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RESUMO 

 

 

Um dos problemas enfrentados pelas organizações é a dificuldade em recuperar e 
acessar as informações relevantes de uma maneira rápida e eficiente. Nesse contexto 
a taxonomia torna-se um mecanismo estratégico para negócios baseados em 
informações e conhecimento. Trata-se de uma ferramenta da Gestão do 
Conhecimento que atua diretamente no processo de recuperação e organização da 
informação, auxiliando na sistematização e identificação dos processos e nas rotinas 
das organizações. Desse modo, o objetivo desta pesquisa é propor a sistematização 
das informações contidas no Projeto Político Pedagógico de uma organização escolar 
por meio de uma taxonomia, com vistas a propiciar a classificação e a recuperação 
do conhecimento, melhorando assim Gestão Escolar. Em termos metodológicos 
classifica-se como uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa.  Em relação 
aos procedimentos técnicos, configura-se como uma pesquisa documental e estudo 
de campo. A coleta de dados foi realizada em uma escola de ensino fundamental, 
localizada no Estado do Paraná, e para tanto se empregou análise documental e 
observação participante, que contou com o apoio de um protocolo observacional e 
registro em um diário de campo. Os resultados revelam que a escola objeto de estudo 
se reconhece como uma instituição com Gestão Democrática, contudo, a construção 
e reestruturação do PPP não contam com a participação de toda a comunidade 
escolar. Ademais, o PPP não é um documento frequentemente consultado pelos 
professores e coordenadores da escola, o que ocorre apenas em momentos 
específicos de planejamento das atividades. Por fim, apresenta-se a taxonomia do 
PPP, propiciando um rápido entendimento dos principais assuntos contidos nesse 
documento, que é considerado essencial para nortear as questões administrativas e 
pedagógicas da organização. 
 
 
Palavras-chave: Taxonomia. Gestão do Conhecimento. Gestão Escolar. 
 

 

 



ABSTRACT 

 

 

One of the problems faced by organizations is the difficulty in retrieving and accessing 
relevant information quickly and efficiently. In this context, taxonomy becomes a 
strategic mechanism for business based on information and knowledge. It is a 
Knowledge Management tool that acts directly in the process of retrieving and 
organizing information, helping in the systematization and identification of processes 
and routines of organizations. Therefore, the purpose of this paper is to propose the 
systematization of the information contained in the Pedagogical Political Project of a 
school organization through a taxonomy, in order to provide the classification and 
recovery of knowledge, thereby improving School Management. In methodological 
terms, it is classified as an exploratory research with a qualitative approach. Regarding 
the technical procedures, it is configured as a documentary research and field study. 
Data collection was performed at an elementary school, located in the state of Paraná, 
and for this purpose was used documentary analysis and participant observation, 
which had the support of an observational protocol and record in a field journal. The 
results show that the school object of study is recognized as an institution with 
Democratic Management, however, the construction and restructuring of the PPP does 
not have the participation of the whole school community. In addition, PPP is not a 
document often consulted by teachers and school coordinators, which occurs only at 
specific times of activity planning. Finally, the PPP taxonomy is presented, providing a 
quick understanding of the main subjects contained in this document, which is 
considered essential to guide the administrative and pedagogical issues of the 
organization. 
 
 

Keywords: Taxonomy. Knowledge Management. School Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nesta seção são apresentados os aspectos que norteiam a execução deste 

estudo. Para tanto, inicialmente apresenta-se o tema e o problema de pesquisa. Na 

sequência são indicados o objetivo geral e os objetivos específicos, a justificativa e a 

delimitação da pesquisa. Por fim, relata-se sua aderência ao universo de estudos do 

Programa de Pós-graduação em Gestão do Conhecimento nas Organizações 

(PPGGCO), seguida da estrutura deste documento. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Devido ao grande aumento de informações e maiores volumes de registro em 

papéis e em formatos eletrônicos no contexto organizacional, o gerenciamento eficaz 

de dados e informações tornaram-se imperativo na atualidade. As organizações 

“precisam gerenciar grandes quantidades de registros e saber como obter 

conhecimento para a tomada de decisão e resolução de problemas” (CHENG, 2017, 

p. 204). Quando se elegem princípios orientadores de ordenação e classificação de 

informações, como taxonomias, ontologias e tesauros, para gerenciar registros e nutrir 

essas práticas de gestão, as organizações devem ser capazes de criar conhecimento 

a partir dessa estruturação (CHENG, 2017). 

A estruturação e organização dos dados e das informações possibilitam o 

desenvolvimento organizacional e ainda a criação do conhecimento durante todo o 

processo de classificação e avaliação. Esse processo transforma a organização, pois 

reduz o custo de armazenamento, desenvolve o capital intelectual e ainda facilita o 

controle sobre o volume de registros produzidos (CHENG, 2017). 

Pesquisa da International Data Corporation (IDC), empresa americana de 

inteligência de mercado e de consultoria para os mercados de tecnologia da 

informação, telecomunicações e tecnologia de consumo, revelou que os trabalhadores 

do conhecimento gastavam de 15% a 35% de seu tempo pesquisando informações e 

encontravam geralmente somente 50% do que procuravam (DALKIR, 2005). O 

conhecimento descrito nessa pesquisa é o tácito, que Nonaka e Takeuchi (1997) 

caracterizam como o conhecimento particular de cada indivíduo que compõe as 

empresas. Portanto, embora 80% a 85% das informações sejam de conhecimento 

tácito, o problema se concentra entre os 20% ou 15% do conhecimento que aparecem 
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como explícito, ou seja, aquele conhecimento que esses autores definem como social, 

concretizado e presente nos processos das empresas e que são difíceis de encontrar 

e usar (DALKIR, 2005).  

Ainda segundo essa mesma pesquisa, 90% das informações acessíveis de 

uma empresa são usadas somente uma vez, sendo que grande parte do tempo se 

gasta retrabalhando ou recriando informações que não foram encontradas, induzindo 

ainda a uma tomada de decisão com base em informações incompletas (DALKIR, 

2005). Nonaka e Takeuchi (2008, p. 39) indicam que “as empresas bem-sucedidas 

são as que criam consistentemente novos conhecimentos, disseminam-no 

amplamente pela organização e o incorporam rapidamente em novas tecnologias e 

produtos”. 

Apesar de o avanço tecnológico apresentar diversas ferramentas que amparam 

a vida subjetiva e social, dentro e fora das organizações, as informações coletadas no 

ambiente de trabalho, e que formam o capital interno, são de grande valia para o 

desenvolvimento do conhecimento nas empresas. Contudo, antes de uma 

organização ser reconhecida como organização do conhecimento, ela precisa ser 

vista, segundo Sveiby (1998), como local da promoção do conhecimento, onde os 

ativos tangíveis e intangíveis são desenvolvidos. Entretanto, para essa realidade se 

concretizar, um dos entraves continua sendo o acesso às formas nas quais o 

conhecimento se consolida devido ao seu difícil acesso e aos empecilhos dispostos 

no ambiente organizacional.  

Tais questões descortinam a real necessidade de uma pesquisa que possa 

auxiliar no tratamento da informação, pois se percebe que muitas vezes o 

conhecimento está presente somente de forma tácita. Isso faz com que se perca muito 

tempo buscando informações em locais errados, ou ainda, aumentando o retrabalho 

das informações que não foram explicitamente gerenciadas. 

A origem do conhecimento acontece por meio da informação. Para Setzer 

(1999) a informação é um conjunto de dados relevantes na constituição de seu 

significado, ou seja, dados e informações podem ser facilmente armazenados em 

computadores, já o conhecimento não possui o mesmo método, pois é caracterizado 

como pessoal e de difícil transferência. Davenport e Prusak (1998, p. 7) consideram 

que “para que a informação se transforme em conhecimento, os seres humanos 

precisam fazer todo o trabalho”.  
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O conhecimento tem sido cada vez mais reconhecido como a base para o 

progresso das organizações e sistematizá-lo, para obter o que ele tem de melhor, é 

uma abordagem apresentada em diferentes estudos que relacionam a Gestão do 

Conhecimento como estratégia para aprimorar a qualidade do ambiente institucional. 

Cheng e Lee (2016, p. 561) afirmam que “a Gestão do Conhecimento é um processo 

capaz de coordenar as atividades que criam, armazenam e compartilham o 

conhecimento em busca de objetivos organizacionais”, e esse processo maximiza a 

eficácia em relação à organização do conhecimento, pois identifica, seleciona e 

divulga as informações importantes que estão inseridas na memória organizacional. 

Entre as ferramentas e técnicas que a Gestão do Conhecimento apresenta para 

que o processo de criação, armazenagem e compartilhamento aconteça, a taxonomia 

contribui para a sistematização das informações e colabora, consequentemente, para 

o avanço das organizações. A taxonomia é um sistema “para classificar e facilitar o 

acesso à informação” (AGANETTE, 2010, p. 45). Permite que o conhecimento seja 

representado graficamente de forma a refletir a organização como um todo (DALKIR, 

2005). “Melhorar a comunicação, oferecer um mapa com vocabulário controlado, e ser 

um instrumento capaz de recuperar e comunicar as informações dentro de um sistema 

são alguns dos objetivos da taxonomia” (AGANETTE, 2010, p. 45). 

Dalkir (2005) indica que na taxonomia verifica-se uma metodologia facilitadora 

na recuperação e organização dos conteúdos, dos projetos, dos planejamentos, das 

informações, das propostas e das estratégias assumidas, conforme as etapas da 

problematização e das ações desenvolvidas. A taxonomia, como um sistema de 

classificar termos, segundo essa autora, poderá identificar as lacunas de 

conhecimentos presentes nas organizações e fornecer mecanismos para completá-

los. Portanto, é por meio da construção e análise de uma taxonomia que se poderá 

elucidar o que a organização sabe e o que ela precisa saber. “Escrever um bom 

conteúdo é a melhor maneira de criar ativos de conhecimento dentro de uma 

organização” (DALKIR, 2005, p. 120). 

No contexto de uma organização escolar, assim como em qualquer outro 

segmento empresarial, o conhecimento está retido nas pessoas e explicitado nos 

processos. Assim, para que essa organização obtenha êxito, é preciso superar os 

gargalos que a impedem de obter o acesso e o registro das informações. Neste 

aspecto, Senge, Maccabe e Lucas (2005) orientam ser possível reconhecer que o 

conhecimento de uma organização escolar pode ser criado, organizado, atualizado e 
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disseminado de maneira sistemática, possibilitando assim um melhor gerenciamento 

escolar. 

A Gestão Escolar, no contexto da educação brasileira, é um conceito novo que 

supera um enfoque limitado da administração. Ela traz uma construção coletiva 

buscando na energia e na competência da coletividade as condições básicas e 

necessárias para a melhoria da qualidade do ensino, bem como possibilita garantir o 

avanço dos processos socioeducacionais dos estabelecimentos de ensino, 

orientados para a promoção efetiva da aprendizagem pelos alunos (LÜCK, 2009). 

Dessa forma, é necessário orientar as escolas para uma cultura de resultados, 

que Lück (2009) chama do modo de ser e de fazer, caracterizados por ações 

conjuntas, associadas e articuladas para que os esforços e gastos despendidos 

atinjam seus objetivos. Os problemas da educação, segundo a autora, não se 

resolvem “ora investindo em capacitação, ora em melhoria de condições físicas e 

materiais, ora em metodologias, ora em produção de materiais etc. É preciso agir 

conjuntamente em todas as frentes, pois todas estão inter-relacionadas” (LÜCK, 

2009, p. 8). 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) de uma organização escolar é um 

documento que tem como objetivo o planejamento e o acompanhamento das 

atividades da instituição; é ele que irá demonstrar o que a escola idealiza, quais 

suas metas, objetivos e caminhos para atingi-los. Desse modo, compreender como 

as pessoas têm acesso a esse documento, se elas sabem onde e como buscar a 

informação de que necessitam, se existe a efetiva contribuição dos pares para a 

construção e manutenção desse documento, é essencial para a Gestão Escolar. 

Nesse contexto, a questão que norteia o desenvolvimento desta pesquisa é: 

Como estruturar as informações constantes no PPP de uma organização escolar 

para melhorar sua gestão? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa é propor a sistematização das informações 

contidas no PPP de uma organização escolar por meio de uma taxonomia, com vistas 

a propiciar a classificação e a recuperação do conhecimento, melhorando assim a 

Gestão Escolar. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

a. Reconhecer a taxonomia no contexto da Gestão do Conhecimento. 

b. Identificar a Gestão Democrática como parte da Gestão Escolar. 

c. Compreender como os professores e coordenadores de uma organização 

escolar acessam as informações do PPP. 

d. Construir a taxonomia do PPP de uma organização escolar. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Cada vez mais se reconhece o conhecimento como a base para o progresso 

das organizações. Por isso, organizá-lo para obter o que ele tem de melhor é uma 

abordagem apresentada em diferentes estudos que relacionam a Gestão do 

Conhecimento como uma estratégia para aprimorar a qualidade do ambiente 

institucional.  

Isidro-Filho e Guimarães (2010, p. 130) apontam que o “conhecimento se refere 

ao recurso ou ativo apreendido por meio de processos individuais e coletivos de troca 

e análise de experiências vividas pela própria organização, bem como de experiências 

de outras organizações” (ISIDRO-FILHO; GUIMARÃES, 2010, p. 130). Assim sendo, 

é necessário conhecer quais as formas nas quais se constrói o conhecimento para 

garantir a constante evolução da organização.  

A prosperidade dos repositórios institucionais é composta pela junção do capital 

intelectual retido nos funcionários, agregado aos valores e conhecimentos já explícitos 

nos documentos e ferramentas das organizações. Desse modo, é crucial fazer 

atualizações na organização, melhorando os processos, facilitando o trabalho dos 

colaboradores e apropriando-se da Gestão do Conhecimento para apoiar a 

organização dessas informações e conhecimento. 

Wigg (1993, p. 7) relata que a Gestão do Conhecimento traz muitos benefícios 

para a empresa, dentre os quais “possibilita a empresa ficar à frente da concorrência; 

melhora a resolução de problemas e tomada de decisão; aumenta o conhecimento da 

qualidade das informações; propicia maior inovação e criatividade em função da 

compreensão dessas situações” (WIGG, 1993, p. 7). Assim, entender como esses 
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conhecimentos são explorados e geridos dentro da esfera organizacional é uma forma 

de estabelecer estratégias de manutenção e melhorias do capital que edifica toda a 

empresa. 

Nesse sentido, apresentam-se duas justificativas para a execução desta 

pesquisa: uma acadêmica e outra social. A justificativa acadêmica ou científica se 

deve à existência de poucos trabalhos direcionados ao estudo da aplicação da 

taxonomia em organizações escolares. Isso foi observado a partir do resultado do 

processo de busca na literatura, efetuado com base em método sistemático, em três 

bases de dados (Web of Science, Scopus e Scielo) nos últimos 10 anos (2008 a 2018). 

Nessa pesquisa encontraram-se 16 artigos que continham as palavras-chave Gestão 

do Conhecimento, taxonomia e Gestão Escolar, contudo somente dois artigos 

tratavam especificamente de taxonomia e Gestão Escolar. Esses resultados estão 

descritos no Apêndice A. 

A justificativa social para a realização desta pesquisa está ligada à prática 

profissional da mestranda, que possui experiência de mais de 30 anos como gestora 

de uma organização escolar, a qual, a despeito de contratações de assessores e 

consultores empresariais, continua com dificuldades na sua gestão. Fornecer e 

receber informações completas da organização, armazená-las e ainda estruturar o 

papel de cada funcionário, no sentido de reconhecer o que e como suas atividades 

devem ser realizadas, é um grande desafio para a gestão. Vê-se aqui uma 

possibilidade da Gestão do Conhecimento auxiliar na estruturação do conhecimento 

e das informações presentes na escola por meio do uso da taxonomia. 

Desse modo, acredita-se que a execução desta pesquisa poderá contribuir para 

o gerenciamento da organização escolar, objeto de estudo, como também colaborar 

com outras instituições de ensino a partir da explicitação do emprego da taxonomia 

como ferramenta para sistematizar o conhecimento e as informações de organizações 

desse segmento, exclusivamente de questões advindas de seus gestores. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta dissertação propõe a sistematização das informações contidas no PPP de 

uma organização escolar, por meio de uma taxonomia. Consequentemente tem-se 

como delimitação o tipo de documento utilizado para a elaboração da taxonomia, o 

PPP.  
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Em uma organização escolar dois são os documentos essenciais, o PPP e o 

Regimento Escolar. O PPP é estruturado em ações tanto pedagógicas quanto 

administrativas e o Regimento delibera, além dessas ações, sobre questões 

financeiras. Portanto, a taxonomia auxiliará no gerenciamento do conhecimento 

específico contido no PPP, não tendo a intenção de solucionar todos os problemas 

que existem ou que poderão apresentar-se no gerenciamento das informações da 

organização escolar. 

Esta pesquisa delimita-se ainda à utilização da metodologia para construção 

de taxonomia proposta por Vital e Café (2007). Tal metodologia é resultado da análise 

de um conjunto de práticas identificadas na literatura pelas autoras, bem como é 

direcionada à construção de taxonomias para portais corporativos. Este é o intuito da 

organização escolar objeto de estudo, uma vez que se pretende disponibilizar em sua 

intranet a taxonomia do PPP, com vistas a facilitar o acesso a toda comunidade. 

 

1.5 ADERÊNCIA DO TEMA AO PPGCO 

 

No âmbito do PPGGCO, a Gestão do Conhecimento é entendida como um 

processo que envolve um conjunto de técnicas e ferramentas utilizadas para 

identificar, criar e organizar os ativos do conhecimento. Uma das linhas de pesquisa 

desse Programa é “Organizações e Conhecimento”, que tem por objetivo “estudar e 

promover pesquisas para o desenvolvimento e implantação de metodologias, políticas 

e soluções que auxiliem na identificação, organização, compartilhamento, difusão e 

aplicação do conhecimento nas organizações” (UNICESUMAR, 2019).  

O foco de estudos desta pesquisa está em uma das ferramentas da Gestão do 

Conhecimento, a taxonomia, utilizada para estruturar o conhecimento dentro da 

organização, facilitando a localização, o armazenamento e a recuperação dos dados 

e informações. Desse modo, a presente pesquisa tem aderência ao PPGGCO, 

evidenciando também ser um estudo interdisciplinar, uma vez que se busca 

compreender esta ferramenta em uma organização escolar. 
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1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Esta dissertação encontra-se estruturada em cinco capítulos. 

Este Capítulo 1 contém os aspectos que nortearam a execução da pesquisa, 

compreendendo a apresentação do tema e do problema de pesquisa, os objetivos 

gerais e específicos, a justificativa, a delimitação da pesquisa e sua aderência ao 

universo de estudos do PPGGCO, finalizando-se com esta estrutura. 

O Capítulo 2 contempla o referencial teórico essencial para o alcance dos 

objetivos propostos e para orientar a análise dos dados. Desse modo, aborda-se sobre 

Gestão do Conhecimento com ênfase em uma de suas práticas, a taxonomia, bem 

como se expõe sobre a Gestão Escolar, com destaque para o PPP. Finaliza-se este 

capítulo com uma aproximação entre Gestão do Conhecimento e Gestão Escolar. 

No Capítulo 3 são descritos os parâmetros metodológicos empregados para o 

desenvolvimento da pesquisa. Desse modo, contempla a classificação da pesquisa, 

as etapas de sua execução e as informações relativas à coleta de dados.  

No Capítulo 4 apresentam-se os resultados da pesquisa. Inicialmente 

caracteriza-se a organização escolar objeto de estudo e na sequência relata-se a 

percepção acerca da Gestão Escolar e da Gestão Democrática da organização. Em 

seguida aborda-se sobre o PPP com ênfase na construção, acesso e consulta desse 

documento. Por fim, apresenta-se a taxonomia do PPP, construído a partir da 

metodologia de Vital e Café (2011). 

No Capítulo 5 encontram-se as considerações finais deste estudo, seguidas 

das referências utilizadas, do apêndice e anexo. 

 Essa estrutura está representada na Figura 1. 
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Figura 1 – Estrutura da pesquisa 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 
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2 GESTÃO DO CONHECIMENTO, TAXONOMIA E GESTÃO ESCOLAR 

 

No intuito de evidenciar como a taxonomia, uma das ferramentas da Gestão do 

Conhecimento, pode contribuir com a Gestão Escolar, apresenta-se neste capítulo a 

fundamentação teórica essencial para o desenvolvimento desta pesquisa, pautada 

nesses temas – Gestão do Conhecimento, Taxonomia e Gestão Escolar. 

 

2.1 A GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Para que uma empresa tenha êxito é imprescindível investir no capital 

intelectual da organização, estimulando a capacidade de criação, disseminação e 

compartilhamento do conhecimento. Autores como Nonaka e Takeuchi (1997), 

Davenport e Prusak (1998) e Choo (2006) consideram em suas teorias que é no 

conhecimento que se encontra a vantagem competitiva das organizações. Logo, é 

preciso compreender o que é conhecimento e qual a problemática que o circunda para 

então abordar sobre a Gestão do Conhecimento e suas práticas. 

 

2.1.1 O Conhecimento Organizacional 

 

O conhecimento é o processo e o resultado de uma relação entre o indivíduo 

que conhece e o objeto conhecido. Para Freire e Spanhol (2014), a origem do 

conhecimento se dá por meio da informação, que é um conjunto de dados relevantes 

na formação de seu significado. Dados e informações podem ser facilmente 

armazenados em computadores, diferentemente do conhecimento, que é algo pessoal 

e de difícil transferência.  

Dados contextualizados geram informações e quando estas formam um 

processamento cognitivo, atingem o conhecimento (SOUZA, 2014). Desse modo, 

como afirmam Davenport e Prusak (1998, p. 7), “para a informação se transformar em 

conhecimento, os seres humanos precisam fazer todo o trabalho”.  

O conceito de dados, informações e conhecimento é defendido por Alarcon 

(2015, p. 58):  

 

[...] Dados: considerados estruturas obtidas por máquinas, frequentemente 
quantificados e facilmente transferidos. Informação: dados dotados de 
relevância e propósito, requer unidade de análise, exige consenso em relação 
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ao significado e necessariamente exige a mediação humana. 
Conhecimento: informação valiosa da mente humana que inclui reflexão, 
síntese e contexto, além disso, é de difícil estruturação, transferência e 
captura [...] (ALARCON, 2015, p. 58, grifos nossos). 

 

Neste sentido, um dado isoladamente não possui nenhum significado implícito. 

Já a informação possui um significado semântico maior quando combinada com um 

dado. Para Andriani (2017), um conjunto de dados, ao ser processado, gera uma 

informação, e o conhecimento, por sua vez, é o conjunto de dados e informações 

reunidos por uma pessoa para colocá-los em ação. Assim, o conhecimento é o 

conjunto de dados e informações contextualizados que move para a realização de 

uma ação ou para a criação de mais informações. 

 

O conhecimento é constituído por uma mescla entre informações adquiridas, 
crenças individuais existentes e experiências vivenciadas, formando algo 
único (pessoal) que é passível de ser transmitido a outros por meio de 
artefatos digitais ou analógicos, ou que pode ainda ser constatado pela 
observação. A informação se torna conhecimento quando é aplicada a um 
contexto. O conhecimento se constitui do significado e valor que agrega para 
uma pessoa, podendo ser subjetivo, ilimitado e estar constantemente em 
construção (SILVA; JULIANI; DIAS, 2016, p. 4). 

 

Para Nonaka e Takeuchi (2008), o conhecimento ocorre em três níveis: 

individual, grupal e organizacional, e pode ser classificado em tácito e explícito. O 

conhecimento tácito é todo conhecimento que o homem possui, mas é difícil de ser 

externalizado e disseminado, pois está registrado na mente da pessoa, é baseado em 

experiências pessoais. Já o conhecimento explícito é o que pode ser partilhado em 

números, palavras, produtos e manuais. Em outras palavras,  

 

[...] o conhecimento tácito não é facilmente visível e explicável. Pelo 
contrário, é altamente pessoal e difícil de formalizar, tornando-se de 
comunicação e compartilhamento dificultoso. As intuições e os palpites 
subjetivos estão sob a rubrica do conhecimento tácito. O conhecimento tácito 
está profundamente enraizado nas ações e na experiência corporal do 
indivíduo, assim como nos ideais, valores ou emoções que ele incorpora. [...] 
O conhecimento explícito pode ser expresso em palavras, números ou 
sons, e compartilhado na forma de dados, fórmulas científicas, recursos 
visuais, fitas de áudio, especificações de produtos ou manuais. O 
conhecimento explícito pode ser rapidamente transmitido aos indivíduos, 
formal e sistematicamente (NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 19, grifos 
nossos). 

 

O trato desses dois tipos de conhecimento dentro das organizações colabora 

para as formas de disseminar e armazenar o conhecimento organizacional. Nonaka e 
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Takeuchi (2008) indicam que é preciso que o conhecimento deixe de estar apenas em 

âmbito individual e passe por um processo que é conhecido como espiral do 

conhecimento, em que a inovação e a criação de novos conhecimentos 

organizacionais derivam, em cadeia, das transformações ou da conversão do 

conhecimento tácito em explícito na forma de espiral, que tem seu início de forma 

individual e se eleva cruzando departamentos, divisões e organizações (NONAKA; 

TAKEUCHI, 2008). A Figura 2 representa a espiral do conhecimento. 

 

Figura 2 – Espiral do Conhecimento 

 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (2008, p. 24). 

 

Para auxiliar na conversão dos conhecimentos, seja de tácito em explícito ou 

de explícito em tácito, Nonaka e Takeuchi (2008) propuseram um modelo explicativo 

que consiste em quatro etapas, também conhecido como Modelo SECI, ou seja, 

socialização, externalização, combinação e internalização. A socialização consiste na 

conversão do conhecimento tácito em tácito, é a interação entre os indivíduos para 

que o conhecimento seja compartilhado sem precisar, necessariamente, da linguagem 

verbal, pois pode acontecer pelo compartilhamento de suas habilidades, experiências, 

ideias, percepções. A externalização é a conversão do conhecimento tácito em 

explícito, de forma que os outros compreendam, e isso se dá por meio do diálogo, da 

reflexão coletiva. A combinação é a conversão do conhecimento explícito em explícito, 

é a troca de conhecimento por meio de reuniões, cursos; é a sistematização do 

conhecimento. Por fim, a internalização é a conversão do conhecimento explícito em 
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tácito, ou seja, é o conhecimento que foi internalizado, assimilado do conhecimento 

explícito. 

Para Nonaka e Takeuchi (2008), esses quatro modos de conversão produzem 

um tipo de conhecimento diferente. A socialização produz o conhecimento 

compartilhado, a externalização o conhecimento conceitual; a combinação, o 

conhecimento sistêmico e a internalização, o conhecimento operacional. Com base 

no Modelo SECI, pode-se dizer que qualquer tipo de conhecimento terá valor se 

proporcionar uma mudança no ambiente onde as pessoas atuam, ou se for aplicado 

corretamente para uma tomada de decisão. Assim, é na Gestão do Conhecimento que 

se poderá encontrar um sistema capaz de conduzir esses processos (NONAKA; 

TAKEUCHI, 2008). 

 

2.1.2 A Gestão do Conhecimento nas Organizações 

 

O conceito de Gestão do Conhecimento surgiu no início da década de 1990 e 

tem ocupado lugar de destaque nas organizações por trazer ferramentas que 

possibilitam a valorização do capital intelectual. Scatolin (2015, p. 5) indica que 

“atualmente, a maioria das empresas opera em um ambiente de conhecimento cada 

vez mais dinâmico. Além disso, os ativos intelectuais de uma empresa podem ser 

analisados, avaliados e administrados”.  

Para Feitosa (2015) o conhecimento é o fator fundamental por trás do sucesso 

de uma empresa e a Gestão do Conhecimento é o caminho que instrumentaliza a 

criação, a transferência e a aplicação do conhecimento, a fim de garantir sua 

sustentabilidade e inovação. Chu, Wang e Yuen (2011) consideram que o objetivo da 

Gestão do Conhecimento é melhorar a qualidade das contribuições que as pessoas 

realizam nas organizações, contextualizando o sentido, ou seja, uma ação consciente 

do seu conhecimento e do conhecimento do outro. Colaborando com essa afirmação, 

Feitosa (2015, p. 23) indica que 

 

[...] toma-se o conhecimento como novo fator produtivo aumentando 
aceleradamente sua importância para o desempenho das organizações. A 
diferença hoje está no conjunto do conhecimento gerado e adquirido 
coletivamente e nas habilidades individuais e não nas máquinas que 
preenchiam o ambiente das empresas.  
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Entender os conceitos e as características da Gestão do Conhecimento é 

fundamental para lançar estratégias a fim de garantir o sucesso da empresa como um 

todo. Nesse sentido, encontram-se sistematizadas no Quadro 1 algumas das 

definições desse termo, expressas por distintos autores.  

 

Quadro 1 – Definições de Gestão do Conhecimento 

Autor Definição 

Wigg 
(1993, p. 16) 

É uma estrutura conceitual que engloba todas as atividades e perspectivas 
necessários para obter uma visão geral de lidar e beneficiar ativos de 
conhecimento da corporação e suas condições. Aponta e prioriza as áreas 
de conhecimento que requerem atenção da administração. Identifica as 
alternativas salientes e sugere métodos para gerenciá-los, e realiza 
atividades necessárias para alcançar os resultados desejados. 

