significado e 02 que não,
enquanto na B totalizou-se em 22.

Figura 49 – Conhecimento do significado das TICs
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Apesar de ser de grande importância o conhecimento acerca do significado
das tecnologias, não é o bastante, é imprescindível a presença dos recursos no
ambiente escolar e sua utilização de forma planejada, é necessário que sejam
colocados em prática através de projetos específicos.
Desta forma, questionou-se quanto ao uso das TICs e como ocorria nas
atividades escolares. A realidade nas escolas evidenciou que as práticas para uso
das ferramentas tecnológicas muitas vezes aconteciam, mas não eram devidamente
planejadas e não se encontravam em um plano global da organização curricular da
instituição.
Nas respostas obtidas estabeleceu-se que, no ambiente A, 09 pessoas
relataram que sim, 02 que não e 06 que somente às vezes e 05 não sabiam
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responder quanto à utilização dos recursos tecnológicos; ao tempo em que na B, 16
afirmaram sim e somente 06, às vezes. Nesta escola, a realidade se ampliou
positivamente, já que existe um laboratório de informática em pleno funcionamento,
em que é facultado o acesso a todos os sujeitos da organização.

Figura 50 – Uso das TICs no processo escolar
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Objetivando abrir mais o leque de esclarecimentos quanto a este problema,
questionou-se a existência de projetos para o uso das tecnologias, sua inserção no
currículo e a conexão com as metodologias de trabalho, não deixando de lado a
importância quanto à formação docente e gestora voltada para as TICs.
As respostas foram bastante esclarecedoras, pois quanto à existência de
projetos que enfocassem as tecnologias e sua presença no currículo, houve uma
negativa plena nas escolas A e B.
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Figura 51 – Estratégias de uso das TICs presentes no currículo escolar
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Entretanto, quanto à segunda questão, os resultados diferiram. Dos 22
respondentes, 16 afirmaram que sim e 06 que não.

Figura 52 – Existência de projetos específicos para uso das TICS no currículo escolar
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Analisando, então, a formação continuada na área de tecnologias, a situação
também diferiu. No campo de pesquisa A, constatou-se que 18 dos profissionais
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participam seguidamente de processos de formação continuada na área e somente
04, não, e na B, 09 sim e 13 não.

Figura 53 – Formação continuada para uso das TICs
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Quanto à metodologia de trabalho, 05 dos pesquisados na escola A
declararam que sim, eles buscam reforçar a importância das TICs para a sociedade
atual, 13 que não e 04, às vezes, no entanto, na escola B, 09 afirmaram que sim, 05
que não e 08 ocorre às vezes.

Figura 54 – Reforço das metodologias de trabalho para a importância das tecnologias
da
informação e comunicação na sociedade atual
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação
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Na busca por informações empíricas que fornecessem sustentabilidade ao
arcabouço teórico desta pesquisa, consultou-se também uma amostra do corpo
discente (alunos) das escolas que estavam sendo submetidas à pesquisa, sobretudo
para se constatar a opinião destes quanto ao processo de gerenciamento
administrativo e pedagógico das instituições onde estudam. Para isso, 22 alunos de
cada escola responderam a um questionário que continha perguntas que percorriam
as categorias de análise aqui já estabelecidas.
Ao analisar a GC no ambiente escolar, questionou-se acerca da produção e
disseminação do conhecimento, se esta era vista como um interesse principal. Nas
duas escolas, as respostas se diversificaram, pois na A, 17 alunos responderam que
sim, 02 que não e 03, às vezes. Na B, 13 se posicionaram como sim, 06 não e 03
não souberam responder.

Figura 55 – Produção de conhecimento como foco
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Quando se perguntou se esta produção era estimulada pelos professores,
coordenadores e diretores da escola, foram respondidos na A 18 sim, 02, às vezes e
02 não souberam responder, enquanto na B as respostas foram 09, 04, 06 e 04,
respectivamente.
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Figura 56 – Estímulo da produção do conhecimento pelos professores,
coordenadores
e diretores das escolas
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Foram realizadas questões voltadas para a posição do corpo docente quanto
ao trabalho por projetos, isto é, a existência de projetos pedagógicos e
administrativos

na

escola

e se

estes promovem o

compartilhamento

do

conhecimento no ambiente escolar. As respostas assim se apresentaram:
Para a existência dos projetos pedagógicos na escola A, 20 alunos optaram
por sim, 01, às vezes e 01 não soube responder; já na B os 22 afirmaram que sim.

Figura 57 – Conhecimento sobre a existência de projetos pedagógicos nas
escolas
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação
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Quanto aos projetos administrativos, as respostas não evidenciaram tanta
clareza, pois, enquanto na A, 06 responderam sim, 05 não, 02, às vezes e 09 não
souberam responder, na B obtiveram-se 09, 04 e 18, respectivamente.

Figura 58 – Conhecimento sobre a existência de projetos administrativos nas
escolas
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Em outro bloco de questões se buscou respostas sobre compartilhamento dos
conhecimentos através do trabalho por projetos obteve-se na escola A 17 para sim e
05 para não e na B 16 para sim e 06 para às vezes, evidenciado posições mais bem
definidas.

Figura 59 – Compartilhamento dos conhecimentos através do trabalho por projetos
no ambiente escolar
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

161

Questionou-se também sobre os conteúdos que estão sendo tratados nas
salas de aula, se apresentam interesse para o desenvolvimento do aluno e se a
escola incentiva a realização das atividades de forma integrada. Assim, foram
obtidos na escola A para o primeiro questionamento: 07 para sim, 04 para não, 06
para às vezes e 05 não souberam responder; na B teve-se 09 para sim, 05 para não
e 08, às vezes.

Figura 60 – Nível de interesse dos conteúdos trabalhados em sala de aula para o
desenvolvimento dos alunos
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Já se voltando para o segundo questionamento: na A, os alunos responderam:
18 para sim, 01 para às vezes e 03 não souberam responder; na B, 15 se
posicionaram para sim, 04 para não e 03, às vezes.

Figura 61 – Incentivo para a realização de atividades interdisciplinar.
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação
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Também se analisou o conhecimento que o alunado tinha sobre inovação e se
esta era incentivada na escola. Na escola A, uma maioria representada por 19
alunos respondeu que sim e 02, às vezes, somente 01 afirmou não saber o
significado. Entretanto, na escola B, 16 asseguraram saber o que significava, 02 que
não e 04 somente às vezes.

Figura 62 – Significado de inovação para o aluno
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Quanto ao incentivo dado pela escola para a inovação, a B apresentou maioria
positiva, pois 20 responderam que sim e somente 02 que não, ao contrário da A,
onde os alunos se posicionaram: 10 para sim, 02 para não, 09, às vezes e 01 não
soube responder.
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Figura 63 – Incentivo de práticas inovadoras ao aluno
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Fez-se também uma busca para a prática gestora e sua modalidade de
comunicação democrática com a comunidade escolar. Na relação direção e
comunidade escolar, as respostas se deram da seguinte forma: na escola A, 12
responderam que sim, 02 que não e 08, às vezes, enquanto na B deram-se 11, 03 e
08, respectivamente.

Figura 64 – Comunicação democrática existente entre a direção e a comunidade
escolar nas escolas na visão do aluno
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação
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Já na relação coordenação pedagógica e comunidade escolar, na primeira
escola 16 optaram por sim e 04, às vezes, não havendo uma clara negativa. Na
instituição B, 17 responderam que sim, 02 que não e 03, às vezes.

Figura 65 – Comunicação democrática existente entre a coordenação pedagógica e a
comunidade escolar nas escolas na visão do aluno
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Quanto ao questionamento acerca da comunicação entre professores e
alunos, as respostas foram: para A, 17 afirmaram que sim, a comunicação era
democrática, 03 que não e 02, às vezes; para a B, 16 optaram por sim, 02, não e 04,
às vezes.

Figura 66 – Comunicação democrática existente entre professores e alunos nas escolas
na visão do aluno
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação
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Na busca pela influência tecnológica nas escolas, perguntou-se aos alunos
sobre a existência dos recursos tecnológicos na escola, sua utilização e seu auxílio
para a disseminação e compartilhamento do conhecimento.
Na instituição A, os alunos responderam para o primeiro questionamento: 12
sim, 02, não e 06, às vezes e na B, todos os 22 afirmaram existir os recursos
tecnológicos na sua escola.

Figura 67 – Existência de recursos tecnológicos na escola
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Quanto ao incentivo e sua utilização na A, 11 afirmaram que sim, estes são
utilizados, 05 optaram por não, 04, às vezes e 02 não souberam responder. Já para
a B, as respostas agora não apresentaram totalidade, 11 se posicionaram para sim,
06 para não e 05, às vezes.

Figura 68 – Incentivo à utilização das tecnologias nas escolas
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

166

Buscando a visão destes alunos quanto ao auxílio das TICs para a
disseminação e compartilhamento do conhecimento, eles emitiram as seguintes
opiniões. Na escola A, 07 responderam que sim, 04 que não e 11, às vezes; na B, as
respostas foram 20 e 02, respectivamente.

