
A gestão do
conhecimento

om o uso de sistemas de gestão cada
vez mais sofisticados, as escolas são
capazes de controlar desde a fre-
qüência de seus alunos até a reposi-

ção de resmas de papel nos diversos departamen-
tos internos. Mas nem sempre a ajuda humana ou
tecnológica está disponível. As universidades per-
cebem isso quando, ao reunir os diversos relatórios
de administração do campus, vêem faltar sobre a
mesa aquele que lhes possa dizer o quanto de co-
nhecimento elas transmitem aos estudantes. Le-
vando-se em conta a sensível evolução da econo-
mia do conhecimento nos últimos anos, essa de-
verá ser uma preocupação constante das institui-
ções de ensino nos próximos anos. Em recente
evento, cerca de 600 representantes de escolas de
todo o país puderam refletir sobre o assunto.

"A economia, ou sociedade do conhecimen-
to, é uma realidade. Aprendizagem não está mais

restrita no tempo, no lugar nem na instituição. Isso
significa dizer que o processo contínuo de aprendiza-
do pode ser feito em casa, na rua, no aeroporto, com
os amigos etc. Alguém ainda acredita que a escola po-
deria responder a isso da mesma forma como antiga-
mente?" questiona Jean Jacques Salim, professor pela
Escola de Administração de Empresas de São Paulo
(FGV-Easp). Atuante há mais de 20 anos na área de
gestão educacional, Salim foi um dos participantes do
II Congresso de Marketing Educacional, realizado em
setembro, em São Paulo (SP), ocasião em que falou



sobre a importância da revisão de determinados con-
ceitos enraizados nas instituições.

O primeiro deles: o aluno não é cliente. Aparente-
mente anacrônica, uma vez que as escolas levaram bas-
tante tempo para reconhecer publicamente o aluno
também como um cliente, a afirmação traz consigo uma
contextualização. À medida que a economia pós-indus-
trial ganha força, esclarece o professor, estudantes e
universidades se deparam com valores e competências
de mercado em constante mutação. "O conhecimento
é gerado em velocidade muito maior. Sua produção e
disseminação ocorrem num ritmo sem precedentes his-
tóricos. Segundo alguns estudos, o extrato de conheci-
mento da sociedade dobra mais ou menos a cada sete
anos. Há até quem faça a projeção de que, dentro de 15
ou 20 anos, o conhecimento da humanidade dobrará a
cada 90 dias. Nesse sentido, o modelo de ensino
centrado na sala de aula não tem mais condições de
suprir as necessidades dessa nova economia", avalia.

Partindo dessa crítica, Salim cita quatro motivos
para não considerar o aluno um mero cliente. O pri-
meiro deles seria o entendimento de que o conhecimen-
to não é neutro. Por essa lógica, sua produção se dá
baseada em interesses. Mais do que isso, a transmissão,
a produção e a reprodução do conhecimento no espa-
ço educativo acabam por refletir a estrutura de poder
dirigente na sociedade. "Logo, o conhecimento é social,
político e histórico. Nunca estamos diante da possibili-
dade de falar de um conhecimento que venha despro-
vido dessas condicionantes, considerando o modelo
consciente ou inconsciente das
pessoas que o praticam", propõe.
O segundo ponto seria uma frase
literal do educador Paulo Freire,
segundo a qual "ninguém educa
ninguém, ninguém educa a si
mesmo, os homens educam-se
entre si". Daí a conclusão de que,
se a educação constrói-se por meio
de relações em grupo, o processo
de aprendizado é dialético, recí-
proco e mútuo, não unilateral.

Em seguida, Salim lembra que
historicamente a escola, em qual-
quer de seus níveis, tem se carac-
terizado pela abordagem expo-
sitiva, resultando na presença de
alguém na frente da sala de aula,
que transmite os objetos de saber
aos educandos. "Essa metodologia

de educação em que um fala, um sabe, é a marca regis-
trada dos vários sistemas educacionais que conhecemos
do mundo inteiro." Por fim, como último motivo, o pro-
fessor chama a atenção para os desdobramentos da eco-
nomia do conhecimento em escala global. "Eles trazem
importantes implicações para a forma de se fazer edu-
cação e para a atuação das instituições de ensino, dos
alunos e dos demais atores sociais. A formação do capi-
tal humano para lidar e atuar competentemente nessa
nova economia, portanto, é algo que ainda vamos des-
cobrir. No caso do Brasil e de outros países emergentes,
a questão é muito mais séria porque nós não supera-
mos os atrasos e as carências educacionais do passado e
já estamos sendo chamados a encarar um novo con-
junto de desafios", adverte.