Nonaka e Takeuchi 
(1997, p. 12) 

Capacidade de uma empresa de criar novo conhecimento, difundi-lo na 
organização como um todo e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas. 

Davenport e Prusak 
(1997, p. 195) 

É o processo sistemático de busca, organização, filtragem e apresentação de 
informações com o objetivo de melhorar a compreensão das pessoas em 
uma área específica de interesse. 

Stewart 
(1998, p. 51) 

É como um oceano recém descoberto, que ainda não consta no mapa, e 
poucas pessoas entendem suas dimensões, ou trilham o caminho para atingi-
lo. Vincula os conhecimentos individuais para a formação do conhecimento 
organizacional, que também é representado por capacidades diferentes, e 
poderá, nas organizações, compartilhar ou não decisões estratégicas, que 
deverá ser uma parte essencial ou importante da estratégia de negócios. 

Choo 
(2003, p. 30) 

Envolve a capacidade do conhecimento em agregar valor à organização. 
Com isso, a organização que for capaz de integrar eficientemente os 
processos de significado, construção do conhecimento e tomada de 
decisões, pode ser considerada uma organização do conhecimento. 

European Guide to 
Good Practice in 

Knowledge 
Management (2004) 

É a gestão das atividades e processos que promovem o conhecimento 
organizacional para o aumento da competitividade por meio do melhor uso e 
da criação de fontes de conhecimento individuais e coletivas. 

Tonet e Paz 
(2006, p. 91) 

É um processo que busca otimizar os recursos estratégicos e que tem como 
um de seus ativos o compartilhamento do conhecimento 

Dalkir 
(2011, p. 13) 

Coordenação deliberada e sistemática de pessoas, de tecnologia, de 
processos e da estrutura de uma organização, a fim de agregar valor através 
da reutilização do conhecimento e da inovação. Esta coordenação é 
alcançada através da criação, do compartilhamento e da aplicação do 
conhecimento, bem como da preservação da memória corporativa através da 
armazenagem e recuperação das valiosas lições aprendidas e das melhores 
práticas, a fim de promover a aprendizagem organizacional continuada. 

Saini 
(2013, p. 47) 

Uma série contínua e deliberada de estratégias, práticas, técnicas, processos 
formais e informais, utilizados nas organizações para identificar, criar, 
representar, processar, analisar, armazenar e distribuir conhecimento. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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A despeito de existir mais de 100 definições de Gestão do Conhecimento, como 

afirma Dalkir (2005), Davila et al. (2014, p. 45) relatam haver um ponto em comum 

entre elas:  trata-se de “um processo dinâmico, orientado por meio de ciclos a fim de 

capturar (criar, recuperar), compartilhar (disseminar) e aplicar (utilizar) conhecimento 

para agregar e gerar valor na organização”. Salienta Scatolin (2015, p. 213) que o 

processo da Gestão do Conhecimento “envolve aspectos tecnológicos e humanos, 

tais como criação, armazenamento, disseminação, utilização e medição”, sendo que 

o estudo dessa área “tem aumentado muito ultimamente devido a busca da vantagem 

competitiva”.  

Silva (2017, p. 94) reconhece a Gestão do Conhecimento como: 

 

[...] uma área responsável por identificar, desenvolver, disseminar, controlar, 
facilitar o acesso e atualizar o conhecimento de modo estratégico para a 
organização, por intermédio de processos que mantêm o gerenciamento 
integrado das informações. Assim, torna-se possível oferecer a aplicação de 
princípios, procedimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para a 
realização de atividades relacionadas ao objetivo previamente planejado. 

 

Wigg (1993) elenca oito áreas importantes para concentrar a Gestão do 

Conhecimento: pesquisar e desenvolver o conhecimento da empresa; promover a 

criação e a inovação do conhecimento; tornar os conhecimentos disponíveis; modificar 

e estruturar a empresa para tornar o conhecimento mais eficiente; criar, governar e 

monitorar as estratégias a longo prazo; salvaguardar o conhecimento útil e descartar 

o não valioso; medir o desempenho de todo ativo de conhecimento; fornecer recursos 

e uma arquitetura de conhecimento. Ressalta o autor que, para essas áreas serem 

bem geridas, é de suma importância manter-se a posição de liderança nos esforços 

para se criar, adquirir e explorar o conhecimento; que a gestão inteligente crie o hábito 

diário de gerenciar o conhecimento buscando a eficiência; que se valorize a 

construção do conhecimento interno da empresa; e que se desenvolva uma visão 

holística dos ativos do conhecimento dentro da empresa.  

Sendo o conhecimento o principal recurso produtivo na atualidade, gerenciá-lo 

deve, portanto, ser uma ação prioritária nas empresas de segmentos e dimensões 

variados. Para tanto, diversas ferramentas e práticas da Gestão do Conhecimento 

podem auxiliar as organizações no processo de criação, compartilhamento e 

aplicação do conhecimento. Elas contribuem efetivamente para uma adequada 

Gestão do Conhecimento organizacional.  



 28 

2.1.3 As Práticas de Gestão do Conhecimento 

 

A competência de gerir o conhecimento organizacional está relacionada à 

maneira como uma organização olha para o seu conhecimento de forma estratégica. 

Desse modo, os esforços da Gestão do Conhecimento devem ser direcionados para 

criar, codificar, compartilhar e armazenar conhecimentos que permitam a criação de 

valor na organização (ERPEN et al., 2015). 

Na literatura há diversos termos que são utilizados por distintos autores para 

representar os mecanismos empregados pelas organizações para apoiar seus 

diversos processos e melhorar o seu desempenho organizacional, denominados como 

práticas, métodos, técnicas e ferramentas de Gestão do Conhecimento.  

Dorow, Calle e Rados (2015, p. 27) consideram que as práticas de Gestão do 

Conhecimento compreendem “um conjunto de princípios, conceitos, processos, 

práticas e ferramentas que a tornam fundamental para, por meio de um melhor 

tratamento e uso do conhecimento, suportar a competitividade das organizações”. Na 

visão de Kianto e Andreeva (2014, p. 222), são um “conjunto de atividades ou rotinas 

intencionais conduzidas pela organização com o objetivo de melhorar a eficácia e a 

eficiência dos recursos de conhecimento organizacional”, e desse modo estão 

relacionadas aos aspectos da organização que podem ser manipulados e controlados 

pelas atividades de gestão (DOROW, 2017). 

Em pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA)1 sobre a 

Gestão do Conhecimento para a Administração Pública, Batista (2004, p. 12) elencou 

27 práticas elaboradas “a partir de exemplos concretos observados em organizações 

de todo o mundo, englobando aplicações práticas, técnicas, processos e ferramentas”. 

Essas práticas foram classificadas por Batista et al. (2005) em três categorias:  

a) Práticas relacionadas à gestão de pessoas, tais como coaching, 

comunidades de prática, educação corporativa, fóruns ou listas de 

discussão, mentoring, narrativas, universidade corporativa. Essas práticas 

têm como objetivo auxiliar o gestor na construção de uma equipe 

capacitada e que contribua de forma natural para a aprendizagem 

                                                           
1  O IPEA é um órgão do Ministério da Economia responsável por fornecer suporte técnico e institucional 

às ações governamentais para a formulação e reformulação de políticas públicas e programas de 
desenvolvimento brasileiros (http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_con 
tent&view=article&id=1226&Itemid=68). 
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organizacional, facilitando a transferência, disseminação e 

compartilhamento do conhecimento e da informação.  

b) Práticas relacionadas à estruturação dos processos organizacionais, tais 

como banco de competências individuais e organizacionais, 

benchmarking, gestão por competências, gestão do capital intelectual, 

inteligência organizacional, mapeamento do conhecimento, melhores 

práticas e memória organizacional, que funcionam como facilitadores de 

geração, retenção, organização e disseminação do conhecimento 

organizacional.  

c) Práticas relacionadas à base tecnológica e funcional, incluindo 

Tecnologias da Informação e Comunicação para captura, difusão e 

colaboração, tais como balanced scorecard, customer relationship 

management, data mining, data warehouse, decision support system, 

enterprise resource planning, gestão de conteúdo, gestão eletrônica de 

documentos, key performance indicators, portais intranets/extranets e 

sistemas de workflow.  

 

Por sua vez, Lenzi (2014), ao estudar sobre o compartilhamento do 

conhecimento no setor educacional, identificou que autores como Davel e Snyman 

(2005), Rao (2005) e Orofino et al. (2011) afirmam que técnicas e ferramentas são 

fundamentais para dar suporte ao processo de Gestão do Conhecimento. Rao (2005), 

por exemplo, sugere ferramentas de Gestão do Conhecimento para codificar 

conhecimento, em que se preserva o conhecimento de forma estruturada, sendo 

representado em forma de imagens, arquivos de texto, banco de dados, vídeo; para 

recuperar conhecimento, que ocorre a partir de sistemas computacionais de 

recuperação de dados e de ambientes virtuais de busca e coleta de informação; para 

transferir conhecimento, possibilitando compartilhar conhecimento em ambientes 

colaborativos on-line ou presenciais, de tecnologia da informação e comunicação etc.; 

e para criar conhecimento, que auxiliam e dão suporte à decisão em grupo, ao 

surgimento de novas ideias criativas. 

A Asian Productivity Organization (APO), uma organização intergovernamental 

comprometida com a melhoria da produtividade na região Ásia-Pacífico que contribui 

para o desenvolvimento socioeconômico sustentável da região, publicou um manual 

elaborado por especialistas e profissionais de Gestão do Conhecimento da Ásia, 
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Europa e Estados Unidos, com técnicas e ferramentas de Gestão do Conhecimento 

para auxiliar as empresas de pequeno e médio porte (APO, 2010). Para cada processo 

da Gestão do Conhecimento identificado pela APO foram relacionadas técnicas e 

ferramentas de Gestão do Conhecimento, que se encontram sistematizadas no 

Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Técnicas e ferramentas de Gestão do Conhecimento da APO 

Etapa Técnicas e ferramentas 

Identificação do 
conhecimento 

Cafés do conhecimento, comunidades de prática, clusters de conhecimento, 
espaços virtuais de trabalho colaborativo, ferramenta de avaliação de gestão do 
conhecimento, ferramentas de busca avançada, localizador de especialistas, 
mapeamento de conhecimento, mentoring e modelo de maturidade de gestão do 
conhecimento. 

Criação do 
conhecimento 

Aprendizagem e captura de ideias, bases de conhecimento, blogs, brainstorming, 
busca avançada, café do conhecimento, clusters de conhecimento, 
compartilhamento de vídeo, comunidades de prática, espaços físicos e virtuais 
de trabalho colaborativo, localizador de especialistas, mentoring, revisões de 
aprendizagem, revisão pós-ação, portal do conhecimento e voz e protocolo de 
voz sobre internet (VOIP). 

Armazenamento 
do conhecimento 

Bases de conhecimento, biblioteca de documentos, blogs, café do conhecimento, 
clusters do conhecimento, comunidades de prática, espaços virtuais de trabalho 
colaborativo, localizador de especialistas, portal do conhecimento, 
compartilhamento de vídeo, revisões de aprendizagem, revisão pós-ação, 
taxonomia e VOIP. 

Compartilhamento 
de conhecimento 

Assistência de pares, bases de conhecimento, biblioteca de documentos, blogs, 
café do conhecimento, clusters de conhecimento, comunidades de prática, 
compartilhamento de vídeo, espaços físicos e virtuais de trabalho colaborativo, 
localizador de especialistas, mentoring, portal do conhecimento, revisões de 
aprendizagem, revisão pós-ação, serviços de rede social, storytelling, taxonomia 
e VOIP. 

Aplicação do 
conhecimento 

Assistência de pares, bases de conhecimento, biblioteca de documentos, blogs, 
busca avançada, café do conhecimento, clusters de conhecimento, comunidade 
de prática, espaços físicos e virtuais de trabalho colaborativo, localizador de 
especialistas, mentoring, plano de competências do trabalhador do 
conhecimento, portal do conhecimento e taxonomia. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019), a partir de APO (2010). 

 
A partir das técnicas e ferramentas da Gestão do Conhecimento explicitadas 

nesta seção, a presente pesquisa concentra seus esforços na taxonomia, descrita na 

seção seguinte. 

 

2.2 TAXONOMIA – TIPOS, TERMOS E PRÁTICAS PARA SUA CONSTRUÇÃO 

 

A taxonomia é uma ferramenta empregada para a ordenação e classificação 

do conhecimento dentro de uma organização, facilitando a busca e a navegação e 

assegurando o acesso às informações. A taxonomia é procedente da Biologia e o 

termo taxis (ordem) e nomos (lei, norma) foi usado pela primeira vez em 1735 pelo 
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cientista e médico Karl Von Linné, que classificou e hierarquizou os seres vivos 

dividindo-os em reinos, classes, ordens, famílias, gêneros e espécies. A Figura 3 

apresenta esse modelo.  

 

Figura 3 – Taxonomia construída por Carl Von Linné 

 
Fonte: Terra et al. (2004, p. 2). 

 

Empregada por investigadores da Paleontologia, Botânica e Zoologia, a 

taxonomia foi responsável por grande parte dos trabalhos contemporâneos das 

ciências naturais e sociais (AGANETTE; ALVARENGA; SOUZA, 2010). Sobre esse 

tipo de taxonomia biológica, Dalkir (2005, p. 114) afirma que 

 

[...] um conceito importante que subjaz taxonomias é a noção de herança. 
Cada nó é um subgrupo do nó acima dele, o que significa que todas as 
propriedades do nó de nível superior são automaticamente transferidas de 
“pai” para “criança”. Na verdade, a taxonomia originou-se como esquemas de 
classificação biológica.  

 

A taxonomia biológica inspirou outras áreas da vida, como Educação, 

Administração, Ciências Exatas etc., pois permite uma organização em esquemas de 

hierarquia. Na Pedagogia, em 1956, Benjamin S. Bloom tomou para si o uso da 

taxonomia, fazendo uma classificação de objetivos educacionais em seis níveis: 

avaliação, síntese, análise, aplicação, compreensão e conhecimento, criando assim a 

Taxonomia de Bloom, que serve para classificar os objetivos educacionais. Ferraz e 

Belhot (2010, p. 422) discorrem sobre a importância de se utilizar a taxonomia na 

educação:  

 

Oferecer a base para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação e 
utilização de estratégias diferenciadas para facilitar, avaliar e estimular o 
desempenho dos alunos em diferentes níveis de aquisição de conhecimento; 
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e estimular os educadores a auxiliarem seus discentes, de forma estruturada 
e consciente, a adquirirem competências específicas a partir da percepção 
da necessidade de dominar habilidades mais simples (fatos) para, 
posteriormente, dominar as mais complexas (conceitos) (FERRAZ; BELHOT, 
2010, p. 422). 

 

A Figura 4 apresenta um modelo de taxonomia de Bloom e os esquemas para 

sua formulação. 

 

Figura 4 – Dimensões do domínio cognitivo da taxonomia de Bloom revisada 

 
Fonte: Galhardi e Azevedo (2013, p. 245). 

 

As taxonomias, para Dalkir (2005, p. 116), 

 

[...] são sistemas de classificação básicos que nos permitem descrever 
conceitos e suas dependências normalmente de uma forma hierárquica. [...] 
taxonomias de conhecimento permitem que o conhecimento seja 
representado graficamente de modo que reflete a organização de conceitos 
dentro de um campo de especialização ou para a organização como um todo.  

 

A taxonomia “organiza a informação da mais genérica à mais específica, 

utilizando-se da relação gênero-espécie entre os termos” (VITAL; CAFÉ, 2007, p. 16). 

É um sistema de classificação que agrupa e organiza o conhecimento usando 

relações de generalização e especialização com o principal objetivo de tornar a sua 

consulta fácil e intuitiva (BERNARDES; MELO, 2008). Taxonomia é a ciência da 

classificação, abrange as leis e os princípios de classificação sistemática (CHENG, 

2017). 
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Nos ambientes digitais da atualidade, a taxonomia aparece relacionando-se 

com a criação e a organização da informação: “é usada para estruturação de 

informações e considerada como uma importante ferramenta para entendimento de 

como uma área de conhecimento é organizada e, principalmente, como essa área se 

relaciona e interage com outras” (AGANETTE, 2010, p. 77).  

Elisângela Cristina Aganette, em seu trabalho intitulado “Taxonomias 

corporativas: Um Estudo sobre Definições e Etapas de Construção Fundamentado na 

Literatura Publicada”, de 2010, propôs-se a analisar taxonomias com a finalidade de 

definir o construto e conhecer os métodos voltados à sua construção. O estudo partiu 

da análise de 30 definições encontradas na literatura e de 11 métodos para a 

construção de taxonomias. No Quadro 3 apresentam-se alguns conceitos e 

características de taxonomia sistematizadas pela autora. 

 

Quadro 3 – Definições de taxonomia 
(continua...) 

Autor Conceitos/características 

Adams 
(2000) 

Taxonomias são uma parte importante da Gestão do Conhecimento contemporânea e de 
serviços de pesquisa. Em termos mais simples, taxonomias (também chamadas de 
tesauros ou diretórios) servem para ordenar e dar sentido às relações entre as coisas ou 
ideias.  

Wason 
(2000) 

Taxonomia é um vocabulário controlado de termos ou frases; uma classificação ordenada 
a respeito de uma série de relações naturais; um vocabulário que contém apenas um nível 
constante de uma lista de termos ou frases permitidas.  

Edols 
(2001) 

As taxonomias se relacionam com as formas automatizadas de criação da informação, 
tornando-se foco da ciência da informação; possuem estrutura de suporte, conteúdo e 
aplicação (ferramentas para navegação). Frequentemente são criadas através da 
mesclagem e racionalização de diferentes tesauros e índices; são personalizadas para 
refletir linguagem, cultura e objetivos de um recurso em particular; são constantemente 
criadas usando-se da combinação de esforços humanos e softwares especializados; 
podem se referir a recursos de informação. 

Graef 
(2001) 

Taxonomia é uma estrutura que provê uma maneira de classificar coisas através de uma 
série de grupos hierárquicos para facilitar sua identificação, estudo ou localização. A 
estrutura taxonômica consiste em duas partes de estrutura e aplicações, onde a estrutura 
consiste em categorias ou termos e os seus relacionamentos; e as aplicações são 
ferramentas de navegação que ajudam usuários a encontrar informações. 

Novello 
(2002) 

Uma taxonomia bem elaborada e estruturada, além de fornecer uma ordem entre os 
elementos do modelo, proporciona também um limite da área de visão, possibilitando uma 
melhor interpretação, reusabilidade e integração da informação, simplificando assim as 
relações taxonômicas, tornando mais fáceis de análise. A definição de taxonomia pode 
variar, mas a maioria dos autores da temática concorda que a taxonomia é uma 
classificação sistemática de um determinado espaço conceitual. 
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Autor Conceitos/características 

Centelles 
(2005) 

A taxonomia corporativa é um tipo de vocabulário controlado que reflete o contexto, a 
audiência e os conteúdos de uma determinada organização. Pode ter diferentes usos, pois 
permite a representação de todos os seus objetos informativos para desenvolver diferentes 
funções dos sites corporativos: a organização de conteúdo, a busca, a navegação, a 
filtragem de informações etc.  

Campos 
(2006) 

Taxonomia é uma lista estruturada de categorias de assunto; não inclui a definição de 
tópicos, mas somente apresenta as relações hierárquicas e partitivas entre os tópicos; 
possibilita a organização e recuperação de informação através de navegação; diferente 
das taxonomias seminais que permitem agregação de dados. As taxonomias estão sendo 
conceituadas como ferramentas de organização intelectual, atuando como um mapa 
conceitual dos tópicos explorados em um sistema de recuperação da informação, 
possibilitando a recuperação; ferramentas apresentadas em portais institucionais como um 
novo mecanismo de consulta, ao lado de ferramentas de busca.  

Bailey 
(2007) 

As taxonomias atualmente são estruturas classificatórias que têm por finalidade servir de 
instrumento para a organização e recuperação de informação nas empresas. Estão sendo 
vistas como meios de acesso, atuando como mapas conceituais dos tópicos explorados 
em um serviço de recuperação. O desenvolvimento de taxonomias para o negócio da 
empresa tem sido um dos pilares da gestão da informação e do conhecimento, pois o 
volume de informação requer padronização.  

Fonte: Elaborado pela autora (2019), a partir de Aganette (2010). 

 

Como pode ser observado no Quadro 3, Adams (2000) faz referência à 

taxonomia como uma ferramenta da Gestão do Conhecimento; outros autores a 

consideram como um vocabulário controlado, sendo que os termos mais comuns 

presentes nas diversas definições são classificação, estruturação e organização das 

informações. Outros autores ainda entendem que a taxonomia pode atuar como um 

mapa conceitual ou como um sistema classificatório que auxilia tanto na recuperação 

dos termos, como na estruturação da informação.  

Bem e Coelho (2013, p. 152) argumentam que “o uso das taxonomias está 

fortemente relacionado à padronização terminológica para a troca de informações, 

para a organização de informações não estruturadas”; enquanto Siqueira et al. (2014) 

consideram que a taxonomia é a possibilidade de organização do conhecimento 

produzido por meio da classificação de termos e conceitos de uma determinada área. 

Ou seja, a taxonomia adota um comportamento em que estrutura, de forma 

hierárquica, a informação e a gestão do fluxo de produção de documentos, facilitando 

o resgate dos processos institucionais. E ainda, para Cheng, Wu e Hu (2016), a 

taxonomia refere-se a uma estrutura que fornece uma maneira de classificar as coisas 

em uma série de grupos hierárquicos para torná-los mais fáceis de localizar. 
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2.2.1 Tipos de Taxonomias 

Distintos tipos de taxonomia são encontrados na literatura. Conway e Sligar 

(2002) relacionam três tipos de estruturas taxonômicas que podem ser aplicadas ao 

ambiente corporativo: descritiva, de gerenciamento de dados e de navegação. A 

taxonomia descritiva consiste na criação de um vocabulário controlado para otimizar 

a busca e a recuperação da informação. Pode ser construída a partir de tesauros, 

adicionando diversas palavras, ortografias, termos e dialetos, com o objetivo de fazer 

com que esse termo tenha significado no ambiente em que foi construído, buscando 

ainda uma padronização da linguagem para facilitar a comunicação. A taxonomia de 

navegação baseia-se nos modelos mentais da organização dos usuários para 

descobrir outras informações por meio da navegação. Com base na observação do 

comportamento de busca e navegação do usuário, a taxonomia vai se modificando. 

Nessa estrutura é fundamental o conhecimento do usuário. Por fim, a taxonomia para 

gerenciamento de dados tem por objetivo simplificar o compartilhamento de dados em 

grupos específicos da organização. É composta de uma pequena lista de termos 

autorizados em qualquer estrutura hierárquica e visa o gerenciamento de dados e não 

de conteúdo. 

Já Aganette, Alvarenga e Souza (2010) classificam a taxonomia em três 

categorias – elaboração, origem e uso organizacional. Nessas categorias estão 

inseridas classes de hierarquização que distinguem o conhecimento a respeito daquilo 

que se intenta organizar. Essa categorização e hierarquização podem ser visualizadas 

no Quadro 4.  

 

Quadro 4 – Tipos de taxonomia 

TAXONOMIA 

Tipos 

Elaboração 

Taxonomia descritiva 

Taxonomia facetada 

Taxonomia multidimensional 

Taxonomia por assunto 

Taxonomia relacional 

Origem 

Taxonomia aristotélica 

Taxonomia científica 

Taxonomia clássica 

Taxonomia vegetal 

Uso Organizacional 

Taxonomia corporativa 

Taxonomia de gerenciamento de dados 

Taxonomia funcional 

Taxonomia por unidade de negócio 

Taxonomias para navegação 

Fonte: Aganette, Alvarenga e Souza (2010, p. 84). 
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Sobre essas três categorias de taxonomia, em estudo intitulado “Elementos 

Constitutivos do Conceito de Taxonomia”, Aganette, Alvarenga e Souza (2010,  

p. 84) comentam:  

 

Quanto à elaboração verificou-se que há diversidade de atributos definidores, 
tais como ser descritiva, ter temas agrupados por facetas, ter abordagem 
multidimensional, ser organizada por assuntos e ter abordagem relacional. 
Quanto à origem, as taxonomias foram caracterizadas na literatura e 
analisadas como aristotélicas, científicas, clássicas e vegetais. É possível que 
as 3 últimas origens se refiram ao campo da biologia. Quanto ao uso, as 
definições acenam para a possibilidade de serem relativas a uma corporação 
ou entidade, voltadas para o gerenciamento de dados, funções de um órgão, 
unidade de negócio ou para a navegação em meios eletrônicos. 

 

Esses autores consideram que “uma boa taxonomia facilita a busca por meio de 

diferentes critérios” (AGANETTE; ALVARENGA; SOUZA, 2010, p. 83). A taxonomia 

descritiva e a taxonomia por assuntos representam o uso de vocabulários controlados 

para organizar e padronizar os termos, facilitando a busca e a recuperação da informação 

em uma organização. Já a taxonomia de gerenciamento de dados e a funcional se 

propõem a estruturar e representar informações de diversas áreas e processos. A 

taxonomia corporativa ou organizacional atua como uma ferramenta fundamental para 

buscar a recuperação de informação e auxiliar o usuário na navegação, já que 

reproduz um mapa transparente dos processos organizacionais da instituição 

(AGANETTE; ALVARENGA; SOUZA, 2010). 

Um mapa conceitual é apresentado por Aganette (2010) para melhor 

exemplificar esses diversos tipos de taxonomia, como mostrado na Figura 5. 
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Figura 5 – Variações de taxonomia 

 
Fonte: Aganette (2010, p. 78). 

 

Todos esses tipos de taxonomias colaboram para o desenvolvimento e 

sistematização das informações de ambientes organizacionais como um todo.  

 

2.2.2 Classificação dos Termos 

 

A taxonomia é, em um sentido amplo, a criação da estrutura (ordem) e dos 

rótulos (nomes) que ajudam a localizar as informações relevantes e, em sentido mais 

específico, é a ordenação e rotulagem dos metadados, que permitem gerenciar 

sistematicamente as informações primárias (GILCHRIST, 2003). Assim, para a 

construção de uma taxonomia, torna-se necessário um processo de classificação dos 

termos.  

Termo, segundo Campos (2001), é um elemento de comunicação que reproduz 

o conceito, podendo ser uma notação, uma letra, um símbolo, uma ou mais palavras, 

e conceito é um elemento de pensamento formado por características atribuídas a um 

objeto ou a uma classe de objeto. O relacionamento entre os termos é necessário para 

especificar os genéricos e específicos. Assim, vai se estabelecendo as mais diversas 

relações. 

Classificar é separar em classes, de acordo com semelhanças e diferenças. O 

ato de classificar remonta aos homens da Pré-história. “Desde a antiguidade, a 
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preocupação em classificar e organizar todo e qualquer material em mãos faz presumir 

a importância que o homem deu em registrar a história” (AQUINO; CARLAN; 

BRASHER, 2009, p. 197). O principal objetivo de um sistema de classificação é 

normatizar os termos, pois a linguagem espontânea, natural, está carregada da 

interação entre as pessoas e pode gerar ambiguidade e compreensões inadequadas 

(AQUINO; CARLAN; BRASHER, 2009). 

Na biblioteconomia, a classificação considera o assunto do documento e o 

sistema de classificação utilizado, sendo que os tipos mais conhecidos são: 

Classificação Decimal Universal (CDD), Classificação Decimal de Dewey e 

Classificação do Congresso dos Estados Unidos (Library of Congress Classification). 

Todas essas classificações organizam os assuntos de forma hierárquica. 

A necessidade da organização de material bibliográfico, rompendo com as 

tabelas de classificação, levou Shiyali Ramamrita Ranganathan, um matemático e 

bibliotecário da Índia, a idealizar a classificação facetada. Ranganathan, teórico da 

classificação do século XX e considerado o principal representante da Teoria da 

Classificação Facetada, criou um sistema novo através da análise de facetas e da 

síntese dos elementos que permite mapear uma área do assunto independentemente 

de como ele está estruturado na literatura (CAMPOS; GOMES; OLIVEIRA, 2013). 

Ranganathan buscou organizar, sistematizar, ideias, conceitos, e para tanto, baseou-

se no princípio das Facetas ou Categorias Fundamentais. 

 

Categorizar ou facetar uma área de assunto é identificar nela os aspectos 
pelos quais tal assunto pode ser abordado. A adoção do princípio da 
categorização é fundamental, pois as categorias possibilitam uma visão da 
área como um todo interrelacionado, ou, dito de outro modo, como um 
sistema. Quando se tem a visão de uma área de assunto como um todo, 
sabe-se, com certeza, onde colocar qualquer conceito ou informação daquela 
área no sistema (CAMPOS; GOMES; OLIVEIRA,2013, p. 2). 