Figura 69 – Auxílio dos recursos tecnológicos para a disseminação e
compartilhamento
dos conhecimentos no ambiente escolar
Fonte: Pesquisa empírica da presente dissertação

Estes dados coletados com a amostra de alunos não se distanciaram muito
das informações emitidas pelos demais grupos pesquisados nas unidades escolares,
propiciando, assim, oportunidade para confirmar opiniões a respeito das categorias
analisadas nesta pesquisa. Esta combinação possibilitou considerações finais que
retratam consideravelmente a opinião dos setores mais envolvidos no processo
escolar, tomando a gestão do conhecimento como estratégia inovadora de
gerenciamento nas instituições escolares de ensino.
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5.4 PROPOSTA PARA A IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS
INSTITUIÇÕES ESCOLARES
Quadro 04 – Propostas da GC para as escolas
Nº

AÇÕES

RESPONSAVEL

APOIO

01

Construção de uma proposta de trabalho
embasada nos princípios da Gestão do
Conhecimento.
Aplicação da proposta de Gestão do
Conhecimento
Organização
dos
documentos
legais
escolares: PPP, RE e PDE mediante os
princípios da GC e da gestão democrática.
Construção de um organograma flexível e
com possibilidades de interseção entre os
setores.
Estabelecimento
de
um
arranjo
organizacional desvinculado das bases
hierárquica e tradicional.
Organização de planos de ação para os
diversos setores de forma aplicável e
constantemente avaliados.
Utilização e manutenção dos recursos
tecnológicos como ferramentas auxiliares
para as práticas da GC.
Elaboração e aplicação de planos e projetos
administrativos e pedagógicos voltados para
a realidade escolar.
Estabelecimento
e
aplicação
de
procedimentos contínuos para as atividades
escolares com utilização das TICs.
Constituição, na escola, de grupos de
pesquisa com equipes multidisciplinares no
âmbito educacional dentre os integrantes da
comunidade escolar.
Elaboração e execução de programas de
formação continuada para professores e
funcionários em serviço nas modalidades
presencial e a distância.
Organização
curricular
em
bases
interdisciplinares
e
mediante
as
necessidades locais e globais da clientela.
Trabalho com a pedagogia de projetos em
um caráter investigativo e globalizado.
Inserção das TICs no currículo escolar
através de projetos específicos e integrados
às áreas do conhecimento.
Estabelecimento
de
estratégias
para
avaliação constante do processo escolar.
Organização
de
ambientes
de
aprendizagens diversificados a depender da
necessidade e possibilidades estruturais das
instituições.

Escola

SEC
Universidades

Escola

SEC e Universidades

Escola

SEC

Escola

SEC

Escola
SEC

Universidades

Escola

SEC

Escola

SEC

Escola

SEC

Escola

SEC

Escola

SEC e Universidades

Escola

SEC e Universidades

Escola

SEC e Universidades

Escola
Escola

Secretarias, ONGs
Instituições particulares
SEC

Escola

SEC

Escola

SEC

02
03

04

05

06
07

08

09

10

11

12

13
14

15
16
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17

18

19

Utilização de mecanismos para mensuração
de resultados escolares desde a matrícula,
organização de arquivos de alunos e
funcionários, desempenho dos alunos,
documentação interna administrativa e
pedagógica até mesmo o perfil dos
profissionais da escola como a fim de tornar
mais
simples
a
visualização
e
compartilhamento
das
experiências
profissionais e pessoais.
Criação
de
espaços
virtuais
de
aprendizagens que permitam a disseminação
das produções de saberes construídos nas
escolas.
Criação de um sistema de informações
rápido, confiável e seguro.

Escola

SEC

Escola

SEC

Escola

SEC

Fonte
pesquisadora

–

Elaborado

pela
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6 CONCLUSÃO

Este estudo acerca da gestão do conhecimento na escola pública foi realizado
com o objetivo de verificar como esta poderia contribuir para a inovação institucional
da gestão administrativa e pedagógica.
Para isso, fez-se um percurso teórico e empírico que trouxe à tona os
aspectos principais da GC, o perfil da prática gestora nas escolas públicas estaduais
de Salvador-Ba, os documentos legais pedagógicos e administrativos que direcionam
a organização das escolas públicas, as ações governamentais que embasam a atual
estrutura escolar, as estratégias e indicadores de desenvolvimento da GC na
instituição escolar com as dimensões da GC na visão de Cyrineu Terra (2005), a
organização curricular com ênfase na pedagogia de projetos e as contribuições das
tecnologias da informação e comunicação para o gerenciamento do conhecimento
nas organizações escolares.
No campo empírico, fez-se uma busca por informações junto aos alunos e
profissionais

da

educação

atuantes

nas

escolas

pesquisadas,

para

dar

sustentabilidade à proposta do estudo, analisando-as comparativamente mediante as
categorias de análise estabelecidas.
As escolas públicas estaduais da Bahia vêm, desde a segunda metade da
década de 90, sendo organizadas mediante as diretrizes da LDB (1996), que
regulamentou a gestão democrática e descentralizada, trazendo mais autonomia,
conforme os sistemas de ensino. Estes orientam as instituições escolares através de
seus gestores, a fim de promover ações de integração entre a escola e a
comunidade, a organização dos espaços físicos, das práticas pedagógicas e
administrativas e da participação dos atores escolares.
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As instituições escolares passam a ser vistas como organizações de
aprendizagem inseridas em um contexto social em constante evolução científica e
tecnológica, que tem o conhecimento como ponto principal. Sendo assim, exige uma
estrutura organizacional que privilegie a produção e disseminação do conhecimento,
sempre buscando promover a formação do cidadão ativo e investigador, capaz de
fazer uso das suas experiências e saberes para aplicar nas situações cotidianas.
Para o alcance de uma instituição escolar que tenha em suas bases
gerenciais a produção e o compartilhamento do conhecimento são necessários
organização estrutural, gerenciamento e práticas pedagógicas e administrativas que
acompanhem a evolução científica e tecnológica da sociedade do conhecimento e da
aprendizagem.
Assim, é preciso que as práticas da gestão do conhecimento estejam
estruturadas, direcionadas e com controle efetivo dos seus procedimentos, para que
sua aplicabilidade no âmbito do processo responda às novas exigências sociais, e a
produção e disseminação do conhecimento ocorram de forma pontual e coletiva
neste espaço do saber. Sobretudo, sejam gerenciadas para que não se mantenham
circulando somente no interior das paredes escolares, sem nenhuma conexão com
os valores atuais que a sociedade do conhecimento suscita.
O arranjo organizacional apresentado pelas escolas evidenciou grandes
possibilidades para uma estruturação benéfica, que possibilite aos gestores o
planejamento e a execução de ações de gerenciamento do conhecimento, no
entanto, é preciso estar alerta em alguns pontos.
Nas escolas analisadas, foi constatado, quanto a seu arranjo organizacional,
um conflito de concepções, uma vez que seu organograma segue princípios
tradicionais, com os cargos dispostos hierarquicamente, sem conexões de
competências entre eles. Contudo, já se verificam o estabelecimento das ações
escolares organizadas pelo projeto político-pedagógico, o plano de desenvolvimento
escolar e o regimento escolar, instrumentos legais que direcionam as práticas
administrativas e pedagógicas da instituição e sustentam os princípios gestores.
Nestes contextos, devem estar caracterizadas as estratégias da gestão do
conhecimento a serem executadas na instituição escolar.
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São nestes documentos que se encontram dispostos os planos de ação
administrativos e pedagógicos, o organograma com o estabelecimento das
atribuições de cada setor e os seus pontos de interseção. Entretanto, apesar de
serem

elaborados

mediante

os

princípios

legais

da

democratização

e

descentralização e com a participação da comunidade escolar representada pelos
seus segmentos – aluno, professor, pais e funcionários – tais planos, em sua versão
final, não são apresentados para conhecimento da comunidade escolar em seu
conjunto, além de, na execução de suas ações, não envolver a todos; muitas vezes
essas ações não são cumpridas e muito menos avaliadas com fins de
reestruturação, o que somente ocorre anualmente, sem uma prévia organização
estratégica.
A estrutura física em ambas as escolas é composta por uma diversidade de
espaços (ver tabela 04), os quais não vêm sendo considerados em sua totalidade
como ambientes de aprendizagem; os recursos tecnológicos, apesar da sua
existência nas escolas (ver tabela08), quando são utilizados nas atividades
pedagógicas e administrativas não visualizam um tratamento direcionado para o
conhecimento em seus processos de produção e disseminação.
Bastante interessante verificar o conhecimento que a comunidade escolar tem
acerca da gestão escolar, seus princípios e concepções bem como a relação
intrínseca entre as suas dimensões administrativa e pedagógica, que se apresenta
como de grande importância para o estabelecimento das suas práticas.
É manifesto que a concepção sócio-interacionista predomina nas práticas
pedagógicas e na gestão das escolas, fundamentando-se nos princípios da
democratização e descentralização, como reza a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação. Isso reflete nas ações e processos de comunicação entre os gestores
administrativos e pedagógicos com a comunidade escolar, apesar de ainda
permearem resíduos do autoritarismo hierárquico na escola A, que precisam ser
diluídos para a efetivação da gestão do conhecimento.
Apesar da existência dos instrumentos legais – PPP, PDE e RE – que
direcionam as práticas gestoras, não há registros de planos ou projetos
especificamente administrativos elaborados e aplicados nas escolas, somente de
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âmbito pedagógico, situação que necessita de ajustes, pois se apresenta
imprescindível na organização das ações estratégicas necessárias à GC.
Dados evidenciam que, nas escolas analisadas, existe uma preocupação dos
gestores quanto ao gerenciamento do conhecimento como foco dos trabalhos,
deixando explícita a importância da sua produção e disseminação nas atividades
gestoras. No entanto, ainda é mínimo o incentivo destes para o estabelecimento de
momentos e ambientes propícios para esta prática.
Os gestores carecem de perceber que, trazendo uma gestão baseada no
conhecimento, com o uso efetivo e eficaz de recursos tecnológicos que poderão
auxiliar na produção, registro, armazenamento e disseminação dos conhecimentos,
poderão promover uma melhoria no processo de aprendizagem e mais eficiência e
eficácia das atividades gerencias.
Constatou-se também que um grande instrumento para a prática da gestão do
conhecimento nas escolas se faz inexistente: são as equipes multidisciplinares ou
grupos de estudo. Eles permitem uma constante produção e troca de saberes
sistematizados e estrategicamente organizados na instituição, seja na modalidade
presencial ou virtual, sendo eficazes para proporcionar momentos de estudo entre os
profissionais das diversas áreas do saber.
Está prática permite que se construa uma autonomia individual e coletiva,
reforçando o processo de aprendizagem constante, como se sugere a uma
organização de aprendizagem, e os quatro pilares da educação (2001), além de criar
oportunidades para que os profissionais deem um retorno pontual à instituição,
quanto às aprendizagens desenvolvidas, ou seja, apliquem os conhecimentos
construídos e compartilhados com os demais sujeitos nela presentes, refletindo desta
forma na estruturação curricular.
As equipes multidisciplinares possibilitam, sobretudo, o desenvolvimento das
cinco