VANTAGEM COMPETITIVA

Uma vez que se colocam novos desafios diante de
mantenedores e professores, vale saber de que maneira
as instituições de ensino podem reagir a essa nova rea-
lidade em que o conhecimento assume elevado valor
de face. "Compreendido que o conhecimento não é
neutro, mas histórica e socialmente determinado, o
papel do sistema educacional e a forma como a escola
cumpre a sua tarefa têm profundas implicações para a
geração que está recebendo o conhecimento. Se conse-
guíssemos oferecer conhecimentos neutros e pluralistas,
talvez a escola seria um ambiente apolítico. Mas isso é
fantasia. A instituição de ensino é necessariamente um

local de caráter político, queira
ou não queira, e isso não é uma
constatação pejorativa", analisa.
Para Salim, o modelo expositivo,
embora duramente criticado nos
últimos anos, é bastante resisten-
te a mudanças. E esse seria o ver-
dadeiro teste para a universida-
de, ou seja, ser capaz de levar para
a sala de aula um modelo de en-
sino totalmente modificado, cuja
prática estimule um aprendizado
mais dinâmico.

Novamente, o professor re-
corre ao educador Paulo Freire,

Jorge: vivemos num
mundo marcado pelo
poder das idéias



que criou a expressão "educação bancária". Segundo
Salim, o termo se refere ao processo mecânico de ensi-
no em que o professor deposita fatos, dados e números
no aluno e, num determinado momento, geralmente
nos exames, ele faz a "retirada" dos mesmos fatos, da-
dos e números. "E o aluno precisa devolver, como uma
espécie de caixa automático de banco, aquilo que o pro-
fessor depositou. Se o aluno realizar essa 'operação' com
habilidade, estará aprovado, ou em outras palavras, terá
sido uma boa caixa de informações empacotadas e fe-
chadas", expõe. Dessa relação entre um sujeito trans-
missor e um sujeito receptor podem surgir muitos dos
problemas pedagógicos enfrentados pelas instituições
de ensino. Entre eles, o cumprimento puro e simples
de programas fechados, as provas com datas marcadas,
a excessiva preocupação com a memorização e o curto
espaço para o pensamento diferenciado.

Outro pensador, o francês Jean Paul Sartre tam-
bém fez críticas a uma visão utilitarista do saber, des-
taca Salim. Segundo a "concepção alimentícia do sa-
ber", há uma relação de uma autoridade estável com
uma parcela de ouvintes presentes apenas para rece-
ber conhecimento, tratada por um regime de engor-
da, em que se pasta conhecimento. Embora reconhe-
ça serem essas duas analogias muito fortes ao modelo
de ensino predominante nas escolas, o professor diz
que o que prevalece é a falta de espaço para críticas e
para a criação. "Não há conhecimento, uma vez que
predomina a autoridade do professor, enquanto o alu-
no é reduzido ao papel de mero agente receptor, cha-
mado a memorizar conteúdos. A expressão de que esse
é um ambiente autoritário pode ser encontrada até na
disposição da sala de aula. Se observamos os últimos
quatro séculos, encontramos o formato previsto para
que aquele que sabe possa se posicionar diante dos
que não sabem", lamenta.

Nem tudo são críticas. Para mudar tal quadro, as
escolas e os professores precisariam praticar um mode-
lo de aprendizado em que alunos e mestres, superada a
barreira formal que os separa, trocassem experiências
entre em si. Tanto a um quanto a outro, considera Salim,
esse é um exercício estimulante. "Temos o processo
transformador quando o professor age como media-
dor, como facilitador e problematizador. O desafio está
em exercer o papel de educador que transfira ao aluno
a responsabilidade de construir o seu conhecimento.
Um desafio para os dois lados. Na visão socrática, o co-
nhecimento está dentro de cada um, ele precisa ser de-
senvolvido e alguém, do lado de fora, precisa fazer as
vezes do parteiro. A educação precisa ser construtiva, e
não expositiva, transmissora e impositiva."

