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RESUMO 

 

No passado, a economia era norteada pelo capital físico, terra, recursos naturais e etc, já 

nos dias atuais o conhecimento passou a representar a atual vamtagem competitiva. No 

mesmo caminho estão as instituições de ensino, que podem ser vistas como entidades 

propulsoras da geração e transferência de conhecimento por intermédio da excelência na 

pesquisa, implementando, desta forma, inovações no mercado. Partindo desta ideia, o 

presente estudo buscou abordar a atual situação da Gestão do Conhecimento (GC) no 

meio acadêmico, mais especificamente nos projetos de pesquisa desenvolvidos pelo 

Instituo Federal Fluminense (IFF), campus Cabo Frio. Muito se fala da importância da 

Gestão do Conhecimento aplicada a Gestão de Projetos (GP), mas pouco se sabe 

quando aborda projetos de pesquisa acadêmica. Para isso uma pesquisa bibliográfica foi 

realizada nas bases Scopus, SciELO, CAPES, repositórios universitários e buscas no 

Google, além da pesquisa documental nos arquivos do Instituto Federal de Educação 

Científica e Tecnológica estudado. Para tentar se aproximar mais da realidade do 

Instituto, uma pesquisa de campo foi elaborada fazendo uso de um questionário com 

perguntas fechadas e abertas. Como resultado encoutrou-se informações quanto a 

compreensão da importância do conhecimento gerado no campus, as possíveis barreiras 

para implementação da GC, o diagnóstico da importância da transferência do 

conhecimento gerado pelos projetos de pesquisa e as alternativas para solução das 

barreiras, podendo contribuir, desta forma, para futuras pesquisas. Desta forma, o 

presente trabalho contribui para o aprimoramento das práticas de GC no instituto 

estudado. 

 

 

Palavras-chaves: Gestão do Conhecimento; Gestão de Projetos; Pesquisa Acadêmica; 

Gestão do Conhecimento de Projetos de Pesquisa; Gestão do Conhecimento Científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In the past, the economy was driven by physical capital, land, natural resources and so 

on, even today, knowledge has come to represent the current competitive advantage. 

Along the same path are the educational institutions, which can be seen as entities that 

propel the generation and transfer of knowledge through the excellence of research, thus 

implementing innovations in the market. Based on this idea, the present study sought to 

address the current situation of Knowledge Management (KM) in the academic 

environment, more specifically in the research projects developed by the Fluminense 

Federal Institute (FFI), Cabo Frio campus. There is much talk about the importance of 

applied Knowledge Management to Project Management (PM), but little is known when 

approaching academic research projects. For this, a bibliographic research was carried 

out in the bases Scopus, SciELO, CAPES, university repositories and searches in 

Google, besides the documentary research in the archives of the Federal Institute of 

Scientific and Technological Education studied. In order to try to get closer to the 

reality of the Institute, a field research was elaborated using a questionnaire with closed 

and open questions. As a result, information about the importance of the knowledge 

generated on campus, the possible barriers to the implementation of the KM, the 

diagnosis of the importance of the transfer of knowledge generated by the research 

projects and the alternatives for the solution of the barriers were gathered future 

research. In this way, the present work contributes to the improvement of the KM 

practices in the Institute studied. 

 

Keywords: Knowledge Management; Project management; Academic research; 

Knowledge Management of Research Projects; Management of Scientific Knowledge. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

Muitas instituições públicas de ensino possuem setores voltados para pesquisa e 

extensão, nestes setores muitos trabalhos, projetos e conhecimento são desenvolvidos, são 

criados, que podem dar origem a cursos capazes de oferecer um aprimoramento do 

conhecimento adquirido em sala de aula. 

Existem procedimentos que os professores e/ou demais agentes públicos da 

instituição devem seguir para implementar os projetos e os mesmos serem aprovados. 

Procedimentos que são encaminhados via edital pela administração geral da instituição. 

Nestes projetos, alunos são escolhidos para serem bolsistas de seus professores e/ou 

responsáveis pelos cursos, consequentemente, aprendem na prática o que estudaram na teoria 

em sala de aula. 

Apesar do cenário, de novos conhecimentos gerados, ser instigante e motivante, o 

mesmo sofre com o término dos projetos, pois quando chegam ao fim, todo o conhecimento 

gerado é mantido apenas entre os participantes, ou seja, não há uma estratégia, um método 

para gerir o conhecimento que estes projetos criam. Esta falta de gerenciamento do 

conhecimento gerado é o que a pesquisadora Dhamdhere (2015) observou em seu artigo 

quando diz “[...] que o conhecimento gerado nos institutos acadêmicos não é armazenado ou 

capturado adequadamente.” (DHAMDHERE, 2015, v. 16, p. 163, tradução nossa).  

Os projetos como um todo, suas fases e processos, são capazes de produzir uma 

grande quantidade de conhecimento chamado tácito, pois este é procedente da intuição e das 

experiências e análise de especialistas nos assuntos do projeto em curso, dos sucessos e 

fracassos nas atividades desempenhadas e das tomadas de decisões corretivas e preventivas. 

A partir do momento que se sabe onde adquirir conhecimento, é imprescindível saber 

o que fazer com o mesmo, como disseminá-lo e como utilizá-lo a favor da instituição e da 

sociedade. Disponibilizar o conhecimento tácito para todos os envolvidos no processo de 

produção é a atividade central da empresa criadora de conhecimento (NONAKA e 

TAKEUCHI, 2008). 

As empresas encontram na Gestão do Conhecimento subsídios capazes de auxiliá-las 

na transformação do conhecimento em uma fonte de vantagem competitiva (CARVALHO, 

2003). Pensando no instituo federal pesquisado, os conhecimentos gerados pelos projetos de 

pesquisas desenvolvidos por este, podem e devem ser gerenciados de maneira que qualquer 
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pessoa a qualquer tempo possa ter acesso aos conhecimentos criados, o que além de instigar a 

pesquisa e a produção de novos conhecimentos, gera a vantagem competitiva dos institutos 

federais que são órgãos públicos sem fins lucrativos. 

Desta forma, esta pesquisa busca relacionar a gestão de conhecimento com a gestão 

de projetos, diagnosticando a realidade quanto a estratégias de armazenamento e 

disseminação do conhecimento gerado pelos projetos de pesquisa, de forma que a qualquer 

momento e qualquer pessoa possa ter acesso a este conhecimento. 

 

1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

O Instituto Federal Fluminense tem como um de seus objetivos o incentivo a 

pesquisa, desta forma, alguns docentes realizam projetos de pesquisa relacionados aos cursos 

oferecidos no campus pesquisado. 

Entendendo a importância do armazenamento e da disseminação do conhecimento 

gerado pelos projetos de pesquisa desenvolvidos por professores da instituição, é que surge a 

ideia deste estudo. Muitos destes projetos possuem início, meio e fim, porém sem 

preocupação com o resultado gerado. 

Sabendo da importância do conhecimento na atual realidade que vivemos e, 

principalmente, da Gestão de Projetos como facilitador para a prática dos projetos realizados 

pelos docentes do campus do instituto estudo de caso, é possível chegar a seguinte situação 

problema: Qual a realidade da gestão do conhecimento gerado pelos projetos de pesquisa no 

Instituto Federal Fluminense, campus Cabo Frio? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

Esta pesquisa pretende diagnosticar e definir estratégias para gestão do conhecimento 

dos projetos de pesquisas de instituições de ensino público federal. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Detectar os aspectos críticos para a implementação da Gestão do Conhecimento 

em projetos de pesquisa; 
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 Diagnosticar a presença de possíveis metodologias de Gestão do Conhecimento 

que favoreçam a disseminação do conhecimento gerado pelos projetos de 

pesquisa; 

 Identificar os recursos necessários para a gestão do conhecimento gerado pelos 

projetos de pesquisa do Instituto Federal Fluminense, campus Cabo Frio. 

 

1.4 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

1 – Como as barreiras encontradas podem dificultar o processo de implantação das práticas da 

Gestão do Conhecimento nos projetos de pesquisa? 

2 – Como armazenar e compartilhar o conhecimento gerado pelos projetos de pesquisa 

realizados no Instituto Federal Fluminense, campus Cabo Frio? 