disciplinas:

domínio

pessoal, visão

compartilhada,

modelos

mentais,

pensamento sistêmico e aprendizagem em equipe, citados por Senge (2005).
Neste movimento de práticas propícias à gestão do conhecimento no contexto
escolar, o currículo constitui um instrumento que reflete a posição e o tratamento que
são atribuídos ao conhecimento na instituição. Ele pode vir a caracterizar e até
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mesmo indicar como o conhecimento está sendo gerenciado e produzido na
instituição, devendo sua concepção estar voltada para a construção conjunta da
unidade de ação educativa, orientada pelo princípio da participação de vários níveis,
da sua abrangência escolar, em que se envolvem gestores, docentes, alunos e
família.
Constatou-se que, nos dois campos empíricos, apesar de os currículos
estarem estruturados com base na teoria sócio-interacionista, o caráter disciplinar
ainda se faz presente, dificultando o trânsito pelas diversas áreas do conhecimento
que o compõem.
O currículo é um orientador do trabalho pedagógico, sempre provisório e
inacabado, aberto às produções constantes, estabelecidas como pontos de apoio ao
planejamento das atividades de gerenciamento da ação educativa. Ele sustenta o
tratamento que se deve atribuir aos conhecimentos na escola e, em especial, de que
forma isto irá acontecer, se simplesmente através da transmissão pura e simples de
conteúdos já estabelecidos com o passar do tempo pela sociedade, ou em uma
perspectiva mais interacionista, abrindo espaço para o trato de toda a cultura escolar,
desenvolvendo no sujeito-aprendiz a capacidade de produzir o conhecimento e
aplicá-lo nas diversas situações do cotidiano, pois o currículo deve formar
pesquisadores,

“trabalhadores

do

conhecimento”

(DRUCKER

1994,

apud

HARGREAVES 2004), e não receptores de conteúdos.
A prática da pedagogia de projetos adotada na escola A como metodologia de
trabalho didático abre caminhos e contribui para a implementação dos processos de
produção, compartilhamento, disseminação e mapeamento dos conhecimentos,
sendo considerada, no campo empírico, como eficaz às estratégias da gestão do
conhecimento, ao contrário da instituição B, que não a traz como uma constante nas
atividades pedagógicas. Através dos projetos, os conhecimentos são construídos de
forma diversificada, interdisciplinar e com grande interatividade entre os atores da
comunidade escolar e, sobretudo, estimulam os gestores, docentes e alunos a
atuarem como pesquisadores em sua prática, contribuindo para ampliar as
discussões temáticas no ambiente escolar.
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Pode-se verificar que, no currículo escolar, as tecnologias ainda não se fazem
presentes de forma precisa, apesar da sua importância em todo o gerenciamento de
conhecimento. São inexistentes projetos específicos que estruturem seu uso nas
práticas gestoras administrativas e pedagógicas, ficando restritos a momentos
estanques durante o processo escolar.
No entanto, é preciso ter cuidado com a visão que se tem das tecnologias, não
deixando de ater-se aos seus aspectos positivos e negativos, que devem ser
analisados, pois são ferramentas que possibilitam o acesso e produção rápida de
informações e conhecimentos. Entretanto, não se deve correr o risco de pensar as
TICs como um reforço ao tradicionalismo através da absorção dos saberes sem a
devida análise crítica.
Enfim, neste contexto onde se buscaram respostas para o modo como a
gestão do conhecimento pode ser considerada uma inovação institucional para as
práticas gestoras nas instituições escolares, se constatou a sua caracterização nas
escolas, considerando seu perfil e formas de aplicação, por meio de uma análise da
atuação dos membros no processo escolar e as estratégias utilizadas tanto no
âmbito administrativo quanto pedagógico.
Pode-se concluir, assim, que o entendimento da GC nas escolas analisadas
não se descaracteriza totalmente mediante as definições trazidas no capítulo 2 sob a
visão de Terra (2005) e Fleury e Oliveira Jr. (2001). De forma geral, nas instituições
elas surgem como organização dos conhecimentos ou gerenciamento das
organizações, incidindo quando da execução de planos e projetos, ou nas reuniões
administrativas e pedagógicas, em muito nas ACS que acontecem semanal ou
quinzenalmente, no entanto, sem uma disposição estratégica estritamente voltada
para a GC na execução das ações.
Diante das realidades adotadas para análise e sua vinculação com a teoria,
pode-se concluir que a GC é uma prática gerencial inovadora para as instituições
escolares, tanto na sua dimensão administrativa quanto pedagógica. É evidente que,
nas escolas pesquisadas, estratégias, instrumentos e indicadores precisam ser
revistos, a fim de torná-los mais estruturados e estrategicamente organizados para
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que a GC possa efetivamente ser tratada na instituição e obter resultados mais
positivos.
O tratamento da gestão do conhecimento nas instituições escolares necessita
estar estrategicamente estruturada de acordo com sua concepção e dimensões,
conforme se tratou no capítulo 5, na perspectiva de Terra (2005), estando inserida
nos documentos legais que direcionam as práticas escolares.
Quanto à dimensão dos fatores estratégicos e a alta administração, esta
necessita ser apresentada com mais clareza para os gestores e a comunidade
escolar e estes, inseridos profundamente na concepção de suas ações e
competências. Seus planos de ação precisam ser devidamente elaborados e com
direcionamentos específicos para todos os setores da organização escolar, que, por
sua vez, devem estar interligados com possibilidades de trânsito de ações e
competências.
No currículo, projeto político-pedagógico, regimento escolar e plano de
desenvolvimento escolar à cultura e valores organizacionais devem ser evidentes e
com validade no processo de elaboração, execução, acompanhamento e avaliação.
O clima escolar e a comunicação devem ser benéficos, permitindo um processo de
aprendizado constante que estimule a interação com as pessoas para a troca de
conhecimentos. Isso, sem dúvida, possibilitaria um aprendizado permanente com o
ambiente.
Os recursos humanos devem ser adequadamente administrados, conscientes
de suas competências e participantes na elaboração de seus planos de ação, bem
como nas atividades de formação continuada mediante a utilização de ambientes
virtuais ou presenciais, com vistas a uma troca contínua de saberes em um
aprendizado constante.
A

estrutura

responsabilidades

organizacional

necessita

compartilhadas, como

privilegiar

preveem os

a

conquista

princípios

da

de

gestão

democrática, onde cada membro da comunidade escolar atua com base em suas
competências em prol da conquista dos objetivos da organização, que precisam
contemplar ao máximo os interesses tanto individuais quanto da coletividade.
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Nesta estrutura organizacional, as informações precisam estar inseridas em
um sistema onde a circulação organizada, com uso dos recursos tecnológicos
disponíveis, tenha um indivíduo capacitado para este fim. Um sistema que coloque
em uso sites, blogs, correio eletrônicos e murais, enfim, instrumentos que permitam
rapidez e clareza nas informações e conhecimentos produzidos na instituição e em
outros ambientes exteriores a esta.
Na dimensão da mensuração dos resultados, pode-se apresentar uma das
mais complicadas de se executar, pois mensurar conhecimentos não se apresenta
tão simples quanto os dados quantitativos. Entretanto, faz-se necessária uma busca
pela utilização de programas que permitam uma mensuração dos resultados
escolares desde a matrícula, organização de arquivos de alunos e funcionários,
desempenho dos alunos, documentação interna administrativa e pedagógica até
mesmo o perfil dos profissionais da escola, como nível de formação, especialidades
e competências, a fim de tornar mais simples a visualização e o compartilhamento
das experiências profissionais e pessoais, seja através de mapas conceituais virtuais
ou da árvore do conhecimento.
No entanto, a implantação de estratégias de GC nas instituições escolares se
depara com dificuldades que não representam privilégio exclusivo destas e que
necessitam ser, se não extintas, mas ao menos minimizadas para o devido
crescimento da instituição caracterizada como organização de aprendizagem. Tais
problemas perpassam pelo pouco entendimento dos profissionais de educação e da
comunidade escolar acerca dos processos de gerenciamento focados na GC de
forma

específica,

uma

estruturação

organizacional

sem

bases

fixas

no

conhecimento, a carência de recursos tecnológicos suficientes e em pleno
funcionamento para promover a sistematização e compartilhamento das informações
e conhecimentos presentes na organização escolar, assim como a falta de
valorização da cultura organizacional, bem como a sua utilização constante e a falta
de recursos humanos especializados nestas práticas.
Enfim, a gestão do conhecimento nas escolas deve ir além da compra e
utilização de equipamentos tecnológicos, mas concentrando, sobretudo na criação
de espaços de aprendizagem, equipes multidisciplinares, estratégias gerenciais
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direcionadas para a produção e tratamento do conhecimento produzido na
instituição, sejam pelos alunos, professores, gestores ou demais funcionários.
Devem promover ações de caráter inovador para que as concepções não se balizem
em simples percepção de existência teórica da GC nas atividades escolares, mas se
concretizem através de práticas gestoras organizadas e direcionadas a este fim.
A GC deve promover rupturas das práticas gerenciais instituídas e abrir
espaço para outras significações, em um contexto onde o projeto políticopedagógico, o regimento escolar, o plano de desenvolvimento escolar e o currículo
sejam tidos como instrumentos legais estruturados, que caracterizam as práticas da
gestão do conhecimento nas instituições escolares. Suas estratégias e indicadores
devem ser auxiliados pelas tecnologias da informação e comunicação, em busca de
uma prática gerencial administrativa e pedagógica que veja o conhecimento como
fruto de um processo de constante investigação, com resultados aplicados,
registrados e até mesmo publicados para o sucesso da instituição, tendo-a como
organização de aprendizagem.
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APÊNDICE A - Questionário 01

