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RESUMO

Este texto científico traz um debate sobre a relação entre o projeto político pedagógico - PPP e a gestão do
conhecimento, parte da premissa de que o PPP se constitui numa importante ferramenta de organização
escolar. Neste sentido, o objetivo desta investigação foi identificar o papel do projeto político-pedagógico
para o processo de gestão do conhecimento, na visão dos docentes. A metodologia utilizada foi de
abordagem qualitativa, e os instrumentos de coletas de dados, observação, entrevistas e dinâmicas de
grupo. Os resultados apontam para a necessidade de reorganização do sistema educacional, desde os
espaços e tempos, até as proposta de formação de professores, que precisam estar atualizadas ás
necessidades oriundas da sociedade do conhecimento.
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ABSTRACT

This text brings a scientific debate on the relationship between the political pedagogical project - PPP and
knowledge management assumes that the PPP as an important tool for school organization. In this sense,
the objective of this research was to identify the role of political-pedagogical project for the process of
knowledge management in view of teachers. The methodology used was a qualitative approach, and the
instruments of data collection, observation, interviews and group dynamics. The results point to the need
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for reorganization of the educational system, from the spaces and times, until the proposed teacher
training, which need to be updated to the needs arising from the knowledge society.

Keywords: political-pedagogical project (PPP); Knowledge management; School management.

INTRODUÇÃO

Este estudo apresenta os resultados de uma investigação científica que objetivou pesquisar o papel do
projeto político - pedagógico (PPP) como instrumento que favorece a gestão do conhecimento escolar.
Para tanto, buscou identificar as concepções dos docentes sobre o PPP e a gestão do conhecimento,
visando estabelecer inter-relações entre ambos. Para responder às questões, foi realizada uma pesquisa
bibliográfica sobre o tema, investigando os conceitos, princípios, limites e possibilidades desta relação, e
em seguida uma pesquisa de campo de base qualitativa, utilizando-se como procedimento o estudo de
caso em duas escolas públicas estaduais através de entrevistas e dinâmicas de grupo envolvendo o
segmento professor.

Veiga (1994), Vasconcellos (2001), Gadotti (1994) dentre outros, defendem o PPP como um instrumento
que pode fortalecer a autonomia escolar, integrando a comunidade educativa em torno das finalidades
educativas, e neste sentido, se constitui como uma importante ferramenta para organização e
direcionamento da ação coletiva educacional. Autores como Nonaka e Takeuchi (1997), Lemos (1999) e
Boaventura Santos (2006), fundamentam o estudo acerca da importância da gestão do conhecimento para
o processo de produção, difusão, validação e integração do conhecimento nas organizações, se revelando
como um importante elemento para o desenvolvimento organizacional. Outrossim, partindo destas
premissas, estabelecemos uma inter-relação do PPP com a gestão do conhecimento, pois, só é possível
obter sucesso e benefícios na implementação de uma gestão de conhecimento em qualquer tipo de
organização, se a cultura organizacional for positiva em relação à geração, partilha, socialização e
transferência de conhecimento por todos. Defendemos neste estudo, a possibilidade do PPP contribuir com
a construção de uma cultura organizacional democrática e colaborativa.

Como resultado, a pesquisa constatou a necessidade de revisão da própria cultura organizacional escolar
para que instrumentos de construção coletiva possam ser viabilizados no seu interior. A forma como as
unidades escolares organizam os seus espaços e tempos escolares se revelam como um dos principais
entraves para a efetivação do PPP, por impedir o encontro, o diálogo, a reflexão sobre a ação e,
consequentemente a elaboração e implementação de propostas de organização e gestão do conhecimento
no espaço escolar. Para que o PPP possa contribuir significativamente para gestão do conhecimento
escolar, serão imprescindíveis mudanças nas políticas públicas de formação e organização do espaço
educativo.

PPP COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO DO
CONHECIMENTO

Diante das demandas atuais, oriundas do avanço das ciências, da tecnologia, da economia globalizada e
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crescente competição em níveis nacionais e internacionais, o conhecimento passa a ser considerado como
um instrumento capaz de subsidiar a efetivação dos direitos humanos de todos os cidadãos. Através do
conhecimento a população se instrumentaliza para buscar uma participação ativa em todos os setores da
sociedade. Para alcançar a todos, o conhecimento, a sua produção e disseminação, precisam ter alcance
democrático. A própria ciência moderna tem de alguma maneira, que recuperar sua autonomia, como
afirma Boaventura Santos (2006, p. 09), “Transformar o conhecimento de maneira a torná-lo menos
elitista, mais ativo, mais envolvido nas questões de cidadania e menos dependente dos programas e das
necessidades do capitalismo”.