3 – Por que são necessários recursos para uma adequada gestão do conhecimento gerado pelos 

projetos de pesquisa desenvolvidos pelo Instituto Federal Fluminense, campus Cabo Frio? 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente vivemos a chamada era do conhecimento, onde o talento, o trabalhador 

do conhecimento é o diferencial de uma organização. No trabalho de Matos Júnior (2016) 

onde o autor buscou identificar o nível de maturidade em gestão do conhecimento das 

instituições de ensino superior (usando como estudo de caso a escola de administração da 

UFBA – Universidade Federal da Bahia), o mesmo reconhece a importância do conhecimento 

para atualidade servindo como diferencial competitivo devido a sua valorização e procura 

como fatores de produção. 

Mas para ocorrer esta vantagem competitiva é importante que a organização possua 

estrutura capaz de promover a transferência do conhecimento gerado por seus funcionários, 

proporcionando maior sucesso em suas iniciativas estratégicas. O método como o 

conhecimento é adquirido, utilizado e compartilhado, é primordial para que os projetos e 

programas sejam bem sucedidos. 

A presente pesquisa tem como relevância técnica a importância de se levantar a 

discussão quanto à possibilidade de elaborar procedimentos que propiciem a disseminação do 

conhecimento gerado pelos projetos de pesquisa, realizados na instituição de ensino público 

pesquisada, empregando a Gestão do Conhecimento aplicada a Gestão de Projetos. 
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Partindo desta ideia, este estudo torna-se relevante para a sociedade, pois com o 

armazenamento e compartilhamento adequados dos conhecimentos gerados pelos projetos de 

pesquisas elaborados pelo IFF, todo o meio acadêmico e a sociedade em geral pode ganhar ao 

ter acesso ao mesmo e poder utilizá-lo para o seu crescimento. Visto que o IFF, estudo de 

caso, é um órgão público de ensino, por similaridade a pesquisa pode permitir que os 

resultados sejam replicados para os demais órgãos públicos de ensino, trazendo uma 

contribuição mais efetiva dos projetos de pesquisa desenvolvidos para a sociedade como um 

todo. 

Além de contribuir para o curso de Mestrado em Sistemas de Gestão (MSG/UFF) 

trazendo pesquisas recentes, mais aprofundadas e pautadas no rigor metodológico em um 

tema que a academia pouco se aventurou buscar a fundo. 
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2. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

A pesquisa em questão realizou uma análise bibliométrica da produção científica 

existente nas bases de dados SCOPUS, SCIELO, banco de teses do departamento de 

Mestrado em Sistemas de Gestão da UFF, além de outros trabalhos científicos encontrados 

por meio do Google e do Portal CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior) – que possuem artigos tanto da base do SCOPUS e SCIELO quanto de 

outras. Todas estas ferramentas de armazenamento e compartilhamento de conhecimentos 

científicos ofereceram suporte para a elaboração deste trabalho e são reconhecidas e aceitas 

pela comunidade acadêmica. Abaixo será discriminado como ocorreu a pesquisa em cada 

base de dados. 

 

2.1 PESQUISA NA BASE DE DADOS SCOPUS 

  

Essa primeira busca serviu para fundamentar as definições de dados, informação, 

conhecimento e gestão do conhecimento; entender como acontece a gestão do conhecimento 

nas organizações em geral, como ocorre a transferência do conhecimento e sua importância 

para a atual realidade econômica. Além de encontrar estes mesmos fatores focados nas 

instituições de ensino, em especial, sobre o conhecimento científico que é o foco deste 

trabalho. Segue o passo a passo da primeira pesquisa realizada. 

No primeiro momento, a pesquisa realizada no site do SCOPUS utilizou as seguintes 

palavras “Knowledge Management and Project Management”, deixando selecionada a opção 

de campos com “Article Title, Abstract, Keyword”, teve como resultado 30.966 exemplares. 

Nota-se que o operador booleano utilizado foi o “and” (“e” em português). 

Após esta primeira tentativa, buscou-se refinar a pesquisa, limitando a mesma aos 

exemplares dos anos de 2011 até 2016, devido à necessidade de se manter atualizado quanto 

ao assunto abordado. 

Este segundo momento da pesquisa retornou um total de 11.916 documentos. Para a 

pesquisa investigou-se artigos devido a sua dinamicidade, importância e atualidade. Para tal, 

limitou-se o resultado da busca a “Article and Article Impress” na opção “Documents Type”. 

Este novo afunilamento gerou um total de 6.332 artigos. 

Dentre os artigos encontrados após a nova filtragem, estão áreas que não 

correspondem ao objetivo da pesquisa, que não conversam com o assunto pesquisado, 

portanto foram limitadas a diversas subáreas com exceção de: “Medicine; Business 
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Management and Accounting, Engineering; Environmental Science; Computer Science; 

Agricultural and Biological Sciences; Nursing; Earth and Planetary Sciences; Biochemistry, 

Genetics and Molecular Biology; Economics, Econometrics and Finance; Mathematics; 

Energy; Psychology; Health Professions; Chemical Engineering; Pharmacology, Toxicology 

and Pharmaceutics; Immunology and Microbiology; Chemistry; Materials Science; 

Neuroscience; Physics and Astronomy; Veterinary; Dentistry”. Após excluir estas subáreas, o 

resultado da pesquisa reduziu a 444 artigos de subáreas que podem contribuir para o trabalho. 

Objetivando uma melhor precisão, restringiu-se para artigos que tivessem 

estritamente as seguintes palavras-chaves: “Knowledge Management; Project Management; 

Education; Higher Education; Learning”. Com esta seleção, obteve-se um resultado de 87 

exemplares. Deste ponto em diante, iniciou-se a leitura dos títulos e resumos, o que sucedeu 

na escolha de 7 artigos dentre os 87 que podem contribuir para a pesquisa de forma efetiva. 

Desta maneira, o trabalho se mantém atualizado tanto em relação a recente visão da Gestão do 

Conhecimento, quanto do uso dela em Projetos de Pesquisa realizados por Instituições 

Públicas de Ensino Médio. 

Os artigos selecionados constam na tabela abaixo: 

 

ARTIGO ANO DE PUBLICAÇÃO 

Knowledge management system framework to support 

information distribution in project management. 

2016 

Exploring the function of online narratives to develop 

critical thinking and localization of knowledge in an 

international science program. 

2016 

Knowledge sharing mechanisms and techniques in 

project teams: Literature review, classification, and 

current trends 

2016 

Importance of knowledge management in the higher 

educational institutes. 

2015 

A Knowledge Sharing Model for Iranian Educational and 

Research Organizations. 

2015 

Gestão do conhecimento em projetos de simulação: um 

estudo bibliométrico. 

2015 

Applying knowledge management for school strategic 

planning. 

2013 

    Tabela 1 – Artigos da base de dados SCOPUS utilizados no primeiro momento da pesquisa. 

    Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

O segundo momento da pesquisa na base SCOPUS procurou-se aprofundar mais o 

estudo referente a gestão do conhecimento no meio acadêmico, que apesar deste interesse 

constar no primeiro momento, os resultados não foram satisfatórios, necessitando, desta 
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forma, uma busca mais focada. Assim, foi possível diagnosticar se há e qual a importância da 

gestão do conhecimento para com o conhecimento gerado nas instituições de ensino. 

Para atender este objetivo, foi realizada uma segunda pesquisa no site do SCOPUS 

com as seguintes palavras “Knowledge Management and Scientific Research”, deixando 

selecionada a opção de campos com “Article Title, Abstract, Keyword”. A pesquisa resultou 

em 6.936 exemplares. 

Após esta primeira tentativa, a busca limitou-se aos exemplares dos anos de 2011 até 

2017 devido à necessidade de se manter atualizado quanto ao assunto abordado. 

Sabendo que algumas áreas não correspondem com a área da pesquisa, gestão do 

conhecimento no meio acadêmico, foi utilizado o filtro da “subject area” para limitar algumas 

opções presentes e pertinentes ao assunto: “Social Sciences”, “Decision Sciences”, “Arts and 

Humanities”, “Multidisciplinary”, “Undefined”. Esse filtro gerou um resultado de 974 

documentos. 

No intuito de afilar a busca ao assunto de interesse, a pesquisa limitou-se aos artigos 

com as seguintes palavras presentes nos títulos: “Knowledge Management”, “Research”, 

“Knowledge”, “Education”, “Knowledge Transfer”, “Scientific Researchers”, “Knowledge 

Sharing”, “Scientific Knowledge”. Esta limitação obteve um resultado de 385 documentos. 