Categoria de análise: arranjo organizacional
Grupo pesquisado: Diretor
Caracterização da Unidade escolar
Questões:
Identificação.
1. Nome da escola: ..................................................................................
2. Endereço ...............................................................................................
3. Porte: pequeno ( )

médio ( ) grande (

4. Cursos: fundamental (
Curso
Fundamental
Médio
Profissionalizante
Total

) médio (

) especial (

)

) profissionalizante

Nº alunos

Qualificação do professores
Graduação completa
Graduação incompleta
Especialização completa
Especialização incompleta
Mestrado completo
Mestrado incompleto
Doutorado completo
Doutorado incompleto
Aperfeiçoamento constante
Qualificação dos gestores
Graduação completa
Graduação incompleta
Especialização completa
Especialização incompleta
Mestrado completo
Mestrado incompleto
Doutorado completo
Doutorado incompleto
Aperfeiçoamento constante

Nº de professores

Nº de gestores
pedagógicos

Nº de gestores
administrativos
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5. Caracterização física: dependências que há na escola:
DEPENDÊNCIAS
ÁREA DE LAZER
BIBLIOTECA OU SALA DE LEITURA
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
OFICINAS
PÁTIO COBERTO
PÁTIO DESCOBERTO
QUADRA DE ESPORTE
SALA DE AULA
SALA DE VÍDEO/VIDEOTECA
SALA DE MULTIMÍDIA
BANHEIRO DE ALUNOS
BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS
CANTINA
COZINHA
DEPÓSITO DE MERENDA
DEPÓSITO DE LIMPEZA/CONSUMO
REFEITÓRIO
AUDITÓRIO
SALA DE DIRETORIA
SALA DE PROFESSORES
SALA DE TÉCNICOS
SECRETARIA

EXISTE?
sim ( ) não ( )
sim ( ) não ( )
sim ( ) não ( )
sim ( ) não ( )
sim ( ) não ( )
sim ( ) não ( )
sim ( ) não ( )
sim ( ) não ( )
sim ( ) não ( )
sim ( ) não ( )
sim ( ) não ( )
sim ( ) não ( )
sim ( ) não ( )
sim ( ) não ( )
sim ( ) não ( )
sim ( ) não ( )
sim ( ) não ( )
sim ( ) não ( )
sim ( ) não ( )
sim ( ) não ( )
sim ( ) não ( )
sim ( ) não ( )
sim ( ) não ( )

QUANTIDADE TOTAL
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6. Recursos materiais tecnológicos:
RECURSOS

QUANTIDADE

TECNOLÓGICOS

ESCOLA A
TOTAL

EM FUNCIONAMENTO

ESCOLA B
TOTAL

EM FUNCIONAMENTO

TV
Vídeo
DVD
Data show
Retroprojetor
Computador
Internet
Impressoras
Outros

Aspectos do organograma escolar:
7. Como você definiria o organograma da sua escola?
Tradicional ( )
Inovador ( )
( ) Não sei
8. Os cargos ocupados são estruturados hierarquicamente?
Sim ( ) Não ( ) ( ) Não sei
9. Que instrumentos norteiam a ação dos setores da unidade escolar?
( ) PPP ( )PDE
( ) RE ( ) Não sei
10. Existe um plano de ação para os setores da unidade escolar?
Sim ( ) Não ( )
( ) Não sei
11. Os planos de ação foram elaborados tendo por base que princípios?
( ) Democrático e descentralizado, com participação coletiva
( ) Autoritário, sem a participação da comunidade escolar.
( ) Não sei
12. Os planos de ação são conhecidos por todos?
Sim ( ) Não ( ) ( ) Não sei responder
13. Os planos de ação são cumpridos?
Sim ( ) Não ( ) Às vezes ( )
14. Os planos de ação são avaliados com que freqüência?
Bimestralmente ( ) Trimestralmente ( ) Anualmente
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APÊNDICE B - Questionário 02

Categoria de análise: Caracterização da gestão do conhecimento no contexto
escolar.
Grupo pesquisado: Gestores administrativos, coordenador pedagógico e
professores
Questões:
01. Você sabe o que significa gestão do conhecimento?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

02. Como você define gestão do conhecimento?
03. Para você existem práticas de gestão do conhecimento na sua escola?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

04. De que forma acontece a gestão do conhecimento em sua escola?

05. Existem instrumentos indicadores das práticas de gestão do conhecimento na
escola?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

06. Que instrumentos poderiam auxiliar na prática da Gestão do Conhecimento na
escola?
sim ( ) não (

)

as vezes ( ) não sei responder ( )

07. Para você, o uso das tecnologias é importante para a gestão do
conhecimento?
Sim (

) Não ( ) Às vezes ( ) Não sei responder ( )

08. Você sabe o que significa inovação?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

09. Como você define inovação?
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10. A inovação é valorizada na escola?
Sim ( ) Não ( ) Às vezes ( ) Não sei responder ( )
11. O ambiente físico e o clima escolar auxiliam nas práticas de gestão do
conhecimento na escola?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

12. Na sua escola existem ambientes de aprendizagem?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

13. Como são utilizados os ambientes de aprendizagem na sua escola?

14. A Secretaria de Educação do Estado da Bahia fornece apoio necessário para
as práticas da gestão do conhecimento na escola?
Sim ( ) Não ( ) Às vezes ( ) Não sei responder ( )

15. Como ocorre o apoio da Secretaria de Educação para as práticas de gestão
do conhecimento na escola?
(
(
(
(

) Envio de recursos materiais e financeiros
) Cursos de formação continuada
) Não existe apoio
) Não sei responder
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APÊNDICE C - Questionário 03

Categoria de análise: Prática Gestora
Grupo pesquisado: Gestores administrativos, coordenadores pedagógicos e
professores
Questões:

01. Você sabe o que significa gestão escolar?
Sim ( ) Não (

) Às vezes ( ) Não sei responder ( )

02. Em caso positivo, como você definiria gestão escolar?

03. Na sua escola você consegue distinguir a gestão administrativa da gestão
pedagógica?
Sim ( ) Não ( ) Às vezes ( ) não sei responder ( )
04. A gestão na escola é baseada nos princípios de democratização e
descentralização?
Sim ( ) Não (

) Às vezes ( ) Não sei responder ( )

05. A gestão na escola é baseada nos princípios, autoritário e centralizador?
Sim ( ) Não (

) Às vezes ( ) Não sei responder ( )

06. A base teórica que define a ação gestora é tradicional autoritária?
Sim ( ) Não (

) Às vezes ( ) Não sei responder ( )

07. A base teórica que define a ação gestora é construtivista?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

08. A base teórica que define a ação gestora é sócio-interacionista?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

09. A comunicação entre os gestores administrativos e a comunidade escolar se
apresenta de forma democrática?
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Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

10. A comunicação entre os gestores administrativos e a comunidade escolar se
apresenta de forma autoritária?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

11. A comunicação entre os gestores pedagógicos e a comunidade escolar se
apresenta de forma democrática?
sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

12. A comunicação entre os gestores pedagógicos e a comunidade escolar se
apresenta de forma autoritária?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

13. Há existência de planos e ou projetos estritamente administrativos elaborados
pelos gestores e aplicados na instituição escolar?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

14. Há existência de planos e ou projetos estritamente pedagógicos elaborados
pelos gestores e aplicados na instituição escolar?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

15. A gestão do conhecimento é tida como foco sendo explícita a importância da
produção e disseminação do conhecimento das atividades gestoras?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

16. Os gestores da sua escola incentivam momentos e ambientes para a
produção do conhecimento?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

17. Há equipes multidisciplinares ou grupo de estudo na escola?
Sim ( ) Não ( )
Às vezes ( ) Não sei responder ( )
18. Em caso positivo, como funcionam as equipes multidisciplinares na escola?