Nesse sentido, Arruda e Boff ( 2000) defendem o conhecimento pela práxis, um modelo que se constrói a
partir da prática cotidiana de sujeitos em processo de desenvolvimento na educação da práxis:

(...) a concepção de conhecimento da práxis postula como fonte primeira do
conhecimento humano a pratica; concebe que o ser humano concreto, é ao
mesmo tempo, individual e social, e, portanto, que o conhecimento humano
nasce de sua pratica individual e social. Conhecer tem, por conseguinte, um
sentido de experimentar, vivenciar e, a partir daí, conceituar, ganhar consciência.
(ARRUDA; BOFF, 2000, p. 21).

Desta concepção surgem as convicções de que o ato de conhecer é um caminho para a compreensão da
realidade, e que só possuir o conhecimento não transforma a realidade. Os autores defendem que só a
conversão do conhecimento em ação transforma a realidade, Arruda e Boff (2000, p.21), “Chamamos
práxis a esta continua conversão do conhecimento em ação transformadora e da ação transformadora em
conhecimento”.

Ou seja, não é o conhecimento que gera mudança. É sua utilização para a melhoria das condições de vida
das pessoas e das organizações que o tornam um elemento importante. Para que se constitua num
instrumento de mudanças sociais o conhecimento precisa ser efetivado em práticas sociais de promoção
da democracia, da solidariedade entre as pessoas e organizações. Uma referência para práticas sociais em
todas as suas esferas.

Ressalta-se que a construção do conhecimento é um processo de interação que implica em reciprocidade,
ou seja, o:

(...) ato de conhecer, quando convertido pelo sujeito da ação transformadora,
gera ao mesmo tempo uma transformação no próprio sujeito, a práxis e também,
portanto, o caminho de construção da consciência humana e universal. (ARRUDA
e BOFF, 2000, p. 22).

À medida que as pessoas se apropriam do conhecimento, tem modificado suas estruturas internas assim
como modifica as estruturas sociais. Torna-se imperativo neste processo estabelecer parâmetros de
compreensão sobre o ato de conhecer, saber como se constrói e como se transfere o conhecimento
acumulado pela humanidade, para que seu uso possa ser democratizado.

Segundo André Silva (2005/2006 ) o processo de conhecimento, o seu ciclo de vida, passa por três
processos: o processo de produção do conhecimento, que depende da aprendizagem individual e de
grupo, ou seja, a interação humana para elaboração de conhecimentos, da aquisição de informações,
geralmente de fontes externas a organização e pela formulação de propostas de novos conhecimentos; o
processo de validação, refere-se à avaliação do conhecimento segundo os critérios de cada organização,
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buscando uma coerência com os objetivos organizacionais e a integração dos conhecimentos,
introdução dos novos conhecimentos a organização produzindo mudanças desde os níveis operacionais até
os níveis estratégicos. No processo de integração, o conhecimento passa afazer parte da cultura
organizacional, integrando o cotidiano escolar.

É possível definir dois tipos de conhecimentos: o explicito e o tácito. O explícito é o que pode ser
facilmente transferível, pois é codificável e sistematizado e o tácito ao contrario, não se pode transferir
com facilidade, não é codificável nem claro, fruto das vivencias individuais e grupais que ocorrem no
interior de cada organização. Para se transferir o conhecimento tácito é necessário observar a prática de
cada organização. Ambos os tipos de conhecimentos são guardados pelas pessoas que atuam na
organização, dentro dos processos e rotinas diários.

Um dos desafios atuais consiste no processo de socialização dos conhecimentos tácitos, na transferência
do conhecimento do interior das pessoas e organizações para que todos possam utilizar. Nonaka e
Takeuchi (1997) criaram um modelo de conversão de conhecimento denominado espiral do
conhecimento, onde o conhecimento é criado por meio da interação entre o conhecimento tácito e o
conhecimento explícito no ambiente em que o individuo, grupo ou empresa atuam. Descreveram quatros
modos diferentes de conversão do conhecimento: de conhecimento tácito em conhecimento tácito ou
socialização; de conhecimento tácito em conhecimento explícito ou externalização; de conhecimento
explícito em conhecimento explícito ou combinação, e de conhecimento explícito para conhecimento tácito
ou internalização.