 

As relações estabelecidas entre os termos possibilitam uma visão da área como 

um todo, o que ainda pode ser nominado como um sistema. Quando se tem a visão 

de uma área como um todo, sabe-se onde colocar um conceito ou uma informação 

daquele sistema. Essa nova forma de classificação por facetas trouxe a possibilidade 

de relacionar os conceitos e proporcionar inclusive o acompanhamento da 

transformação do conhecimento (CAMPOS; GOMES; OLIVEIRA, 2013). 

A classificação facetada também pode ser conhecida, segundo Fast, Leise e 

Steckelm (2002), como vocabulário controlado. Um vocabulário controlado é “uma 
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maneira de introduzir uma camada de interpretação semântica entre o termo 

incorporado pelo usuário e o banco de dados implícito para representar melhor a 

intenção do usuário” (FAST; LEISE; STECKELM, 2002, p. 3). Para esses autores, a 

classificação facetada pode ser, ainda, listas elaboradas de frases e palavras que 

inicialmente rotulam o conteúdo para depois facilitar a busca através de uma 

navegação.  

Fast, Leise e Steckelm (2002) tratam também de sistemas classificatórios e 

sugerem que se deve obedecer a oito passos, como apresentado no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Sistema classificatório  

N. Título Descrição 

1 Desenvolver uma estratégia 
Planejamento e preparação são passos essenciais, 
fundamentais para a produção de um bom desenho. 

2 Começar a reunir termos 
Identificar os termos que farão mais sucesso entre a 
população de usuários, possibilitando que eles encontrem 
exatamente a informação que buscam. 

3 
Estabelecer termos preferidos, 
variações e hierarquias 

Colocar os termos juntos e identificar as relações de cada 
um. Para cada termo perguntar:Qual é o seu termo geral 
(mais amplo)? Qual é o seu termo mais específico? 

4 Identificar os termos  
Identificar lugares onde o interesse em um item possa levar 
ao interesse em outro item. 

5 
Estabelecer um registro das 
regras que se usa ao criar um 
tesauro grande 

Isso é especialmente importante para manter categorias 
puras caso diversas pessoas possam adicionar termos ao 
conteúdo. E também colabora para uma melhor tomada de 
decisão no futuro. 

6 Implementar 
Nesta etapa pode-se apresentar uma versão mais completa 
para os usuários avaliarem. 

7 Testar e avaliar 
Seus termos refletem os conceitos que estão procurando? 
Estão recebendo os resultados esperados? Seus termos 
são muitos gerais ou muito específicos? 

8 Voltar e refinar 

Um vocabulário controlado nunca fica pronto. O objetivo da 
criação inicial desse vocabulário é simplesmente criar um 
sistema para controlar o vocabulário que seja ágil, fácil de 
atualizar, consistente em ambos os escopos (o que se 
cobre) e granularidade (a profundidade da cobertura). 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Fast, Leise e Steckelm (2002). 
 

Nos passos para elaborar um sistema classificatório apresentados por Fast, 

Leise e Steckelm (2002), observa-se haver preocupação com o planejamento, com a 

identificação e coleta dos termos, com as categorias, e ainda a necessidade de se 

testar, avaliar e refinar os termos para melhorar ainda mais a classificação. 

Outra forma de classificação é trazida por Dereck (1993), em que para 

identificar e recuperar documentos através de um índice temático é preciso 

estabelecer uma boa linguagem de indexação. Nesse processo o autor sugere três 

passos, a saber: determinar o assunto dos documentos, selecionar os temas que 
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resumem o assunto e indicar as relações que existem entre os termos. Essas 

relações, por sua vez, podem ser de dois tipos: as relações sintáticas, que em conjunto 

resumem o assunto do documento e suas relações são dependentes desse 

documento, e as relações de um tesauro, que se manifestam por implicação, pois 

fazem parte da estrutura comum e compartilhada.  

Já Aquino, Carlan e Brascher (2009) relatam que para se propor um sistema 

classificatório, dos mais diversos elementos vindos dos mais diferentes campos do 

saber, pode-se utilizar a categorização, a diferenciação entre termos e conceitos, o 

estabelecimento de hierarquias e a multidimensionalidade dos termos, conforme 

apresentado no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Critérios dos princípios classificatórios  

Critérios Descrição 

Categorização 
Relaciona-se ao estabelecimento de categorias gerais e suas respectivas 
subcategorias baseadas em definições consistentes e de fácil entendimento, 
para que possam ser rapidamente compreendidas pelos usuários. 

Controle 
terminológico 

Diz respeito à escolha dos termos adequados para representar os conceitos 
de forma objetiva, evitando problemas como imprecisão e ambiguidade. São 
consideradas situações de sinonímia, polissemia, emprego de siglas, 
abreviaturas e termos em outros idiomas, uma vez que podem comprometer 
a comunicabilidade das taxonomias. 

Relacionamento entre 
os termos 

Enfoca a hierarquização, a qual assume grande relevância, já que esse é o 
principal elemento responsável pela navegação do usuário e é a base de 
qualquer sistema classificatório. Assim, a estrutura da taxonomia deve 
demonstrar claramente a subordinação entre os níveis hierárquicos. Uma 
outra forma de relacionamento entre os termos são as referências cruzadas, 
que normalmente ocorrem, na ambiente web, por meio da utilização de links. 

Multidimensionalidade 
Orienta-se a análise da capacidade da taxonomia para permitir que um termo 
possa estar em mais de uma categoria, de acordo com o contexto. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Aquino, Carlan e Brascher (2009). 

 

De acordo com Aquino, Carlan e Brascher (2009), a categorização é um 

processo mental de dividir os conceitos em grupos e categorias, mas que 

necessariamente compartilhem semelhanças. O controle de termos e conceitos é 

fundamental para não ocorrer duplicidade no entendimento. Existe a hierarquização 

entre conceitos quando eles são próximos, mas um possui uma característica a mais 

que o outro. A multidimensionalidade compreende as relações genéricas, onde um 

assunto pode ser classificado em diferentes hierarquias de categorias e facetas 

(AQUINO; CARLAN; BRASHER, 2009). 

Ainda sobre o controle dos termos, Aganette, Alvarenga e Souza (2010) 

argumentam que o vocabulário dos termos deve ser controlado para que tenha uma 
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definição não ambígua e não redundante; desse modo, deve seguir pelo menos duas 

regras: a primeira, se um termo é usado habitualmente para denominar diferentes 

conceitos, deverá ser bem explicado para não ser ambíguo; a segunda, se existem 

vários termos que são utilizados para o mesmo conceito, somente um deve ser 

escolhido como preferido e os demais deverão ser listados como sinônimos ou 

equivalentes.  

 

2.2.3 Práticas para Construção de Taxonomias 

 

Como visto na seção 2.2, um dos objetivos da taxonomia é classificar e ordenar 

informações em áreas específicas do conhecimento, tornando-se assim uma 

ferramenta para gestão. Práticas de construção de taxonomia presentes na literatura 

foram analisadas por Vital (2007) e Aganette (2010), que buscaram classificá-las e 

formatá-las com o objetivo de conhecer os métodos voltados para a sua construção, 

com vistas a recomendar uma prática de taxonomia.  

Vital (2007) realizou uma pesquisa entre 2000 e 2005 sobre as práticas de 

elaboração da taxonomia. Fundamentada nessa pesquisa, a autora relacionou seis 

práticas a partir das quais uma taxonomia pode ser elaborada, a saber:  

 A primeira prática foi desenvolvida pela empresa Early & Associates. Nessa 

metodologia a construção da taxonomia é desenvolvida por taxonomistas 

ou especialistas por meio da criação de grupos de trabalho, tendo a 

premissa de que toda taxonomia precisa ter um significado para a equipe 

que fará uso dela. 

 A segunda prática, desenvolvida pela National Aeronautics and Space 

Administration (NASA), foi apresentada por Dutra e Busch (2003) e continha 

duas fases. Na primeira era permitida a participação de todos os usuários 

para a definição do escopo geral da taxonomia, objetivando atender às 

necessidades informacionais do grupo. A segunda fase foi constituída por 

pequenos grupos para haver um maior aprofundamento dos termos, 

objetivando aprofundar e especificar os termos e suas relações.  

 A terceira prática é de autoria de Kremer, Kolbe e Brenner (2005), que 

defenderam a importância do gerenciamento da terminologia. Para isso, 

desenvolveram a construção da taxonomia junto com um glossário, 

proporcionando assim uma recuperação mais eficiente dos termos. 
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 A quarta prática foi desenvolvida por Yamaoka (2005), que propôs uma 

arquitetura para a organização e representação do conhecimento pautada 

em oito elementos: objetivos, variáveis, normas, repositórios, metodologias, 

base de dados terminológica, escritórios da organização e representação 

do conhecimento. Pautou a construção da taxonomia em um sistema 

conceitual, em que os termos são identificados e selecionados, 

estabelecendo-se as relações entre eles. 

 A quinta prática foi desenvolvida pelo Montague Institute (2001), que divide 

a taxonomia em duas partes, as quais uma depende da outra: a estrutura 

que compõe as categorias/termos e a relação entre eles; e a aplicação, que 

são as ferramentas de navegação que auxiliam o usuário. 

 A última prática foi a apresentada pela empresa de consultoria Curve. 

Morante (2003) desenvolveu taxonomias para organizações e sugeriu que 

sua elaboração decorresse de um processo de categorização, ou seja, 

ocorre uma classificação de termos por meio de critérios previamente 

definidos, primeiramente por grupos de diferenciação e, posteriormente, por 

reagrupamento segundo o gênero. 

 

Terra et al. (2004) argumentam que não existem taxonomias certas ou erradas, 

pois pessoas diferentes as desenvolvem de formas díspares. O processo intuitivo da 

taxonomia deve, inclusive, possibilitar que o usuário tenha contato com tópicos não 

previstos anteriormente. Em vista disso, esses autores elencam quatro critérios que 

deverão ser observados na construção das taxonomias:  

 Comunicabilidade: os termos usados deverão estar claros e de acordo com 

a linguagem utilizada pelos usuários.  

 Utilidade: a taxonomia deve usar somente os termos necessários. Só 

deverá ser dividido um termo em outro termo caso isso seja claro e utilizado 

na organização. 

 Estimulação: os termos devem estimular a navegação do usuário. A cada 

termo o usuário será induzido a outro termo que também deverá fazer parte 

do repertório dos usuários. 

 Compatibilidade: a taxonomia deve ter somente a estrutura do termo que 

faz parte das atividades ou funções da organização. 
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No intuito de complementar a noção de categorização das metodologias 

encontradas em sua pesquisa, Vital e Café (2007), no artigo intitulado “Proposta para 

o Desenvolvimento de Taxonomias em Portais Corporativos”, sintetizaram as práticas 

de elaboração das taxonomias e identificaram de cinco a sete etapas que podem ser 

aplicadas na construção de uma taxonomia. O Quadro 7 traz uma síntese da análise 

dessas práticas, sendo que na linha horizontal estão as práticas e na vertical as 

respectivas etapas da construção e aplicação da taxonomia. 
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Quadro 7 – Síntese da análise das práticas de elaboração de taxonomia 

Etapas de Construção e 
Aplicação da Taxonomia 

Práticas de Elaboração (PE) 
PE 1 PE 2 PE 3 PE 4 PE 5 PE6 

Estabelecimento das 
categorias gerais 

Estabelece as 
categorias por meio 
do que chama de 

auditoria do 
conhecimento, com 
a participação dos 

usuários 

Apresenta 
mecanismos para 

estabelecimento das 
categorias gerais 

Indica o auxílio do 
usuário e de 
sistemas ou 
ferramentas 

pertinentes para o 
processo 

Não explicita a etapa 
Indica a descrição 

sumarizadada, 
estrutura 

Identifica e nomeia 
os altos níveis de 
conceitos, sem a 
explicitação da 

metodologia 

Coleta dos termos 

Indica o uso de 
informações 
consideradas 

indispensáveis para 
o grupo e termos 
que as definam 

Estabelece o uso de 
exemplares da 
documentação 
produzida e de 
vocabulários 
controlados 

Realiza junto aos 
setores e processos 

organizacionais, 
além de fontes 

disponíveis 

Não explicita a etapa Não explicita a etapa 

Indica o uso de 
tesauros, 

vocabulários 
especializados e 

especialistas 

Análise dos termos 
selecionados 

Não apresenta 
critérios de análise 

Especifica os termos 
com auxílio de 
especialistas 

Junto aos 
setores/processos 
organizacionais e 
fontes disponíveis 

Não apresenta 
critérios de análise 

Não apresenta 
critérios de análise 

Realiza por meio da 
busca da 

similaridade entre os 
termos 

Controle da diversidade 
designificação 

Busca definir os 
diferentes 

significados que um 
mesmo termo possa 

ter no grupo  

Não estabelece o 
desenvolvimento da 
etapa de forma clara 

Agrupa sinônimos e 
termos relacionados 

Indica o controle 
terminológico, sem 

explicitação 

Denota a 
identificação dos 
termos sinônimos 
pela relação ‘Ver’ 

Estabelece os 
termos preferenciais, 

liga sinônimos e 
variações 

Construção dos 
relacionamentos 

semânticos 

Não explicita a forma 
na qual os termos 
serão organizados 

no modelo 

Denota o 
relacionamento 

hierárquico e poli 
hierárquico 

Denota o 
relacionamento 

hierárquico e outros 
tipos de relações 

possíveis 

Indica a construção 
das relações 

semânticas, sem 
explicitação 

Estabelece o uso 
das relações 

cruzadas ‘Ver’ e ‘Ver 
também’, além das 

hierárquicas 

Indica a definição de 
termos relacionados 

e preferenciais 

Representação da 
informação (classificação 

ou indexação) 

Cita a realização de 
um teste de busca 

Busca a 
representação 
específica do 
assunto do 
documento 

Indica a avaliação 
dos resultados, 

revisando junto aos 
usuários 

Salienta a 
necessidade de 

homologação dos 
termos 

Não há indicações 
explícitas 

Não há indicações 
explícitas 

Organização da 
informação recuperada 

Não explicita a etapa 

Salienta o uso de 
categorias estáveis 

no momento da 
recuperação 

Não explicita a etapa 

Indica a taxonomia 
como ferramenta de 

apoio às buscas, 
sem explicitação 

Aponta a conexão 
dos termos com 

recursos disponíveis, 
para uma possível 

recuperação 

Apresenta a 
informação 

organizada em 
categorias 

relevantes aos 
usuários 

Fonte: Vital e Café (2007, p. 11). 
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Vital e Café (2011, p. 43) entendem a taxonomia como “um modelo 

diferenciado, que tem como proposição classificar e ordenar as informações em áreas 

específicas do conhecimento, como apoio à gestão, tanto da informação quanto do 

conhecimento”. As autoras afirmam que, independente da metodologia e do autor 

adotado para a construção de uma taxonomia corporativa, há que se observar cinco 

recomendações quanto à sua construção: 

1. Estabelecimento das categorias gerais. 

2. Coleta dos termos.  

3. Análise dos termos selecionados. 

4. Controle da diversidade de significação.  

5. Construção dos relacionamentos semânticos. 

 

Assim como Vital e Café (2007), a pesquisa realizada por Aganette (2010) 

relaciona 11 métodos de construção de taxonomias corporativas, os quais se 

encontram sistematizados no Quadro 8. Na parte horizontal desse quadro estão 

dispostos os métodos identificados com nomes e datas dos seus respectivos autores 

e na vertical as etapas referentes a cada método. 
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Quadro 8 – Métodos para construção da taxonomia e suas respectivas etapas 
M

é
to

d
o

s
 

CAMPOS, 
M.L.A.; 

GOMES, H.E. 
(2008) 

JABALA, 
M.V. 

(2004) 

GRAEF, 
J.L. 

(2001) 

VITAL, L.P.; 
CAFÉ, L.M.A. 

(2007) 

Delphi 
Group 
(2002) 

YAMAOKA, 
E.J. 

(2005) 

MORANTE, 
M. 

(2003) 

Earley and 
Associates 

(2003) 

DUTRA, J.; 
BUSCH, J. 

(2003) 

KREMER, 
S.; KOLBE, 

L.M.; 
BRENNER, 

W.(2005) 

WOODS, E. 
(2004) 

E
ta

p
a

s
 d

e
 C

o
n

s
tr

u
ç

ã
o

 d
e

 T
a
x

o
n

o
m

ia
s

 C
o

rp
o

ra
ti

v
a

s
 

Captura do 
conhecimento 

Elaborar 
diagnóstico 

Criação de 
uma lista 
de termos 

Estabelecer 
categorias 

gerais 

Desenvolvi-
mento da 

estrutura da 
taxonomia 

Participaçã
o das 

diferentes 
áreas da 

instituição 

Determinar 
o domínio 

e o alcance 

Verificar 
necessidades 
informacio-

nais dos 
usuários 

Apresentar 
proposta de 
taxonomia 

Determinar 
domínio 

Auditoria da 
informação 

Análise dos 
documentos e 
informações 

Realizar 
coleta 

Adicionar 
relaciona-

mento 
entre os 
termos 

Coletar os 
termos 

Categorizar 
os assuntos 

Conceber 
sistema 

conceitual 
da taxono-

mia 

Revisão 
das 

autoridade
s do 

assunto 

Realizar 
testes de 

busca 

Entrevistar 
usuários e 
experts no 

assunto 

Coletar 
termos 

Uso de uma 
taxonomia 
existente 

Elaboração 
da estrutura 

classificatória 
da taxonomia 

Análise 
inicial 

Conectar 
os termos 

com a fonte 
de 

informação 

Analisar os 
termos 

selecionado
s 

Apresentar 
a 

informação 

Alterar ou 
incluir 
novos 
termos 

Reunir os 
termos 

Buscar 
termos de 

classificação 

Recolher 
exemplares 
de vocabu-

lários 
controlados 
existentes 

Resumir 
fontes 

Uso de uma 
tecnologia 

de 
classificaçã

o 

Definir a 
forma gráfica 
representa-

cional da 
taxonomia 

Realizar 
validação 
da técnica 

 

Controlar a 
diversidade 
de significa-

ção 

Monitorar 
inclusões 
de novas 

informaçõe
s 

Homologar 
taxonomia 

Organizar 
os termos 

Discutir 
termos da 
taxonomia 

Analisar 
informações 

coletadas 

Criar 
classes 

equivalentes 
e determinar 

termos 

Refinamento 
da taxono-

mia 

Definir o 
software 
utilizado 

para 
apresentação 
da taxonomia 

Consolida-
ção 

 

Construir os 
relacionamen- 
tos semânti-

cos 

 

Manutençã
o contínua 

de uma 
taxonomia 

Validação 
e teste 

Testar a 
taxonomia 

Desenvolver 
uma 

taxonomia 
alpha 

Resolver 
termos com 

defeito 

Teste da 
taxonomia 

Validar a 
taxonomia 

Validação 
estratégica 

      

Apresentar 
resultados à 
comunidade 
de interesse 

Desenvolver 

Aplicação 
do modelo 

de 
classificação 

 Publicação       

Revisar e 
alcançar 
consenso 

na 
taxonomia 

alpha 

Revisar e 
corrigir 

Acompanha
-mento 

         Publicar  

Fonte: Aganette (2010, p. 86). 
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Pode-se observar no Quadro 8 que o método com o menor número de etapas, 

três, é o de Graf (2001), contemplando a criação de uma lista de termos, o 

relacionamento entre os termos e a conexão dos termos com a fonte de informação. 

Por sua vez, aquele com o maior número de etapas é o de Kremer, Kolbe e Brenner 

(2005), com oito etapas, a saber: determinar o domínio, coletar termos, resumir fontes, 

criar classes, resolver termos com defeito, desenvolver, revisar e corrigir e publicar.  

A partir da análise desses 11, Aganette (2010) elaborou um mapa conceitual 

com 11 etapas para a construção de taxonomias, mostrado na Figura 6.  

 

Figura 6 – Mapa conceitual das etapas de construção de taxonomias 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019), a partir de Aganette (2010). 

 

A partir dessas 11 etapas mencionadas por Aganette (2010) para a construção 

de taxonomias (Figura 5), a autora identificou a frequência com que essas etapas se 

repetem nos métodos estudados, como mostrado no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Incidência das etapas da construção de taxonomia 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019), a partir de Aganette (2010, p. 91). 
 

Verifica-se no Gráfico 1 que “validação da taxonomia” e “coleta dos termos” são 

as etapas mais presentes no mapa conceitual de construção de taxonomias proposto 

por Aganette (2010), com 18 e 13 incidências, respectivamente. As etapas 

“estabelecimento de categorias” e “manutenção na taxonomia” também se repetiram 

com certa frequência, com 7 e 6 ocorrências, nessa ordem.  

Aganette (2010) destaca que o uso de taxonomias agiliza a comunicação, 

favorece a organização e compartilhamento do conhecimento, auxilia os usuários nos 

termos específicos e mais adequados para pesquisa, facilita a busca e a navegação, 

simplifica o acesso à informação, viabiliza a reusabilidade da informação, permite 

acesso imediato à informação e sua melhor interpretação, possibilita ao usuário 

nomear e compartilhar informações e ainda propicia uma melhor integração da 

informação.  

 

2.3 A CONSTRUÇÃO DA TAXONOMIA POR VITAL E CAFÉ 

 

Apesar de a taxonomia ser um estudo antigo na classificação de documentos; 

para Vital (2010) a sua aplicação nos ambientes organizacionais é recente e contribui 

para melhorar a organização da informação em portais corporativos, e tendo como 

objetivo tratar de áreas específicas apoiando a gestão tanto da informação quanto do 

conhecimento. “A taxonomia corporativa não requer a aplicação de critérios rígidos do 
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desenvolvimento dos relacionamentos semânticos, o foco central é ter significação 

aos grupos de usuários para o qual foi desenvolvido” (VITAL, 2007, p. 92). A 

construção da taxonomia, sob a ótica de Vital e Café (2007), deve ser orientada por 

cinco etapas, descritas a seguir: 

 

a) Estabelecimento das Categorias Gerais 

A primeira etapa da construção da taxonomia é o estabelecimento de 

categorias gerais.  Em pesquisa sobre Taxonomias Corporativas, Aganete (2010) 

afirma que: 

 

[...] o processo de elaboração das categorias consistiu em reunir sob 
um mesmo grupo, conceitos semelhantes representados por termos 
iguais ou distintos. As categorias foram definidas a partir do significado 
dos termos. O uso de categorias visou agrupar os termos, uma vez 
que os termos acolhidos sob a mesma categoria compartilham do 
significado e das características intrínsecos a ela (AGANETE, 2010, p. 
72). 

 

De acordo com Vital (2010), essa etapa leva em consideração o contexto e os 

objetivos que se pretende atingir com a taxonomia, e por isso a categorização dos 

termos pode seguir uma abordagem tanto dedutiva quanto indutiva. Na abordagem 

dedutiva considera-se a estrutura geral da elaboração da taxonomia e na indutiva, a 

categorização pode ser determinada pela consulta a dicionários, artigos, relatórios 

técnicos e documentos de diferentes fontes.  

 

b) Coleta dos Termos 

A segunda etapa apresentada por Vital (2010) refere-se à coleta dos termos, e 

para a autora, esta etapa primeiramente deve fazer sentido ao grupo de usuários que 

irá utilizar os termos. Partindo desse pressuposto, para a validação desses termos no 

momento da coleta, dois princípios devem ser levados em conta: a garantia literária e 

a garantia de uso. Sobre a garantia literária, Lancaster (1987) afirma que um termo só 

se justifica se ele aparece dentro da literatura com uma determinada frequência, e 

sobre a garantia de uso, o autor reconhece que, mesmo que apareça na literatura, é 

preciso que ele faça sentido ao grupo de usuários, reforçando ainda mais a 

importância da participação de especialistas nos processos de coleta dos termos. 

c) Análise dos Termos Selecionados 
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Depois de efetuada a coleta dos termos é necessário classificá-los. Vital (2007) 

sugere a utilização de algumas diretrizes propostas por Cavalcanti (1978), a saber: 

 Quanto a singular e plural – observando principalmente se os termos 

mudam seu sentido no caso do uso no singular ou plural (por exemplo: 

memória, retenção de ideias e memórias, registro da vida). 

 Abreviatura e siglas – deverá ser usado somente quando a sigla é 

conhecida (por exemplo CPMF, FMI). 

 Empréstimos linguísticos – observar se os termos foram incorporados ao 

vocabulário (por exemplo: correio eletrônico ou e-mail). 

  Nomes populares e nomes científicos – a opção entre dois termos 

dependerá da opinião dos usuários. 

 Gíria ou jargão – também dependerá da opção dos usuários, de acordo com 

o termo mais frequente no ambiente. 

 

d) Controle da Diversidade de Significação 

A quarta etapa da construção da taxonomia trata do controle da diversidade de 

significação, principalmente em ambientes em que o objetivo seja compartilhar uma 

mesma linguagem. Para isso é necessário neutralizar a ambiguidade, e está se impõe 

por meio da polissemia e da homonímia. 

 

A polissemia diz respeito à diversidade de significação de um mesmo 
termo; a homonímia refere-se a palavras com identidade de sons ou 
de forma, mas com significados distintos. Essas ambiguidades podem 
ser controladas por meio da contextualização do significado do termo 
(VITAL; CAFÉ, 2007, p. 48). 

 

Pode-se exemplificar a polissemia na seguinte frase: “A mangueira está cheia 

de frutos!” “Quanto custa a mangueira do radiador?” (VITAL; CAFÉ, 2007, p. 48). E a 

homonímia da frase: “Amanhã cedo eu preciso estudar.” “Eu cedo meus bens às 

instituições conhecidas” (VITAL; CAFÉ, 2007, p. 48). 

 

e) Construção dos Relacionamentos Semânticos 

Na última etapa da construção da taxonomia deve-se levar em conta as 

relações semânticas de equivalência, hierárquica e não hierárquica. As relações de 

equivalências se estabelecem entre os termos sinônimos e quase sinônimos, e 

independente disso, qualquer análise deve considerar primeiramente a preferência de 
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uso do grupo. Essa aprovação do grupo, estabelece uma padronização capaz de 

aumentar a qualidade da taxonomia (VITAL; CAFÉ, 2007). 

Nesse momento de construção dos relacionamentos semânticos, além de 

selecionar, avaliar e controlar a significação dos termos, é preciso determinar suas 

posições relacionadas com as associações estabelecidas. Classificar e ordenar 

informações também é uma necessidade de instituições escolares, desse modo, na 

próxima seção aborda-se sobre a gestão escolar. 

 

2.4 A GESTÃO ESCOLAR 

 

A Gestão Escolar é o conjunto de normas, diretrizes e estrutura organizacional 

que assegura a fundamentação do uso de recursos materiais, financeiros e 

intelectuais. Visa coordenar e acompanhar o trabalho de pessoas, assegurando o 

ótimo funcionamento da escola e das atividades em sala de aula, garantindo melhores 

possibilidades de aprendizagem para todos os alunos (LIBÂNEO, 2007).  

Na visão de Cavaline (2013), a Gestão Escolar abrange não somente o acesso, 

mas a prática de participação dos sujeitos no interior da escola. O envolvimento dos 

professores e de toda a comunidade escolar na tomada de decisão e no 

funcionamento da escola assegura maior qualidade da educação. “A gestão baseada 

nos princípios de democracia tem como proposta produzir mudanças significativas e 

duradouras no ambiente organizacional” (CAVALINE, 2013, p. 17). 

Uma organização educacional construída pelo todo exige uma contínua 

articulação entre o modo de pensar e o modo de fazer o trabalho educacional. Para 

Lück (2009) à Gestão Escolar cabe o planejamento e a organização, a liderança e a 

orientação, o monitoramento e a avaliação de todos os processos necessários para a 

garantia da promoção da aprendizagem e formação dos alunos. 

A Gestão Escolar tem uma característica abrangente e engloba o trabalho do 

diretor, coordenador, supervisor e secretaria, além de todos os professores, alunos e 

comunidade da qual a escola faz parte. Ainda segundo a autora, a Gestão Escolar é 

 

[...] o ato de gerir a dinâmica cultural da escola, afinado com as diretrizes e 
políticas educacionais públicas para a implementação de seu projeto político-
pedagógico e compromissado com os princípios da democracia e com os 
métodos que organizem e criem condições para um ambiente educacional 
autônomo (soluções próprias, no âmbito de suas competências), de 
participação e compartilhamento (tomada de decisões conjunta e efetivação 
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de resultados) e auto-controle (acompanhamento e avaliação com retorno de 
informações) (LÜCK, 2009, p. 24). 

 

Portanto, pode-se compreender que a Gestão Escolar é um meio e não um fim, 

e isto porque o seu objetivo final deve ser sempre a aprendizagem significativa e 

efetiva dos alunos. A escola deve cumprir seu papel desenvolvendo as competências 

de pensar criticamente, analisar informações de forma contextualizada, expressar-se 

com clareza, empregar a aritmética para resolver problemas e desenvolver ainda nos 

alunos a capacidade de tomar decisões e resolver conflitos (LIBÂNEO, 2001; LÜCK, 

2009).  

Entretanto, a Gestão Escolar aparece em meados de 1930, e anteriormente a 

isso é preciso compreender como a escola privada apareceu para atender a demanda 

necessária à nova sociedade do século XVI, assunto esse que será exposto na 

subseção a seguir. 