Após todos estes filtros, ainda havia uma opção que é muito importante para este 

processo de busca que é a palavra-chave – “keyword” – a qual, ou as quais podem estreitar a 

pesquisa para o assunto que realmente deseja-se encontrar. Dentre as opções de “keyword” 

apresentadas pelo SCOPUS, foram selecionadas: “Knowledge Management”, “Research”, 

“Knowledge”, “Education”, “Knowledge Transfer”, “Scientific Researchers”, “Knowledge 

Sharing”, “Scientific Knowledge”, “Knowledge-sharing”, “Students”, “Social Sciences”, 

“Tacit Knowledgement”, “Knowledge Creation”, “Project Management”, “Knowledge 

Management System”, “Knowledge Organization”, “Knowledge Exchange”, “Research And 

Development Management”, “Knowledge Creations”, “Organizational Culture”. Esta 

limitação gerou 82 documentos como resultado. 

A partir deste momento, inicia-se a leitura dos títulos e resumos. Através deste 

processo descartou-se artigos que não condiziam com o assunto pesquisado, gestão do 

conhecimento aplicada aos projetos de pesquisa, apesar de muitos deles retratarem a gestão do 

conhecimento no meio acadêmico, não focava nos projetos de pesquisa, por isso o descarte. 

Após a seleção dos artigos com informações consideradas relevantes para o trabalho, 

restaram apenas 3 documentos. São eles: 
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ARTIGO ANO DE PUBLICAÇÃO 

Linking Knowledge Creation and Environmental 

Education. 

2016 

Aplicabilidade das Práticas de Gestão do Conhecimento 

no Ambiente de Pesquisas Científicas. 

2015 

Risk management in scientific research: a proposal 

guided in Project Management Book of Knowledge and 

Failure Mode and Effects Analysis. 

2013 

    Tabela 2 – Artigos da base de dados SCOPUS utilizados no segundo momento da pesquisa. 

    Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Pensando em atualizar a pesquisa bibliográfica, uma terceira consulta  foi realizada 

no mesmo endereço eletrônico (SCOPUS) e com as mesmas palavras-chaves acima 

(“Knowledge Management and Scientific Research”), gerando um total de 154 artigos. Os 

mesmos passos, acima descritos, foram seguidos até alcançar 30 artigos. A partir deste 

momento iniciou-se o processo de leitura e análise dos títulos e resumos dos mesmos. Desta 

forma reduziu-se para 4 artigos, são eles: 

 

ARTIGO ANO DE PUBLICAÇÃO 

The importance of pro-social behavior for the breadth 

and depth of knowledge transfer activities: An analysis 

of Italian academic scientists. 

2017 

Exploring scientific productivity and transfer activities: 

Evidence from Argentinean ICT research groups. 

2017 

Factors that affect scientists' knowledge sharing 

behavior in health and life sciences research 

communities: Differences between explicit and implicit 

knowledge. 

2017 

Capturing Knowledge from Research Projects: From 

Project Reports to Storytelling. 

2016 

    Tabela 3 – Artigos da base de dados SCOPUS utilizados no terceiro momento da pesquisa. 

    Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

2.2 PESQUISA NO BANCO DE DADOS DA SCIELO 

 

Com o mesmo interesse da busca realizada no site SCOPUS, uma primeira tentativa 

foi realizada no site da SciELO, pois este é focado para o meio acadêmico Latino-americano, 

onde trabalhos com o mesmo foco podem ser encontrados, além de possuírem realidades 

próximas ao do Brasil, pais onde o instituto federal pesquisado está situado. 

Assim, neste primeiro momento, foram realizadas duas pesquisas no site do banco de 

dados da SciELO. Na primeira utilizaram-se as palavras-chaves “Gestão do Conhecimento e 
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Gestão de Projetos”, tendo como resultado 11 publicações. Dos 11 resultados, 7 eram do 

período de 2013 a 2015, que foi o primeiro filtro selecionado, pois eram as únicas opções no 

filtro “Ano de Publicação”. A partir deste momento iniciou-se a leitura dos títulos, a partir dos 

quais foram extraídos dois artigos, os demais não possuem interesse para a pesquisa. Após a 

leitura dos resumos dos dois artigos selecionados, um dos artigos foi descartado por 

apresentar um objetivo diferente do proposto por esta pesquisa. Apesar de abordar a Gestão 

do Conhecimento, o artigo focava na valoração de patentes, o que não é o objetivo do 

presente estudo. 

A segunda busca foi realizada com a seguinte informação: “Gestão do Conhecimento 

e Instituição de Ensino”. A busca trouxe 18 resultados, destes foram selecionados apenas os 

mais recentes, 2011, 2013, 2014 e 2015, gerando um resultado de 12 publicações. A partir 

deste ponto, a leitura dos títulos e resumos resultou em apenas um artigo. Os demais foram 

descartados por não apresentarem correlação com o assunto abordado pela pesquisa. O artigo 

escolhido trata justamente do conhecimento gerado pelas pesquisas e como armazenar e 

compartilhar o mesmo. 

Em um segundo momento, pesquisando apenas por “Gestão do Conhecimento”, 

encontrou-se 1.058 publicações. Com o filtro “Ano de Publicação”, limitado para o período 

de 2011 até 2016, trouxe como resposta 618 publicações. Por ainda apresentar um grande 

número de publicações, foi utilizado o filtro de “Áreas Temáticas” da SciELO, limitando para 

Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Multidisciplinar. Este filtro gerou 347 

resultados. Depois utilizou-se o filtro de “Áreas Temáticas” da Wos limitando para 

Gerenciamento, Educação e Pesquisa Educacional, Ciência da Informação e Biblioteconomia, 

Humanidades Multidisciplinar, Administração Pública, Ciências Multidisciplinares, o que 

reduziu o resultado anterior para 218. Para reduzir um pouco mais, foi utilizado o filtro de 

“Tipo de Publicação” selecionando apenas Artigos e Artigos de revisão, esta limitação gerou 

209 resultados. 

Buscou-se no filtro “Periódico”, as revistas com nomes relacionados a Educação e 

Administração Pública, a única que não condiz com esta escolha foi a INOVAR, por 

apresentar inovações de variados seguimentos. Este último filtro gerou 60 resultados. A partir 

deste momento, a leitura dos títulos e resumos reduziu o resultado para 6 publicações. Destas, 

apenas duas foram extraídas, pois ao ler a introdução destes 6 artigos, constatou-se que os 

outros quatro artigos não abordavam o assunto de interesse da pesquisa, criação do 

conhecimento, gestão do conhecimento na administração pública, métodos de gestão do 
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conhecimento, disseminação do conhecimento científico e facilidades e/ou barreiras para 

introdução das práticas de GC. 

Abaixo estão os quatro artigos, organizados conforme os três momentos de pesquisa, 

encontrados nos processos de busca relatados anteriormente: 

 

ARTIGO ANO DE PUBLICAÇÃO 

Análise do impacto dos projetos de interação entre a 

UFRGS e a PETROBRAS. 

2015 

Processos de aprendizagem, competências aprendidas, 

funcionamento, compartilhamento e armazenagem de 

conhecimentos em grupos de pesquisa. 

2011 

A gestão do conhecimento na administração pública 

municipal em Curitiba com a aplicação do método OKA 

— Organizational Knowledge Assessment. 

2014 

Gestão da informação e a importância do uso de fontes de 

informação para geração de conhecimento. 

2014 

    Tabela 4 – Artigos da base de dados SciELO utilizados no primeiro e segundo momento da pesquisa. 

    Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

No mesmo momento da pesquisa por “Gestão do Conhecimento e Instituição de 

Ensino”, dois artigos, que apareceram na primeira tela de resultado da busca, sem impor 

nenhum filtro, chamaram a atenção pelo título apresentado. Ao ler o resumo e parte da 

introdução de ambos, verificou-se a importância da informação contida nestes, por tratarem 

de Gestão do Conhecimento, práticas, identificar as dificuldades e os recursos necessários 

para a implantação da Gestão do Conhecimento, transformação de conhecimento tácito em 

explícito e etc, além de abordar o meio acadêmico. São eles: 

 

ARTIGO ANO DE PUBLICAÇÃO 

Comunicação científica e gestão do conhecimento: 

enlaces conceituais para a fundamentação da gestão do 

conhecimento científico no contexto de universidades. 

2007 

A gestão do conhecimento como técnica de controle: uma 

abordagem crítica da conversão do conhecimento tácito 

em explícito. 

2008 

    Tabela 5 – Artigos da base de dados SciELO utilizados no terceiro momento da pesquisa. 

    Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Visto que o resultado da pesquisa realizada no site da base de dados da SciELO não 

apresentou resultados tão atuais, entendeu-se ser importante realizar um terceiro momento da 

pesquisa para tentar encontrar artigos sobre os mesmos assuntos, porém mais atualizados. 
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Para tal, algumas tentativas, com palavras-chaves já utilizadas anteriormente, foram 

realizadas, como descritas abaixo. 

A primeira tentativa executada reuniu as palavras- chaves “Gestão do Conhecimento 

e Pesquisa Acadêmica”, estas palavras-chaves não foram utilizadas anteriormente na pesquisa 

realizada neste site (SciELO), por isso o interesse neste novo momento. O resultado 

encontrado foi de 16 artigos com estas palavras-chaves. Para a pesquisa se tornar mais atual, 

foi selecionado apenas o ano de 2017 no filtro “Ano de Publicação”, reunindo apenas um 

artigo com estas características. Mesmo com esse resultado, o assunto do artigo obtido não 

condiz com os objetivos deste estudo. 

Partindo para a segunda tentativa, utilizou-se “Gestão do Conhecimento e 

Conhecimento Científico” como palavras-chaves, as quais também não haviam sido utilizadas 

anteriormente. Estas palavras resultaram um total de 100 artigos. Ao selecionar apenas as 

publicações de 2017, o total passou a ser 9. Destes 9 artigos nenhum estava em concordância 

com os objetivos desta dissertação. 

Na terceira tentativa, fez-se uso das palavras-chaves “Gestão do Conhecimento e 

Instituição de Ensino”, encontrando 21 documentos. Verificando o filtro “Ano de Publicação” 

foi possível perceber que não havia nenhum artigo com estas palavras-chaves publicado no 

ano de 2017, apenas 2 no ano de 2016, anos anteriores não foram marcados, pois o intuito é 

buscar informações mais atualizadas. 

Já a quarta e última tentativa, foi utilizado “Gestão do Conhecimento e Gestão de 

Projetos” como palavras-chaves, obtendo um total de 94 artigos. Destes, foram selecionados 

apenas 11 ao filtrar pelo ano de 2017, na opção “Ano de Publicação”. Ao ler os títulos e 

resumos destes, um artigo foi diagnosticado com informação coerente aos objetivos deste 

estudo. 

 

ARTIGO ANO DE PUBLICAÇÃO 

Determinantes do compartilhamento do conhecimento 

visando a cooperação internacional em ciência e 

tecnologia no Brasil. 

2017 

     Tabela 6 – Artigo da base de dados SciELO utilizado no quarto momento da pesquisa. 

     Fonte: Elaborada pelo autor. 
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2.3 PESQUISA NA BASE DE DADOS CAPES 

 

Mesmo sabendo que nesta base de dados existem artigos e outros documentos 

presentes nas bases anteriores, é importante realizar esta pesquisa pelo fato de ter deixado de 

encontrar algum destes artigos tanto no SCOPUS quanto no SciELO. 

Esta ferramenta de busca não possui a mesma qualidade que as anteriormente 

citadas, nesta base, apesar de agregar ambas, a pouca opção de filtro dificulta a pesquisa e 

resulta em uma grande quantidade de documentos para serem analisados. 

Porém, mesmo com esta dificuldade, a pesquisa foi executada. Para tal empregou-se 

as seguintes palavras na busca avançada (esta oferece a oportunidade de inserir duas ou mais 

palavras) “Gestão de Projetos e Gestão do Conhecimento”, e optou-se como tipo de material 

“Artigos”, por entender que são fonte de informações mais atualizadas, com boas 

fundamentações e práticas comprovadas. Desta pesquisa obteve-se 1.890 documentos. 

Após este primeiro passo, delimitou-se para publicações mais recentes, entre 2010 

até 2016, e desta forma o resultado restringiu para 922 publicações. 

Depois depurou-se a pesquisa por tópicos escolhendo apenas: “Education”, 

“Management”, “Science/Operations Research”, “Gestão do Conhecimento”, “Project 

Management”, “Knowledge Management”, “Latin America”, “Brazil”. Deste novo filtro 

resultaram 229 documentos. 

Deste ponto em diante, alguns artigos foram descartados, pois não condiziam com o 

intuito da pesquisa pela leitura dos títulos, restando 30 artigos para leitura do resumo. Da 

leitura do resumo destes que restaram, foi possível selecionar 3, pois apresentavam 

informações relevantes sobre a Gestão do Conhecimento em si, o que é, como acontece, as 

dificuldades encontradas, tudo isto de forma prática, além de abordar a Gestão de Projetos que 

é o assunto que fornece ferramentas para a aplicação da Gestão do Conhecimento em projetos 

de pesquisa. São eles: 

 

ARTIGO ANO DE PUBLICAÇÃO 

Administração da Informação: fundamentos e práticas 

para uma nova gestão do conhecimento. 

2017 

 Gestão do conhecimento em organizações orientadas 

para projetos. 

2015 

 Modelo para construção de base de conhecimentos 

sobre projetos suportados por ferramentas 

colaborativas. 

2012 

    Tabela 7 – Artigos da base de dados CAPES utilizados no primeiro momento da pesquisa. 

    Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Partindo para uma segunda busca, agora dentre as teses e dissertações disponíveis no 

banco de dados da CAPES (Sucupira), a pesquisa teve início com os termos e respectivo 

conector: “Gestão do Conhecimento e Pesquisa Acadêmica”. Desta busca resultou um total de 

986.075 arquivos, dentre teses e dissertações. 

Após este resultado, foram selecionadas somente as dissertações, por acreditar que 

sejam pesquisas sem muito aprofundamento, mas com conteúdo necessário para o presente 

estudo. Deste filtro restaram apenas 695.611 dissertações. O segundo filtro escolhido foi o 

ano de defesa, 2011 até 2016, pois desta forma espera-se que a pesquisa obtenha resultados 

com informações mais atualizadas. Este novo filtro reduziu o número de dissertações para 

272.877. 

Com o próximo filtro, “Grande Área de Conhecimento”, a pesquisa procurou 

alcançar áreas afins com o objetivo do presente estudo e, para isto, foram selecionadas as 

seguintes áreas: Ciências Humanas; Ciências Sociais Aplicadas; Multidisciplinar. Desta 

seleção resultou um total de 109.366 dissertações. Tentado reduzir o resultado, partiu-se para 

o filtro Área de Conhecimento, que são subáreas de cada grande área acima citada. Foram 

selecionadas as seguintes áreas: Administração Pública; Educação; Ensino; Interdisciplinar; 

Planejamento Educacional; Políticas Públicas. Com este novo filtro o resultado da pesquisa 

reduziu para 10.797 dissertações. 

Ainda na busca por um quantitativo menor do resultado da pesquisa, no filtro Área 

de Avaliação, foram selecionados os seguintes termos: Administração Pública e de Empresas, 

Ciências Contábeis e Turismo; Educação; Ensino; Interdisciplinar. Neste momento, obteve-se 

um resultado de 10.786 dissertações. Refinando ainda mais a pesquisa, utilizou-se o filtro 

Área de Concentração, pensando em focar cada vez mais no objetivo desta pesquisa baseado 

nos termos apresentados no início da mesma. Neste filtro foram selecionadas as seguintes 

áreas: Administração Pública; Administração Pública e Governança; Administração Pública e 

Políticas Públicas; Alfabetização Científica e Tecnológica; Educação; Ensino; Políticas 

Públicas e Administração da Educação Brasileira. Com este filtro a pesquisa reduziu seu 

resultado para 402 dissertações. 

A partir deste momento, apesar do quantitativo de dissertações ainda ser grande, 

partiu-se para leitura dos títulos e resumos. Ao encontrar um título próximo ao intuito desta 

pesquisa, GC e Pesquisas Acadêmicas, parte-se para a leitura do resumo. Com este processo 

foi possível encontrar 4 dissertações com informações que podem agregar ao presente 

trabalho, porém apenas duas estavam disponíveis para leitura completa e download. Abaixo 
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está o quadro com as 4 dissertações, sendo as duas primeiras as únicas que possuem acesso 

via internet. 

 

ARTIGO ANO DE PUBLICAÇÃO 

Identificação do nível de maturidade em gestão do 

conhecimento das instituições de ensino superior: uma 

avaliação da escola de administração da UFBA. 

2016 

Ensino médio politécnico: relação entre a pesquisa e o 

professor pesquisador. 