Para tanto, educador e educando passam a ser su-
jeitos do aprendizado. Nesse novo ambiente, defende
Salim, o professor precisa querer ensinar e o aluno, por
sua vez, precisa ter o interesse em aprender, não apenas
o necessário para a sua formação profissional, mas, tam-
bém, valores estéticos, o conhecimento científico, o co-
nhecimento filosófico, o conhecimento da arte etc. "A
missão de uma organização educativa é capacitar o ser
humano para desenvolver e aproveitar ao máximo as
suas potencialidades. O cumprimento dessa missão,
pelo que entendo, requer um amplo compromisso de
todas as partes envolvidas. Daí, a necessidade de a esco-
la adotar métodos modernos de gestão. A forma como
ela atrai, retém e devolve o aluno ao mercado é algo
que precisa ser profissional." No encerramento de sua
apresentação, o professor deixou sua opinião sobre o
que deverá determinar o futuro profissional de muitos
estudantes nos próximos anos: aprender mais depressa
e melhor poderá ser a sua única vantagem competitiva.

ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO

Jairo Jorge, secretário executivo adjunto do Minis-
tério da Educação (MEC) e representante do ministro
Tarso Genro no evento, também despertou a platéia para
a necessidade de as escolas se prepararem para os desa-
fios da gestão do conhecimento. "Vivemos num mun-
do marcado pelo poder das idéias. Cada vez mais, o in-
tangível, seja nas empresas ou na vida cotidiana, passa

Salim: valores estéticos, conhecimento científico e filosófico



a ser o elemento central. Isso significa dizer que o grande desafio para o
país passa a ser o investimento no capital humano. Todos temos a cons-
ciência do que significa hoje esse intangível, o poder das idéias", diz. De
modo a ilustrar a sua fala, o secretário lembrou o salto no volume de
recursos movimentados pelo mundo com o comércio de propriedade
intelectual, de US$ 10 bilhões (1980) para US$ 60 bilhões (1990). Além
disso, citou alguns números referentes ao registro de patentes. Os Esta-
dos Unidos, por exemplo, viram esse indicador saltar de 80 mil (1980)
para 180 mil (1990). Para ele, é necessário que todos tenham em mente
o que, na sua opinião, são as quatro principais contribuições da educa-
ção: gerar capital humano e social; construir a coesão social; preservar a
capacidade e o potencial de geração de renda dos indivíduos; e ter o
potencial e a capacidade de ampliar a produtividade econômica.

Jorge diz que somente com forte investimento na educação o país
conseguirá ganhar projeção no mercado internacional, exportando
mercadorias de valor agregado e recursos humanos qualificados. As uni-
versidades serão chamadas a participar ativamente desse esforço de de-
senvolvimento humano e tecnológico e precisarão estar bem prepara-
das para tanto. "O caminho passa pela reforma do ensino superior. En-
frentamos uma grave crise da universidade pública, justamente ela que
é a grande fonte de inovação e produção de ciência e tecnologia. Por
isso, precisamos criar na população o sentimento pelo papel estratégico
da universidade. Temos a dimensão do desafio lançado pelo Plano Na-
cional de Educação (PNE) para que tenhamos 30% dos jovens na uni-
versidade até 2010, quando sabemos que esse percentual gira em torno
de 9% hoje. Sabemos também que mesmo 30% é um percentual
baixíssimo, se compararmos essa meta com os indicadores da Bolívia,
do Uruguai e da Argentina, por exemplo. É um desafio, portanto, para
todos nós", aponta.

Segundo Jorge, a reforma universitária deve incluir, entre outros pon-
tos, o investimento de mais recursos no setor, a melhora da gestão das
escolas e a valorização do profissional da educação. De imediato, o de-
bate em torno desses e outros tópicos levaria a população a perceber a
universidade como centro de produção do conhecimento e de inova-
ção. Daí a perspectiva de um diálogo maior entre as instituições públi-
cas e as escolas particulares: "precisamos de ordenação, não com o Esta-
do assumindo um comportamento cartorial, mas firmando-se como
elemento indutor, regulador. Isso, pelo estabelecimento de marcos cla-
ros, com a manutenção de segurança de um lado e tranqüilidade do
outro. Por isso, nosso objetivo de gerar marcos regulatórios para o siste-
ma como um todo. É claro que precisaremos de uma convivência har-
mônica entre o privado e o público. Precisamos de um novo referencial,
de um sistema que integre as experiências de ambas as partes".

A considerar alguns dados citados pelo secretário, percebe-se a ur-
gência de uma atenção maior por parte de universidades e do governo
ao incremento e à gestão do conhecimento. Em 1980, o Brasil registrou,
no escritório norte-americano de patentes, 24 pedidos, enquanto a Coréia
do Sul, no mesmo ano, registrou oito patentes. Em 2000, as patentes
nacionais somaram 98, enquanto as daquele país chegaram a 3.314. "Sem
fazer isso, o Brasil não vai ter competitividade. A educação é elemento
central nessa estratégia de um novo modelo de desenvolvimento."

Anúncio