 

2.4.1 O Início da Escola Privada Brasileira 

 

A primeira escola privada no Brasil apareceu na Bahia, em 1533, pelas mãos 

dos Franciscanos. Data dessa época a contribuição das escolas confessionais para o 

país, pois em grande parte do período Colonial (1500-1759) a tarefa de instrução 

estava a cargo dos Jesuítas e dos Franciscanos (CAMBI, 1999). A escola tem, ao 

longo dos séculos, a missão de cumprir uma função social e, principalmente, a 

incumbência de continuar e manter-se como uma organização indispensável para a 

sociedade contemporânea. O objetivo principal do ensino uniforme no período colonial 

foi consolidar o projeto político da monarquia, civilizando a nação para controlar e 

regular a formação dos cidadãos brasileiros (LIMA, 2005). 

No princípio do século XVI, desenvolveu-se uma nova significação para a 

instrução: o ensino passou a estar a serviço da civilização, concepção que também 

se fez presente no Império brasileiro. O controle sobre o que seria ensinado aos 

futuros membros da nação deveria, portanto, ser rigoroso, logo, os livros deveriam ser 

os mais edificantes e instrutivos possíveis, tornando a escola um lugar privilegiado 

(SOUZA, 2013). 

A consolidação da Monarquia se deu auxiliada pela instrução, pois essa tinha 

como um dos objetivos a aprendizagem profissional e agrícola, atendendo às 

demandas da necessidade da Colônia (CAMBI, 1999). Era considerada uma 
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importante ação para a difusão dos desejados princípios de civilização e ordem aos 

membros da nação, “instruir para, assim, educar o futuro cidadão ativo do Império” 

(SOUZA, 2013, p. 23). 

Com a aprovação da Ratio Studiorum2, em 1599, todas as instituições foram 

transformadas em colégios responsáveis pelo ensino das letras e das artes. Dessa 

forma, as famílias mais abastadas foram privilegiadas com o ensino clássico 

humanístico, literário e acadêmico, confirmando assim a preocupação dos Jesuítas 

em dar educação para a classe dirigente e demonstrando que naquele momento ainda 

não existia uma preocupação com a educação primária para todos (CAMBI, 1999). 

A expulsão dos Jesuítas do Brasil pelo Marquês de Pombal encerrou essa 

primeira fase da educação brasileira e deu início à escola pública estatal, sendo que 

a partir de 1759, por meio do Decreto de 28 de junho, criou-se a Direção Geral, 

equivalente a um Ministério da Educação (ARANHA; BASTOS, 2014). Seu objetivo 

era modernizar a educação da elite colonial, e por consequência, aquele órgão 

desenvolveu seus projetos de educação voltados para atender aos projetos da 

metrópole portuguesa (CAMBI, 1999). Durante dez anos, a Direção Geral organizou 

as estruturas básicas que permitiram o andamento do sistema escolar. É desse 

período que surgiu o concurso de admissão do ensino, a permissão da licença para 

ensinar e a obrigação de ter uma autorização para a abertura de escolas, inclusive de 

iniciativa privada (ALVES, 2009). 

Com a primeira Constituição promulgada em 1824, inspirada na Constituição 

Francesa de 1791, estabeleceu-se o Sistema Nacional de Educação, com a formação 

de escolas primárias, colégios e liceus em cada capital e o ensino superior nas 

grandes cidades. A iniciativa privada foi adquirindo força à medida que o Estado não 

conseguiu manter os recursos para organizar seu próprio ensino público. É nesta 

perspectiva que se consolida o ensino privado financiado diretamente pelos pais dos 

alunos (ARANHA; BASTOS, 2014). 

Schelbauer (1998) afirma que até fins da década de 1880 a preocupação com 

a instrução do povo esteve estreitamente relacionada à transição do trabalho escravo 

para o trabalho livre. Por isso, coube à educação a ampliação da criação de escolas 

                                                           
2  “O RatioStudiorum era um compêndio de regras de como ensinar, como aprender, como administrar 

uma instituição de ensino. Foi responsável pela construção de um verdadeiro sistema de ensino no 
território nacional, pois não somente homogeneizava a prática pedagógica, como estabelecia um 
único método de ensino/aprendizagem” (MESQUITA, 2013, p. 235). 
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para praticar e doutrinar os escravos para a liberdade, conforme certifica Schelbauer 

(1998, p. 186): 

 

Educar para a liberdade torna-se a questão central do debate, pois 
significava, antes de tudo, evitar a ociosidade com base na crença de 
que a liberdade para o escravo tinha o significado de desprezo pelo 
trabalho. Diante disso, a educação passa a ser enfatizada como 
responsável pelo combate à ignorância e, sobretudo, pelo treinamento 
da mão de obra e disciplinarização para o trabalho. 

 

À medida que o acesso ao ensino superior se ampliava, as escolas secundárias 

proliferaram, atendendo a formação dos “homens letrados”3, que preencheriam as 

funções sociais que estavam emergindo. A garantia da formação de agentes para os 

quadros burocráticos superiores, buscando inseri-los futuramente na formação do 

Estado Nacional, levou à organização de medidas e leis que procurariam sistematizar 

a instrução superior no país (SOUZA, 2013). Consolida-se, assim, a livre iniciativa pela 

Lei de Liberdade de Ensino, de 1854, a qual vem complementar o Ato Adicional de 

1834, que entre outras medidas criou no Rio de Janeiro a Inspetoria Geral da Instrução 

e estabeleceu a fixação de normas e mecanismos para regular a atuação privada de 

ensino (CAMBI, 1999). 

Segundo Alves (2009) o surgimento da República (a partir de 1930) instaurou 

um dos períodos mais importante do ensino privado devido à promulgação da nova 

Constituição, em 1891, que estabeleceu o regime presidencial de sistema federativo, 

descentralizando o ensino. Entretanto, o movimento militar que surgiu devido ao 

descontentamento com a República Velha (1889-1930) terminou com a queda do 

Presidente e a restituição da Igreja na influência da política do Estado Novo (ARANHA; 

BASTOS, 2014). Apesar de ser uma época de grandes conflitos entre privatistas e 

publicistas que lutavam por um ensino público e de qualidade, colocando em cheque 

a livre iniciativa da educação, o Golpe de Estado de 1945 trouxe uma abertura 

democrática e junto com ela uma nova organização social e política, mas que manteve 

todos os direitos adquiridos por meio do ensino privado (ALVES, 2009). 

 

[...] o ensino privado prossegue a sua expansão não somente pela má 
qualidade da escola pública, mas, sobretudo, por um amplo 

                                                           
3 Homens letrados, segundo Norte (2014, p. 145), “eram homens de leis e homens de letras que 

serviram à casa real como oficiais, representavam os reis portugueses em atos políticos e 
diplomáticos e exerceram um grande leque de funções na esfera da administração central – políticas, 
jurídicas, médicas, econômicas, administrativas”. 
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entendimento da sociedade de que a escola particular lhes oferecia 
perspectiva educacional culturalmente enriquecida, universalizada e 
preenchida de valores liberais (ALVES, 2009, p. 74). 

 

Nota-se, por meio da abordagem de Alves (2009), a compreensão de que as 

escolas privadas eram criadas e atuavam na sociedade com o objetivo de opor-se à 

realidade de uma educação de má qualidade ou com poucos recursos. Para seu 

funcionamento e sua posição social, o Estado passou a contemplar a importância de 

reconhecer essas escolas e definir suas funções. 

 

2.4.2 A Função Social da Escola 

 

A educação é um bem público porque é gratuita e obrigatória no ensino 

fundamental e no ensino médio, sendo a educação infantil um dever do Estado (CURY 

et al., 2009). Como a educação pode ser oferecida pela iniciativa privada, esta é 

cercada de proteção pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e 

Plano Nacional de Educação (PNE) pelos pareceres e resoluções dos Conselhos de 

Educação. Esse serviço público, ainda que ofertado pelo setor privado, permite ao 

Estado o direito e dever de intervir no campo das desigualdades sociais, garantindo o 

exercício da cidadania.   

Na visão Cury et al. (2009), a função social da educação escolar pode ser vista 

como um instrumento de diminuição dessas discriminações sociais, e a família e a 

sociedade são chamadas para a colaboração e a garantia dessa função, asseguradas 

pelo Estado. As circunstâncias históricas que permeiam e definem a função da escola 

não perdem de vista que a qualidade do ensino sempre está pautada na busca por 

um melhor padrão científico, fundamentado nos conteúdos transmitidos e acumulados 

ao longo da história.  

O Artigo 22 da LDB preceitua que “A educação básica tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores” (BRASIL, 1996). Desse modo, a busca pela qualidade da educação 

básica acompanhou o pensamento de muitos autores preocupados com o 

desempenho e as metodologias educacionais.  

Se na colonização do Brasil fez-se necessária a mão de obra profissionalizante 

e agrícola, na democracia surgem novos objetivos para a formação do indivíduo e, em 
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todo momento, o que cabe à escola é melhorar o que é específico dela, o processo 

de ensino e aprendizagem (SCHELBAUER, 1998). 

As teorias pedagógicas contemporâneas estão intimamente ligadas à Reforma 

Protestante, Iluminismo, Revolução Francesa, formação dos estados nacionais e 

industrialização (LIBÂNEO, 2005). Segundo Schelbauer (1998), o novo modo de 

produção já instalado na sociedade necessita de um novo homem capaz de atender 

à demanda da força de trabalho produtiva, mesmo que os convoque por condições de 

emancipação e esclarecimento – sair das trevas da ignorância para as luzes do saber. 

O discurso Iluminista pauta-se em uma natureza humana universal, na autonomia do 

sujeito, na educabilidade humana e na possibilidade de emancipação humana pela 

libertação da ignorância. 

Pensadores como Pestalozzi (1746-1827), Herbat (1776-1841), Kant  

(1724-1804), Froebel (1782-1852), Durkheim (1858-1917) e Dewey (1859-1952) 

defendem uma educação para a vida, e a manutenção da ordem social possibilita o 

progresso em todos os campos, principalmente na ciência. O discurso Iluminista 

valoriza a formação geral, o poder da razão, a capacidade do ser humano gerir seu 

próprio destino, possuir autodomínio e comprometer-se com o destino da história em 

função dos seus ideais (LIBÂNEO, 2005). 

Segundo Libâneo (2005), para alguns teóricos, uma herança negativa dessas 

teorias é que em nome da razão e da ciência se desconsideram o sentimento, a 

imaginação e a subjetividade, fazendo uma ruptura entre sujeito e objeto, entre o 

mundo científico e tecnológico e o mundo subjetivo. Ademais, a fragmentação dos 

conteúdos diante da enorme produção científica torna-se uma questão problemática, 

pois a própria sociedade reproduz essa fragmentação na cultura, economia e política. 

McLaren (1993) contribuiu para uma pedagogia crítica sugerindo uma 

reavaliação dos paradigmas teóricos, uma sistematização dos novos fenômenos que 

surgiram na sociedade e um mapeamento das transformações que vão ocorrendo no 

mundo contemporâneo, ou seja, a volta ao entendimento da História e da Ciência 

como fator predominante de entendimento das relações sociais. Essa sociedade, que 

necessita do conhecimento organizado, não pode negar que a tecnologia presente 

requer um alto grau de desenvolvimento da capacidade intelectual do indivíduo; exige-

se abstração e raciocínio rápido. Por isso, o novo paradigma educacional em se 

aprender fazendo. A pedagogia até acredita na vantagem da tecnologia, porém não 

considera uma crise de formação geral, em que não se enxerga mais o humano em 

sua totalidade, inserido em uma sociedade real, mas sim em se relativizar certezas e 

pensar estrategicamente a ação de cada indivíduo (LÜCK, 2008). 
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As habilidades e competências ocupam o lugar do pensamento e da 

compreensão da ciência. O currículo é formatado pelos saberes particulares – 

multiculturalismo, diversidade social, relativismo cultural e experiências intersubjetivas 

substituindo o conhecimento científico pela linguagem que se tornou um elemento 

estruturador, o entendimento linguístico das pessoas (LÜCK, 2008). 

Libâneo (2005) vê na conciliação entre o conhecimento científico e as 

experiências reais do sujeito uma possibilidade de educação emancipadora, pois será 

através da seleção de conteúdos e de métodos que se preocupam com a 

aprendizagem que o professor será capaz de possibilitar a esse aluno um 

entendimento da realidade que lhe rodeia, e o agir pedagógico do professor estará 

sendo pensado no tipo de homem e de sociedade que ele pretende formar. 

Para Lück (2009) essa prática precisa de método, uma didática capaz de 

garantir o resultado do processo de aprendizagem, e esse método deve estar 

vinculado ao entendimento do contexto, das contradições da sociedade, sendo capaz 

de retomar o entendimento da dialética. A ação do pedagogo é promover 

possibilidades para o aluno se apropriar do conhecimento científico, desenvolvendo 

sua subjetividade na construção da sua história, formando o cidadão para atuar na 

sociedade real. 

 

2.4.3 A Gestão e a Formação do Gestor 

 

No Brasil a discussão da escola como uma organização de trabalho pautada 

na administração escolar aparece nos anos 30, com os pioneiros da Escola Nova. 

Esses estudos aproximaram a escola da organização empresarial e eram marcados 

constantemente por uma concepção burocrática e funcionalista (LIBÂNEO, 2001). 

Uma escola preocupada com os recursos físicos, materiais e financeiros era o foco de 

atenção do diretor, que via os processos educacionais fragmentados e atuava sobre 

eles de forma isolada para garantir a qualidade do ensino. O diretor dedicava-se à 

escola esperando que os processos educacionais fluíssem naturalmente, como se a 

equipe conseguisse desenvolver estratégias sem necessitar do gestor, mas por 

percepções próprias e por necessidades próprias (LÜCK, 2008). 

Com as discussões sobre a reforma dos currículos de Pedagogia, nos anos de 

1980, a Administração Escolar passou a ser chamada de Organização do Trabalho 

Pedagógico ou Organização do Trabalho Escolar, trazendo em suas discussões um 
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enfoque mais crítico ao trabalho da escola dentro da sociedade capitalista (LIBÂNEO, 

2001). A teoria da administração, que nomeou primeiramente esse trabalho como 

administração escolar, estava voltada a um enfoque tecnocrático e funcionalista, já o 

conceito de Gestão Escolar traz em sua essência uma preocupação política e 

pedagógica (BELLO, 2016). 

A escola torna-se um espaço que promove o aprender a aprender, que 

reposiciona o valor da educação e qualifica o profissional do mercado de trabalho. 

Dentro desse contexto é possível observar duas concepções de organização e gestão 

da escola: uma com enfoque científico-racional e outra de cunho sociopolítico. 

Libâneo (2001) trata dessas concepções descrevendo que no enfoque científico-

racional a escola é percebida dentro de uma realidade neutra, que através de 

atividades planejadas e organizadas pode alcançar altos índices de eficácia e 

eficiência. Essas escolas valorizam as estruturas baseadas em organogramas, 

funções hierárquicas e baixo grau de participação das pessoas que trabalham na 

organização. O enfoque de cunho sociopolítico não reconhece a escola como um 

elemento neutro, mas sim como fruto de uma construção social feita pelos alunos, 

pais e responsáveis, professores e a comunidade em geral. Nesse enfoque são 

reconhecidas as relevâncias das interações sociais e a intencionalidade do contexto 

sociopolítico. 

Assim, argumenta Libâneo (2001) que as concepções de Gestão Escolar 

reproduzem, por conseguinte, posições políticas e concepções de homem e 

sociedade. Segundo esse autor, 
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o modo como uma escola se organiza e se estrutura tem um caráter 
pedagógico, ou seja, depende de objetivos mais amplos sobre a 
relação da escola com a conservação ou a transformação social [...] 
as duas outras concepções valorizam o trabalho coletivo, implicando 
a participação de todos nas decisões. Embora ambas tenham 
entendimentos das relações de poder dentro da escola, concebem a 
participação de todos nas decisões como importante ingrediente para 
a criação e desenvolvimento das relações democráticas e solidárias 
(LIBÂNEO, 2001, p. 4). 

 

Senge, Maccabe e Lucas (2005) reforçam que uma escola com uma Gestão 

Democrática é formada por pessoas que anseiam interesses coletivos, através de 

novos padrões de comportamento, em uma constante busca de aprender em grupo. O 

objetivo que as escolas devem alcançar é estimular as pessoas em comprometer-se 

em aprender para assim se tornar uma escola aprendente. Esse espaço incorpora 

novas propostas de aprendizagem que servirão para a promoção de constante estudo 

e prática ao aprendizado organizacional, e para esses autores, as organizações 

escolares que evoluem são aquelas que, frente às mudanças, tornam-se aptas para 

encontrar soluções aos problemas e assim aprender com eles. 

Para que a gestão seja realizada é preciso primeiramente formar o gestor e 

este é, segundo Lück (2009), um dos grandes desafios da atualidade, uma vez que 

na formação do pedagogo não estão previstas as competências e habilidades 

necessárias à função. Não é possível continuar com dirigentes enfrentando as suas 

responsabilidades por meio de uma gestão de tentativas de acertos e erros, sem um 

embasamento teórico para a ação. Compreende-se que o gestor não pode esperar da 

equipe movimentos e ações naturais, mas sim direcionar e explicitar propostas que 

colaborem com a sistematização de todo o trabalho de uma organização educacional. 

Na base da formação desse dirigente, que é o diretor, é preciso evidenciar a 

importância de promover capacidades como: planejar e garantir a implementação do 

PPP, acompanhar e supervisionar os resultados, estimular o trabalho em equipe, 

promover ações que envolvam a integração da escola-comunidade, negociar, 

dialogar, coordenar reuniões para estabelecer maior unidade das diversidades e 

conflitos presentes no dia a dia escolar, entre outras (LÜCK, 2009). Para atender 

tantas demandas, a formação continuada é a maneira mais segura de garantir o 

estudo e acompanhamento do gestor, bem como qualificar as suas capacidades e 

competências.  
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Explicitando ainda sobre as atividades e funções do gestor escolar, Lück (2009) 

divide a Gestão Escolar em dez tarefas, agrupadas duas grandes dimensões: a 

Organização e a Implementação, como mostrado na Figura 7. 

 

Figura 7 – Funções do Gestor 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019), a partir de Lück (2009). 

 

Conforme se pode observar na Figura 7, na dimensão Organização estão todas 

as tarefas que devem fundamentar e embasar o trabalho do gestor: planejar, 

organizar, acompanhar processos e resultados. Na dimensão Implementação estão 

as tarefas que farão parte da rotina diária do gestor, ações estas que acompanharão 

as diversas funções de todos os envolvidos como gestores. Assim, é possível observar 

que o gestor de uma organização escolar precisa compreender todas as suas 

obrigações, os setores e os processos que compõem uma escola e a sua 

responsabilidade com a educação. 

Não se deve pensar em uma divisão diária porque isso pode empobrecer o 

trabalho, já que as atividades estão todas interligadas e são interdependentes. Para 

Lück (2009), essas ações requerem como habilidades do gestor liderança profissional, 

visão e metas compartilhadas pelos agentes educativos, ambiente de aprendizagem, 

concentração no processo ensino-aprendizagem, ensino estruturado com propósitos 

claramente definidos, expectativas elevadas, reforço positivo de atitudes, 

monitoramento do progresso, direitos e deveres dos alunos, parceria família-escola e 

organização orientada à aprendizagem. 
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De forma análoga, Demo (1996) considera que a reconstrução do 

conhecimento com qualidade formal e política dará ao gestor (educador) as 

competências modernas e humanizadoras capazes de colocá-lo a serviço da 

cidadania. A função do gestor escolar é não só de encontrar soluções para os 

problemas, mas também provocar a melhoria da escola garantindo sempre a eficácia 

do ensino, e para isso torna-se necessário eliminar inicialmente o pré-conceito de que 

para administrar a escola basta vontade e honestidade (SANTOS, 2000). Outra função 

do gestor escolar é assegurar a implantação do PPP, documento que norteia e 

direciona toda a instituição, e que será tratado especificamente na próxima subseção. 

 

2.4.4 O Projeto Político Pedagógico 

 

A LDB de 1996 determinou às escolas a elaboração de um documento 

denominado PPP, tendo como princípio a participação dos profissionais da educação 

e dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Esse documento norteia a escola 

quanto às questões administrativas e pedagógicas com vistas a uma Gestão 

Democrática de ensino. Um dos maiores ganhos que o PPP traz é a possibilidade de 

análise da realidade escolar reconhecendo a identidade da escola e as suas práticas 

pedagógicas (BRASIL, 1996). 

Em seu artigo 12, inciso I, a LDB de 1996 prevê que os “[...] estabelecimentos 

de ensino, respeitadas as normas comuns e as de seu sistema de ensino, terão a 

incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica” (BRASIL, 1996). 

Apresenta dessa forma duas dimensões: uma política e outra pedagógica. A dimensão 

política está relacionada à formação do cidadão e, de acordo com Schneider (2001, 

p. 28), “[...] deve contemplar a busca pela formação de um determinado tipo de 

homem, de escola e de sociedade, isto é, o projeto deve preocupar-se com a 

preparação dos indivíduos para a vida social”. A dimensão pedagógica está na 

efetivação da intencionalidade educativa, na autonomia, nos meios formativos 

encaminhados à formação de cidadãos críticos e participativos e nas relações entre 

as diferentes classes sociais. É o PPP que define e apresenta a escola, qual o tipo de 

homem a ser formado, a sociedade a ser construída e a pedagogia que poderá ser 

trabalhada. 

Neste sentido, explicita-se a importância de compreender as relações de 

termos de representatividade do PPP. Projeto, segundo Gadotti e Romão (1994), 
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pressupõe romper com o presente e ver novas possibilidades no 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” (GADOTTI; ROMÃO 1994, p. 

579). Pedagógico, porque traz os objetivos e as intenções da equipe escolar para 

atingir a maior quantidade de alunos no melhor processo de ensino aprendizagem 

(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSHI, 2006). Político, porque é um projeto com uma ação 

intencional explícita e com o compromisso construído coletivamente (VEIGA, 2007). 

Assim, o PPP está intimamente ligado com a formação do cidadão através de ações 

educativas. 

Para Oliveira (2006), o PPP é um documento que detalha objetivos, diretrizes 

e ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola, expressando as 

exigências legais do sistema educacional, bem como as necessidades, propósitos e 

expectativas da comunidade escolar. Desse modo, a prática de construção de um 

projeto deve estar amparada por concepções teóricas sólidas e supõe o 

aperfeiçoamento e a formação de seus agentes. Tornou-se então uma conquista 

coletiva de um espaço para o exercício da autonomia. 

O PPP apresenta-se ainda como um referencial teórico-metodológico para a 

criação da autonomia da escola, que através do trabalho reflexivo contínuo formará 

sua própria identidade, respeitando suas diferenças e adotando seus próprios critérios 

de organização. Para que se torne um instrumento de reflexão sobre a prática 

pedagógica, o PPP deverá ser avaliado pelo corpo docente e membros da equipe 

pedagógica para juntos pensarem novas formas de organizar o trabalho pedagógico 

no sentido de superar a fragmentação e a divisão do trabalho. Assim, as modificações 

que se fizerem necessárias acontecerão a partir de um processo de discussões, 

avaliação e ajustes permanentes (OLIVEIRA, 2006). 

Para a construção de uma escola democrática, Gracindo (2009) enumera 

algumas ações que são fundamentais, dentre as quais se destacam a autonomia, a 

transparência e o respeito da pluralidade de ideias. Essas ações levam ao 

estabelecimento de novas exigências e a demanda de novas práticas para e pelos 

gestores escolares. Ações como a construção do PPP envolvem a discussão, a 

compreensão e o entendimento do Regimento Escolar e ainda o compartilhamento de 

responsabilidades no desenvolvimento da prática educativa. Como base da 

organização de uma escola, o PPP contém as informações necessárias para os 
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profissionais que atuam nesse espaço reconhecerem as suas responsabilidades e os 

seus objetivos profissionais, bem como as ações e tarefas da escola para com a 

comunidade (VEIGA, 2001). 

A ação de construir um PPP com intervenções da equipe escolar reforça a 

Gestão Democrática, exigindo uma organização de princípios, valores, objetivos e 

metas, que permeiam a funcionalidade da escola (VEIGA, 2007). Logo, as ações de 

discutir, compreender e entender o Regimento Escolar influenciam a elaboração do 

PPP. Isto porque, de acordo com Bortoluzzi (2008, p. 1), o PPP é 

 

[...] um dos mais importantes e polêmicos documentos escolares e 
tende a ser marcado por um discurso acadêmico por vezes muito bem 
embasado, todavia, desligado de uma perspectiva prática. O senso 
comum costuma atribuir o caráter apático do PPP à falta de 
conhecimento por parte de professores, gestores e alunos das 
prerrogativas legais, éticas e axiológicas desse documento. Mesmo 
que o discurso do Projeto Político-Pedagógico seja plenamente 
compreendido pelo coletivo dos que com ele se relacionam na escola, 
se não houver uma adequada instrumentalização e uma efetiva 
organicidade entre o PPP e outras ações letivas, se terá apenas um 
belo discurso encadernado. 

 

Muitas vezes a construção do PPP fica restrito à equipe pedagógica, guardado 

em armários, não fazendo parte da rotina diária que deveria nortear o trabalho dos 

educadores. Segundo Bortoluzzi (2008), a participação desses atores, apesar de 

constar em todos os documentos que norteiam e defendem uma Gestão Democrática, 

não acontece, ou ainda ocorre de forma tímida, em que os educadores sinalizam ou 

indicam possibilidades, mas não participam ativamente, sendo que em relação à 

comunidade, muitos PPP são elaborados sem a participação dos alunos ou de seus 

responsáveis. 

Entretanto, apesar de toda essa defesa e entendimento da essencial 

necessidade da construção de um PPP capaz de assegurar a Gestão Democrática e 

a qualidade de ensino, pode-se perceber que as escolas dão a esse Projeto um 

caráter de ser “mais um” documento da escola. Robaert e Corte (2014), no trabalho 

intitulado “Projeto político-pedagógico em sua construção e implantação compartilhada: 

o estudo de caso de uma comunidade escolar”, evidenciam uma situação cotidiana de 

algumas escolas. Apesar de todo empenho das políticas públicas e do compromisso de 

gestores e professores na melhoria dos índices educacionais para elevar a qualidade 
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do ensino, os autores afirmam que permanecem ainda muitos equívocos e dúvidas 

quanto à elaboração e implantação do PPP. 

Diante de tais afirmações cabe a reflexão da real necessidade de elaboração 

democrática do PPP e de sua implementação, pois algumas vezes pode ser visto 

como “deformação idealista, que valorizava apenas as ideias, os postulados filosóficos 

das ideias, as boas intenções, mas não se comprometiam com a efetiva alteração da 

realidade” (VASCONCELLOS, 1999, p. 60). 

Robaert e Corte (2014) argumentam que para se manter a escola funcionando, 

não se pode estabelecer somente os objetivos elementares, tais como o professor 

cumprir sua carga horária, os alunos fazerem suas avaliações e os pais esperarem 

que os filhos passem de ano. O PPP é muito mais que isso. É um documento que 

retrata a escola, organiza suas ações e ainda estabelece as suas prioridades. 

 

[...] o projeto político-pedagógico acaba sendo um documento 
necessário e determinado pela legislação, mas esquecido devido à 
rotina escolar e a necessidade de se resolver o que é urgente e 
individual, faltando o espaço do compartilhamento, da reflexão, da 
[re]definição de prioridades e posições, do planejamento e da 
[co]responsabilidade de ações coletivas a curto, médio e longo prazo. 
E é isto mesmo que o projeto político-pedagógico propõe à 
organização da escola: estabelecer prioridades, definir estratégias e 
ações coletivas que estejam voltadas para a função social da escola, 
resolver problemas e, portanto, transformar a prática da escola e a sua 
realidade (ROBAERT; CORTE, 2014, p. 64). 

 

A autenticidade de um PPP, de acordo com Veiga (2001), está rigorosamente 

ligada ao grau e ao tipo de participação de todos os envolvidos com o processo 

educativo, o que requer continuidade de ações. Assim, destaca-se que a elaboração 

do PPP deve contemplar questões indissociáveis, como melhoria do processo ensino 

aprendizagem, qualidade de ensino, formação do cidadão e definição do tipo de 

sociedade que queremos construir. Ademais, sua construção e implementação deve 

observar os dispositivos legais nacionais. 

A relação estabelecida entre escola e sociedade, bem como o sistema 

educacional, no foco escolar e no PPP, repercutem na construção de percepções 

sobre o conhecimento ofertado para o homem em um ambiente de ensino e de 

aprendizagem que é a escola. 

[...] o enfrentamento dos problemas resultantes da vertiginosa 
mudança própria da cultura vigente, consiste num ajuste do compasso 
entre as necessidades da sociedade do Século XXI e a forma de 
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pensar e agir dos agentes envolvidos com o processo ensino-
aprendizagem (Direção, Equipe Pedagógica e Professores). Para a 
realização destes ajustes, torna-se necessário que a escola, a partir 
de suas experiências, passe a repensar o seu processo ensino-
aprendizagem e a refletir sobre as lacunas existentes no mesmo e nos 
problemas e insucessos apontados pelos envolvidos no processo 
(MINIOLI; SILVA, 2013, p. 18). 