2015 

As repercussões do programa institucional de bolsa a 

iniciação à docência do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano para a 

formação inicial do docente. 

2016 

Comunicação, interação e aprendizagem: o fórum de 

discussão como estratégia de ensino. 

2016 

    Tabela 8 – Dissertações da base de dados CAPES (Sucupira) utilizadas no segundo momento da pesquisa. 

    Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

2.4 PESQUISA NO SITE GOOGLE 

 

Antes do acesso as bases de dados acima citadas, iniciou-se a pesquisa referente ao 

assunto da Gestão do Conhecimento em abril de 2016, por intermédio do site de pesquisa 

Google, onde encontrei artigos de periódicos que fazem parte do banco de dados do SCOPUS 

e da SciELO, além de outros periódicos que não constam nestas bases de dados, mas que 

possuem informações relevantes para a pesquisa e que fizeram parte do projeto inicial da 

mesma. 

Durante estas pesquisas aleatórias, a busca deparou-se com um site que possui uma 

rede social para pesquisadores do mundo todo, onde os mesmos podem compartilhar suas 

experiências, publicações e novos projetos. Este site é chamado Researchgate, nele os 

usuários podem solicitar textos completos diretamente aos autores ou até mesmo realizar 

download, no caso dos textos livres. Podem também fazer comentários sobre os textos e 

recomendá-los. 

Mais a frente, em meados de setembro, a pesquisar passou a ser por Gestão do 

Conhecimento aplicada a Gestão de Projetos, para entender melhor sobre esta relação e 

encontrar o significado de Projetos. Além de deparar com artigos das bases mais conhecidas, 

algumas dissertações e teses de outras universidades, federais e particulares nacionais foram 

localizadas. Como, por exemplo, a tese encontrada no site da PUC (Silveira, Iclécia. UM 

MODELO PARA CAPACITAÇÃO DOS INSTRUTORES DO SISTEMA CAD PARA 
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VESTUÁRIO E DOS MODELISTAS, COM FOCO NA GESTÃO DO CONHECIMENTO, 

2011) que contribuiu para a construção do item que aborda a gestão do conhecimento nas 

organizações e sua importância. 

Outra dissertação importante, que também foi encontrada na pesquisa do site Google, 

foi a de José Nivaldo Balbino, da Universidade Federal do Paraná (O ESTÁGIO DE 

DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NOS INSTITUTOS 

FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2015). Esta contribuiu para 

fundamentar o capítulo que aborda a gestão do conhecimento nos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia. Além desta, a dissertação de Daniel Alexandre Moreira, da 

Universidade Federal de Belo Horizonte (Teoria e prática em gestão do conhecimento: 

Pesquisa exploratória sobre consultoria em gestão do conhecimento no Brasil, 2005), 

contribui para a relativização da gestão do conhecimento no âmbito nacional, já que até então 

os artigos encontrados eram de âmbito internacional. 

Por intermédio deste site de pesquisa informal, também foi possível encontrar artigos 

que serviram de referências para outros encontrados no SCOPUS e/ou SciELO. 

 

2.5 TABELA DE RESUMO DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

BASE DE DADOS SCOPUS 

PALAVRA-CHAVE QUANTITATIVO 

PRIMEITO MOMENTO 

Knowledge Management and Project Management 30.966 – artigos 

SEGUNDO MOMENTO 

Knowledge Management and Scientific Research 6.936 – artigos 

TERCEIRO MOMENTO 

Knowledge Management and Scientific Research 7.690 – artigos 

BASE DE DADOS SciELO 

PALAVRA-CHAVE QUANTITATIVO 

PRIMEITO MOMENTO 

Gestão do Conhecimento e Gestão de Projetos 11 – artigos 

Gestão do Conhecimento e Instituição de Ensino 18 – artigos 

SEGUNDO MOMENTO 

Gestão do Conhecimento 1.058 – artigos 
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TERCEIRO MOMENTO 

Gestão do Conhecimento e Pesquisa Acadêmica 16 – artigos 

Gestão do Conhecimento e Conhecimento Científico 100 – artigos 

Gestão do Conhecimento e Instituição de Ensino 21 - artigos 

Gestão do Conhecimento e Gestão de Projetos 94 – artigos 

BASE DE DADOS CAPES 

PALAVRA-CHAVE QUANTITATIVO 

PRIMEIRO MOMENTO 

Gestão de Projetos e Gestão do Conhecimento 1.890 – artigos 

SEGUNDO MOMENTO 

Gestão do Conhecimento e Pesquisa Acadêmica 986.075 – Dissertações e Teses 

695.611 - Dissertações 

BASE DE DADOS GOOGLE 

PALAVRA-CHAVE QUANTITATIVO 

Gestão do Conhecimento Nesta base de dados não foi 

feita seleção mais restrita, isto 

é, utilizando filtros. Ao solicitar 

a pesquisa com a palavra chave 

indicada, os artigos que 

apareciam na primeira página 

da pesquisa eram abertos para 

leitura do resumo e introdução. 

Assim foi feita a escolha destes 

para utilização nesta pesquisa. 

Gestão de Projetos 

Gestão do Conhecimento e Gestão de Projetos 

Gestão do Conhecimento e Pesquisa Acadêmica 

Gestão do Conhecimento e Conhecimento Científico 

Gestão do Conhecimento e Projetos de Pesquisa 

    Tabela 9 – Palavras-chaves utilizadas em diversos momentos da pesquisa bibliográfica nas diversas bases de  

    dados que serviram de fundamentação para este estudo. 

    Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para estas buscas realizadas nos banco de dados discriminados acima foi utilizado 

apenas o operador booleano “e” nos sites de busca nacionais e “and” nos internacionais. O 

autor entende que o booleano “ou” pode contribuir para o aparecimento de artigos que não 

possuam informações pertinentes ao assunto pesquisado, Gestão do Conhecimento aplicado a 

projetos de pesquisa acadêmica, já que este proporciona a exibição de artigos que possuam 

uma palavra chave ou a outra palavra chave digitada. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 A ERA DO CONHECIMENTO 

 

A sociedade já passou por diversas revoluções (MOREIRA, 2005), mecanização; 

força a vapor e ferrovias; energia elétrica e engenharia pesada; produção em massa, fordismo; 

e, por último e mais atual, as tecnologias da informação, os microprocessadores, que são 

peças fundamentais para a nova era da informação ou conhecimento, como denominam 

alguns autores. 

Nos anos 80, as atividades relacionadas com a informação sofreram um crescimento 

acelerado. Neste momento, emerge uma nova sociedade assentada na informação. Enquanto 

na era industrial o capital era o recurso de soberania que se destacava, na sociedade 

emergente, a informação é quem assume este papel de destaque. 

Portanto, o poder não está mais nas mãos de quem apenas dispõe de dinheiro, mas 

também, de quem for capaz de compartilhar informação, como Drucker (1993, p. 16) afirma 

em sua obra: “O recurso econômico básico – ‘os meios de produção’, para usar uma expressão 

dos economistas – não é mais o capital, nem os recursos naturais (a ‘terra’ dos economistas), 

nem a ‘mão-de-obra’. Ele é e será o conhecimento”. 

Muitos autores confundem os termos dado, informação e conhecimento como se 

fossem as mesmas coisas, porém pode-se dizer que apesar de não serem iguais, eles estão 

relacionados. 

Muitas empresas e até mesmo organizações públicas, sofrem com a falta de 

discernimento entre estes termos, como pode ser visto na fala de Ferreira (2003) 

 

 

O sucesso ou fracasso organizacional muitas vezes pode depender de se saber de 

qual deles precisamos, com qual deles contamos e o que podemos ou não fazer com 

cada um deles. Entender o que são esses três elementos e como passar de um para 

outro é essencial para a realização bem-sucedida do trabalho ligado ao 

conhecimento. (FERREIRA, 2003, p. 25) 

 

 

3.1.1  DADOS 

 

Ao buscar o significado de dados, encontra-se a resposta de que são códigos que 

compõem a matéria prima da informação, ou seja, é a informação que ainda não foi tratada. 

Os dados correspondem a um ou mais significados que sozinhos não podem difundir uma 
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mensagem ou reproduzir algum conhecimento. Como diz Gattoni (2004, p. 26) “Os dados não 

necessitam estar vinculados a um contexto específico, sendo apenas a representação de algo 

que ocorre na realidade”. 