Neste processo, um dos aspectos importantes a ser considerado, diz respeito à consideração do caráter
subjetivo dos sujeitos que compõem as relações organizacionais e que, portanto, constroem o
conhecimento tácito, no exercício da experiência profissional. Segundo Nonaka e Takeuchi, para que a
conversão do conhecimento tácito em explicito ocorra, é importante a existência de cinco condições na
organização:

¨...intenção, deve estar associado á intenção organizacional suas metas e
objetivos estratégicos; autonomia, possibilidade dos indivíduos criarem novos
conhecimentos; flutuação e caos criativo, abertura aos fatos externos e
simulações de crise para buscar soluções criativas; redundância, superposição de
informações, para que todos tomem conhecimento de tudo; variedade de
requisitos, acesso rápido ampla gama e informações necessárias com o menor
número de etapas possíveis. (NONAKA E TAKEUCHI, 1997, p.67).

A organização educacional como instituição formal responsável pela formação dos sujeitos precisa
promover as condições necessárias á construção, socialização e armazenamento do conhecimento. Dessa
forma, é esperado que seus objetivos, metas e estratégias já se encontrem voltados para a construção e
disseminação do conhecimento, e , tenha na sua organização, facilidade de cumprir as cinco condições
propostas pelos autores acima citados. Contudo, no que diz respeito a mecanismos de comunicação, de
veiculação dos conhecimentos e informações a todos os elementos que compõem a comunidade educativa
ainda existe um percurso a ser construído. Tal percurso está atrelado á efetivação da gestão do
conhecimento no cotidiano escolar via gestão democrática.

Através da gestão democrática todos os componentes do processo educativo irão participar do processo de
gestão do conhecimento sentindo-se desta forma co-responsáveis pela sua efetivação. Fica estabelecido
outrossim, o conhecimento como um valioso recurso estratégico para a vida das pessoas e das
organizações. Para tanto, mecanismos de comunicação, trocas de informações e conhecimentos precisam
ser efetivados no interior escolar. O PPP representa um mecanismo coletivo e colaborativo, capaz de
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fomentar este processo. Santos (2005) chama atenção para a dificuldade de seleção dos conhecimentos
na atualidade, identificar sua validade e confiabilidade:

(...) um dos paradoxos da sociedade da informação é que, quanto mais vasta a
informação potencialmente disponível, mais seletiva é a informação efetivamente
posta á disposição dos cidadãos. E como nesse tipo de sociedade o exercício ativo
da cidadania depende mais do que nunca da informação que o sustenta, a luta
democrática mais importante é a luta pela democratização dos critérios da
seleção da informação. (PRETTO apud SANTOS, 2006, p.4).

A facilidade com que os conhecimentos são disponibilizados pelos meios tecnológicos como a internet,
torna-se mais difícil discernir entre o que é valido ou não, pois existe uma grande profusão de fontes onde
a confiabilidade dos conhecimentos são questionáveis, exigindo um olhar mais apurado e crítico no que se
está procurando. Se para atuar bem na sociedade atual o sujeito precisa ter conhecimento, porém, para
utilizar-se bem deste conhecimento oportunizando crescimento pessoal e organizacional, o conhecimento
precisa ser gerido, administrado de forma que a sua construção e disseminação estejam voltadas para os
objetivos do individuo e/ou organização.

Neste contexto, a equipe escolar precisa ter clareza destas questões, definir coletivamente os princípios e
ações que irão pautar a gestão do conhecimento no interior escolar, e planificar tais decisões e princípios
no PPP. É no interior do PPP que a gestão do conhecimento deve ser explicitada e gerenciada em cada
unidade de ensino.

Então, articular a gestão do conhecimento no PPP, implica em organizar as principais políticas, processos e
estratégias gerenciais e tecnológicas, tendo como referência a compreensão da realidade, necessidade e
possibilidade de cada instituição, buscando alcançar cada vez mais o alcance de resultados positivos.