 

A escola precisa apresentar uma organização funcional no sentido de promover 

uma dinâmica adequada para o compartilhamento do conhecimento. A qualidade 

formal implica nas habilidades de se empregar técnicas, formas e destrezas, e a 

política consiste na competência humana do sujeito em termos de se fazer histórias 

diante dos fins históricos da sociedade humana. Qualidade vai além da meta 

quantitativa de acesso global, é preciso garantir a permanência dos que nela 

ingressam, tendo o dever de evitar a repetência e a evasão escolar (LUCK, 2009). 

 

2.5 A GESTÃO DO CONHECIMENTO E A GESTÃO ESCOLAR 

 

Para se compreender onde a Gestão do Conhecimento se aproxima da Gestão 

Escolar, efetuou-se uma revisão sistemática de literatura, descrita detalhadamente no 

Apêndice 1. Para tanto, empregou-se o método Knowledge Development Process 

Constructivist (ProKnow-C). A pesquisa, efetuada nas bases de dados Web of 

Science, Scopus e Scielo com a utilização das palavras-chave Gestão do 

Conhecimento, taxonomia e Gestão Escolar, retornou somente dois artigos que 

abordam sobre a relação taxonomia e Gestão Escolar, revelando assim que se trata 

de um tema que possui um campo fértil de pesquisa. 

O artigo de Eric Chi Keung Cheng, intitulado “Managing Records and Archives 

in a Hong Kong School: A Case Study”, publicado em 2017, trata do gerenciamento 

de registros e arquivos em uma escola de Hong Kong. A pesquisa foi efetuada em 

uma escola pública secundária, a qual, por meio da organização e gerenciamento da 

informação, adotou a certificação International Organization for Standardization (ISO) 

9001 para gerenciar seus registros. Para o autor, os fatores que podem influenciar no 

sucesso das escolas, além do conhecimento, são a liderança, a partilha do 

conhecimento e da cultura e um suporte do sistema de Gestão do Conhecimento. 

Já o artigo de Eric Cheng, Shih-Wang Wu e Jim Hu, intitulado “Knowledge 

Management Implementation in the School Context: Case Studies on Knowledge 
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Leadership, Storytelling, and Taxonomy”, publicado em 2016, buscou compreender 

como as práticas de Gestão do Conhecimento podem ajudar os educadores a lidar 

com pressões adicionais e enfrentar os desafios de reformas educacionais. Os 

resultados mostraram que as principais estratégias de Gestão do Conhecimento de 

personalização e codificação podem ser adotadas para melhorar o desenvolvimento 

da escola. O estudo também revelou que a Gestão do Conhecimento, por meio de 

uma taxonomia, permite aos professores armazenar, pesquisar e recuperar 

documentos e arquivos que são necessários para a implementação de reformas 

educacionais. 

Desse modo, pode se afirmar que a taxonomia, como uma ferramenta da 

Gestão do Conhecimento, atua diretamente no processo de recuperação da 

informação, auxiliando na sistematização e identificação dos processos e nas rotinas 

das organizações. No contexto da Gestão Escolar, pode garantir a melhoria nos 

tempos de respostas, aumentar a assertividade na tomada de decisão e diminuir a 

duplicação de esforços.  

 

2.5.1 A Gestão do Conhecimento na Organização Escolar 

 

Se para uma organização ter sucesso é preciso cada vez mais investir no seu 

capital intelectual, estimulando a capacidade de criação, disseminação e 

compartilhamento do conhecimento, é na Gestão Democrática da educação que se 

reconhece a possibilidade de sucesso no avanço dos processos educacionais (LÜCK, 

2009) e, consequentemente, no sucesso da organização escolar. É em uma 

comunidade de ensino efetivo, em que o ideal de ensinar está relacionado com o 

aprender, em um ambiente de contínuo desenvolvimento de professores, alunos, 

funcionários e gestores, que é possível melhorar o que é específico para a escola: o 

processo de ensino e aprendizagem.  

Segundo Llarena, Duarte e Santos (2015), nos países modernos, o 

conhecimento, a capacidade de processar e selecionar informações são matérias 

primas para as economias modernas. Para Lück (2009), a ação de compartilhar 

informações e processos no contexto educacional proporciona a Gestão Democrática, 

pois propicia a possibilidade de uma ação conjunta dos atores, organizando a escola 

como um espaço social. Desse modo observa-se que a escola deve ser vista como 

um espaço que envolve o conhecimento dos atores desse lugar, como professores, 

coordenadores, diretores, alunos, pais e responsáveis de toda a comunidade. 
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De acordo com Choo (2006), o conhecimento na organização escolar pode ser 

tácito, explícito e também cultural. O conhecimento tácito é tudo o que está incluído 

nas experiências individuais; o explícito é o que está registrado nas normas, nas 

rotinas e nos procedimentos do espaço escolar; e o cultural, aquele que expressa as 

normas, crenças e as suposições usadas para dar valor a novas informações. Como 

encontrar, sistematizar e armazenar esses conhecimentos é um dos grandes desafios 

que pode ser analisado sob a perspectiva da Gestão Escolar à luz da Gestão do 

Conhecimento. 

Apesar do termo Gestão do Conhecimento ser pouco (re)conhecido nas 

organizações escolares ou relacionado ao contexto escolar no território brasileiro, 

para Llarena, Duarte e Santos (2015, p. 229) ele está presente  

 

[...] nos planejamentos, encontros pedagógicos, nas ações de 
profissionais da informação, em pesquisas coletivas, em atividades de 
grupo proporcionada aos alunos, e muitas outras atividades que 
proporcionam o compartilhamento pessoal, coletivos ou individuais. 

 

Quando o objetivo da organização escolar se volta para fazer com que os 

educandos sejam protagonistas do seu próprio conhecimento, a Gestão do 

Conhecimento pode auxiliar diretamente na aquisição, no compartilhamento e no uso 

das informações. Segundo Davenport e Prusak (1998), é a Gestão do Conhecimento 

que possibilita a construção de um repertório, melhorando o acesso ao conhecimento 

e possibilitando a criação do ambiente da cultura organizacional; estimula a criação, 

a transferência e o uso do conhecimento, gerenciando-o ainda como um recurso 

mensurável. 

Para Cheng e Lee (2016) a Gestão do Conhecimento permite aos professores, 

nas escolas, desenvolverem um conjunto de políticas e práticas que melhoram o 

ensino e a aprendizagem. Ela fortalece, ainda, a competência profissional das 

pessoas inseridas no ambiente e melhora a estrutura e a política da organização. 

Portanto, a implementação da Gestão do Conhecimento pode ajudar uma organização 

escolar a melhor se desenvolver. 

Llarena, Duarte e Santos (2015) e Cheng (2017) argumentam que a Gestão do 

Conhecimento tem a capacidade de otimizar tempo, espaço e recursos, 

estabelecendo uma cultura de aquisição e compartilhamento do conhecimento 

Consideram ainda que o compartilhamento do conhecimento é extraído do capital 
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intelectual contido nas pessoas da organização, visando melhorar a qualidade e a 

eficiência da escola como um todo. Aos professores, a Gestão do Conhecimento pode 

atender a necessidade de uma formação que lhes atribuem competência pedagógica 

capaz de refletir na aprendizagem dos alunos, e a todos os outros funcionários, uma 

organização que melhora a gestão da informação em vários setores escolares. 

Uma abordagem acerca da importância da Gestão do Conhecimento em 

relação aos desafios contemporâneos é encontrada no estudo de Llarena, Duarte e 

Santos (2015), intitulado “Gestão do Conhecimento e desafios educacionais 

contemporâneos”. Esses autores apresentam um modelo que facilita a organização 

estrutural das instituições de ensino para ações educacionais, sistematizado em cinco 

dimensões, denominado de Modelo Mediativo de Gestão do Conhecimento, mostrado 

no Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Modelo mediativo de Gestão do Conhecimento para ações educacionais 
(continua...) 

Dimensões 
Indicadores de Gestão do 

Conhecimento 
Ações de Mediação 

Cultura 
organizacional 

Entendimento das relações em rede 
que proporcionam a concepção de 
um ambiente de criação e 
socialização do conhecimento. 

Desenvolver um ambiente propício para a 
socialização e a criação do conhecimento, 
por meio de ações de conscientização e 
incentivo. 

Aspectos 
estruturais e 
tecnológicos 

Conhecimento do aspecto estrutural 
da organização e dos recursos 
tecnológicos da informação e 
comunicação. 

Utilizar os recursos tecnológicos para 
aproximação, interação e comunicação 
entre sujeitos e entre eles, os mediadores. 
Modernizar o ambiente e a estrutura 
educacionais. Utilizar conscientemente as 
tecnologias para fins educativos. 

Aspectos 
motivacionais 

de produção do 
conhecimento e 
aprendizagem 

Identificação e elaboração de 
métodos para potencializar a criação 
do conhecimento na organização. 

Potencializar o papel competitivo do 
conhecimento como um produto 
organizacional de maneira saudável e 
educativa; valorizar o conhecimento 
adquirido e socializado; proporcionar 
situações inovadoras e criativas de 
construção do conhecimento para usá-lo 
com vistas a atingir os objetivos 
organizacionais; incentivar a busca e a 
aplicação do conhecimento no entorno 
educacional e na sociedade com vistas ao 
protagonismo cidadão. 

Produção de 
novos 

conhecimentos 
como produto 

Desenvolvimento de métodos e 
técnicas para que o conhecimento 
gerado seja organizado e 
disseminado. 

Identificar, organizar, disseminar e auxiliar 
o uso e a criação de novos conhecimentos 
com base nas ações, técnicas e métodos 
de Gestão do Conhecimento. 

Mensuração e 
avaliação dos 

conhecimentos 
explícitos 

Situações inovadoras e criativas de 
construção do conhecimento devem 
ser mensuradas e avaliadas 
continuamente para que o ciclo de 
inovações e criações recriem novos 
conhecimentos como produto. 

Elaborar e aplicar métodos e processos 
de avaliação das ações voltadas para a 
criação do conhecimento. Desenvolver 
ações de ressignificação e efetividade 
para essas ações com a participação de 
todos os atores educacionais. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019), a partir de Llarena, Duarte e Santos (2015, p. 238). 
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As cinco dimensões apresentadas por Llarena, Duarte e Santos (2015) servem 

para potencializar as atividades educacionais, considerando o gestor como o 

responsável em acompanhar as ações voltadas para a cultura, para os aspectos 

estruturais, motivacionais, e até para a produção de novas ações e a mensuração 

destas. A Gestão do Conhecimento apresenta uma proposta de intervenção que 

reforça a necessidade de uma organização dinâmica mais apropriada entre pessoas, 

processos e tecnologias, intuindo uma relação entre setores, áreas e também 

recursos e ações cada vez mais congruentes com as características da organização 

(PETRIDES; NGUYEN, 2008).  

Passa-se assim a reconhecer que a taxonomia, enquanto uma ferramenta da 

Gestão do Conhecimento, pode estruturar o conhecimento na organização escolar. 

Neste princípio também é preciso assumir que a Gestão do Conhecimento e a Gestão 

Escolar estão associadas por meio da Gestão Democrática, e a taxonomia pode 

auxiliar principalmente nas duas últimas dimensões sugeridas por Llarena, Duarte e 

Santos (2015), ou seja, na produção de novos conhecimentos e na mensuração e 

avaliação dos conhecimentos explícitos.  

 

2.5.2 A Gestão Escolar e a Taxonomia 

 

A taxonomia pode ser empregada como uma ferramenta fundamental para a 

busca e a recuperação de informação, bem como para auxiliar o usuário, 

possibilitando a produção de um mapa transparente dos processos organizacionais 

da instituição. Identifica-se que, por meio da taxonomia, é viável, após toda informação 

criada ou recuperada e sistematizada, que esses dados sejam guardados e passem, 

então, a fazer parte da memória organizacional da organização. 

Minioli e Silva (2013) argumentam que a memória organizacional é um fator 

necessário para o melhor desenvolvimento da Gestão do Conhecimento no espaço 

escolar, pois é uma representação explícita do conhecimento e da informação em 

relação às práticas da organização. A memória organizacional 

 

[...] está relacionada à capacidade dos agentes envolvidos no 
processo ensino-aprendizagem de extrair conhecimentos das tarefas 
do cotidiano. Este exercício envolve também a capacidade de refletir 
sobre as experiências realizadas com a finalidade de reformular os 
resultados alcançados (MINIOLI; SILVA, 2013, p. 20). 
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Desse modo, torna-se possível considerar que a escola, enquanto uma 

organização, necessita de um processo de gestão que cause para as pessoas a sua 

vinculação com o ambiente e utilize a taxonomia como recurso para adequar o 

compartilhamento de informações e de conhecimentos. Esse processo deverá extrair 

do ambiente escolar os conhecimentos e informações retidos nas pessoas, com o 

propósito de organizar os processos e garantir a efetividade do sistema de ensino 

como um todo.  

A construção dos ativos nas organizações está inserida em uma relação que 

se difere dos demais ativos de natureza material. A respeito disso, Feitosa (2015,  

p. 35) salienta que “o conhecimento organizacional ou individual discutido na era do 

conhecimento é um ativo que merece zelo”, pois os ativos do conhecimento envolvem 

a interação entre o capital interno e o capital intelectual dentro das organizações. Para 

estas o maior desafio é converter o capital intelectual retido em capital interno, 

garantindo a manutenção e evolução da organização como um todo. 

O capital intelectual pode ser entendido como “[...] um conjunto de ativos 

intangíveis composto por múltiplos fatores, como: qualidade no relacionamento entre 

empresa – clientes e fornecedores – talentos, ideias e insights proporcionados por todos 

os envolvidos no contexto organizacional” (FEITOSA, 2015, p. 36). A combinação e o 

gerenciamento destes fatores alinhados aos objetivos e metas da organização 

favorecem a criação e o compartilhamento de conhecimentos novos que propiciam 

gerar inovação e eficiência nos processos (FEITOSA, 2015). 

O refinamento do capital intelectual em prol do enriquecimento do 

conhecimento organizacional é o desafio das empresas na atualidade. Sveiby (1998) 

apresenta a diferença entre eles, explicitando que o capital intelectual é apresentado 

por meio dos indicadores-chave das qualificações dos profissionais e do tempo de 

serviço dos mesmos. Já o conhecimento organizacional faz parte da estrutura interna 

e se comporta como a filosofia da empresa e aquilo que a constitui.  

O entendimento da relação entre capital intelectual e conhecimento 

organizacional possibilita discorrer sobre o ambiente organizacional escolar e como 

os profissionais (direção, coordenação, professores e funcionários) que dela fazem 

parte convertem os conhecimentos individuais (tácito) em conhecimento 

organizacional (explícito). Portanto, feito para qualquer ambiente, seja escolar ou 

administrativo, é necessário entender como explorar o fluxo do conhecimento que é 

gerado dentro dos ambientes de trabalho (CHENG; LEE, 2016). 
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Por meio de uma revisão conceitual, observa-se que a taxonomia é uma 

ferramenta que pode colaborar com a Gestão Escolar por possibilitar uma 

sistematização de informações, sendo que Libâneo (2001) sinaliza a importância da 

troca de informações para a promoção da Gestão Democrática na escola. Pode-se 

perceber, então, que grande parte dos usos, aplicações e finalidades da taxonomia 

servem de apoio para a Gestão Democrática. 

Assim, identifica-se na taxonomia o princípio de estruturação e sistematização 

do PPP, representando a base na organização das ações a que a escola se reportará 

em todos os seus níveis e alcances. A vista disso, acredita-se que a proposta da 

taxonomia se encaixa nesta seara, trazendo as características de objetividade e 

registro das informações mediante a expressão pela linguagem documentária.  

Essas ações de gerenciamento mais eficazes das informações através da 

taxonomia possibilitarão que as pessoas forneçam explicações completas quando 

solicitadas; que os grupos e os indivíduos documentem e compartilhem informação 

sobre as suas expertises rotineiramente e, ainda, que compreendam os papéis e 

funções de cada ator na Gestão Democrática. Ou seja, cada ator, sabendo o que faz 

e porque faz, criando, organizando e armazenando as informações de suas funções 

e atividades, auxiliará significativamente na organização da instituição. 

Diante disso pode-se afirmar que na Gestão Escolar os gestores nem sempre 

reconhecem o significado do PPP e nem sempre conseguem usar esse documento 

como uma sistematização de informações e organização das atividades da escola. 

Assim sendo, entende-se que a adoção de um sistema de classificação pode contribuir 

diretamente para a elaboração do PPP. O PPP é um documento cuja realidade deve 

ser construída diariamente, portanto, utilizar uma taxonomia pode ser um recurso para 

agilizar os processos e tornar mais democrática a sua elaboração. 

Outro aspecto que pode ser melhorado na Gestão Escolar com o emprego da 

taxonomia é quanto ao conhecimento e à divulgação do Regimento Escolar. Como os 

espaços de participação nas decisões da escola devem ser cada vez mais ampliados, 

seja no processo de escolha de dirigentes, seja nas deliberações acerca das questões 

financeiras, pedagógicas e administrativas, é importante tratar de uma segunda ação, 

como o entendimento do Regimento Escolar.  

Segundo Wofl (2007), o Regimento Escolar abrange não somente a 

organização disciplinar da escola, mas também a organização administrativa e 

pedagógica, constituindo-se em documento que contém muito mais do que o simples 
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registro de normas. Como um registro que faz parte da Gestão Democrática, também 

deve ser objeto de uma construção coletiva, que contempla o PPP da organização 

escolar e normatiza a organização administrativa, disciplinar e didático pedagógica. 

Para esse autor, 

 

[...] é frequente a constatação de que tanto profissionais da educação 
quanto pais e alunos desconhecem o Regimento Escolar do 
estabelecimento de ensino ao qual estão vinculados, seja pela relação 
de trabalho, seja pela relação de estudo. Depreende-se desta 
observação que o Regimento Escolar é documento que permanece 
arquivado na escola, distanciado de sua prática pedagógica e 
administrativa e que, basicamente, se recorre a ele em situações que 
envolvem indisciplina, como se fosse apenas um compilado de regras 
(WOLF, 2007, p. 2).  

 

A elaboração do Regimento é um momento de ressaltar a autonomia das 

escolas, evitando um regimento único que engessa e trata como iguais comunidades 

diferentes (CURY et al., 2009). Esse documento atende às regras internas da escola 

como forma de superação de crises e conflitos através do diálogo, esgotando-se todos 

os recursos pedagógicos antes de se aplicar as sanções disciplinares. Wolf (2007, p. 

2) sugere que para a elaboração de um Regimento sejam contemplados conceitos 

introdutórios acerca do regimento, evidenciando a etimologia dos termos e 

estabelecendo uma relação com as diferentes concepções de administração. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste Capítulo relatam-se os parâmetros metodológicos empregados para o 

desenvolvimento desta pesquisa face aos objetivos propostos no Capítulo 1 deste 

documento. Desse modo, contempla a classificação da pesquisa, as etapas de sua 

execução e os procedimentos para a coleta de dados. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Com vistas a propor a sistematização do conhecimento de uma organização 

escolar por meio de uma taxonomia, esta pesquisa evidencia-se como de natureza 

aplicada, com abordagem qualitativa. Em relação aos objetivos, configura-se como 

exploratória, e quanto aos procedimentos técnicos, como pesquisa documental e de 

campo. Essa classificação é representada na Figura 8. 

 

Figura 8 – Classificação da pesquisa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

Sob a ótica da natureza esta pesquisa é aplicada, definida como aquela que 

objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, voltada para a solução de 

problemas específicos (APPOLINÁRIO, 2004; GIL, 2002). Assim, busca-se neste 

estudo selecionar e classificar as informações do PPP para, através de uma 

taxonomia, contribuir com o gerenciamento das informações na organização escolar.  

Em relação à abordagem do problema é uma pesquisa qualitativa, pois este é 

o tipo de averiguação que analisa dados para compreender o contexto real de um 

estudo, bem como a análise do processo (TUCKMAN, 2012). A pesquisa qualitativa 

se aproxima do fenômeno estudado, tendo como principais focos a interpretação e a 
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importância do contexto do objeto pesquisado para possibilitar a compreensão e a 

análise das informações obtidas (SANTOS, 2016).  

Na pesquisa qualitativa, a análise dos dados, coletados no ambiente do 

pesquisador, é construída intuitivamente das particularidades para o tema geral, 

sendo que a interpretação é feita pelo pesquisador em relação ao significado dos 

dados (TUCKMAN, 2012). Em um estudo qualitativo, a lógica indutiva de uma 

pesquisa parte da reunião das informações detalhadas na coleta de dados para depois 

transformá-la em categorias ou temas. Esses temas posteriormente são comparados 

às experiências pessoais ou à literatura existente (CRESWELL, 2010), como 

mostrado na Figura 9. 

 

Figura 9 – Lógica indutiva da pesquisa em um estudo qualitativo 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019), a partir de Creswell (2010, p. 92). 

 

Nesse sentido, justifica-se esta pesquisa ter caráter qualitativo tendo em vista 

que o pesquisador faz relações, associações e interpretações a partir de experiências 

passadas, da literatura e de documentos consultados.  

No que tange aos objetivos, esta pesquisa caracteriza-se como exploratória. 

Trata-se de um tipo de pesquisa que “tem como principal finalidade desenvolver e 

esclarecer [...] conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais 

precisos” (CRESWELL, 2010, p. 26); proporciona uma maior familiaridade com o 

problema para conseguir torná-lo mais compreensível (GIL, 2002); permite que o tema 

possa ser tratado sob diferentes perspectivas, com análise de exemplos que auxilie a 

compreensão e levantamento bibliográfico (CRESWELL, 2010). Assim, é uma 
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pesquisa exploratória por buscar compreender como as informações do PPP são 

acessadas pelos atores da escola. 

Por fim, quanto aos procedimentos técnicos, configura-se como pesquisa 

bibliográfica, documental e estudo de campo. A pesquisa bibliográfica se refere ao 

“levantamento de toda a bibliografia já publicada em forma de livros, revistas, 

publicações avulsas e imprensa escrita. Sua finalidade é colocar o pesquisador em 

contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado assunto [...]” 

(MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 43-44).  

A pesquisa documental engloba “todos os materiais, ainda não elaborados, 

escritos ou não, que podem servir como fonte de informação para a pesquisa 

científica” (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 43-44). Nesta categoria de pesquisa estão 

“os documentos conservados em arquivos de órgãos públicos e instituições privadas 

[...] inúmeros outros documentos como: cartas pessoais, diários, fotografias, 

gravações, memorandos, regulamentos, ofícios, boletins [...]” (GIL, 2002, p. 46). 

Prodanov e Freitas (2013, p. 57) nomeiam ainda outros documentos que podem fazer 

parte da pesquisa documental: “arquivos particulares (instituições privadas ou 

domicílios particulares): igrejas, bancos, indústrias, sindicatos, partidos políticos, 

escolas, residências, hospitais, agências de serviço social, entidades de classe [...]”. 

Desse modo, justifica-se empregar a pesquisa documental neste estudo uma vez que 

se buscou por informações em documentos da Escola objeto do estudo. 

Já o estudo de campo é um modelo clássico de investigação com origem na 

Antropologia, mas atualmente muito presente nas áreas da Educação, Sociologia e 

Administração (GIL, 2002). Nele, “o pesquisador realiza a maior parte do trabalho 

pessoalmente, pois enfatiza-se a importância de o pesquisador ter tido ele mesmo 

uma experiência direta com a situação de estudo” (GIL, 2002, p. 53). As vantagens do 

estudo de campo referem-se à fidelidade dos resultados, uma vez que é desenvolvido 

no próprio local que ocorrem os fenômenos, é econômico, pois não requer 

equipamentos especiais para a coleta de dados, e devido à participação direta do 

pesquisador, aumenta a probabilidade de respostas mais confiáveis (GIL, 2002).  

Pradanov e Freitas (2013) consideram que o estudo de campo, também 

denominado de pesquisa de campo, é utilizado na busca de uma resposta a um 

problema, na confirmação de uma hipótese ou ainda para se descobrir novos 

fenômenos ou novas relações entre eles. O seu planejamento é mais flexível, 
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permitindo inclusive que seus objetivos sejam reformulados ao longo do processo de 

pesquisa. 

Desse modo, justifica-se o estudo de campo levando em consideração a 

experiência da pesquisadora, uma vez que possui vivência prática com o problema 

apresentado na escola objeto do presente estudo. 

 

3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

 

Para alcançar o objetivo geral desta pesquisa - propor a sistematização das 

informações contidas no PPP por meio de uma taxonomia - as atividades foram 

estruturadas em quatro etapas. No Quadro 10 encontram-se relacionadas essas 

etapas, os respectivos objetivos específicos da pesquisa, os procedimentos 

metodológicos, instrumentos empregados e a localização, neste documento, dos 

resultados obtidos em cada etapa. 

 

Quadro 10 – Etapas da pesquisa, objetivos específicos, procedimentos metodológicos, 
instrumentos e localização dos resultados 

Etapa Objetivos específicos Procedimentos 
metodológicos 

Localização dos 
resultados 

Etapa 1 
Reconhecer a taxonomia no 
contexto da Gestão do 
Conhecimento. 

 Pesquisa bibliográfica 
 Revisão sistemática de 

literatura 

Construção da seção 
2.1, 2.2 e 2.3 do 
Capítulo 2. 

Etapa 
2 

Identificar a Gestão Democrática 
como parte da Gestão Escolar. 

 Pesquisa bibliográfica 
 Revisão sistemática de 

literatura 

Construção da seção 
2.4 e 2.5 do Capítulo 
2. 

Etapa 3 

Compreender como os 
professores e coordenadores da 
Escola acessam as informações 
do PPP. 

 Pesquisa documental 
 Estudo de campo 
 Análise documental  
 Observação participante 

Construção da seção 
4.1, 4.2 e 4.3 do 
Capítulo 4. 

Etapa 4 Construir a taxonomia. 
 Análise de conteúdo com 

abordagem da 
Metodologia de Vital Café 

Construção da seção 
4.4 do Capítulo 4. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Nas etapas 1 e 2 efetuou-se uma revisão sistemática de literatura sobre os 

temas Gestão do Conhecimento, taxonomia e Gestão Escolar, que contribuiu para 

compor o Capítulo 2 deste documento.  A revisão sistemática de literatura foi efetuada 

a partir do método proposto por Ensslin, Ensslin e Pinto (2013), cujo os procedimentos 

para a formação do portfólio bibliográfico estão sistematizados no Quadro 11. 
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Quadro 11 – Procedimentos para formação do portfólio bibliográfico 

Fases Especificação 

1. Seleção de palavras chave Knowledge Management, School Management e taxonomy. 

2. Seleção de bases de dados Web of Science, Scopus e Scielo 

3. Processo de filtragem 

3.1. Critérios de inclusão 
Artigos publicados a partir de 2008 
Artigos disponíveis para download gratuito 

3.2. Critérios de exclusão 
Artigos que abordam sobre taxonomia de Bloom, taxonomia na 
área da saúde/hospitalar, taxonomia na biologia. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A busca nas bases de dados com as palavras-chave selecionadas, Gestão do 

Conhecimento, taxonomia e Gestão Escolar, foi efetuada em 17 de julho de 2018 e 

resultou em 2.732 publicações. Ao refinar a pesquisa empregando a combinação dos 

termos Knowledge Management, School Management e taxonomy obteve-se um 

retorno de 16 artigos, sendo 14 na Web of Science e dois na Scopus. Nenhum artigo 

com essa estratégia de busca foi encontrado na Scielo. Isso demonstra haver um 

número relativamente baixo de pesquisas, indicando, possivelmente, tratar-se de um 

campo que demanda maiores estudos. Esses 16 artigos encontram-se relacionados 

no Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Resultados da pesquisa nas bases de dados Web of Science e Scopus 
(continua...) 

Ano Autor Título 

2010 Dorothy Nijtaine Applying Earl's KM Model in IK Management 

2014 
Jaime Piazzro Araya, Francisco 

Lopes Cortes, Stephen M. Jewell e 
Mary Carmen Inostroza 

Boys’ and Girls’ Preference in Relation to the 
Epigean Arthropods (Metazoa Artropoda) of the 

Chilean Flowering Desert 

2014 
Bodi Nistrup Madsen e Hanne 

Erdman Thomse 
Terminological Ontologies for Risk and Vulnerability 

Analysis 

2014 Caixia Wang e Ning Liu 
The Desing os Digital Library Platform from the 

Perspective of Knowledge Management 

2014 
Maria Blanco,Carol Capello, 

Josephine Dorsch, Gerald Perrye 
Mary Zanetti 

A Survey Study of Evidence-based Medicine Training 
in US and Canadian Medical Schools 

2015 
Hanan Khalil, Helen Chambers, 

Zachary Munn e Kylie Porrit 
Improving Chronic Diseases Management Through 
the Development of an Evidence-Based Resource 

2015 
Anthony Melissourgos, Fontini 
Paraskeva e Sofia Mysirlaki 

MMORPGs in the Educational Process: Using a 
CSCL Script to Assess Learning 

2015 

Sandra Peláez, Alexandrine J. 
Lamontagne, Johanne Collin, Annie 

Gauthier, RolandM Grad, Lucie 
Blais, Kim L. Lavoie, Simon L. 