19. A gestão incentiva o uso das tecnologias através do processo de formação
continuada dos profissionais da escola?
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Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

20. A gestão incentiva o uso das tecnologias através da compra de recursos
tecnológicos para a escola?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

21. A gestão incentiva o uso das tecnologias através da utilização das
ferramentas tecnológicas na escola?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

197

APÊNDICE D - Questionário 04

Categoria de análise: Currículo Escolar
Grupo pesquisado: Gestores administrativos, coordenadores pedagógicos e
professores
Questões:
01. Você tem conhecimento do que é currículo escolar?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

02. O currículo em sua escola é estruturado?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

03. O currículo está baseado na teoria pedagógica empirista?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

04. O currículo está baseado na teoria pedagógica racionalista?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

05. O currículo está baseado na teoria pedagógica construtivista?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

06. O currículo está baseado na teoria pedagógica sócio-interacionista?
Sim ( ) Não (

)

07. A organização
conhecimento?
Sim ( ) Não (

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

curricular

)

promove

a

produção

e

disseminação

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

05. O conhecimento produzido é compartilhado no grupo escolar?
sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

06. O conhecimento produzido é mapeado e conhecido por todos?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

do
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07. O currículo é adequado às necessidades locais e globais requeridas pela
sociedade do conhecimento e da aprendizagem?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

08. O currículo escolar está organizado na perspectiva disciplinar?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

09. Você considera o currículo disciplinar eficaz às práticas da gestão do
conhecimento na escola?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

10. O currículo escolar está organizado na perspectiva interdisciplinar?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

11. Você considera o currículo interdisciplinar eficaz às práticas da gestão do
conhecimento na escola?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

12. É utilizada na escola práticas de pedagogia de projetos?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

13. Você considera os projetos de trabalho como metodologia eficaz às práticas
da gestão do conhecimento na escola?
Sim ( ) não (

)

Às vezes ( ) não sei responder ( )

14. Você sabe o que significa tecnologias?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

15. Existe o uso das tecnologias da informação na escola?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

16. O uso tecnologias está presentes no currículo escolar?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

17. Em sua escola existem projetos específicos para uso das tecnologias da
informação e comunicação na escola?
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Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

18. Você já realizou alguma formação voltada para o uso das tecnologias?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder ( )

19. As metodologias de trabalho reforçam a importância das tecnologias da
informação e comunicação na sociedade atual?
Sim ( ) Não ( )
Às vezes ( ) Não sei responder ( )
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APÊNDICE E - Questionário 05

Categorias de análise: prática gestora, características da gestão do conhecimento,
e currículo
Grupo pesquisado: Alunos
Questões:
1. Na escola onde você estuda, a produção de conhecimento é vista como
interesse principal?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder (

)

2. Os professores, coordenadores e diretores da sua escola estimulam a
produção do conhecimento?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder (

)

3. Você tem conhecimento sobre a existência de projetos estritamente
administrativos na sua escola?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder (

)

4. Você tem conhecimento sobre a existência estritamente projetos pedagógicos
na sua escola?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder (

)

5. Para você o trabalho por projetos promove o compartilhamento dos
conhecimentos no ambiente escolar?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder (

)

6. Os conteúdos trabalhados na sala de aula são interessantes para o seu
desenvolvimento?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder (

7. A escola incentiva
(interdisciplinar)?
Sim ( ) Não (

)

a realização

de

atividades

Às vezes ( ) Não sei responder (

8. Você sabe o que significa inovação?

)

de

)

forma

integrada
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Sim ( ) Não ( )
Às vezes ( ) Não sei responder (
9. A inovação é incentivada na sua escola?
Sim ( ) Não (

)

)

Às vezes ( ) Não sei responder (

)

10. Há comunicação democrática entre a direção e a comunidade escolar?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder (

)

11. Há comunicação democrática entre a coordenação pedagógica e a
comunidade escolar?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder (

)

12. Há comunicação democrática entre os professores e os alunos?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder (

)

13. Existem recursos tecnológicos na sua escola?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder (

)

14. A sua escola incentiva a utilização das tecnologias?
Sim ( ) Não (

)

Às vezes ( ) Não sei responder (

)

15. Para você o uso de recursos tecnológicos auxilia na disseminação e
compartilhamento dos conhecimentos no ambiente escolar?
Sim ( ) não (

)

Às vezes ( ) não sei responder (

)
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ANEXOS
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ANEXO A - Tabulação do questionário 01 – questões fechadas

Categoria de análise 01– arranjo organizacional
Grupo de análise: Gestor administrativo

QUESTÕES
Como você definiria o organograma da sua escola?
Os cargos são estruturados hierarquicamente?
Que instrumentos norteiam a ação dos setores da unidade
escolar?
Existe um plano de ação para os setores da unidade escolar?
Os planos de ação foram elaborados tendo por base que
princípios?
Os planos de ação são conhecidos por todos?
Os planos de ação são cumpridos?
Os planos de ação são avaliados com que freqüência?

ESCOLA A
Tradicional
Sim
RE, PPP E PDE

ESCOLA B
Tradicional
Sim
Regimento Escolar

Sim
Democrático e descentralizado
com participação coletiva.
Não
Às vezes
Anualmente

Sim
Democrático e descentralizado com
participação coletiva
Não
Às vezes
Anualmente
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ANEXO B - Tabulação do questionário 02 – questões fechadas

Categoria de análise 02: Caracterização da gestão do conhecimento na instituição escolar
Grupo de análise: Profissionais do magistério na escola: diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico e professores

QUESTÕES
N
13

%
59,1

ESCOLA A
N
AV
N
%
N
%
06 27,3 09 0,0

12

54,5

07

31,8

03

13,6

00

0,0

06

27,3

01

4,5

05

22,7

10

45,0

11

0,0

07

31,8

00

0,0

04

18,1

08

36,4

01

4,5

04

18,2

00

00

14

36,3

03

13,6

00

0,0

05

22,7

14

77,3

08

36,4

00

0,0

00

00

10
11
12

45,4
50,0
54,5

07
01
02

31,8
4,5
9,1

06
06
08

27,3
27,3
36,4

00
04
00

0,0
18,2
0,0

18
12
12

81,9
54,5
54,5

04
07
02

18,1
32,0
9,1

00
03
06

0,0
13,6
27,3

00
00
02

00
00
9,1

16

72,7

06

27,3

00

0,0

00

0,0

13

59,1

09

40,9

00

0,0

00

00

03

13,6

09

40,9

07

31,8

03

13,6

00

0,0

10

45,4

09

40,9

03

13,6

S
Você sabe o que significa gestão do
conhecimento?
Para você existem práticas de gestão do
conhecimento na sua escola?
Existem instrumentos indicadores das práticas
de gestão do conhecimento na escola?
Para você o uso das tecnologias é importante
para a gestão do conhecimento?
Você sabe o que significa inovação?
A inovação é valorizada na escola?
O ambiente físico e o clima escolar auxiliam nas
práticas de gestão do conhecimento na escola?
Na sua escola existem ambientes de
aprendizagem?
A Secretaria de Educação do Estado da Bahia
fornece apoio necessário para as práticas da
gestão do conhecimento na escola?

NSR
N
%
03
13,6

N
14

%
63,6

ESCOLA B
N
AV
N
%
N
%
08 36,4 00 0,0

NSR
N
%
00 0,0

S

205
ANEXO C - Tabulação do questionário 03 – questões fechadas

Categoria de análise 03: Prática gestora
Grupo de análise: Profissionais do magistério na escola: diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico e professores

N
22
22

%
100
100

ESCOLA A
N
AV
N
%
N
%
00 0,0
00 0,0
00 0,0
00 0,0

15

68,2

05

22,7

03

13,6

00

00

20

80,0

00

0,0

02

20,0

00

00

05

22,7

12

24,5

07

31,7

00

00

02

9,1

20

80,0

00

00

00

00

03

13,6

19

86,4

00

00

00

00

00

00

22

100

00

00

00

00

06

27,3

16

72,7

00

00

00

00

09

41,0

13

59,1

00

00

00

00

13

59,1

09

49,9

00

00

00

00

13

59,1

09

41,0

00

00

00

00

19

86,4

03

13,6

00

00

00

00

18

82,8

04

18,2

00

00

00

00

03

13,6

19

86,4

00

00

00

00

02

9,1

20

90,9

00

00

00

00

20

90,9

02

9,1

00

00

00

00

20

90,9

02

9,1

00

00

00

00

02

9,1

20

90,9

00

00

00

00

03

0,0

19

90,5

02

20,0

00

00

00

00

16

72,7

00

00

06

27,2

00

00

17

77,3

00

00

05

22,7

QUESTÕES
Você sabe o que significa gestão escolar?
Na sua escola você consegue distinguir a gestão
administrativa da gestão pedagógica?
A gestão na escola é baseada nos princípios de
democratização e descentralização?
A gestão na escola é baseada nos princípios
autoritário e centralizador?
A base teórica que define a ação gestora é
tradicional autoritária?
A base teórica que define a ação gestora é
construtivista?
A base teórica que define a ação gestora é
sócio-interacionista?
A comunicação entre os gestores administrativos
e a comunidade escolar se apresenta de forma
democrática?
A comunicação entre os gestores administrativos
e a comunidade escolar se apresenta de forma
autoritária?
A comunicação entre os gestores pedagógicos e
a comunidade escolar se apresenta de forma
democrática?
A comunicação entre os gestores pedagógicos e
a comunidade escolar se apresenta de forma
autoritária?
Há existência de planos e ou projetos
estritamente administrativos elaborados pelos

S

NSR
N
%
00
00
00
00

N
22
22

%
100
100

ESCOLA B
N
AV
N
%
N
%
00 0,0
00 00
00 0,0
00 00

NSR
N
%
00 00
00 00

S
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gestores e aplicados na instituição escolar?
Há existência de planos e ou projetos
estritamente pedagógicos elaborados pelos
gestores e aplicados na instituição escolar
A gestão do conhecimento é tida como foco,
sendo explicita a importância da produção e
disseminação do conhecimento nas atividades
gestoras?
Os gestores incentivam momentos e ambientes
para a produção do conhecimento?
Há equipes multidisciplinares ou grupo de
estudo na escola?
A gestão da sua escola incentiva o uso das
tecnologias no processo de formação continuada
da escola?
A gestão da sua escola incentiva o uso das
tecnologias através da compra de recursos
tecnológicos para a escola?
A gestão da sua escola incentiva o uso das
tecnologias através da utilização de ferramentas
tecnológicas para a escola?