Pensando de forma genérica, um dado pode ser compreendido como um 

acontecimento qualquer, uma notícia, números e outros, que não podem contribuir para uma 

tomada de decisão, como pode ser certificado por Davenport e Prusak (1998)  

 

 

Dados descrevem apenas parte daquilo que aconteceu; não fornecem julgamento 

nem interpretação e nem qualquer base sustentável para a tomada de ação. Embora a 

matéria-prima do processo decisório possa incluir dados, eles não podem dizer o que 

fazer. Dados nada dizem sobre a própria importância ou irrelevância. Porem, os 

dados são importantes para as organizações – em grande medida, certamente, porque 

são matéria-prima essenciais para a criação da informação. (DAVENPORT e 

PRUSAK, 1998, p. 3) 

 

 

Quando um turista chega para se hospedar, esse serviço pode ser considerado um 

dado, pois ele se tornará estatística para a quantidade de hóspedes do local, o consumo é outro 

dado, porém este dado sozinho não favorece uma tomada de decisão, não responde o porquê 

ele decidiu se hospedar naquele hotel, nem se pretende ficar por muito tempo. Não 

conseguem responder por si só, se a administração do hotel está no caminho certo ou 

necessita rever seus métodos. De acordo com Azevedo et al (2006, p. 3), “dados são fatos que 

não tem significado próprio, formam um conjunto discreto, objetivo de fatos sobre 

determinados eventos”. 

Até pouco tempo atrás, as empresas possuíam um setor denominado Centro de 

Processamento de Dados (CPD) que nada mais eram do que setores responsáveis por 

armazenar dados, este foi o início da informatização das empresas. Segundo Teixeira Filho 

(2000, p. 21), “durante as primeiras décadas da informática, a ênfase foi em gerenciar dados. 

A tecnologia, as ferramentas, os métodos, os sistemas e as abordagens sempre enfatizaram os 

dados”. Os responsáveis por estes setores, normalmente eram pessoas formadas na área da 

tecnologia da informação (informática), capazes de receber, armazenar e dispor os dados à 

medida que fossem solicitados. Estes dados não eram tratados, apenas armazenados para 

futura utilização, e imaginava-se que quanto mais dados tivesse, mais fácil seria a tomada de 

decisão. 

Apesar da importância que o dado possui para muitas empresas, o que não se sabia 

na época é que o dado por si só é incapaz de demonstrar sua importância ou ineficácia. Para 

que o dado se torne importante é necessário que haja uma gestão eficiente do mesmo, assim 

ele se torna matéria-prima para criação da informação. 
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3.1.2  INFORMAÇÃO 

 

Ao contrário do dado, a informação possui significado, segundo Peter Drucker 

(1999, p.32), informações são “dados interpretados, dotados de relevância e propósito”. A 

informação, que pode ser tangível (revistas, fotos, livros e outros) ou intangível (discurso, 

conversa e outros), possui o intuito de informar, de modo que faça diferença para o receptor 

contribuir para sua reavaliação do que está vendo, lendo ou ouvindo, sempre dando 

oportunidade do receptor mudar sua compreensão ou insight. 

Para fundamentar o parágrafo anterior, segue uma passagem da obra de Carvalho e 

Tavares (2001): 

 

 

Tendemos a considerar que informação é como um coletivo de dados. Não é. Um 

conjunto de dados somente irá constituir uma informação se, para o indivíduo que o 

recebe, possuir algum significado, o qual é determinado pelo próprio contexto em 

que aquela pessoa se insere. (CARVALHO e TAVARES, 2001, p. 5) 

 

 

A partir do momento que o dado ganha “relevância e propósito”, ele passa a ser um 

instrumento para gestores nas tomadas de decisões, ou seja, “informação é o dado trabalhado 

que permite ao executivo tomar decisões" (Oliveira, 1992, p. 34). Desta forma, é perceptível a 

relação íntima existente entre a informação e a tomada de decisão, o que fica claro na 

passagem de Almeida (1999, p. 307) "o conceito de informação está vinculado a uma 

mudança de estado a respeito do evento. Assim, a informação configura-se como um 

conhecimento disponível, para uso imediato, que permite orientar a ação." (ALMEIDA, 1999, 

p. 307). 

Assim como a informação pode contribuir para uma tomada de decisão, ela pode ser 

insignificante também, isto porque ela depende do receptor para ter ou não valor. Como 

observou-se, o dado por si só não possui valor, a informação sim, mas depende de quem a 

recebe, quem fará uso da mesma, do receptor para entendê-la. Outra definição que se 

aproxima do que foi dito anteriormente é explicada por Rosini e Palmisano (2003) quando 

alegam que a informação é um dado disposto de maneira que facilita o entendimento e o uso 

por uma pessoa. 

Pode-se dizer que a informação é uma visão pessoal sobre um dado ou conjunto de 

dados, as relações percebidas associam ao dado um significado próprio, na medida em que 

são únicas para cada pessoa, pois se sujeitam a suas capacidades e experiências anteriores. De 

acordo com a obra de Azevedo et al (2006), é coerente dizer que informação é decorrência da 
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devida análise, comparação, classificação e relação entre outros dados, ou seja, atribuição de 

significado, que contribuem para escolhas de novas estratégias e para melhor compreensão do 

objeto estudado. 

Essa análise permite dizer que a informação está diretamente relacionada ao 

conhecimento, pois a partir desta, que ele surge. Baseado no pensamento de Alter (1992, 

p.81), pode-se afirmar que conhecimento "é a combinação de instintos, ideias, regras e 

procedimentos que guiam ações e decisões." O mesmo autor (ALTER, 1992) explica, ainda, 

que dados são selecionados, editados e manipulados para produzir informação. A 

transformação de dados em informação é fundamentada em conhecimento acumulado sobre 

como editar, selecionar e manipular dados para serem úteis em uma determinada situação. 

 

3.1.3  CONHECIMENTO 

 

Alguns estudiosos do assunto alegam que o conhecimento é um dado transformado 

em informação por meio de métodos específicos, e posteriormente, por intermédio do 

processo de aprendizagem, alcança o conhecimento. O autor Jayme Teixeira Filho (2000) 

explica melhor ao afirmar: 

 

 

Podemos pensar em informação como sendo dado que faz sentido, que faz diferença. 

Mas o conhecimento seria então um conjunto formado por experiências, valores, 

informação de contexto e – por que não? – criatividade aplicada e avaliação de 

novas experiências e informações. (FILHO, Jayme T., 2000, p. 17) 

 

 

O mais importante é que esse conhecimento pertence às pessoas, está presente na 

complexidade e imprevisibilidade humana e é entregue através de meios organizados, tais 

como livros, documentos e contatos pessoais, que vão desde conversas até relações de 

aprendizado. A passagem dos autores Braun e Muller (2014, p. 988-989) ratifica o que foi 

exposto no parágrafo anterior: 

 

 

O conhecimento é resultado de uma ação, um produto em movimento contínuo, 

como um ciclo que se reinicia no momento de apropriação da informação, pela 

interação da pessoa com a informação. O que diferencia a informação do 

conhecimento é que o fator humano interage sobre a informação, potencializa e gera 

o conhecimento por meio da interpretação e do desenvolvimento de habilidades e 

competências humanas à informação, pois o conhecimento é uma produção, uma 

interpretação elaborada da informação recebida, que acrescenta e agrega um novo 

valor à informação. (BRAUN & MULLER, 2014, p. 988-989) 
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É importante lembrar, também, quando se fala em conhecimento, da experiência que 

se desenvolve ao longo do tempo. Essa experiência que é adquirida em toda sua vida e/ou 

carreira profissional é capaz de proporcionar uma perspectiva histórica de olhar e entender 

novas situações, permitindo reflexões sobre o mesmo assunto com perspectivas e olhares 

diferentes, cada vez que é analisado (CARVALHO & TAVARES, 2001). 

Portanto pode-se dizer que quando o conhecimento é proveniente da experiência, 

seja de vida ou profissional, “reconhece padrões que para nós são familiares, podendo fazer 

inter-relações entre o que está acontecendo agora e aquilo que antes aconteceu” 

(DAVENPORT & PRUSAK, 1998, p. 9). Aqui, pode ser visto um dos componentes básicos, 

a experiência, que de acordo com os autores citados anteriormente, é importante refletir sobre 

estes componentes (experiência, verdade fundamental, complexidade, discernimento, normas 

práticas e intuição e valores e crenças) para um melhor entendimento do conceito de 

conhecimento. 