Bacon, Pierre Ernst, Hélène Guay, 
Martha L. McKinney eFrancineM. 

Ducharme  

Patients' Perspective of Barriers and Facilitators to 
Taking Long-term Controller Medication for Asthma: 

A Novel Taxonomy 

2016 Karl Gummesson 

Effetive Measures to Decrease Air Contaminants 
Through Risk and Control Visualization: A Study of 

Effetive Use of QR Codes to Facilitate Safety 
Training 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=Analyze&qid=28&SID=5Cx7ItClon3sDHS4nd9&page=2&doc=14
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=23394560300&amp;eid=2-s2.0-84905274400
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=6602626466&amp;eid=2-s2.0-84905274400
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=6602626466&amp;eid=2-s2.0-84905274400
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=7004282944&amp;eid=2-s2.0-84905274400
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=9842320200&amp;eid=2-s2.0-84905274400
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=7102283283&amp;eid=2-s2.0-84905274400
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=39461908800&amp;eid=2-s2.0-84976535836
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=55363803000&amp;eid=2-s2.0-84976535836
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=7202629248&amp;eid=2-s2.0-84976535836
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=55826631000&amp;eid=2-s2.0-84976535836
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=7003936000&amp;eid=2-s2.0-84976535836
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=7004693956&amp;eid=2-s2.0-84976535836
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=6603865096&amp;eid=2-s2.0-84976535836
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=7005591384&amp;eid=2-s2.0-84976535836
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=7101681101&amp;eid=2-s2.0-84976535836
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=55826076100&amp;eid=2-s2.0-84976535836
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=7006005104&amp;eid=2-s2.0-84976535836
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Ano Autor Título 

2016 Bibi Alajmi e Sajjad Ur Rehman 
Knowledge Organization Trends in Library and 

Information Education: Assessment and Analysis 

2016 
Robert J. Duesing, Juan Ling e 

Jiagin Yang 
The Use Well-Designed Instructional Guideline In 

Online MBA Teaching 

2017 
Eric Chi Keung Cheng, Shih‐Wang 

Wue e Jim Hu 

Knowledge Management Implementation in the 
School Context: Case Studies on Knowledge 

Leadership, Storytelling, and Taxonomy 

2017 
Laura Jimenez Perez, Marcelo 

Careaga Butter e Maria Graciela 
Badilla Quintana 

ICT Skills Perception of Primary Teachers from 
Public Schools in Chile 

2017 Sajjad Ur Rehman e Bibi Alajmi 
Knowledge Organization Content in Graduate 

Coursework 

2018 
Anna Nekaris, Sharon McCabe, 

Denise Spaan, Muhammad Imron 
Ali e Vincent Nijman 

A Novel Application of Cultural Consensus Models to 
Evaluate Conservation Education Programs 

2018 Eric Chi Keung Cheng 
Managing Records and Archives in a Hong Kong 

school: A Case Study 

Fonte: Elaborado pela autora (2019), a partir dos dados da pesquisa (2019). 

 

Como resultado da análise desses 12 artigos, identificou-se a existência de 

somente dois que tratam da taxonomia no contexto da Gestão Escolar. Percebe-se 

que, apesar da grande produção científica relativa a cada um dos temas, 

separadamente, quando se busca por estudos que compreendam a aplicação dessa 

ferramenta da Gestão do Conhecimento, a taxonomia, em organizações escolares, a 

produção é escassa. 

A etapa 3, referente à compreensão de como os professores e coordenadores 

da Escola acessam as informações do PPP, foi dividida em três momentos: 

1. Pesquisa documental, com o objetivo de obter informações da Escola para 

entender como a Gestão Democrática encontra-se estruturada naquele 

ambiente.  

2. Observação participante qualitativa, no intuito de analisar como ocorre o 

fluxo de informações, especificamente buscando-se entender como esses 

profissionais acessam as informações do PPP. As observações qualitativas 

são aquelas em que o pesquisador faz anotações de campo sobre o 

comportamento e as atividades dos indivíduos no local da pesquisa, as 

quais são registradas, de maneira não estruturada ou semi-estruturada, 

usando algumas questões que deseja saber (CRESWELL, 2010).  

3. Pesquisa documental, com vistas a validar as informações obtidas nos 

dois momentos anteriores. Para tanto, um documento que contém registros 

internos da escola, disponível na plataforma digital, foi consultado. 
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Por fim, na etapa 4, voltada à construção da taxonomia, utilizou-se a 

metodologia de Vital e Café (2007), descrita na seção 2.3 do Capítulo 2 deste 

documento. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

A pesquisa documental foi efetuada utilizando-se registros institucionais 

disponibilizados tanto física quanto digitalmente. Foram consultados o PPP, o 

Regimento Escolar e materiais primordiais para o encaminhamento e planejamento 

da rotina escolar, como: livros de registro de classe, projetos, atas, avaliações 

institucionais e outros registros oficiais. Esses documentos tratam tanto da definição 

de funções dos gestores e coordenadores como de sua atuação frente ao PPP. 

Utilizou-se ainda um outro documento que continha as percepções da equipe 

de gestão sobre o PPP. Trata-se de um documento da escola, elaborado em 2018, 

que contém o registro da avaliação das práticas pedagógicas do período letivo. Uma 

síntese desse documento é apresentada no Quadro 13.  

 

Quadro 13 – Percepções dos gestores e coordenadores sobre PPP 

Equipe de 
gestão 

Importância do 
PPP 

Acesso das 
pessoas ao PPP 

Caminhos para 
a resolução de 

dúvidas 

Possibilidade de 
construção 

democrática do 
PPP 

Gestor 1 
Extrema 

importância 

Em dois anos, duas 
professoras 

buscaram pelo PPP 
A coordenação É possível 

Gestor 2 

O PPP estabelece 
um projeto que 
norteia a rotina 

escolar 

Não percebo a busca 
Não tem 

conhecimento 

Na escola pública 
sim. 

Na escola 
particular ainda 
está vinculada à 

Direção 

Gestor 3 
O PPP contém as 

condutas da escola 
Somente os gestores 

têm acesso 
A Coordenação Sim 

Gestor 4 

O PPP é 
fundamental para o 
desenvolvimento 

das práticas 
educacionais 

Não é fácil o acesso A Coordenação Em termos 

Gestor 5 
Muito importante, 
norte da escola 

Não existe acesso 
direto 

Equipe diretiva Parcialmente 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
 

A observação participante foi realizada no período de dezembro de 2018 a 

junho de 2019. Para investigar, na rotina da Escola, o fluxo das informações entre 

professores e coordenadores, utilizou-se um protocolo observacional para registrar as 

informações, o qual continha quatro questões que se desejava conhecer, elaboradas 
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a partir dos resultados obtidos com a pesquisa documental. Esse protocolo 

observacional é apresentado no Quadro 14.  

 
Quadro 14 – Protocolo observacional 

Ordem Questões 

1 Como está organizada a gestão escolar?  

2 Existe gestão democrática na instituição? 

2 Como o PPP foi construído e como foram feitas as suas restruturações? 

3 Como é realizado o acesso e a consulta ao PPP? 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A percepção da pesquisadora em relação às questões apresentadas no Quadro 

12 e das reuniões realizadas na escola foi anotada em um diário de campo.  
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Este Capítulo contém os resultados alcançados com a execução desta 

pesquisa. Para tanto, descreve-se a organização escolar objeto do presente estudo, 

doravante denominada de Escola Vida, como também se explicita o perfil teórico da 

Gestão Escolar, a caracterização da construção e do acesso do PPP, finalizando com 

construção da taxonomia desse documento. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

A Escola Vida é uma organização de natureza privada, fundada em 1988 e que 

está localizada no estado do Paraná. Atende alunos desde a educação infantil (a partir 

dos 4 meses) até os anos finais do ensino fundamental (14 anos). Atualmente conta 

com 396 alunos e 74 funcionários, sendo 54 professores e auxiliares de classe e 20 

funcionários vinculados às atividades administrativas e de serviços gerais. 

A estrutura organizacional da Escola é composta por uma direção e pela equipe 

de gestão, composta por quatro coordenações pedagógicas, uma gerência 

administrativa e uma diretoria comercial, como representado na Figura 10. 

 

Figura 10 – Estrutura organizacional da escola 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

 

A Direção da Escola Vida é responsável pelo funcionamento da organização, 

pelo acompanhamento dos resultados acadêmicos e financeiros, pela coordenação e 

promoção de atividades que estimulem cada vez mais a unidade da comunidade 

escolar, assim como pela garantia de implementação do PPP. Vinculada à Direção 

está a equipe de gestão, que compreende profissionais das áreas pedagógicas e 

administrativas. 
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Na área pedagógica, as Coordenações de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental são responsáveis pelo acompanhamento e execução do planejamento, 

atendimento aos responsáveis e aos profissionais que trabalham com alunos que 

possuem com algum tipo de dificuldade. A Coordenação de Escola Estendida é 

responsável pelas atividades somente de alunos que permanecem no período 

integral. A Coordenação Bilingue acompanha o planejamento e a organização dos 

professores para garantir a execução de duas horas diárias de ensino da língua 

inglesa para alunos do período integral.  

Na área administrativa, a Gerência Administrativa é responsável pelo 

acompanhamento das atividades que não têm cunho pedagógico, tais como compras, 

organização de eventos, manutenção e funcionamento da estrutura física, controle 

financeiro da escola (contas a pagar, a receber e inadimplência). Já à Diretoria 

Comercial compete executar ações de marketing, assim como efetuar matrículas e 

rematrículas.  

A Escola Vida tem por filosofia oferecer ao aluno conhecimento que o habilite 

a refletir sobre as diversas informações que recebe dos meios de comunicação, a 

questionar e a compreender melhor a sociedade e as leis que a regulam. Uma 

educação que organiza seu trabalho com vistas a ultrapassar os conceitos 

espontâneos; a ensinar o conhecimento científico devidamente contextualizado, 

ampliando significativamente as possibilidades de aprender a estabelecer relações, a 

deduzir, a generalizar, a inferir e a desenvolver o pensamento reflexivo.  

Diante disso, pode-se afirmar que a Escola Vida se adequa ao enfoque de 

cunho sociopolítico, pois não se identifica como um elemento neutro, conforme afirma 

Libâneo (2001), mas reconhece a importância das interações sociais e a sua 

intencionalidade do contexto social, valorizando o conhecimento científico. 

 

4.2 A GESTÃO ESCOLAR E DEMOCRÁTICA 

 

A Escola Vida se reconhece como uma instituição com Gestão Democrática, 

caracterizada por envolver um trabalho em que todas as decisões tomadas são 

resultantes do coletivo - alunos, pais e professores. Para fortalecer essa Gestão, em 

2018, criou-se o Petit Comitê, termo este idealizado por representar a essência dos 

ideais de liberdade e fraternidade de abordagem francesa.  
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Esse Petit Comitê, composto por pais, mães e responsáveis pelos alunos, 

convidados pela direção da Escola, participam voluntariamente de uma reunião 

bimestral com a equipe gestora com a finalidade de colaborar com o aperfeiçoamento 

do processo educacional. Como instituição auxiliar, tem por objetivo reunir esforços 

para, participando direta e ativamente da educação e da formação dos educandos, 

alavancar, qualitativa e quantitativamente, o padrão de excelência das atividades 

desenvolvidas pela Escola e funcionar como importante ferramenta de apoio aos 

projetos educacionais.  

A participação de toda essa comunidade em decisões importantes propicia o 

fortalecimento das relações entre aluno, escola e família. Como pode ser observado 

na Figura 11, a “equipe de gestão” está ligada diretamente aos professores, que são 

denominados de “representantes das turmas” pois são eleitos pelos alunos. Além 

desses membros, um aluno é eleito por seus pares e denominado de “representante 

de classe”, já a representação dos pais, mães e responsáveis é denominada de Petit 

Comitê. O compartilhamento das informações nesse contexto fortalece ainda mais a 

Gestão Democrática na Escola Vida, pois como apontado por Lück (2009), a escola 

possibilita o envolvimento de todos os atores, como professores, coordenadores, 

diretores, alunos, pais e responsáveis. 

 

Figura 11 – Organização democrática da escola 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Assim, quanto à Gestão Democrática na Escola Vida, observou-se que as 

ações da equipe de gestão vão de encontro ao que afirma Veiga (2001), de que a 

autenticidade do PPP está rigorosamente ligada ao grau e ao tipo de participação de 

Equipe de 
gestão

Representante 
de turmas

Petit Comitê 

Representante 
de classe
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todos os envolvidos com o processo educativo. Ao término da Semana Pedagógica 

da Escola, realizada em julho de 2019, a equipe de gestão afirmou o compromisso de 

revisitar e reafirmar os conceitos presentes no PPP relativos a questões 

indissociáveis, tais como melhoria do processo ensino aprendizagem, qualidade de 

ensino, formação do cidadão e definição do tipo de sociedade que se quer construir. 

Dessa forma, conclui-se que é preciso incentivar e intensificar a Gestão 

Democrática na Escola Vida, pois segundo Cavaline (2013), essa Gestão abrange não 

somente o acesso, mas a prática de participação dos sujeitos no interior da escola. 

Ressalta-se que o envolvimento dos professores e de toda a comunidade escolar na 

tomada de decisão e no funcionamento da escola assegura maior qualidade da 

educação, o que vem ao encontro do pensamento de Wigg (1993), de que a Gestão 

do Conhecimento possibilita às empresas ficar à frente da concorrência, melhorando 

a resolução de problemas e a tomada de decisão; aumentando o conhecimento e a 

qualidade das informações, sendo essa uma forma de estabelecer estratégias de 

manutenção e melhorias do capital que edifica toda empresa. 

Ademais, como afirmam Cheng e Lee (2016), a Gestão Democrática e a Gestão 

do Conhecimento propiciam aos professores fortalecerem um conjunto de políticas e 

práticas que podem aperfeiçoar o ensino e a aprendizagem, e ainda, a competência 

profissional das pessoas inseridas no ambiente, pois melhora a estrutura e a política 

da organização, proporcionando seu desenvolvimento pleno.  

 

4.3 O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

O PPP da Escola Vida é um documento que tem como intuito nortear as 

questões administrativas e pedagógicas dessa organização com vistas a uma Gestão 

Democrática de ensino. Busca demonstrar o que a escola idealiza, suas metas, 

objetivos e caminhos para atingi-los. Desse modo, nas subseções seguintes 

expõe-se sobre a construção do PPP, o acesso e a consulta a esse documento 

pelos atores da escola. 

 

4.3.1 A Construção do PPP 

 

A Escola Vida, criada em 1988, ofertava inicialmente apenas o ensino de 

educação infantil. Tinha como missão “educar as crianças para serem criativas, 

independentes e felizes”. Passados dez anos, em 1998, foi elaborado o primeiro PPP 
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para atender ao que estabelece a LDB (Lei nº. 9.394/96), que prevê, em seu artigo 

12, inciso I, que “os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as 

do sistema de ensino, terão incumbência de elaborar e executar sua proposta 

pedagógica” (BRASIL, 1996). O intuito era construir a identidade da Escola, de acordo 

com as características próprias de sua clientela; contribuir para a construção de uma 

sociedade democrática, justa e solidária, valorizando a formação humana; integrar 

toda a comunidade (professores, alunos, pais e demais profissionais), definindo a 

filosofia a ser seguida e buscando objetivos comuns, cumprindo assim os dispositivos 

legais estabelecidos no âmbito Federal e Estadual. 

O PPP passou por diversas atualizações, que ocorreram em 2001, 2007, 2010 

e 2013. A primeira alteração, em 2001, foi efetuada em virtude da implantação do 

ensino fundamental (primeira a quarta série). As modificações se concentraram 

principalmente em apresentar a proposta pedagógica de alfabetização e os currículos 

dos conteúdos que seriam trabalhados da 1ª a 4 séries. 

Em 2007, o PPP foi novamente reestruturado com vistas a atender ao contido 

na Lei n° 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, que estabeleceu as diretrizes e bases da 

educação nacional, dispondo sobre a duração de nove anos para o ensino 

fundamental, bem como para contemplar a implantação do ensino de quinta a oitava 

série, readequando-se às turmas do primeiro ao nono ano (BRASIL, 2006). Assim, as 

principais mudanças foram a apresentação da proposta pedagógica das disciplinas 

específicas de Arte, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua 

Portuguesa, Matemática, Inglês e Musicalização. 

Após 10 anos, com a mudança da Escola para um novo prédio e a implantação 

do ensino fundamental, o PPP teve sua terceira reestruturação. Nessa época foi 

solicitado ao Núcleo Estadual de Educação (NEE) e ao CNE o reconhecimento do 

Ensino Fundamental, aprovado conforme Resolução n° 1087/09 do CNE. 

A construção e todas as reestruturações desse documento sempre passaram 

pela aprovação do NEE da Secretaria de Educação do Estado do Paraná (SEED/PR) 

e do CNE. Após emissão de parecer favorável, demonstrando assim que o PPP 

atende ao que estabelece a LDB n° 9.394/96 e a Deliberação n° 14/99-CEE/PR, o 

PPP impresso e uma cópia disponibilizada para as coordenações da Educação Infantil 

e do Ensino Fundamental da Escola.  

Em 2013, a Escola Vida completou 25 anos e reelaborou seu PPP em função 

de alterações relativas ao currículo, como a inclusão de uma nova disciplina, a de 
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Iniciação das Ciências Modernas, e alteração da disciplina de Língua Espanhola de 

obrigatória para facultativa. Isso ocasionou outras modificações relacionadas às 

avaliações das disciplinas e carga horária das aulas. Nesse momento foram 

estabelecidos também a visão e os valores da organização e ainda modificada sua 

missão. Assim, a visão, missão e os valores que representam a identidade da Escola 

Vida estão apresentados no Quadro 15. 

 

Quadro 15 – Identidade da escola 

Missão 
Promover e difundir com excelência e afeto o conhecimento historicamente 

construído para a formação global do cidadão ético, autônomo, criativo e crítico. 

Visão 

Ser reconhecida como instituição de excelência na promoção do conhecimento 

e na formação de um cidadão integral comprometido com a construção de uma 

sociedade solidária e sustentável. 

Valores 

 Compromisso com a excelência 

 Autonomia voltada para a liderança e proatividade 

 Ética e respeito  

 Responsabilidade social 
Fonte: Elaborado pela autora (2019), a partir do PPP da Escola Vida (2013). 

 

Todas essas reestruturações do PPP foram efetuadas basicamente pela 

Direção e pelos Coordenadores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da 

Escola, contrário assim ao recomendado por Veiga (2007), de que um PPP deve ser 

construído com intervenções da equipe escolar, reforçando assim a Gestão 

Democrática, exigindo uma organização de princípios, valores, objetivos e metas que 

permeiam a funcionalidade da escola.  

Desse modo, em função da Base Nacional Comum Curricular – BNCC de 2018 

e a Deliberação nº 02/2018, a Escola Vida iniciou um movimento de democratização 

da gestão com a reestruturação do PPP, identificando suas responsabilidades para 

com a Gestão Democrática e o movimento de reconhecimento da função do PPP na 

Escola. Como afirma Bortoluzzi (2008), o PPP é visto como um dos mais importantes 

documentos escolares, entretanto, como não existe uma adequada 

instrumentalização da disponibilidade ao seu acesso, o PPP acabou se tornando um 

belo documento encadernado.  
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4.3.2 O Acesso e a Consulta ao PPP 

 

A partir de 2014, com vistas a promover uma maior divulgação do PPP, esse 

documento foi disponibilizado digitalmente para os funcionários da escola, 

possibilitando assim que consultas fossem efetuadas a qualquer momento, 

principalmente quando da realização de reuniões para o planejamento anual das 

atividades da Escola.  

A constatação de que o PPP é produzido pela Coordenação e Direção e que 

seu acesso, por parte dos professores, ocorre apenas em encontros específicos 

relativos ao planejamento das atividades da Escola, possibilita afirmar que se trata de 

um documento que não é frequentemente consultado, mesmo havendo uma versão 

digital disponível na intranet da Escola. Isso pode ocorrer devido ao desinteresse dos 

professores ou ao desconhecimento destes da existência e da importância do PPP.  

Minioli e Silva (2013) relatam que a dificuldade de acesso e a falta  

de consulta aos documentos é um problema comum nas intuições escolares,  

pois poucos são os registros e documentos que se encontram disponíveis  

para auxiliar os professores no desenvolvimento de suas práticas. O PPP 

normalmente “é feito por poucos sem que haja interesse e envolvimento dos 

profissionais que constroem o processo ensino aprendizagem; aos novos que 

ingressam, não é nem apresentado. É, portanto, um documento de gaveta” (MINIOLI; 

SILVA, 2013, p. 150). A partir disso, evidencia-se que o problema não é pontual da 

Escola Vida, mas sim uma situação que se repete em diversas outras organizações 

escolares. 

Quando são contratados, os professores têm acesso às informações da Escola, 

que esclarecem sobre questões legais, tais como contrato e registro. Nesse momento 

é entregue a esse novo profissional o Manual do Colaborador, que contém a missão, 

visão e a filosofia da Escola; assim como  explicação dos níveis de ensino, as turmas, 

os turnos, o horário de funcionamento, os direitos e deveres do professor, orientações 

sobre como desenvolver um bom trabalho (postura profissional), como elaborar o 

planejamento semanal e as avaliações bimestrais, quais os procedimentos em caso 

de acidentes, o calendário escolar anual, ou seja todas as informações relativas as 

atividades da Escola. Algumas informações contidas no PPP estão também presentes 

nesse Manual, entretanto, não há recomendação e nem obrigatoriedade de leitura 

desse documento. 



 

 

88 

No calendário anual da Escola são previstos encontros quinzenais de 

planejamento e dois grandes momentos de estudo, um em julho, durante a Semana 

Pedagógica, e outro em dezembro, o Simpósio de Educação, organizado pelos 

coordenadores. No Simpósio realizado em dezembro de 2018 todos os professores 

mostraram sua melhor prática pedagógica, sendo possível constatar que nenhuma 

apresentação citou como material de consulta o PPP da Escola. Robaert e Corte 

(2014) afirmam que, muitas vezes, as escolas dão ao PPP um caráter de ser “mais 

um” documento na escola, não considerando a importância do PPP para assegurar a 

Gestão Democrática e a qualidade de ensino.  

Nos encontros quinzenais de planejamento, que também foram utilizados para 

reunião de pais e conselho de classe, em sua grande maioria, tratou-se de problemas 

de disciplina, de aprendizagem, de organização de eventos escolares, e das situações 

em que apareceram dúvidas ou questionamentos sobre qualquer assunto, os quais 

poderiam ser sanados por meio de consulta ao PPP, contudo, esse documento não 

foi mencionado. Não foi apresentado em nenhum momento para estudo ou 

discussões, no entanto foi citado apenas em situações que remetem à missão, visão 

e valores da Escola.  

Cabe destacar que uma versão impressa do PPP é disponibilizada na sala das 

Coordenações – de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Escola Estendida e 

Ensino Bilingue, contudo, durante as observações realizadas no decorrer desta 

pesquisa, verificou-se que esse documento não foi pesquisado. 

Já na Semana de Pedagógica de julho de 2019, em que se reuniram os 

membros da equipe de gestão para concluir o processo de reestruturação do PPP, foi 

possível intensificar as observações acerca da compreensão da equipe a respeito de 

princípios e conceitos do PPP. Nessa oportunidade, observou-se que esses 

profissionais concordam que o PPP é um documento que detalha objetivos, diretrizes 

e ações do processo educativo, como bem afirma Oliveira (2006), entretanto, o 

trabalho reflexivo e contínuo, que é essencial para se pensar novas formas de 

organizar a função pedagógica, com vistas a superar a fragmentação e a divisão do 

trabalho, ainda não é aplicado na Escola.  
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4.4 A TAXONOMIA DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

A análise dos dados apresentados na seção 4.3.2 indicam que uma das 

dificuldades vivenciadas pela Escola está relacionada ao acesso, consulta, repasse e 

compartilhamento das informações primordialmente importantes para o 

desenvolvimento das práticas pedagógicas. Isso impacta no retrabalho da recriação 

da informação e na tomada de decisão com base em informações incompletas. É 

através da organização dessas informações que uma escola poderá ser próspera, 

pois conforme Nonaka e Takeuchi (2008, p. 39), “as empresas bem-sucedidas são as 

que criam consistentemente novos conhecimentos, disseminando-os amplamente 

pela organização e os incorporando rapidamente em novas tecnologias e produtos”. 

Como forma de melhorar o acesso e o compartilhamento das informações do 

PPP na Escola Vida, nesta pesquisa elaborou-se uma taxonomia desse documento 

empregando-se a metodologia proposta por Vital e Café (2007). Desse modo, essa 

taxonomia é apresentada na Figura 12, evidenciando o alinhamento de questões que 

conceitualizam a Escola, descrevem sua estrutura e definem a sua proposta 

pedagógica e a operação do processo ensino aprendizagem. 
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Figura 12 – Taxonomia do PPP 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 
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A taxonomia do PPP foi construída considerando as cinco etapas da 

metodologia de Vital e Café (2007), a saber: estabelecimento das categorias gerais, 

coleta dos termos, análise dos termos selecionados, controle da diversidade de 

significação e construção dos relacionamentos semânticos, as quais são descritas nas 

subseções seguintes, de acordo com a Figura 13. 

 

Figura 13 – Etapas de construção da taxonomia de Vital e Café (2007) 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

4.4.1 Estabelecimento das Categorias Gerais 

 

Para a construção da taxonomia, foram estabelecidas como categorias o marco 

situacional, o marco conceitual e o marco operacional. No Quadro 16, encontram-se 

relacionados os conceitos relativos a cada um desses marcos, de acordo com a 

SEED/PR. 

 

TAXONOMIA -
VITAL E CAFÉ 

Etapa 1 

Estabelecimento 
de categorias

Etapa 2

Coleta dos 
termos

Etapa 3

Análise dos 
termos 

selecionados

Etapa 4

Controle da 
diversidade de 

significação

Etapa 5

Construção dos 
relacionamentos 

semânticos
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Quadro 16 – Marco situacional, conceitual e operacional 

Marco Situacional Marco Conceitual Marco Operacional 

Descreve e situa a escola no 
atual contexto da realidade 
brasileira, do estado e do 
município. 

Concepção de homem, sociedade, 
educação, escola, conhecimento, 
avaliação, cidadão, cidadania, 
cultura, gestão democrática, 
currículo. 

Redimensionamento da 
Gestão Democrática 
(instâncias colegiadas). 

Explicita e analisa criticamente 
problemas e necessidades da 
escola em relação ao ensino e 
aprendizagem, organização do 
tempo e espaço, relações de 
trabalho na escola, índices de 
evasão e reprovação, 
organização da hora- atividade e 
organização da prática 
pedagógica. 

Direcionamento dos instrumentos 
de Gestão Democrática. 

Ações relativas à formação 
continuada, especificidades 
curriculares, recuperação de 
conteúdo, avaliação 
institucional, prática docente e 
qualificação dos 
equipamentos pedagógicos. 

Intervenções na prática pedagógica 
(conteúdos, professor, educando, 
ensino e aprendizagem, avaliação 
metodológica da organização do 
trabalho pedagógico). 

Fonte: Paraná (2016, p. 4). 

 

A definição das categorias de acordo com os marcos foi elaborada na 

perspectiva contexto atual (marco situacional), nas confirmações dos conceitos 

(marco conceitual) e na forma como o projeto será colocado em prática (marco 

operacional). Na Figura 14 apresentam-se as categorias. 

 

Figura 14 – Categorias do PPP 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

O marco situacional apresenta a análise das escolas e suas especificidades, o 

marco conceitual, as relações entre os fundamentos teóricos e o marco operacional 

define as linhas de ação e a organização do trabalho pedagógico escolar. 
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4.4.2 Coleta dos Termos 

 

A coleta dos termos do PPP foi efetuada em duas fases. A primeira mediante 

análise da importância do termo relacionado ao conteúdo do PPP. Com o auxílio da 

ferramenta do Office 2007 da Microsoft – Índice Automático, foram identificados e 

extraídos 115 termos, relacionados no Quadro 17. 

 

Quadro 17 – Classificação da primeira seleção de termos 
(continua...) 

Termos Termos Termos 

Ação política Cuidar e educar Missão 

Ações didático-pedagógicas Cultural  Mudança social 

Ações do processo educativo Currículo e conhecimento Música 

Ações educacionais Democrático Necessidades individuais  

Acompanhamento da 
aprendizagem 

Dimensões histórica Objetivos  

Acompanhamento e avaliação  Diretrizes  Participação dos pais 

Afeto 
Diversidade dos sujeitos 
escolares 

Participativo 

Aprendizagem Ecologicamente  Pedagogia crítica  

Arte Econômica Pensamento crítico 

Avaliação da aprendizagem do 
aluno 

Eixos articuladores Percepção 

Avaliação da escola como um 
todo 

Elementos Perfil da comunidade escolar 

Avaliação institucional Enfoque humanista Permanência 

Bimestres  Ensino aprendizagem Política 

Brincar Escola de pais 
Portadores de necessidades 
especiais 

Calendário escolar Espaços pedagógicos  Processamento da informação 

Capacidade verbal Espiritual Processo contínuo 

Capacidades intelectivas Estrutura e fundações Processo de avaliação 

Caracterização do atendimento  Estrutura física 
Processo de construção do 
conhecimento 

Caráter qualitativo Formação continuada  
Processo de ensino-
aprendizagem produtivo.  