LEGENDA
S
N
AV
NRS

Sim
Não
Às vezes
Não sei responder

22

100

00

0,0

00

00

00

00

22

100

00

0,0

00

00

00

00

11

50,0

07

31,8

04

18,2

00

00

18

81,8

04

18,2

00

00

00

00

03

13,6

05

22,7

14

63,6

00

00

07

31,7

00

0,0

15

68,2

00

00

00

0,0

22

100

00

0,0

00

00

10

0,0

22

100

00

00

00

00

04

18,2

06

27,3

12

54,5

00

00

10

45,5

07

31,8

05

22,7

00

00

04

18,2

12

54,5

06

27,3

00

00

07

31,8

05

22,7

10

45,4

00

00

09

40,9

05

22,7

08

36,4

00

00

08

36,4

06

27,3

08

36,4

00

00
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ANEXO D - Tabulação do questionário 04 – questões fechadas

Categoria de análise 04: currículo escolar
Grupo de análise: Profissionais do magistério na escola: diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico e professores

QUESTÕES
N
22

%
100

ESCOLA A
N
AV
N
%
N
%
00 0,0
00 0,0

22
00

100
0,0

00
22

0,0
100

00
00

0,0
0,0

00
00

0,0
0,0

22
02

100
9,1

00
20

0,0
90,9

00
00

0,0
0,0

00
00

0,0
0,0

04

18,2

18

81,8

00

0,0

00

0,0

00

0,0

22

100

00

0,0

00

0,0

04

18,2

18

81,8

00

0,0

00

0,0

07

31,8

12

54,5

03

13,6

00

0,0

14

63,6

03

16,3

05

22,7

00

0,0

13

59,1

09

40,9

00

0,0

00

0,0

14

63,6

00

0,0

08

36,4

00

0,0

16

72,7

06

27,9

00

0,0

00

0,0

14

63,6

02

9,1

06

27,3

00

0,0

03

13,6

05

22,7

14

63,6

00

0,0

07

31,8

13

59,1

02

9,1

00

0,0

03

13,6

05

22,7

14

63,6

00

0,0

10

45,5

05

22,7

07

31,8

00

0,0

12

54,5

10

45,5

00

0,0

00

0,0

14

63,6

02

9,1

06

27,3

00

0,0

19

86,4

03

13,6

00

0,0

00

0,0

00

0,0

22

100

00

0,0

00

0,0

00

0,0

00

0,0

00

0,0

00

0,0

07

31,8

15

68,2

00

0,0

00

0,0

03

13,6

19

86,4

00

0,0

00

0,0

22

100

00

00

00

0,0

00

0,0

00

0,0

00

0,0

00

0,0

00

0,0

S
Você tem conhecimento do que é um currículo
escolar?
O currículo em sua escola é estruturado?
O currículo está baseado na teoria pedagógica
empirista?
O currículo está baseado na teoria pedagógica
racionalista?
O currículo está baseado na teoria pedagógica
construtivista?
O currículo está baseado na teoria pedagógica
sócio-interacionista
A organização curricular promove a produção e
disseminação do conhecimento?
O conhecimento produzido é compartilhado no
grupo escolar?
O conhecimento produzido é mapeado e
conhecido por todos?
O currículo é adequado às necessidades locais e
globais
requeridas
pela
sociedade
do
conhecimento e da aprendizagem?
O currículo escolar está organizado na
perspectiva disciplinar?
Você considera o currículo disciplinar eficaz às
práticas da gestão do conhecimento na escola?
O currículo escolar está organizado na
perspectiva interdisciplinar?
Você considera o currículo interdisciplinar eficaz
às práticas da gestão do conhecimento na

NSR
N
%
00
0,0

N
22

%
100

ESCOLA B
N
AV
N
%
N
%
00 0,0
00 0,0

NSR
N
%
00 0,0

S
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escola?
É utilizada na escola práticas de pedagogia de
projetos?
Você considera os projetos de trabalho como
metodologia eficaz às práticas da gestão do
conhecimento na escola?
Você sabe o que significa tecnologias?
Existe o uso das tecnologias da informação na
escola?
O uso das tecnologias está presente no currículo
escolar?
Em sua escola existem projetos específicos
para uso das tecnologias da informação e
comunicação?
Você já realizou alguma formação voltada para o
uso das tecnologias?
As metodologias de trabalho reforçam a
importância das tecnologias da informação e
comunicação na sociedade atual?

LEGENDA
S
N
AV
NRS

Sim
Não
Às vezes
Não sei responder

22

100

00

00

00

0,0

00

0,0

17

77,3

05

22,7

00

0,0

00

0,0

22

100

00

00

00

0,0

00

0,0

17

77,3

05

22,7

00

0,0

00

0,0

20
09

90,9
40,9

02
02

9,1
9,1

00
06

0,0
27,3

00
05

0,0
22,7

22
16

100
72,7

00
00

0,0
0,0

00
06

0,0
27,3

00
00

0,0
0,0

00

0,0

22

100

00

0,0

00

0,0

16

72,7

06

27,3

00

0,0

00

0,0

00

0,0

22

100

00

0,0

00

0,0

00

0,0

22

100

00

0,0

00

0,0

18

81,8

04

18,2

00

0,0

00

0,0

09

40,9

13

59,1

00

0,0

00

0,0

05

22,7

13

59,1

04

18,2

00

0,0

09

40,9

05

22,7

08

36,4

00

0,0
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ANEXO E - Tabulação do questionário 05 – questões fechadas

Categorias de análise 02, 03 e 04: Caracterização da gestão do conhecimento, prática gestora e currículo escolar
Grupo de análise: Alunos
QUESTÕES
N
17

%
77,3

ESCOLA A
N
AV
N
%
N
%
02 9,1
03 13,6

18

81,8

00

0,0

02

9,1

02

9,1

09

41,0

04

18,2

06

27,3

04

18,2

06

27,3

05

22,7

02

9,1

09

41,0

22

100

00

0,0

00

0,0

00

00

20

90,9

00

00

01

4,5

01

4,5

04

18,2

18

81,8

00

0,0

00

00

17

77,3

05

22,7

00

0,0

00

0,0

16

72,7

00

0,0

06

27,3

00

00

07

31,8

04

18,2

06

27,3

05

22,7

09

41,0

05

22,7

08

36,4

00

00

18

81,8

00

0,0

01

4,5

03

13,6

15

68,2

04

18,2

03

13,6

00

00

19
10
12

86,4
45,5
54,5

01
02
02

4,5
9,1
9,1

02
09
08

9,1
41,0
36,4

00
01
00

0,0
4,5
0,0

16
20
11

72,7
91,0
50,0

02
02
03

9,1
9,1
13,6

04
00
08

18,2
0,0
36,4

00
00
00

00
00
00

16

72,7

00

0,0

04

18,2

02

9,1

17

77,3

02

9,1

03

13,6

00

00

17

77,3

03

13,6

02

9,1

00

0,0

16

72,7

02

9,1

04

18,2

00

00

12
11

54,5
50

02
05

9,1
22,7

06
04

27,3

00
020

0,0
9,1

22
11

100
50,0

00
06

0,0
27,3

00
05

0,0
22,7

00
00

00
00

S
Na escola onde você estuda, a produção de
conhecimento é vista como interesse principal?
Os professores, coordenadores e diretores da
sua escola estimulam a produção do
conhecimento?
Você tem conhecimento sobre a existência de
projetos estritamente administrativos na sua
escola?
Você tem conhecimento sobre a existência de
projetos estritamente pedagógicos na sua
escola?
Para você o trabalho por projetos promove o
compartilhamento dos conhecimentos no
ambiente escolar?
Os conteúdos trabalhados na sala de aula são
interessantes para o seu desenvolvimento?
A escola incentiva a realização de atividades de
forma integrada (interdisciplinar)?
Você sabe o que significa inovação?
A inovação é incentivada na sua escola?
Há comunicação democrática entre a direção e
a comunidade escolar?
Há comunicação democrática entre a
coordenação pedagógica e a comunidade
escolar?
Há comunicação democrática entre os
professores e os alunos?
Existem recursos tecnológicos na sua escola?
A sua escola incentiva a utilização das

NSR
N
%
00
0,0

N
13

%
59,1

ESCOLA B
N
AV
N
%
N
%
06 27,3 00 0,0

NSR
N
%
03 13,6

S
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tecnologias?
Para você, o uso de recursos tecnológicos
auxilia na disseminação e compartilhamento dos
conhecimentos no ambiente escolar?