REFLEXÕES DO PERCURSO

A pesquisa foi realizada em duas unidades de ensino público com renomado trabalho de articulação e
organização da prática educativa pelos seus docentes. Dos 85 profissionais da amostra, apenas 19,
representando 28% do universo total, participaram da pesquisa. Apenas 28% participaram da elaboração
do PPP apesar de 100% defender sua elaboração coletiva como fundamental ao êxito do processo de
ensino e de aprendizagem. Do total, 50% afirmam que nunca foram convidados a participar da sua
elaboração ao passo que 50% afirmam ter havido muita divulgação, e reuniões com participações ínfimas.

Ao serem indagados sobre a gestão do conhecimento e sua relação com o PPP, a pesquisa revelou o total
desconhecimento por parte dos docentes, sobre o conceito e finalidades da gestão do conhecimento. Dos
19 professores entrevistados, 19 afirmaram desconhecer o conceito de gestão do conhecimento, e
questionaram se tinha relação com a organização curricular. Acerca da relação do PPP com a gestão do
conhecimento, 80% alegaram que o PPP contribui com a gestão do conhecimento através da organização
do currículo escolar e os demais afirmaram não possuir conhecimentos para formular opinião.

Ao serem informados sobre o conceito de gestão do conhecimento e os desafios do processo de
socialização dos conhecimentos tácitos e da transferência do conhecimento do interior das pessoas e
organizações, mostraram-se surpresos e atribuíram a dificuldade ás fragilidades da formação acadêmica
que tiveram. Fica explícito na amostra pesquisada, de ambas as unidades escolares, que os docentes
consideram o PPP relevante para a gestão do conhecimento na escola e relacionam este processo a
construção do currículo escolar. Não percebem outros mecanismos nem espaços de construção,
armazenamento e socialização de conhecimento que não seja o currículo e mais especificamente a Grade
Curricular das Disciplinas.
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Na investigação realizada nas duas unidades escolares públicas, verificou-se que a gestão democrática
encontra-se ainda em fase de implantação, que o PPP é um documento burocrático, fragmentado e
centralizado nas mãos da equipe gestora, não se constituindo em um instrumento de organização da
prática educativa, tampouco favorece a gestão do conhecimento nas unidades escolares, estabelecendo
poucas interlocuções com o processo de construção do conhecimento.

Faz-se necessário conquistar a centralidade da escola como lugar central de aprendizagem, e o espaço da
sala de aula, como responsabilidade de todos, requerendo ações conjuntas no sistema educacional, e
políticas públicas coerentes com os princípios da educação democrática que fundamenta tais condições.

CONCLUSÕES

Pela análise da matriz de análise dos autores estudados observa-se que os mesmos abordam duas
grandes possibilidades do PPP contribuir com a educação escolar: a primeira diz respeito à possibilidade do
PPP fortalecer a gestão democrática escolar, na medida em que estimula a participação e a autonomia no
seu interior, e a segunda o potencial que o PPP possui de consolidar processos de gestão do conhecimento
que potencializem a construção, armazenamento e socialização dos conhecimentos nas unidades
escolares.

Entretanto, a realidade educacional investigada revela um longo caminho a ser construído para que estas
possibilidades possam ser efetivadas, tanto na organização do espaço educativo como espaço que
favoreça o diálogo e a construção coletiva, como também políticas de formação continuada dos
professores que fortaleçam os saberes docentes instrumentalizando-os para atuar na gestão do
conhecimento escolar. Neste sentido, apontamos algumas condições para o êxito deste processo:
centralidade da escola e do espaço educativo; garantia de gestão democrática; clareza de que a inovação
deve estar contextualizada nos pressupostos epistemológicos, pedagógicos e princípios defendidos no
contexto escolar; diretrizes claras em todo o sistema educacional; fortalecimento da autonomia escolar de
forma a respeitar a realidade de cada grupo escolar; ação coletiva e participativa na gestão escolar e
estabelecimento de parcerias com as diversas instituições sociais, especialmente as universidade, por
considerar que a formação humana prescinde de ação conjunta de todas as instâncias sociais.

Percebe-se pelo exposto teoricamente, que, quando o PPP é elaborado coletivamente contextualizado na
realidade educacional, pode representar um grande aliado das unidades escolares potencializando as
finalidades educativas organizar a gestão do conhecimento na instituição educacional.
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