Cidadão crítico Função diagnóstica Processos mentais  

Científica  Fundamentos teóricos  Prognóstica  

Climatização e exaustão Gestão democrática  Proposta pedagógica curricular 

Combate a vícios Gestão escolar Raciocínio 

Comitê de pais  Habilidades manipulativas Recuperação  

Conceito de homem 
História e cultura afro-brasileira 
e africana 

Recuperação de estudos  

Conceito de afetividade  Históricos da instituição  Recursos humanos 

Conceito de aprendizagem  Holístico Resolução de problemas 

Conceito de avaliação  Igualdade Saber científico  

Conceito educação ambiental  Infraestrutura de segurança Sentimentos 

Conceitos científicos Instâncias colegiadas Sentimentos sociais  

Concepção de inclusão Interações Ser social 

Concepção de infância Investigativa  Sujeito social  

Concepção de mundo e 
sociedade 

Justiça Tecnologia e educação 
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Termos Termos Termos 

Concepção de pluralidade 
cultural 

Linguagem  Transformação social 

Conselho de classe Linguagem corporal Valores 

Construção social  
Localização e dependência 
administrativa 

Visão 

Construção social e histórica  Materiais  Visão de planejamento 

Cooperação recíproca  Mediação pedagógica   

Criança e seu entorno social Memória  

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Na segunda fase, com vistas a reduzir a quantidade de termos, empregou-se o 

critério de semelhança e associação para definir o termo mais apropriado. Dessa 

forma, com a exclusão dos termos, restaram 55, os quais se encontram relacionados 

no Quadro 18. 

 

Quadro 18 – Classificação da segunda seleção com 55 termos 

Termos Termos Termos 

Ações Educa Objetivos 

Acompanhamento Educação Operação 

Afetividade Ensino Organização 

Aluno Escolar Pais 

Ambiental Espaço pedagógico Pedagógico 

Ampliação Estrutura Planejamento 

Aprendizagem Formação Pluralidade 

Avaliação Formação continuada PPP 

Calendário Gestão Programa 

Científico Gestão democrática Proposta pedagógica 

Conceito Gestão escolar Recuperação 

Conhecimento Histórico Retenção 

Conselho de classe Homem Situação 

Criança Inclusão Sociedade 

Cuidar Infância Tecnologia 

Cultura Jornada Tempo 

Currículo Missão Valores 

Didática Mundo Visão 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Segundo Lancaster (1987, p. 21), “um termo se justifica apenas se ocorre 

dentro da literatura de um determinado assunto com algum grau de frequência”. Desse 

modo, efetuou-se uma busca no PPP com o intuito de verificar qual a frequência com 

que os termos selecionados aparecem no PPP, utilizando a ferramenta do Office 2007 

da Microsoft. 
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Quadro 19 – Classificação dos termos de acordo com a frequência de aparecimento 

Termos Frequência Termos Frequência 

Jornada 1 Ambiental  10 

Situação 1 Gestão 10 

Ampliação 2 Mundo 10 

Calendário  2 Planejamento 10 

Didática 2 Projeto político pedagógico 11 

Espaço pedagógico  2 Estrutura física 14 

Princípios Filosóficos 3 PPP 15 

Retenção 3 Pais  17 

Concepção 3 Recuperação  17 

Gestão escolar 3 Currículo 18 

Infância 3 Homem 19 

Pluralidade cultural 3 Tempo  21 

Formação continuada 4 Ações  28 

Gestão democrática 4 Organização 29 

Inclusão 4 Objetivos  30 

Operação 4 Sociedade 38 

Visão 4 Aprendizagem 39 

Científico 5 Aluno 43 

Cuidar  6 Formação  43 

Missão 7 Criança 45 

Conselho de classe 8 Pedagógico 46 

Histórico 8 Avaliação 48 

Tecnologia 8 Conhecimento científico 53 

Acompanhamento  9 Cultura 56 

Programa  9 Escolar 72 

Proposta pedagógica  9 Ensino  105 

Valores 9 Educação  107 

Afetividade  10 Educa 183 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Para diminuir e sintetizar os termos que se repetiam uma ou duas vezes no 

PPP, como jornada, situação, ampliação, calendário, didática e espaço pedagógico, 

foram descartados, restando assim 50 termos. 

 

4.4.3 Análise dos Termos Selecionados 

 

Para que se estabeleça a mesma linguagem entre todos os usuários, Vital e 

Café (2007) propõem que seja efetuada uma análise dos termos selecionados 

considerando singular e plural, abreviaturas e siglas, empréstimos linguísticos, nomes 

populares e nomes científicos, gíria ou jargão. A classificação de acordo com esses 

critérios é apresentada no Quadro 20. Pode-se observar que a grande maioria dos 

termos é utilizado no singular, há cinco termos no plural, e somente sigla. Não se 

encontrou, empréstimo linguístico, nomes populares ou científicos, gíria ou jargão. 

Quadro 20 – Classificação dos termos proposta  
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Singular Plural Abreviatura 

Acompanhamento  Ações PPP 

Afetividade  Objetivos  

Aluno Pais  

Ambiental  Princípios Filosóficos  

Aprendizagem Valores  

Avaliação   

Científico   

Concepção   

Conhecimento   

Conselho de classe   

Criança   

Cuidar    

Cultura   

Currículo   

Educa   

Educação    

Ensino    

Escolar   

Estrutura    

Formação    

Formação continuada   

Gestão   

Gestão democrática   

Gestão escolar   

Histórico   

Homem   

Inclusão   

Infância   

Missão   

Mundo   

Operação   

Organização   

Pedagógico   

Planejamento   

Pluralidade   

Programa    

Projeto político pedagógico   

Proposta pedagógica    

Recuperação    

Retenção   

Sociedade   

Tecnologia   

Tempo    

Visão   

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

4.4.4 Controle da Diversidade de Significação 

 

Para que se tenha maior assertividade e controle dos termos, é preciso 

neutralizar a ambiguidade. Desse modo, por meio da análise dos termos do PPP, 

encontrou-se apenas um que poderia causar alguma incerteza, o termo retenção.  
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De acordo com o dicionário Michaelis (2019), retenção é estado ou condição 

do que se mantém, do que permanece. Mas também é o estado do que se encontra 

detido, preso. No contexto administrativo de uma escola, o termo retenção refere-se 

à permanência do aluno naquele ambiente. Já na área pedagógica significa que ele 

ficou detido, preso na turma que estudou, ou seja, não avançou de ano. Assim sendo, 

entende-se que para se referir à esta área, a pedagógica, o termo retenção será 

substituído por reprova.   

 

4.4.5 Construção dos Relacionamentos Semânticos 

 

Para permitir uma padronização e consequentemente uma maior qualidade da 

taxonomia, foi efetuado o controle dos termos.  Nesse momento de construção dos 

relacionamentos semânticos, além de selecionar, avaliar e controlar a significação dos 

termos, foi preciso determinar suas posições relacionadas com as associações 

estabelecidas.  

Ao analisar oito termos que demandam padronização, obrigatoriamente foi 

necessário escolher apenas um termo. Assim, entre os termos “acompanhamento” e 

“avaliação” optou-se por este último, pois se entende a avaliação como um processo 

de acompanhamento. Entre os termos “aluno” e “criança” o termo selecionado foi 

“aluno”. Em relação aos termos “proposta pedagógica” e “programa” optou-se por 

“proposta pedagógica”. Entre os termos “educa”, “educação”, “ensino” e “escolar” o 

termo “educação” foi eleito como o mais generalista, capaz de abranger todos os 

outros conceitos. Entre os termos “formação” e “formação continuada”, como se trata 

da formação dos professores e ela ocorre ininterruptamente, optou-se pelo termo 

composto. Já entre os termos “gestão”, “gestão democrática” e “gestão escolar”, 

entende-se que “gestão democrática” melhor define os outros dois, pois está na base 

da gestão escolar. A sigla “PPP” substituiu a expressão “Projeto Político Pedagógico”. 

Essa padronização de termos é mostrada no Quadro 21. 

 

Quadro 21 – Seleção e padronização dos termos 

Termo  Termo  Termo  Termo selecionado 

Acompanhamento Avaliação  Avaliação 

Aluno Criança  Aluno 

Gestão Gestão democrática Gestão escolar Gestão democrática 

Proposta pedagógica Programa  Proposta pedagógica 

Projeto político pedagógico PPP  PPP 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Finalmente, a classificação dos termos em relação a cada uma das categorias 

(marco situacional, conceitual e operacional). Assim, no Quadro 22, são apresentados 

os termos selecionados e classificados nessas distintas categorias. 

 

Quadro 22 – Classificação dos termos selecionados por categorias 

Marco Situacional Marco Conceitual Marco Operacional 

Avaliação Concepção Ações 

Cultura Conhecimento científico Avaliação 

Estrutura física Educação Afetividade 

Histórico Gestão democrática Aprendizagem 

Organização Homem Conselho de classe 

Pais Infância Currículo 

Proposta pedagógica Missão Formação continuada 

Sociedade Mundo Inclusão 

Tempo Objetivos e fins Planejamento 

 Pluralidade Recuperação 

 Princípios Filosóficos Tecnologia 

 Valores  

 Visão  

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A partir dessa classificação, foram estabelecidas nove subcategorias, 

apresentadas na Figura 15. 

 

Figura 15 – Mapa conceitual de termos por categorias e subcategorias 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

Na categoria marco situacional a classificação foi efetuada considerando-se as 

informações necessárias para a compreensão da realidade escolar em relação à 
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estrutura física, proposta pedagógica e histórico da Escola, como mostrado na Figura 

16. 

 

Figura 16 – Mapa conceitual de termos da categoria marco situacional 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

No marco situacional, nas subcategorias histórico e proposta pedagógica, no 

PPP está descrito que as transformações que acompanharam a industrialização da 

sociedade brasileira e, particularmente, a intensificação do processo de urbanização, 

levaram à ampliação da demanda por escolarização e, consequentemente, à 

expansão das redes de ensino. Paralelamente, a escola se reestruturou em face da 

necessidade de cumprir as muitas e novas tarefas que lhe foram atribuídas, 

diferenciando não apenas o trabalho docente, mas também criando e absorvendo 

novas funções.  

A tarefa que se coloca no momento em relação à organização e estruturação 

do espaço escolar é a do resgate do processo pedagógico na sua totalidade. Trata-se 

de um processo complexo que transcende o espaço da escola. Cabe às escolas 

proporcionar uma formação compatível com as exigências decorrentes das 

necessidades que estão postas na atualidade. Esta é condição sine qua non para 

atender o perfil de um aluno que possui uma gama de informações, que em grande 

medida apresenta-se de modo superficial, naturalizado, sem a correspondente 

sabedoria da relação, integração e organização. A Escola precisa estar atenta a esse 

fenômeno, caso contrário, não conseguirá acompanhar essa gama de informações e, 

muito menos, enfrentar a organização do saber, limitando-se por vezes à tentativa de 

transmitir conhecimentos científicos ou pseudocientíficos.  
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Na categoria marco conceitual, classificou-se as subcategorias em princípios 

filosóficos, fins e objetivos, e concepções, como apresentado na Figura 17. Na 

subcategoria princípios filosóficos, estão a missão, visão e valores. Nos fins e 

objetivos, encontram-se o conhecimento científico, a pluralidade cultural e a gestão 

democrática. Por fim, na subcategoria concepções, agruparam-se os conceitos de 

educação, infância, mundo e homem.  

 

Figura 17 – Mapa conceitual de termos da categoria marco conceitual 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

O marco conceitual permite que se estabeleçam as relações entre as 

informações da escola com os conceitos teóricos que orientam as práticas educativas. 

Somente se pode contribuir para uma sociedade mais justa, menos excludente, 

construindo um projeto comprometido com o aluno. Portanto, o compromisso é 

promover e difundir o conhecimento, a cultura, a formação integral de cidadãos 

responsáveis, integrando elementos da vida social aos conteúdos trabalhados. 

Compreender este aluno como um cidadão que deve ser um agente transformador da 

sociedade, além de crítico, responsável e participante. A escola deve ser crítica, 

reflexiva e possibilitar a toda comunidade um PPP consolidado pela colaboração 

mútua e o exercício da construção coletiva desencadeando experiências inovadoras 

que estão acontecendo na escola. Por isso a importância das definições dos conceitos 

de educação, homem, infância e mundo. 

Por fim, a categoria marco operacional foi composta pelas subcategorias 

formação, currículo e avaliação, como apresentado na Figura 18. Esse marco 
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constitui-se dos direcionamentos realizados para o acompanhamento e a garantia do 

processo de desenvolvimento do ensino x aprendizagem. 

 

Figura 18 – Mapa conceitual de termos da categoria marco operacional 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

Na subcategoria formação, foram enquadrados os termos ações, tecnologia, 

afetividade e inclusão. Na avaliação, os termos aprendizagem, conselho de classe e 

recuperação, e na de currículo, o planejamento. 

O planejamento deve contemplar a possibilidade de um movimento de ação-

reflexão-ação na busca constante de um processo de ensino-aprendizagem produtivo. 

O trabalho pedagógico não apresenta apenas o processo de transmissão de 

conhecimento, mas de elaboração e de toda a contextualização acerca dos mesmos. 

Sendo assim, ao abordar um determinado assunto, todas as dimensões devem ser 

exploradas: a histórica, a social, a econômica, a espiritual, a política, a científica, 

enfim, as possibilidades que este tema permite explorar. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Gestão do Conhecimento, no que tange à estratégia para aprimorar a 

qualidade do ambiente institucional, contribui para a coordenação de atividades que 

criam, armazenam e compartilham o conhecimento. A quantidade de informações em 

que as organizações se deparam na atualidade, pode ser sistematizada através da 

taxonomia enquanto um processo para classificar e facilitar o acesso à informação, 

contribuindo, consequentemente, para uma aprendizagem organizacional. 

Nas organizações escolares também existem informações distintas e em 

número significativo que precisam ser sistematizadas e organizadas, por isso é 

exigido um gerenciamento eficaz. Assim como muitos segmentos empresariais, a 

escola necessita melhorar a resolução de problemas e a tomada de decisão, bem 

como, propiciar maior inovação e criatividade para o entendimento sobre como esse 

conhecimento é controlado e explorado. Dessa forma, é possível identificar que o 

conhecimento de uma instituição escolar pode ser criado, organizado e atualizado, 

melhorando de modo expressivo a gestão organizacional e até o processo de ensino 

aprendizagem. 

O processo de aprendizagem dever ser norteado pelo PPP, que é considerado 

o documento mais importante de uma organização escolar, pois apresenta a 

identidade da escola, o planejamento para atingir o maior número de alunos com o 

melhor processo ensino-aprendizagem, e ainda estar vinculado a uma ação política 

responsável em formar um tipo de cidadão para uma determinada sociedade. Para 

que isso se efetive, é preciso que o PPP seja pensado e elaborado coletivamente, 

além de ter um fácil acesso, o que não acontece habitualmente na instituição objeto 

deste estudo. 

Por conseguinte, o objetivo geral deste estudo foi propor a sistematização das 

informações contidas no PPP de uma organização escolar por meio de uma 

taxonomia, com vistas a propiciar a classificação e a recuperação do conhecimento, 

melhorando assim a Gestão Escolar. Esse objetivo foi alcançado tendo em vista a 

taxonomia construída, que facilita o acesso aos principais assuntos contidos no PPP, 

sendo este um documento que detalha objetivos, diretrizes e norteia todas as ações 

do processo educativo. 

Em relação aos objetivos específicos da pesquisa, para tornar mais visível e 

sintetizar as conclusões, estes são apresentados a seguir: 
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 Reconhecer a taxonomia no contexto da Gestão do Conhecimento. Com 

base na pesquisa bibliográfica realizada, identificou-se a taxonomia como 

uma ferramenta da Gestão do Conhecimento que pode armazenar, 

compartilhar e aplicar o conhecimento. A taxonomia garante a melhoria nos 

tempos de respostas, diminuindo a duplicação de esforços e aumentando a 

assertividade na tomada de decisão. Elimina ainda o retrabalho na busca 

de informações e conhecimentos que não estavam armazenados na 

memória organizacional.  

 Identificar a Gestão Democrática como parte da Gestão Escolar. Por meio 

da revisão de literatura, constatou-se que alguns teóricos assinalam haver 

ainda em algumas escolas Diretores e Coordenadores sem capacitação 

acadêmica, impossibilitando a prática de uma Gestão Democrática. O PPP 

elaborado por esses atores, sem a participação da comunidade escolar, 

apresenta uma ausência da Gestão Democrática. Por isso, a necessidade 

de a Gestão Democrática estar dentro da Gestão Escolar, pois quanto mais 

democrática for a construção do PPP, melhores serão as condições de 

aperfeiçoar a dinâmica da resolução de problemas e a tomada de decisão.  

 Compreender como os professores e coordenadores de uma organização 

escolar acessam as informações do PPP. Esse objetivo foi alcançado com 

a realização da pesquisa documental e da observação participante. Os 

resultados mostram que o PPP foi elaborado somente pela Direção e 

Coordenação da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, e o acesso a 

este limitou-se às coordenações. Notou-se com este estudo que as 

informações contidas na literatura são evidenciadas na rotina da escola, e 

foi possível identificar que os professores não têm acesso e nem buscam 

acessar com naturalidade e frequência o PPP. A consulta dos professores 

a esse documento ficou restrita às situações de planejamento anual, e o 

PPP não está disponível para alunos e responsáveis.  

  Construir a taxonomia do PPP de uma organização escolar. Esse objetivo 

foi alcançado, porquanto, conforme os resultados obtidos, elaborou-se a 

taxonomia do PPP. A partir do conteúdo do PPP, fez-se a seleção, 

classificação e análise dos termos, apresentou-se categorias, 

subcategorias, classificando-se os termos a partir dos marcos situacional, 

conceitual e operacional. A taxonomia contribui para a melhoria da Gestão 
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Escolar, pois os termos selecionados estão diretamente ligados aos 

conceitos fundamentais para o entendimento do PPP, facilitando o acesso 

ao documento e ainda auxiliando no processo de Gestão Democrática. 

Disponibilizar esse documento à comunidade escolar propicia uma maior 

participação de todos os atores envolvidos na organização escolar. 

 

Ressalta-se sem dúvida que a relevância dessa pesquisa é contribuir para o 

gerenciamento da organização escolar e também colaborar com outras instituições de 

ensino a partir da explicitação do emprego da taxonomia. Esta ferramenta da Gestão 

do Conhecimento tem como objetivo sistematizar o conhecimento e as informações 

das organizações na escola e atender exclusivamente às questões advindas de seus 

gestores. 

Como recomendação para a contribuição de estudos futuros, sugere-se a 

aplicação da taxonomia em outros documentos da organização escolar, como o 

Regimento, e também a aplicação de outras metodologias presentes na literatura. 

Fazer a taxonomia do PPP de outras instituições escolares para desenvolver novos 

estudos dos seus PPP, evidenciando a importância de os professores participarem de 

uma análise do modelo de taxonomia em grandes grupos. Recomenda-se ainda 

realizar um estudo quantitativo com os professores a fim de verificar a importância do 

PPP. 
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APÊNDICE A REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Decorrente da revisão sistemática de literatura foi submetido à Revista 

Interthesis o artigo intitulado “Taxonomia e Gestão Escolar: Uma Revisão Sistemática 

de Literatura  

 

TAXONOMIA E GESTÃO ESCOLAR: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE 

LITERATURA 

 

Para efetuar uma revisão sistemática de literatura sobre taxonomia na Gestão 

Escolar, foi realizada uma pesquisa exploratória descritiva. A revisão sistemática é 

“um método de investigação científica com um processo rigoroso e explícito para 

identificar, selecionar, coletar dados, analisar e descrever as contribuições relevantes 

à pesquisa” (FERENHOF; FERNANDES, 2016, p. 551). Para Sampaio e Mancini 

(2007), trata-se de um tipo de pesquisa que utiliza a literatura sobre um tema 

específico como fonte de dados e se empregam métodos explícitos e sistematizados 

de busca, apreciação e síntese da informação selecionada. 

Há na literatura distintas formas de realizar o processo de revisão sistemática. 

Nesta pesquisa o método adotado foi o Knowledge Development Process 

Constructivist (ProKnow-C), desenvolvido no Laboratório de Metodologia Multicritério 

de Apoio à Decisão (LabMCDA) do Departamento de Engenharia de Produção e 

Sistemas da Universidade Federal de Santa Catarina por Ensslin, Ensslin e Pinto 

(2013). Esse método, já consolidado, caracteriza-se por apresentar um processo para 

mapeamento do conhecimento que compreende quatro etapas: (1) Seleção do 

portfólio bibliográfico, (2) análise bibliométrica do portfólio bibliográfico; (3) análise 

sistêmica do portfólio; e (4) elaboração dos objetivos de pesquisa. 

A primeira etapa refere-se à formação do portfólio bibliográfico do tema a ser 

investigado. Portfólio bibliográfico, para Ensslin, Ensslin e Pinto (2013), é um conjunto 

limitado de artigos científicos e relevantes para o tema a ser examinado. Essa etapa 

é dividida em três fases: (a) determinação das palavras-chave, das bases de dados a 

serem utilizadas e execução da busca dos documentos, sendo que, durante a busca, 

refinam-se as palavras-chave testando a aderência destas aos primeiros estudos 

obtidos; (b) filtragem do portfólio bruto, identificando os estudos repetidos, o 

alinhamento do título e resumos das publicações ao tema a ser investigado, a 
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disponibilidade online dos estudos na íntegra e, por fim, efetuando a leitura integral 

dos documentos; e (c) teste de representatividade do portfólio bibliográfico, verificando 

as referências bibliográficas citadas nos estudos que compõem o portfólio no intuito 

de identificar novos artigos para compor o dossiê. 

A segunda etapa corresponde à análise bibliométricado portfólio bibliográfico. 

O objetivo é, por meio de uma análise quantitativa, conhecer as características 

bibliográficas dos estudos selecionados. Como variáveis que podem receber 

tratamento bibliométrico, Castelli (2018) e Chaves et al. (2017) destacam: autores 

mais produtivos, periódicos mais relevantes ao tema, fatores de impacto da produção, 

publicações de maior destaque e palavras-chave. 

A terceira etapa, análise sistêmica, consiste em avaliar o conteúdo dos artigos 

que compõem o portfólio bibliográfico por meio de lentes metodológicas. Linhares et 

al. (2019) explicam que uma lente, ou perspectiva teórica, visa delimitar e orientar o 

pesquisador na realização de sua pesquisa, portanto, padroniza a busca do 

pesquisador para que possa observar em todo o portfólio os mesmos aspectos e, 

desta maneira, fazer um estudo comparativo relevante. Aspectos a serem observados 

compreendem a metodologia aplicada nos artigos, abordagem e delimitação temporal, 

forma de coleta de dados, categorias profissionais envolvidas nos estudos, país ou 

região de abrangência, dentre outros. Em síntese, busca-se identificar lacunas na 

literatura em relação ao tema estudado, a partir das quais os pesquisadores poderão 

reconhecer oportunidades de pesquisa e então elaborar objetivos de pesquisa, sendo 

estes relativos à quartaetapa do método Proknow-C. 

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Nesta seção são descritos os resultados obtidos por meio da utilização do 

método ProKnow-C para o tema taxonomia no contexto da Gestão Escolar. Os 

procedimentos empregados para a formação do portfólio bibliográfico, elaborados a 

partir do método proposto por Ensslin, Ensslin e Pinto (2013), estão sistematizados 

no Quadro 13 e explicados subsequentemente. 
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Quadro 13 – Procedimentos para formação do portfólio bibliográfico 

Fases Especificação 

1. Seleção de palavras 
chave 

Knowledge Management, School Management e taxonomy. 

2. Seleção de bases de 
dados 

WoS, Scopus e Scielo 

3. Processo de filtragem  

3.1. Critérios de inclusão 
Artigos publicados a partir de 2008 
Artigos disponíveis para download gratuito 

3.2. Critérios de exclusão 
Artigos que abordam sobre taxonomia de Bloom, taxonomia na 
área da saúde/hospitalar, taxonomia na biologia. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Na primeira fase para a elaboração do portfólio bibliográfico efetuou-se a 

seleção das palavras chave, que foram constituídas pelas expressões Knowledge 

Management, School Management e taxonomy. Na segunda fase foram definidas as 

bases de dados para a pesquisa, WoS, Scopus e Scielo, as quais foram acessadas a 

partir do Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes). Essa plataforma oferece um conjunto de bases de dados para 

estudo e análise de citações de milhares de artigos, publicações, autores, agências 

de fomentos.  

Na terceira fase foram estabelecidos como critérios para inclusão de artigos 

aqueles publicados a partir de 2008 e disponíveis para download gratuito. Como 

critérios de exclusão foram determinados os artigos que continham a palavra 

taxonomia de Bloom, taxonomia na área da saúde, hospitalar e biologia, que tratam 

na maioria das vezes do processo de classificação dos seres vivos.  

A busca nas bases de dados, com as palavras-chave selecionadas, foi efetuada 

em 17 de julho de 2018 e resultou em 2.732 publicações. Ao refinar a pesquisa 

empregando a combinação dos termos Knowledge Management,School Management 

e taxonomy obteve-se um retorno de 16 artigos, sendo 14 na WoS e dois na Scopus. 

Nenhum artigo com essa estratégia de busca foi encontrado na Scielo. Isso demonstra 

haver um número relativamente baixo de pesquisas, indicando, possivelmente, tratar-

se de um campo que demanda maiores estudos. Esses 14 artigos encontram-se 

relacionados no Quadro 14. 
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Quadro 14 – Resultados da pesquisa nas bases de dados WoS e Scopus 

Ano 
Base de 
dados 

Autor Título Objetivo Citação 

2010 WoS Dorothy Nijtaine 
Applying Earl's KM Model in IK 

Management 
Apresentar o modelo de Gestão do Conhecimento de Earl para o 
gerenciamento do conhecimento indígena.  

0 

2014 WoS 

Jaime Piazzro Araya, 

Francisco Lopes Cortes, 
Stephen M. Jewell e Mary 

Carmen Inostroza 

Boys’ and Girls’ Preference in 
Relation to the Epigean Arthropods 
(Metazoa Artropoda) of the Chilean 

Flowering Desert 

Documentar as preferências taxonômicas e o conhecimento 
morfológico entre grupos etários gênero de um grupo de meninos e 
meninas da escola primária em relação aos artrópodes epígenos do 
deserto florido Chileno. 

1 

2014 WoS 
Bodi Nistrup Madsen e 
Hanne Erdman Thomse 

Terminological Ontologies for Risk 
and Vulnerability Analysis 

Desenvolver um modelo genérico e um conjunto de ferramentas que 
podem ser usadas no planejamento de preparação, ou seja, para 
identificar e descrever as funções críticas da sociedade para formular 
cenários de ameaças e para avaliar as consequências.  

1 

2014 WoS Caixia Wang e Ning Liu 
The Desing os Digital Library 

Platform from the Perspective of 
Knowledge Management 

Construir uma plataforma de biblioteca digital com o conhecimento 
dos professores a fim de melhorar o desenvolvimento dos 
professores através da gestão do conhecimento organizacional. 

1 

2014 Scopus 
Maria Blanco,Carol Capello, 
Josephine Dorsch, Gerald 

Perrye Mary Zanetti 

A Survey Study of Evidence-based 
Medicine Training in US and 
Canadian Medical Schools 

Analisar uma pesquisa do atual currículo de medicina baseada em 
evidências (EBM) em escolas de medicina dos EUA e Canadá. 
Investigar a participação de educadores médicos e bibliotecários no 
treinamento de EBM e quais são as barreiras do treinamento de EBM. 

24 

2015 WoS 
Hanan Khalil, Helen 

Chambers, Zachary Munn e 
Kylie Porrit 

Improving Chronic Diseases 
Management Through the 

Development of an Evidence-Based 
Resource 

Analisar a promoção do desenvolvimento da ciência e a 
implementação de cuidados de saúde baseados em evidências em 
doenças crônicas, com um foco específico no desenvolvimento de 
recursos baseados em evidências que são facilmente acessados 
pelos médicos. 

0 

2015 WoS 
Anthony Melissourgos, 

Fontini Paraskeva e Sofia 
Mysirlaki 

MMORPGs in the Educational 
Process: Using a CSCL Script to 

Assess Learning 

Tentativa de unir MMORPGs (Multi Massive Online Role-Playing 
Games) e o processo educacional, levando em consideração 

aspectos sociais, emocionais e cognitivos.  
1 

2015 Scopus 

Sandra Peláez, Alexandrine 
J. Lamontagne, Johanne 
Collin, Annie Gauthier, 

RolandM Grad, Lucie Blais, 
Kim L. Lavoie, Simon L. 

Bacon, Pierre Ernst, Hélène 
Guay, Martha L. McKinney 

eFrancineM. Ducharme  

Patients' Perspective of Barriers and 
Facilitators to Taking Long-term 

Controller Medication for Asthma: A 
Novel Taxonomy 

Reunir informações dos pacientes sobre barreiras e facilitadores para 
tomar corticosteroides diários inalados a longo prazo como base para 
futuras intervenções. 