O segundo componente é a verdade fundamental, que para Davenport e Prusak 

(1998, p. 10) “significa saber o que realmente funciona e o que não funciona”. 

Já o terceiro, que é a complexidade, os autores (DAVENPORT & PRUSAK, 1998, p. 

11) afirmam que “a importância da experiência e da verdade fundamental no conhecimento é 

indicar a capacidade do conhecimento de lidar com a complexidade. Conhecimento não é uma 

estrutura rígida que exclui aquilo que não se encaixa [...]”. 

Quanto ao quarto componente, discernimento, os autores declaram que o 

conhecimento “[...] pode julgar novas situações e informações à luz daquilo que já é 

conhecido, e julgar a si mesmo e se aprimorar em resposta a novas situações e informações” 

(DAVENPORT & PRUSAK, 1998, p. 12). Enquanto as normas práticas e intuição, que são o 

quinto componente, significam para os autores (DAVENPORT & PRUSAK, 1998, p. 13) 

“[...] atalhos para soluções de novos problemas que relembram problemas previamente 

solucionados por trabalhadores experientes. Os dotados de conhecimento enxergam padrões 

conhecidos em situações novas e podem responder de forma apropriada”. 

Como o capital humano é o foco do conhecimento, não pode abster-se de incluir os 

valores e crenças, sexto e último componente básico do conhecimento de acordo com 

Davenport e Prusak (1998), numa discussão sobre o conhecimento. Estes valores e crenças 

dos indivíduos “[...] são partes integrantes do conhecimento, pois determinam, em grande 

medida, aquilo que o conhecedor vê, absorve e conclui a partir de suas observações” 

(DAVENPORT & PRUSAK, 1998, p. 14). 
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Resumindo essa análise pormenorizada feita pelos autores, estes definem o 

conhecimento como 

 

 

[...] uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informações contextuais 

e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a avaliação e 

incorporação de novas experiências e informações. O conhecimento tem origem e é 

aplicado a mente dos conhecedores. (DAVENPORT & PRUSAK, 1998, p. 6) 

 

 

O poder do conhecimento está na sua capacidade transformadora, ele é capaz de 

contribuir para a tomada de decisão de uma empresa, de forma a mudar toda sua estrutura, 

ponto de vista e foco, para que o objetivo maior, que é o destaque no meio da competição de 

mercado, seja alcançado. Corroborando com o que foi mencionado anteriormente, o autor 

Teixeira Filho (2000, p. 23) concluiu em sua revisão da literatura que “as empresas tendem a 

se diferenciar pelo que elas sabem e pela forma como conseguem usar esse conhecimento”. 

Assim como afirma Davenport e Prusak (1998, p. XV) “cada vez mais, líderes e consultores 

de empresas falam do conhecimento como o principal ativo das organizações e como a chave 

da vantagem competitiva sustentável”. Desta forma, fica evidente a importância do 

conhecimento para a nova era que o mercado mundial vive. 

  

Gerando o conhecimento 

 

Os autores Davenport e Prusak (1998) acreditam que o conhecimento pode ser 

gerado de cinco maneiras distintas: aquisição, recursos dedicados, fusão, adaptação e rede do 

conhecimento. 

1) Aquisição: diz respeito ao conhecimento adquirido pela organização, não importa 

como, pode ser por meio da contratação de profissionais que possuam este 

conhecimento (principalmente se for de uma empresa concorrente) ou aquisição de 

uma organização. Também pode ser conseguido por meio de aluguel ao contratar 

consultores, pois mesmo que fiquem pouco tempo na empresa, deixarão seu 

conhecimento na mesma; 

2) Recursos dedicados: a criação de grupos e/ou departamentos especializados em 

produzir novos conhecimentos e novos métodos de produção, com recursos 

dirigidos para a inovação é uma forma de criar novos conhecimentos. Um bom 

exemplo são as bibliotecas corporativas; 
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3) Fusão: neste processo, os autores acreditam que a diferença pode contribuir para o 

surgimento de novos conhecimentos. Eles alegam que o “caos criativo” é 

importante para a geração de conhecimento. Este caos se resume a unir 

colaboradores com diferentes perspectivas, formações, crenças, qualquer 

característica que possa impactar o ponto de vista do outro, buscando a 

“diversidade cognitiva”; 

4) Adaptação: esta se resume pela seguinte frase dos autores – “Adaptação ou morte” 

– pois, as empresas que se adaptam as novas realidades do mercado, evoluem e 

para isto é necessário à criação de novos conhecimentos; 

5) Rede de conhecimento: são redes informais e auto-organizadas que trocam 

conhecimento entre elas o que acaba gerando novos conhecimentos. Aqui já é, 

fortemente, perceptível a necessidade de alguém ou algo que gerencie todo este 

conhecimento “informal”. (DAVENPORT & PRUSAK, 1998) 

 

Até o momento, com tudo que vem sendo demonstrado, exemplificado, pode ficar 

implícito que o conhecimento está presente apenas no intelecto do ser humano. Esta ideia não 

está totalmente errada, pois a geração do conhecimento depende das pessoas para, como foi 

dito anteriormente, transformar a informação recebida em conhecimento, mas ele não está 

presente apenas nos seres humanos. Quanto à origem do conhecimento, pode-se dizer que 

existem dois tipos de categorias de conhecimento, o tácito e o explícito. Segundo o autor 

Teixeira Filho (2000, p. 23), pode-se afirmar que “o conhecimento tácito é aquele que as 

pessoas possuem, mas não está descrito em nenhum lugar, residindo apenas em suas cabeças. 

O conhecimento explícito é aquele que está registrado de alguma forma, e assim disponível 

para as demais pessoas” (TEIXEIRA FILHO, 2000, p. 23). 

Como visto, o conhecimento explícito é mais fácil de ser armazenado e 

compartilhado, enquanto o tácito, por estar ligado diretamente a pessoas, é difícil para uma 

organização inteira absorvê-lo. Devido a esta dificuldade, muitos representantes de 

organizações em geral, que lidam com informação, afirmam em seus discursos que seus 

colaboradores são o seu maior ativo – ou seja – para estas organizações, a sua maior riqueza é 

o conhecimento tácito, traduzido em ideias, tomadas de decisões, talentos individuais e 

coletivos, relacionamentos, perspectivas e conceitos, conhecimento armazenado na mente das 

pessoas ou aplicado em produtos, serviços e métodos.  

Sabendo desta importância do conhecimento tácito, Nonaka e Takeushi (1997) 

desenvolveram a espiral do conhecimento, um método capaz de explicar a transformação do 
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conhecimento tácito em explícito. Esta ocorre em quatro etapas: socialização, externalização, 

combinação e internalização, “que se relacionam de forma sequencial e complementar nesse 

processo, formando a chamada espiral do conhecimento” (BEHR & NASCIMENTO, 2008, p. 

4). 

 

 
Figura 1 – Espiral do Conhecimento. 

Fonte: NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. Criação de conhecimento na empresa: como 

as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. 3 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997, p. 80. 

 

 Socialização (tácito/tácito): é a transmissão propriamente dita, é a interação entre 

indivíduos, a troca de conhecimento tácito, principalmente através da observação, 

imitação e prática; 

 Externalização (tácito/explícito): é a sistematização do conhecimento tácito, é a 

transformação do tácito em explícito, “[...] expresso na forma de metáforas, analogias, 

conceitos, hipóteses ou modelos” (NONAKA & TAKEUCHI, 1997, p. 71); 

 Combinação (explícito/explícito): aqui a interação é entre conhecimentos explícitos. “Os 

indivíduos trocam e combinam conhecimentos através de meios como documentos, 

reuniões, conversas ao telefone ou redes de comunicação computadorizadas” (NONAKA 

& TAKEUCHI, 1997, p. 75); 

 Internalização (explícito/tácito): é o momento de retroalimentação da espiral do 

conhecimento, pois é neste momento em que o indivíduo enquandra o conhecimento 

explícito absorvido aos seus padrões mentais particulares. 

A importância do conhecimento tácito, mais uma vez, fica evidente quando os 

autores Behr e Nascimento (2008), alegam 
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[...] que as diferenças culturais interferem radicalmente nas formas de descoberta e 

uso dos conhecimentos individuais e organizacionais. Para eles, enquanto o modelo 

ocidental reconhece como conhecimento útil aquele que pode ser formalizado, 

sistematizado e facilmente comunicável – o denominado conhecimento explícito –, 

os orientais consideram mais importante o conhecimento tácito (ou implícito). Este 

resultaria dos processos de análise das informações, dos insigths subjetivos e da 

intuição, premissas tidas como prioritárias e ponto de partida dos processos de 

inovação e criatividade dos projetos empresariais. (BEHR & NASCIMENTO, 2008, 

p. 4) 

 

 

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), o que diferencia a administração ocidental da 

oriental, em especial a japonesa, é a forma como cada um percebe a criação do conhecimento. 