LEGENDA
S
N
AV
NRS

Sim
Não
Às vezes
Não sei responder

07

31,8

04

18,2

11

50,0

00

0,0

20

90,9

02

9,1

00

0,0

00

00
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ANEXO F - Tabulação do questionário 05 – questões abertas

Categoria de análise 02: Caracterização da gestão do conhecimento no contexto escolar.
Questão: 02 Como você define gestão do conhecimento?
Subcategorias

Escola A

Escola B

Organização dos conhecimentos

11

11

Gerenciamento das organizações

4

3

15

14

Total

Questão 04: De que forma acontece a gestão do conhecimento em sua escola?
Subcategorias
Escola A
Escola B
Ações estratégicas na execução de planos e projetos
9
8
Reuniões pedagógicas e administrativas
6
3
Total
15
11

Questão 06: Que instrumentos poderiam auxiliar na prática da Gestão do Conhecimento na
escola?
Subcategorias
Escola A
Escola B
Propostas, planos e projetos pedagógicos
08
10
Recursos didáticos e ambientes de aprendizagem
Total

04
12

12
12

Questão 09: Como você define inovação?
Subcategorias
Mudanças nas ações pedagógicas e administrativas
Introdução de novos recursos tecnológicos
Total

Escola A
13

Escola
B
14

3

4

16

18
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Questão 15: Como ocorre o apoio da SEC para as práticas de gestão do conhecimento na
escola?

Subcategorias

Escola A

Escola B

Recursos financeiros

04

04

Formação continuada.

06

05

Total

10

09
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ANEXO G - Respostas das questões abertas do questionário 02

Categoria de análise 02: Caracterização da gestão do conhecimento na instituição escolar.
SUBCATEGO
RIAS

RESPOS
TAS
1

2
3
Organização dos
conhecimentos

4
5
6
7
8
9
10

11
1
Gerenciamento
das organizações

2
3
4

QUESTÃO 02 Como você define gestão do conhecimento?
ESCOLA A
ESCOLA B
Relações existentes do processo de ensino e aprendizagem Como trabalhar com as múltiplas inteligências,
produzido na escola, ligado aos saberes assimilados no convívio múltiplos saberes e conhecimento em grupo, “
social.
extraindo” o melhor de cada profissional.
Organização dos conhecimentos de uma pessoa para que possa A maneira pela qual se relaciona e põe em prática os
ser bem aproveitado.
conhecimentos de forma eficiente e eficaz.
Organizar os conhecimentos que se pautam nas vivências e Capacidade de gerir o conhecimento coletivamente.
substancialidade de cada indivíduo sendo, portanto, importante
para atingir os objetivos da organização.
Uma forma de gerenciar o conhecimento, as informações, de Acho que é uma nova forma de organizar o
modo a filtrá-los e saber utilizá-los em contextos apropriados.
conhecimento.
Um gerenciamento do conhecimento.
É como os gestores podem gerir o conhecimento na
escola.
Forma de se trabalhar os conteúdos para o conhecimento dos É o processo que permite a organização do
alunos de forma partilhada pelos docentes.
conhecimento para a aprendizagem.
Conjunto de ações que permitem a organização do conhecimento Direcionar o conhecimento.
Forma de gerir conhecimentos, ou seja, conhecer com a Eu penso ser uma nova maneira com que as
intenção de informar , ser capaz se de tornar um multiplicador.
organizações podem tratar o conhecimento.
Todas as formas possíveis de você compartilhar diversas formas Fazer do ensino um processo mais frutífero.
e vertentes do conhecimento dentro de uma unidade escolar
É o ato cognitivo de compreender para transformar a si e ao É o conjunto de ações para administrar a transmissão
mundo em que se está estabelecendo relações entre os diversos de conteúdos
significados de uma mesma idéia ou fato.
Ação de gerir e adquirir conhecimento.
É a nova forma de gerenciar as organizações, trazendo à tona o É você colocar os conhecimentos adquiridos em
conhecimento como elemento e ferramenta inseparável.
prática de uma maneira adequada e participativa.
Um processo utilizado para gerenciar os conhecimentos.
Administrar a coisa pública de forma responsável,
objetivando o investimento na área educacional.
Um processo de administração “moderna”, ou seja, atual, que Acredito ser gerenciar e administrar
visa atingir o máximo de qualidade organizacional.
Nova forma de gerir as organizações
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ANEXO H - Respostas das questões abertas do questionário 02

Categoria de análise 02: Caracterização da gestão do conhecimento na instituição escolar.
SUBCATEGO
RIAS

RESPOS
TAS
01

02

Ações
estratégicas
na
execução
de planos e
projetos

03
04

05

06
07
08
09
10
Reuniões
pedagógicas e
Administrati
vas

11
12

13

Questão 04: De que forma acontece a gestão do conhecimento em sua escola?
ESCOLA A
ESCOLA B
Na formação do cidadão crítico, que possa conviver Projetos específicos de algumas áreas do conhecimento.
participar, integrar e compreender uma sociedade com
inúmeras transformações.
Com a elaboração de planejamento, levantamento dos Pesquisas, leituras, trocas de prática, vivências, internet e
materiais disponíveis, utilização de recursos oferecidos pela vídeos.
unidade escolar, como por exemplo, o laboratório de
informática.
Através dos planejamentos e sua execução durante o ano Através dos projetos.
letivo
Rompendo com as teorias lineares que dão sustentação ao Não sei bem, acredito acontecer quando fazemos projetos e
modelo tradicional de ensino, caracterizado pela damos aos alunos a oportunidade de construir de forma
transmissão de informações.
mais livre o conhecimento.
Nas atividades pedagógicas, em que são feitos os Nas aulas de cada professor.
planejamentos; em situações individuais, em que o professor
planeja suas aulas; Nas salas de aula, por meio de
atividades em que se espera que determinados
conhecimentos sejam adquiridos.
Na elaboração conjunta da proposta pedagógica.
Nas atividades do projeto interdisciplinar, organização dos Nas atividades de pesquisa, seminários, projetos e etc.
projetos interdisciplinares.
Nas trocas de informação ocorridas nas reuniões Uso da internet nas pesquisas, blogs e outros.
pedagógicas
No estabelecimento de ações nos projetos escolares
Através de palestras.
Através das reuniões onde se permite a troca de Acho que se dá na organização dos tempos e espaços
experiências.
escolares.
Nas reuniões de ACS, onde são realizadas diversas trocas Nas reuniões, quando se permite a troca de conhecimentos.
de conhecimentos e novas aprendizagens.
Quando nos reunimos nas ACS, e definimos um tema de Nas trocas de conhecimentos na semana pedagógica
projeto e identificamos quais atividades podem contemplar
sua execução estamos gerindo conhecimento.
Nos nossos ACS e minicursos ministrados e/ou
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14
15

encaminhados pela escola
Na organização dos planos de ação dos setores da escola.
Nas semanas pedagógicas e em algumas reuniões de AC,
do início de cada ano letivo, quando tem a oportunidade de
discutirmos o conhecimento útil, oriundo da experiência e da
criatividade de cada professor. Veja-se que está no campo
empírico, sem uma análise de pesquisa e estudos.
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ANEXO I - Respostas das questões abertas do questionário 02

Categoria de análise 02: Caracterização da gestão do conhecimento na instituição escolar.
SUBCATEGO
RIAS

RESPOS
TAS
01

02
03
Propostas,
Planos
e
Projetos
Pedagógicos

04
05
06
07
08
09

10
11
Recursos
Didáticos e
Ambientes de
Aprendizagem

12

13
14

Questão 06: Que instrumentos poderiam auxiliar na prática da Gestão do Conhecimento na
escola?
ESCOLA A
ESCOLA B
Dinâmicas de grupo, construção e abordagem de temas Planejamento e projetos condizentes aos
significativos, uso da tecnologia informativa.
interesses da escola e, por consequência,
do aluno.
Projetos de trabalho, currículo organizado e gestão Projetos que estimulem a troca de
democrática
conhecimentos e experiências pela internet.
Utilização do regimento escolar, PPP, até mesmo os Planos de ação mais estratégicos e eficazes
manuais do professor e do aluno, uma vez que GC para todos os setores
perpassa pela própria conduta comportamental dentro da
unidade.
Um currículo que enfoque esta prática na escola.
Planos e programas que tivessem esse
objetivo.
Material didático, pessoal qualificado e retorno do que foi Aplicação de projetos investigativos na
aprendido.
escola.
Levantamento de dados, pesquisas, atualizações, etc
Planejamentos
As tecnologias de informação em geral, recursos didáticos Projetos interdisciplinares
variados, desde os mais básicos aos mais sofisticados
Um conjunto de ações administrativas e pedagógicas Utilização de recursos tecnológicos na
direcionadas para esta prática.
escola.
Elaboração mais real de uma proposta
pedagógica que enfatize as novas
tecnologias.
Planos setorias mais bem definidos.
Organização e disponibilidade tecnológica.
Recursos materiais como: as tecnologias
como vídeo, TV, computador, internet para
uso na sala de informática
Uso mais organizado e pontual da biblioteca.
Instrumentos que possam ser aplicadas as
tecnologias da informação e comunicação
de forma eficaz no grupo.
Utilização do laboratório de informática
Recursos de informática disponíveis para uso pedagógico.
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ANEXO J - Respostas das questões abertas do questionário 02
Categoria de análise 02: Caracterização da gestão do conhecimento na instituição escolar.

SUBCATEGO
RIAS

Mudança
nas
ações
pedagógicas
e administrati
vas

RESPOS
TAS
01
02

Mudança, revolução.
Metodologia criativa e variada.

03

Mudança de práticas pedagógicas.

04
05

Tudo que é trazido de novo para a organização.
Ações novas que promovem alguma modificação positiva ou
negativa.
Novas formas de proceder no ato de construção do
conhecimento.
Mudança na maneira de conduzir uma ação.