20 

2016 WoS Karl Gummesson 

Effetive Measures to Decrease Air 
Contaminants Through Risk and 
Control Visualization: A Study of 

Effetive Use of QR Codes to 
Facilitate Safety Training 

Analisar o efeito de códigos QR que se ligam a vídeos Picture Mix 
EXposures (PIMEX). 

1 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=Analyze&qid=28&SID=5Cx7ItClon3sDHS4nd9&page=2&doc=14
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=Analyze&qid=28&SID=5Cx7ItClon3sDHS4nd9&page=2&doc=14
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=23394560300&amp;eid=2-s2.0-84905274400
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=6602626466&amp;eid=2-s2.0-84905274400
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=6602626466&amp;eid=2-s2.0-84905274400
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=7004282944&amp;eid=2-s2.0-84905274400
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=9842320200&amp;eid=2-s2.0-84905274400
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=7102283283&amp;eid=2-s2.0-84905274400
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=39461908800&amp;eid=2-s2.0-84976535836
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=55363803000&amp;eid=2-s2.0-84976535836
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=7202629248&amp;eid=2-s2.0-84976535836
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=55826631000&amp;eid=2-s2.0-84976535836
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=7003936000&amp;eid=2-s2.0-84976535836
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=7004693956&amp;eid=2-s2.0-84976535836
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=7004693956&amp;eid=2-s2.0-84976535836
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=6603865096&amp;eid=2-s2.0-84976535836
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=7005591384&amp;eid=2-s2.0-84976535836
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=7101681101&amp;eid=2-s2.0-84976535836
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=55826076100&amp;eid=2-s2.0-84976535836
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=55826076100&amp;eid=2-s2.0-84976535836
https://www-scopus.ez188.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=7006005104&amp;eid=2-s2.0-84976535836
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2016 WoS 
Bibi Alajmi e Sajjad Ur 

Rehman 

Knowledge Organization Trends in 
Library and Information Education: 

Assessment and Analysis 

Explorar o conhecimento da organização em currículos de 
biblioteconomia e ciência da informação em 68 escolas localizadas 
no sudeste da Ásia, Europa e América do Norte. 

1 

2016 WoS 
Robert J. Duesing, Juan 

Ling e Jiagin Yang 
The Use Well-Designed Instructional 
Guideline In Online MBA Teaching 

Investigar o impacto positivo de uma prática de ensino sobre os 
resultados de aprendizagem dos alunos de um programa MBA online. 

0 

2017 WoS 
Eric Chi Keung Cheng, Shih‐

Wang Wue e Jim Hu 

Knowledge Management 
Implementation in the School 

Context: Case Studies on Knowledge 
Leadership, Storytelling, and 

Taxonomy 

Explorar o efeito da Gestão do Conhecimento para o 
desenvolvimento escolar através da revisão de casos selecionados 
de um projeto de melhoria escolar intitulado “Gestão do 
Conhecimento numa escola primária e o desenvolvimento escolar”. 
O projeto foi lançado especificamente para determinar se as práticas 
de gestão do conhecimento podem ajudar os educadores a lidar com 
pressões adicionais e enfrentar os desafios das reformas 
educacionais. 

1 

2017 WoS 

Laura Jimenez Perez, 
Marcelo Careaga Butter e 

Maria Graciela Badilla 
Quintana 

ICT Skills Perception of Primary 
Teachers from Public Schools in 

Chile 

Diagnosticar as percepções na área pessoal e profissional, sobre as 
habilidades em Tecnologias da Informação e Comunicação, de 
professores do ensino fundamental na região BioBio, Chile. 

0 

2017 WoS 
Sajjad Ur Rehman e Bibi 

Alajmi 
Knowledge Organization Content in 

Graduate Coursework 

Analisar como as escolas responderam às necessidades de 
desenvolvimento de competências relacionadas à informação e à 
organização do conhecimento entre seus graduados. 

1 

2018 WoS 

Anna Nekaris, Sharon 
McCabe, Denise Spaan, 
Muhammad Imron Ali e 

Vincent Nijman 

A Novel Application of Cultural 
Consensus Models to Evaluate 

Conservation Education Programs 

Medir o impacto dos esquemas de educação nas audiências-alvo 
através de uma avaliação apropriada ao estilo de ensino. Entender 
as atitudes com base nas respostas após aplicação do Método de 
Consenso Cultural. 

1 

2018 WoS Eric Chi Keung Cheng 
Managing Records and Archives in a 

Hong Kong school: A Case Study 

Explorar os princípios e práticas para o gerenciamento de registros 
com a lente da análise funcional e Gestão do Conhecimento, usando 
um estudo de caso que incide sobre a experiência de implementação 
de gerenciamento de registros em uma escola pública em Hong 
Kong. 

0 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. (2019) 
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Por meio da análise desses 16 artigos, observou-se que as pesquisas nessa 

área começaram a ser publicadas somente a partir de 2014, com exceção de um artigo 

publicado na WoS em 2010. Ademais, o número máximo de publicações por ano é de 

três. Esses dados podem ser visualizados no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Número de artigos por ano de publicação 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir dos dados da pesquisa. 

 

Ao analisar os países de origem dessas publicações, verificou-se que três 

artigos são oriundos da República da China, seguida por China Espanha e Kuwait, 

que publicaram dois artigos cada.  

Na sequência, efetuou-se a verificação da existência de artigos repetidos, 

sendo que o resultado foi nulo. O próximo passo foi a leitura dos títulos e resumos dos 

artigos com o objetivo de verificar a pertinência destes com o tema da pesquisa. Desse 

modo seis artigos foram descartados, dos quais quatro estavam ligados à área da 

saúde e tratavam de (1) medidas eficazes para diminuir os contaminantes do ar, (2) 

treinamento em uma escola de medicina, (3) controle de medicação de para asma e 

(4) melhoramento e gerenciamento de doenças; um artigo era sobre uma pesquisa 

em laboratório de crânios primatas; e outro sobre a preferência de meninos e meninas 

em relação aos artrópodes epígeos do deserto florido chileno.  

Posteriormente efetuou-se a análise da relevância científica dos 16 artigos 

selecionados na fase anterior, avaliando a quantidade de citações de cada publicação, 

o que permitiu observar um número muito baixo de citações, pois desses 16 artigos 
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cinco não obtiveram nenhuma citação. Acredita-se que isso se deve ao fato de a 

grande maioria dos artigos serem publicados recentemente. 

O passo seguinte consistiu de leitura, na íntegra, desses 10 artigos, a fim de 

verificar seu alinhamento com a pesquisa. Apesar da combinação das palavras-chave 

estarem presentes nas produções, passou-se a reconhecer que as pesquisas 

envolviam outros espaços que não a organização escolar e ainda outros contextos 

que não promoviam educação. Desse modo, foram descartados oito artigos, sendo 

que três discutiam sobre o desenvolvimento de programas na internet para o ensino, 

dois traziam discussão sobre biblioteconomia, um tratava da aplicação de um Método 

de Consenso Cultural, outro sobre a investigação de uma prática de ensino em alunos 

de um MBA e o último referia-se a um modelo de GC para o gerenciamento do 

conhecimento indígena. Assim, dessas 10 publicações somente duas contém os 

termos Gestão de Conhecimento, Gestão Escolar e taxonomia, as quais foram 

consideradas para compor o portfólio bibliográfico desta pesquisa, a saber: Managing 

Records and Archives in a Hong Kong School: A Case Study, de Eric Chi Keung 

Cheng, e Knowledge Management Implementation in the School Context: Case 

Studies on Knowledge Leadership, Storytelling, and Taxonomy, de Eric Cheng, Shih-

Wang Wu e Jim Hu. 

O artigo de Eric Chi Keung Cheng, intitulado Managing Records and Archives 

in a Hong Kong School: A Case Study e publicado em 2018, trata do gerenciamento 

de registros e arquivos em uma escola de Hong Kong. A pesquisa foi efetuada em 

uma escola pública secundária, a qual, por meio da organização e gerenciamento da 

informação, adotou a certificação ISO 9001 para gerenciar seus registros. Para esse 

estudo de caso foi realizada uma análise documental e entrevistas com vice-diretores 

e professores em janeiro de 2017 com vistas a responder as seguintes perguntas: 

Como a escola gerencia seus registros? Como é feito o uso desses registros para a 

gestão? O autor conclui que um sistema de gerenciamento de registro escolar eficaz 

não só melhora a gestão de eficiência, mas também cria capital intelectual na escola 

para o desenvolvimento sustentável. Para o autor, os fatores que podem influenciar 

no sucesso das escolas, além do conhecimento, é a liderança, a partilha do 

conhecimento e da cultura e um suporte do sistema de gestão do conhecimento. 

Já o artigo de Eric Cheng, Shih-Wang Wu e Jim Hu, intitulado Knowledge 

Management Implementation in the School Context: Case Studies on Knowledge 

Leadership, Storytelling, and Taxonomy e publicado em 2017, buscou compreender 
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como as práticas de Gestão do Conhecimento podem ajudar os educadores a lidar 

com pressões adicionais e enfrentar os desafios de reformas educacionais. Os 

autores analisaram três escolas que participaram de um projeto denominado de 

“Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento da Escola Primária”. Os resultados 

mostraram que as principais estratégias de Gestão do Conhecimento de 

personalização e codificação podem ser adotadas para melhorar o desenvolvimento 

da escola. O estudo também revelou que a Gestão do Conhecimento, por meio de 

uma taxonomia, permite aos professores armazenar, pesquisar e recuperar 

documentos e arquivos que são necessários para a implementação de reformas 

educacionais. 

Esta pesquisa teve por objetivo efetuar uma revisão sistemática de literatura 

com os termos taxonomia e Gestão Escolar nas bases de dados WoS, Scopus e 

Scielo em uma janela temporal de 10 anos (2008 a 2018). Para isso utilizou-se o 

método ProKnow-C. Salienta-se a importância do uso do ProKnow-C como 

metodologia na condução da pesquisa, de forma clara, objetiva e com rigor científico, 

afastando, dessa maneira, uma seleção de artigos de forma aleatória ou parcial.  

Como resultado da busca nessas bases de dados identificou-se a existência de 

somente dois artigos que tratam da taxonomia no contexto da Gestão Escolar. 

Percebe-se que apesar da grande produção científica relativa a cada um dos temas, 

separadamente, quando se busca por estudos que compreendam a aplicação dessa 

ferramenta da Gestão do Conhecimento, a taxonomia, em organizações escolares a 

produção é muito escassa. 

A análise desse campo de estudos mostra que se trata de um tema que possui 

um campo fértil de pesquisa. Para trabalhos futuros se propõe o prosseguimento com 

a pesquisa bibliográfica ampliando a quantidade de bases de dados a serem 

utilizadas. 
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ANEXO A DELIBERAÇÃO Nº 02/2018 

 

 

DELIBERAÇÃO Nº 02/2018 

 

 

Capítulo I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Esta Deliberação dispõe sobre a Organização Escolar, o Projeto Político- pedagógico, 
o Regimento Escolar e o Período Letivo das instituições de educação básica que integram o 
Sistema Estadual de Ensino do Paraná. 
Art. 2º Às mantenedoras cabe orientar a organização de suas instituições de ensino, com 
base no disposto nesta Deliberação. 

 

Capítulo II 
DA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

Seção I 
Da Instituição de Ensino 

 

Art. 3º As instituições de ensino organizam-se por meio de ações administrativas e didático-
pedagógicas, com a participação da comunidade escolar e da comunidade local. 
§ 1º A comunidade escolar é integrada pelas pessoas que possuem relação direta com a 
instituição de ensino e é composta por profissionais do magistério e demais servidores da 
educação, estudantes, pais ou responsáveis. 
§ 2º A comunidade local é integrada pelas famílias e demais pessoas, entidades e 
organizações que atuam de maneira complementar, junto à comunidade escolar. 
Art. 4º As organizações administrativa e didático-pedagógica da instituição de ensino devem 
estar claramente descritas e explicitadas no Projeto Político-pedagógico. 
Art. 5º O Conselho Escolar é o órgão colegiado máximo de gestão para a tomada de decisões 
no âmbito escolar e tem funções deliberativa, fiscal, mobilizadora, consultiva e avaliativa. 
Parágrafo único. O Conselho Escolar deve assegurar a gestão democrática das ações 
pedagógicas, administrativas, financeiras e disciplinares da instituição de ensino. 
Art. 6º O Conselho Escolar, instituído pela mantenedora, nos termos desta Deliberação, é 
constituído de acordo com os princípios da representatividade e da proporcionalidade e deve 
ser composto por representantes da comunidade escolar e da comunidade local, com direito 
a voz e a voto. 
§ 1º A composição do Conselho Escolar é definida no regimento da instituição de ensino, 
devendo assegurar a participação de representantes de todos os segmentos da comunidade 
escolar. 
§ 2º O Conselho Escolar deve ter na sua composição, no mínimo 60% e, no máximo, 80% de 
integrantes representantes da comunidade escolar. 
Art. 7º O Conselho Escolar tem como membro nato o(a) diretor(a) da instituição de ensino, 
que deve ocupar, necessariamente, a função de presidente do colegiado. 
§ 1º O Regimento da instituição de ensino deve definir as regras de substituição da 
Presidência do Conselho Escolar em suas ausências ou impedimentos. 
§ 2º Ao diretor escolar compete cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Escolar, em 
consonância com as atribuições definidas em legislação específica. 
§ 3º O diretor fica impedido de participar das reuniões do Conselho Escolar, quando este tratar 
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da avaliação do seu desempenho ou tiver o objetivo de analisar sua conduta profissional. 
§ 4º Na análise da prestação de contas da instituição de ensino, o diretor deve apresentar os 
relatórios e fornecer as devidas explicações, sem direito a voto. 
Art. 8º Ao Conselho Escolar compete: 

I. deliberar sobre o Regimento Escolar da respectiva Instituição de ensino; 

II. deliberar sobre o Projeto Político-pedagógico da Instituição; 

III. acompanhar e avaliar a execução do Projeto Político-pedagógico; 

IV. acompanhar o desempenho das atividades da direção e coordenação pedagógica da 
instituição; 

V. analisar a prestação de contas da equipe diretiva da instituição; 

VI. definir critérios para a utilização do prédio escolar para outras atividades, que não as de 
ensino, observando o princípio da integração escola/comunidade e os dispositivos legais 
emanados da mantenedora; 

VII. Mediar e decidir, nos limites da legislação, sobre eventuais impasses de natureza 
administrativa e/ou pedagógica, esgotadas as possibilidades de solução pela equipe 
escolar; 

VIII. zelar pela publicidade de seus atos e das ações da equipe diretiva da instituição; 

IX. desempenhar demais funções inerentes à sua atribuição. 
Art. 9º A mantenedora deve criar condições para a formação continuada dos integrantes do 
Conselho Escolar, no decorrer do 1º ano de vigência de seus mandatos. 
§ 1º A capacitação a que se refere o caput deste artigo pode ser feita nas modalidades 
presencial ou a distância, a partir de programas disponíveis em plataformas de domínio 
público. 
§ 2º A não participação de Conselheiro na formação propiciada pode ensejar a perda de 
mandato. 
Parágrafo único. Ao Conselho Escolar compete, ainda, atuar como instância recursal em 
matérias de natureza administrativa, financeira e pedagógica, internas à instituição de ensino, 
respeitada a legislação específica a cada caso. 

 

Capítulo III 
DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO – PPP 

 

Seção I 
Da Elaboração e atualização do Projeto Político-pedagógico - PPP 

 

Art. 10. O Projeto Político-pedagógico - PPP é o documento institucional que define o rumo, 
a intenção e os processos pedagógicos e administrativos que serão utilizados para cumprir 
as metas, expectativas e objetivos propostos pela comunidade escolar e local. 
Art. 11. O PPP deve ser elaborado e atualizado coletiva e democraticamente pela equipe 
diretiva da instituição de ensino, com a participação da comunidade escolar, atendido o 
disposto nesta Deliberação e demais normatizações pertinentes. 
§ 1º No caso de pedido de credenciamento de nova instituição de ensino, quando a 
comunidade escolar ainda não está representada, a elaboração do PPP é de responsabilidade 
da mantenedora. 
§ 2º O PPP a que se refere o parágrafo anterior deverá ser revisado, com a participação da 
comunidade escolar e aprovação pelo Conselho Escolar, antes do primeiro pedido de 
reconhecimento ou de renovação de autorização. 
Art. 12. A elaboração do PPP deve atender aos seguintes princípios: 

I. respeito ao pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; 

II. compromisso com a qualidade do ensino e da aprendizagem; 

III. garantia da igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, com a 
efetiva aprendizagem do estudante. 
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IV. compromisso com a formação humana e cidadã, na perspectiva dos Direitos Humanos; 

V. compromisso com a Educação Ambiental; 

VI. garantia da gestão democrática na instituição de ensino; 

VII. respeito e autonomia pedagógica dos profissionais da educação na execução do PPP; 

VIII. contextualização da ação educativa; 

IX. valorização da experiência extraescolar; 

X. vinculação entre a educação escolar, o mundo do trabalho e as práticas sociais; 

XI. integração da instituição de ensino com a comunidade local; 

XII. respeito às diferenças e às diversidades; 

XIII. eliminação de todas as formas de preconceito e discriminação; 

XIV. valorização dos profissionais da educação. 
Art. 13. Cabe à mantenedora orientar e apoiar a comunidade escolar e a instituição de ensino 
durante o processo de elaboração do Projeto Político-pedagógico. 
Art. 14. Concluído o processo de elaboração, o PPP deve ser aprovado pelo Conselho 
Escolar, analisado pela Secretaria de Estado da Educação – Seed, exclusivamente quanto 
aos aspectos legais e homologado pela mantenedora. 
Art. 15. O PPP deve ser revisado a cada cinco anos e as alterações eventualmente efetivadas 
entram em vigor no ano subsequente ao da aprovação. 
Art. 16. O Projeto Político-pedagógico pode ser atualizado a qualquer tempo e, 
necessariamente, quando houver alteração da legislação educacional e das diretrizes que 
orientam a educação básica, ou ainda, diante das transformações da própria comunidade na 
qual a instituição de ensino está inserida. 

 

Seção II 
Da Composição do Projeto Político-pedagógico 

 

Art. 17. O Projeto Político-pedagógico deve atender às previsões da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação, às Diretrizes Curriculares Nacionais, definidas pelo Conselho Nacional de 
Educação, às normas e diretrizes estabelecidas pelo sistema estadual de ensino, às diretrizes 
definidas pela mantenedora da instituição de ensino, quando houver,e às necessidades e 
condições socioculturais da comunidade na qual a instituição de ensino está inserida. 
Art. 18. Integram, minimamente, a estrutura do Projeto Político-pedagógico: 

I. a identificação da instituição de ensino e da mantenedora; 

II. o diagnóstico da instituição de ensino e a sua relação com a comunidade, bem como a 
exposição das razões que justificam as ações propostas; 

III. o referencial teórico que fundamenta as concepções pedagógicas da ação educativa, do 
modelo de sociedade e do perfil de ser humano que se pretende formar; 

IV. o planejamento das atividades, incluindo a proposta pedagógica curricular; 

V. o plano de avaliação institucional. 
Art. 19. O Projeto Político-pedagógico da instituição de ensino deve conter, no mínimo: 

I. o histórico e a organização da instituição; 

II. os princípios filosóficos e conceituais que o fundamentam; 

III. os componentes curriculares e os respectivos encaminhamentos metodológicos; 

IV. as atividades escolares em geral e as ações didático-pedagógicas a serem desenvolvidas 
durante os períodos letivos; 

V. a matriz curricular específica e a indicação da área ou fase de estudos, com a respectiva 
carga horária de cada curso; 

VI. os processos de avaliação, classificação, reclassificação, promoção e dependência, 
sendo esta última, especificamente, para o ensino médio; 

VII. o plano de acompanhamento dos programas de acesso, permanência e desempenho dos 
estudantes; 

VIII. a organização do ano letivo, atendendo ao disposto na legislação; 
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IX. as condições físicas e materiais, existentes e previstas, da instituição de ensino; 

X. a inclusão da pessoa com deficiência e o modo como ocorre o atendimento educacional 
especializado; 

XI. a especificação de momentos de estudo, o planejamento e a avaliação para os 
profissionais da educação; 

XII. a forma de organização da hora-atividade dos profissionais docentes. 

XIII. a Metodologia de diagnóstico e avaliação da organização do trabalho pedagógico. 

XIV. o plano de desenvolvimento escolar. 

 

Seção III 
Da Proposta Pedagógica Curricular 

 

Art. 20. A Proposta Pedagógica Curricular é parte integrante do Projeto Político- pedagógico 
da instituição de ensino e pode ser organizada, entre outras formas, por: 

I. área de conhecimento; 

II. disciplina; 

III. blocos de disciplinas; 

IV. módulos; 

V. núcleos de competências e habilidades; 

VI. eixo integrador; 

VII. tema gerador; 

VIII. ciclos; 

IX. projetos; 

X. atividades complementares. 
Art. 21. A Proposta Pedagógica Curricular deve considerar: 

I. os fins buscados pela instituição para o desenvolvimento pleno do estudante; 

II. os pressupostos teórico-metodológicos na organização curricular de cada etapa, 
modalidade e curso ofertados; 

III. os objetivos geral e específicos; 

IV. as metas a serem alcançadas, referentes ao processo de ensino e aprendizagem e as 
estratégias para cumpri-las; 

V. a integração e articulação dos conteúdos didáticos. 
Art. 22. A Proposta Pedagógica Curricular é composta de: 

I. calendário escolar; 

II. matriz curricular; 

III. ementa de conteúdos; 

IV. metodologia de ensino; 

V. carga horária de cada curso; 

VI. planos de curso, quando necessário; 

VII. planos de estágio, quando necessário; 

VIII. ambientes, espaços materiais a serem utilizados para implementação da proposta 
curricular. 

IX. sistema de avaliação dos estudantes. 
Parágrafo único. A elaboração da proposta pedagógica curricular deve contemplar os 
conteúdos previstos na BNCC, na norma estadual, além de conteúdos complementares 
considerados relevantes pela comunidade escolar. 
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Capítulo IV 
DO REGIMENTO ESCOLAR 

 

Art. 23. O Regimento Escolar é o documento que define a organização administrativa, 
didático-pedagógica e disciplinar das instituições de ensino e deve ser elaborado pela equipe 
diretiva da respectiva instituição, com a participação da comunidade escolar, observados os 
princípios constitucionais, a legislação geral e as normas específicas, particularmente as 
fixadas nesta Deliberação. 
§ 1º Após elaborada, a proposta de Regimento Escolar deve ser submetida à Seed para 
revisão quanto aos aspectos de legalidade. 
§ 2º O Regimento Escolar a que se refere o caput deste artigo deverá ser revisado, com a 
participação da comunidade escolar e aprovação pelo Conselho Escolar, antes do primeiro 
pedido de reconhecimento ou de renovação de autorização. 
§ 3º Após revisada, a proposta deve ser submetida à deliberação do Conselho Escolar e 
homologada pela mantenedora. 
§ 4º No caso de pedido de credenciamento de nova instituição de ensino, quando a 
comunidade escolar ainda não estiver constituída, a elaboração do Regimento Escolar é de 
responsabilidade da mantenedora. 
Art. 24. A estrutura e o funcionamento da instituição de ensino, dispostos em seu Regimento 
Escolar, devem observar a: 

I. natureza pedagógica da instituição e do seu interesse público; 

II. autonomia da escola, como unidade coletiva de trabalho; 

III. unidade pedagógica e administrativa da escola; 

IV. representatividade e a organização colegiada como critério para a gestão da escola. 

V. Art. 25. O Regimento Escolar deve ser elaborado de acordo com a forma legislativa 
apropriada, devendo ter ordem lógica e coerente, organizado por assuntos, do geral para 
o particular, sendo desenvolvido por títulos, capítulos e seções, compostos por artigos, 
parágrafos, incisos e alíneas. 

Art. 26. O Regimento Escolar deve conter: 

I – Preâmbulo, no qual figure: 

a) identificação da instituição de ensino, com a indicação dos atos que autorizam seu 
funcionamento; 

b) a localização e histórico do Estabelecimento; 

c) finalidades e objetivos. 

II – Elementos constitutivos da organização escolar, tais como: 

a) gestão democrática; 

b) organização didática e pedagógica; 

c) organização administrativa. 

III – Descrição dos direitos e deveres dos membros da comunidade escolar. 

IV – Descrição das proibições, infrações e sanções dos estudantes, com garantia de ampla 
defesa e contraditório junto ao Conselho Escolar. 

V – Disposições gerais e transitórias, quando houver. 

 

Capítulo V 
DO PERÍODO LETIVO 

 

Art. 27. O período letivo é definido no calendário escolar e deve garantir o mínimo de 800 
(oitocentas) horas letivas e, distribuídas em, pelo menos, 200 (duzentos) dias de efetivo 
trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. 
§ 1º. Na oferta de tempo integral, o calendário escolar deve contemplar o atendimento diário 
com o mínimo de 7 (sete) horas, totalizando 1400 (mil e quatrocentas horas anuais), 
distribuídas em, pelo menos, duzentos dias letivos. 
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§ 2º. Na oferta da educação de jovens e adultos e do ensino noturno a carga horária deverá 
respeitar o disposto nas normas definidas pelo Conselho Estadual de Educação do Paraná, 
para esta modalidade de ensino. 
§ 3º. Nos cursos organizados em regime semestral, a carga horária mínima será de 400 
(quatrocentas) horas, distribuídas em, pelo menos, 100 (cem) dias letivos em cada semestre. 
§ 4º. A carga horária mínima dos cursos da educação profissional técnica de nível médio será 
indicada no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e no Plano de Curso aprovado pelo 
Conselho Estadual de Educação. 
§ 5º A carga horária mínima do Curso de Formação de Docentes da Educação Infantil e dos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em Nível Médio, na modalidade Normal, atenderá à 
legislação específica. 
Art. 28. Em condições excepcionais, o calendário poderá ser adaptado às peculiaridades 
locais, sem necessidade de coincidências com o ano civil, atendendo, no entanto, o disposto 
no artigo anterior e no artigo 28 da LDB. 
Art. 29. Compreende-se como efetivo trabalho escolar, conforme disposto na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação e no regramento definido pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, 
as atividades devidamente planejadas e presentes na Proposta Pedagógica Curricular, que 
contam com a participação de profissionais do magistério e estudantes. 
Parágrafo único. Para ser considerado dia letivo de efetivo trabalho escolar deve haver o 
controle da frequência do estudante. 
Art. 30. As mantenedoras devem organizar o período letivo observando as normas 
estabelecidas nesta Deliberação e encaminhar os calendários escolares à Seed, por meio dos 
respectivos Núcleos Regionais de Educação, para conhecimento e apreciação. 
Parágrafo único. É recomendada a discussão coletiva dos respectivos calendários escolares, 
entre as redes municipais e Estadual de Ensino. 
Art. 31. Depois de definido, o calendário escolar somente poderá ser alterado em virtude de 
casos fortuitos ou força maior, devendo a mantenedora, neste caso, comunicar à Seed, por 
meio do respectivo Núcleo Regional de Educação. 
Art. 32. O intervalo destinado ao recreio escolar poderá integrar o mínimo de 800 (oitocentas) 
horas anuais, desde que a instituição de ensino atenda aos requisitos emanados do Conselho 
Nacional de Educação. 

 

Capítulo VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 33. Aplicam-se às instituições de ensino privadas do Sistema Estadual de Ensino do 
Paraná as disposições desta Deliberação, à exceção daquilo que for específico para as redes 
públicas de ensino. 
Art. 34. Cabe à Seed orientar as instituições e as mantenedoras do Sistema Estadual de 
Ensino quanto ao cumprimento desta Deliberação. 
Art. 35. As mantenedoras e as instituições de ensino devem promover as adequações 
necessárias ao atendimento do contido nesta Deliberação, de acordo com os seguintes 
prazos: 

I. até 180 dias, a contar da data de publicação desta Deliberação, para assegurar o efetivo 
funcionamento do Conselho Escolar; 

II. até 31 de dezembro de 2019 para aprovar o Projeto Político-pedagógico; 

III. até 2 (dois) anos, a contar da data de publicação desta Deliberação, para atender às 
adequações do Regimento Escolar. 

Art. 36. Os casos omissos na presente Deliberação serão resolvidos pelo Conselho Estadual 
de Educação. 
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Art. 37. A presente Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se: 

a) as Deliberações Nos 14/1999, 16/1999 e 02/2, deste Conselho; 

b) o Parecer CEE/CP N° 08/2017, de 21 de julho de 2017. 

 

Relatores: 

 

ALDO NELSON BONA CARLOS EDUARDO SANCHES 
FLÁVIO VENDELINO SCHERER      SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI 
DECISÃO DO CONSELHO PLENO 

 

Aprovado o voto dos relatores por 17(dezessete) votos favoráveis e um voto contrário, com 
declaração de voto, da Conselheira Taís Maria Mendes. 

 

Sala Pe. José de Anchieta, 12 de setembro de 2018. 