06
07
08
09
10
11
12
13
14

Introdução
de novos
recursos
tecnológicos

15
16
17
18

QUESTÃO 09: Como você define inovação?
ESCOLA A

É uma forma de experimentar novas maneiras para colocar
em prática velha práticas.
Ações que promovam mudanças.
Surgimento de ações que estimulem mudança nas práticas
educativas.
Fazer uso de formas diferentes para resolver um problema
Qualquer nova metodologia utilizada na ação pedagógica.
É a mudança nas atividades executadas.

Utilização de novas tecnologias na escola.
Criar maneiras de usar recursos variados no trabalho
pedagógico.

ESCOLA B
Criatividade, mudanças para melhorar a aprendizagem
Uso de novas metodologias em uma determinada
aplicabilidade.
Buscar algo novo em um momento de apresentar e
demonstrar.
Utilizar métodos novos na prática educacional.
Mudanças que ocorrem em uma organização.
Tudo que altere as práticas comuns de uma atividade.
Acho estar relacionada a novas ações que provoquem
mudanças nas já estabelecidas.
Atitudes diferentes, mudança.
É criar formas e recursos novos para auxiliar no
aprendizado dos alunos
Penso se relacionar com a implementação de algo novo
que tanto pode facilitar quanto dificultar um processo.
Mudanças nas atividades comuns.
A prática de inventar coisas novas.
Algo que facilite o conhecimento e a interação.
Mudanças necessárias ao desenvolvimento de uma
maneira geral.
Criação e utilização de novos recursos..
Trazer novos recursos é a mudança de atitudes
Criar possibilidades novas para determinado assunto
através da utilização de novas ferramentas.
É a prática de usar recursos tecnológicos nas atividades
como meio de fazer diferente, interessante.
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ANEXO K - Respostas das questões abertas do questionário 02
Categoria de análise 02: Caracterização da gestão do conhecimento na instituição escolar

SUBCATE
GO
RIAS
Nas
práticas
metodoló
gicas

RESPOS
TAS
01

Individualizados por cada professor,
entrelaçamento entre as disciplinas.

02

Salas de aula, biblioteca, sala de vídeo, auditório e o próprio
pátio da escola.
Para leitura, feiras, danças, peça teatral
Nas apresentações dos projetos didáticos.

03
04
05

Nas
reuniões
pedagógi
cas
e
administrati
vas

QUESTÃO: 13 Como são utilizados os ambientes de aprendizagem na escola?
ESCOLA A
ESCOLA B
sem

haver

um

Laboratório de informática, porém não funciona

06

Em aulas em que se utilizem os recursos tecnológicos.

07
08

Nas apresentações no auditório, aulas na biblioteca e sala de
vídeo e reuniões pedagógicas
Em aulas na biblioteca.

09

Nas feiras educativas que ocorrem anualmente.

10

Nas apresentações dos projetos, aulas na biblioteca e sala de
vídeo.
Nas aulas, oficinas esportivas e artísticas.

11
12
13
14
15
16
17
18

Nas diversas palestras, reuniões administrativas
pedagógicas.
Nas aulas na sala de vídeo e biblioteca.
Nas reuniões pedagógicas.
Nas aulas e reuniões pedagógicas e administrativas.
Nas reuniões de AC e semana pedagógica
Através de cursos e reuniões.

e

Estes ambientes físicos de aprendizagem, sala de informática e
vídeo já são utilizados, mas falta um apoio mais qualificado do ponto
de vista pedagógico. Quanto aos ambientes virtuais, sites e blogs
ainda há pouca iniciativa por parte dos professores.
Para apresentação dos projetos.
Nas aulas consideradas diferentes.
Nos esportes com a utilização da quadra, ou no uso da sala de
informática.
Apesar de saber da existência deles na escola, não tenho noção de
como podem ou são usados.
Por todos quando se dá uma aula na sala de vídeo, ou faz-se uma
reunião e se usa o data-show.
Em atividades diversas nas salas de aula, biblioteca, quadra de
esportes, sala de computadores.
Acho que nas mais diversas situações: aulas, campeonato de
esportes, sessões de vídeo, pesquisas na internet.
São utilizados por professores e alunos em aulas de pesquisa e
também para transmissão do conhecimento através de formas
lúdicas e prazerosas.
Através de palestras e vídeos.
Nas atividades dos projetos interdisciplinares.
Salas de informática e recursos audiovisuais
Nas aulas e reuniões pedagógicas e administrativas.
Em parceria com os professores nas reuniões.
Nos encontros entre professores e a coordenação pedagógica.
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ANEXO L- Respostas das questões abertas do questionário 02
Categoria de análise 02: Caracterização da gestão do conhecimento na instituição escolar.

Subcatego
rias

Respostas
1

Recursos
financei
ros

2
3
4
5

Formação
continua
da

6
7
8

9
10

Como ocorre o apoio da SEC para as práticas de gestão do conhecimento na escola?
ESCOLA A
ESCOLA B
Através de material didático, informações e reuniões
Nas verbas repassadas às escolas permitindo a compra de
materiais diversos.
Com possibilidades de compra de material pedagógico e Apoio comum financeiro dado às escolas da rede pública de um
administrativo.
modo geral.
Através do envio de verbas para compra do material Verbas como FAED, caixa escolar, para investimento na escola.
didático.
Verbas enviadas para as escolas.
Recursos financeiros e materiais.
Ela dá pouco apoio, só nos cursos e para algumas áreas e Com a promoção de cursos de informática.
poucos professores
Nas reuniões, teleconferências e cursos.
Nos cursos aos professores, diretores e coordenadores.
Reuniões e cursos
Nas reuniões, teleconferências e cursos.
Quando a SEC fornece apoio acho que é através dos Oferecendo cursos direcionados aos professores, coordenadores
cursos que ela fornece aos professores e gestores
e a direção escolar. Muitos são limitados, mas há uma intenção
nesses atos, que num futuro próximo, serão de grande valia para
todos os envolvidos com a educação.
Cursos pedagógicos
Nas aulas práticas e também teóricas de algumas disciplinas.
Através dos cursos e oficinas disponibilizadas pela SEC
aos professores e funcionários.
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ANEXO M - Respostas das questões abertas do questionário 03
Categoria de análise 03: Prática gestora.

Subcategori
as

Respostas
01

Administra
ção
de
recursos
escolares

Organiza
ção
das
ações
escolares

Como você definiria gestão escolar?
ESCOLA A
Forma de administrar a escola.

02
03

O ato de gerenciar e administrar os recursos da escola.
O processo de administrar a escola

04

È como se dirige uma organização escolar.

05

Práticas que servem para administrar uma escola.

06
07

Práticas de gerenciamento dos recursos humanos e materiais da
escola.
Todas as ações de que a escola precisa para estar organizada

08
09

Conjunto de ações que organizam as ações escolares.
Ações que organizam a prática escolar.

10

Conjunto de ações utilizadas para dirigir a escola

11

Ações organizadas para administrar a escola.

12
13
14
15

Constitui toda a organização das escolas.
Conjunto de ações que proporcionam a direção administrar a escola.
Processo de organizar a escola
Gerenciamento do processo educacional

ESCOLA B
Administrar de acordo com as prerrogativas da lei
e, sobretudo, bom senso.
É a administração escolar.
Conjunto de ações que tem por objetivo organizar
a escola
Ações que devem ser democráticas para
administrar uma escola.
Direcionamento da escola realizado por um grupo
de pessoas.

Setor que coordena as ações administrativas
pedagógicas
A organização e direcionamento da escola.
Processo em que se promove a organização
execução das ações escolares.
São ações executadas pelos gestores para
gerenciamento da escola.
Práticas que o diretor usa para administrar
escola
Ato de gerenciar as ações escolares

e

e
o
a
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ANEXO N - Respostas das questões abertas do questionário 03
Categoria de análise 03: Prática gestora.
Subcatego
rias

Ausência
de
equipes
multidisci
plinares
ou grupos
de estudo.

Respostas
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Como funcionam as equipes multidisciplinares ou grupos de estudo na escola?
ESCOLA A
ESCOLA B
Não há equipes na escola.
Não há equipes na escola.
Não há equipes na escola.
Não há equipes na escola.
Não
Não
Não há equipes na escola.
Não há equipes na escola.
Não há equipes na escola.
Não há equipes na escola.
Não há equipes na escola.
Não há equipes na escola.
Não existem.
Não existem.
Não há equipes na escola.
Não há equipes na escola.
Não há equipes na escola.
Não há equipes na escola.
Não há equipes na escola.
Não há equipes na escola.
Não há equipes
Não há equipes
Não há equipes na escola.
Não há equipes na escola.
Não há equipes na escola.
Não há equipes na escola.
Não há equipes na escola.
Não há equipes na escola.
Não há estas equipes
Não há estas equipes
Não há equipes na escola.
Não há equipes na escola.
Não há equipes na escola.
Não há equipes na escola.
Não existem na escola
Não existem na escola
Não há equipes na escola.
Não há equipes na escola.
Não há equipes na escola.
Não há equipes na escola.
Não há equipes na escola.
Não há equipes na escola.
Não há equipes na escola.
Não há equipes na escola.
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ANEXO O – Área de entrada da Escola A e área frontal da Escola B
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ANEXO P – Sala de reuniões da Escola A e sala dos professores da Escola B
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ANEXO Q – Área na entrada da Escola B e corredor do 2ª andar Escola A.
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ANEXO R – Área de lazer térreo da escola A e sala de aula com feira do
conhecimento escola B

228

ANEXO S – Auditório da Escola A e laboratório de Informática da Escola B