Enquanto o ocidente “[...] há uma longa tradição que separa o sujeito que conhece do objeto 

conhecido” (NONAKA & TAKEUCHI, 1997, p. 23), ou seja, separa a mente do corpo, o 

oriente (em especial o Japão) entende que ambos agem em conjunto, os japoneses “[...] 

enfatizam a importância do aprendizado tanto a partir da experiência direta quanto por 

tentativa e erro” (NONAKA & TAKEUCHI, 1997, p. 23), ou seja, unem a dimensão técnica 

(know-how) com a cognitiva. 

O conhecimento tácito vem sendo bastante explorado nesta pesquisa devido a sua 

importância como diferencial na sociedade do conhecimento, como afirma Gattoni (2004) 

“[...] o conhecimento passa a ser o foco principal das mais modernas técnicas de gestão atuais, 

uma vez que lida diretamente com o que as pessoas sabem, e como estas colocam este capital 

intangível à disposição das organizações às quais pertencem” (GATTONI, 2004, p. 16). E é 

por este destaque que o conhecimento gerado pelos projetos de pesquisa elaborados na 

instituição pública federal de ensino médio, será o objeto de estudo, o motivo pelo qual esta 

pesquisa está acontecendo. Pois todo o conhecimento gerado, em especial o intangível, tácito, 

é muito difícil de armazenar e, principalmente, compartilhar. Desta forma, o estudo parte para 

a explicação do que é e como funciona a Gestão do Conhecimento. 

 

3.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO E SUA IMPORTÂNCIA 

 

Para a administração, no passado, o homem era apenas mais um componente, quase 

que uma máquina, pertencente à empresa. Neste período o foco era apenas na tecnologia para 

trazer inovações aos maquinários a fim de aumentar a produtividade. Com o passar dos anos, 

as tecnologias foram perdendo sua hegemonia, levando os homens que estavam no nível mais 

alto da escala hierárquica, a pensarem em outros mecanismos de competição e capacitação. 
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Segundo Quel (2006, p.48) “O homem volta, então, a ser a alavanca na sobrevivência 

das instituições. Não mais aquela mão-de-obra puramente mecânica, mas um novo 

colaborador menos mecanicista e mais pensante”. 

Atualmente as empresas estão mudando seu foco de investimento, deixando de se 

preocupar apenas com infraestrutura e dando mais significado ao conhecimento, como visto 

na literatura: 

 

 
Atualmente, a competitividade organizacional direciona principalmente para 

recursos intangíveis, em vez de tangíveis, como o conhecimento e seu processo de 

transferência. [...] A gestão do conhecimento é considerada um fator-chave para as 

organizações, que tentam obter vantagem competitiva. (NAVIMIPOUR & 

CHARBAND, 2016, p. 730-731) 

 

 

Baseado nisto, o valor substancial, primordial das organizações, não está somente 

nos seus bens tangíveis, mas também no seu conjunto de talentos, ideias, capacidades, enfim, 

no seu capital intelectual. Stewart (1998) exemplifica a afirmação ressaltando que nenhum 

investidor adquire ações de empresas como Microsoft ou Intel em virtude das fábricas e 

equipamentos que estas possuem, mas sim por suas capacidades de gerarem novas ideias, 

habilidades e inovações capazes de conceber riqueza. 

Essa mudança de foco se deve as transformações ocorridas, como a globalização da 

economia, o avanço tecnológico, tornando o conhecimento um elemento valioso para as 

empresas. De acordo com Luchesi (2012, p. 1) a aquisição e aplicação do conhecimento  

 

 

“[...] sempre representaram estímulo para as conquistas de inúmeras civilizações. No 

entanto, apenas "saber muito" sobre alguma coisa não proporciona, por si só, maior 

poder de competição para uma organização, mas sim, exatamente quando aliado a 

sua gestão que ele faz diferença. A criação e a implantação de processos que 

gerenciem, armazenem e disseminem o conhecimento representam um novo desafio 

a ser enfrentado pelas empresas”. (LUCHESI, 2012, p. 1) 

 

 

Em vista disso, as empresas estão investindo em um novo modelo de gestão, 

chamado de Gestão do Conhecimento, que conforme afirma Luchesi (2012, p1) “parte da 

premissa de que todo o conhecimento existente nas organizações, na cabeça das pessoas, nas 

veias dos processos e no coração dos departamentos, pertence também à organização” 

(LUCHESI, 2012, p, 1). 

O contexto competitivo e vivenciado pelas organizações exige destas empresas cada 

vez mais flexibilidade, qualidade e inovação. Pensando assim, a Gestão do Conhecimento se 

tornou um diferencial estratégico para o desenvolvimento e consolidação de uma empresa. 
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Fundamentando o que foi dito anteriormente, os autores Montevechi, Pereira e Miranda 

(2015, p. 141) diagnosticam em sua revisão da literatura que  

 

 

O conhecimento é considerado a maior riqueza das organizações, uma vez que 

possibilita a tomada de decisões mais precisas, inteligentes e criativas, 

proporcionando o aumento da competitividade e, por consequência, o aumento do 

desempenho das organizações. (MONTEVECHI, PEREIRA E MIRANDA, 2015, P. 

141) 

 

 

Os autores Blattmann e Rodrigues (2014, p. 7) deixam clara a importância do 

conhecimento tácito (intangível) quando afirmam: “A literatura sobre gestão do conhecimento 

coloca o conhecimento tácito e as informações de caráter informal como vitais para a 

sobrevivência em mercados cada vez mais competitivos”. De acordo com tais argumentos 

entende-se que, tendo o conhecimento tácito como um capital intangível e como principal 

ativo organizacional, a empresa obtém maiores possibilidades de se manter em um cenário de 

crescimento sustentado pela inovação contínua. 

Essa característica de intangibilidade é o que dificulta sua mensuração, como afirma 

Teixeira Filho (2000, p. 41) 

 

 

Um nó fundamental nesse processo, para o qual não há ainda solução satisfatória, é 

criar os indicadores de medição do “capital intelectual” da organização. Ainda não 

há praticas de mercado solidamente estabelecidas na quantificação, e 

consequentemente valoração, do conhecimento na organização. Isso seria tornar o 

intangível tangível. (TEIXEIRA FILHO, 2000, p.41) 

 

 

Apesar desta dificuldade, alguns autores já confirmam a possibilidade de medição do 

capital intelectual (conhecimento) da empresa, como as autoras Carvalho e Tavares (2001, 

p.63-64) “Já encontramos empresas que conseguem fazê-lo e contabilizam valores referentes 

ao capital intelectual da ordem de três vezes maiores que seus ativos patrimoniais”. Esta 

passagem corrobora com o que Stewart (1998) afirmou alguns parágrafos acima, sobre a 

aquisição de empresas devido a seu potencial intelectual. 

O conhecimento passa a ser ativo da empresa, portanto motivar, recompensar e reter 

as pessoas que têm conhecimento é o foco das empresas bem sucedidas (DAVENPORT & 

PRUSAK, 1998). 

Com a adoção da Gestão do Conhecimento, um dos principais benefícios, além de 

outros, é o melhor aproveitamento do conhecimento já existente na empresa. Na pesquisa da 

CETSP, realizada pela autora Luchesi (2012, p. 5), fica clara esta importância ao afirmar: 
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Gestão do Conhecimento é o processo sistemático de identificação, criação, 

renovação e aplicação dos conhecimentos que são estratégicos na vida de uma 

organização. É a administração dos ativos de conhecimento das organizações. 

Permite à organização saber o que ela sabe. (LUCHESI, 2012, p.5) 

 

 

É como se o próprio valor da empresa se tornasse maior a cada momento, em cada 

ação bem sucedida de pessoas comprometidas. Agregando valor às pessoas e à empresa. 

Quando falamos em Gestão do Conhecimento, estamos nos referindo à criação, 

identificação, integração, recuperação, compartilhamento e utilização do conhecimento 

existente nas organizações, intrínseco nos envolvidos, nas veias dos processos e no interior 

dos departamentos, pertencentes também à organização. Em razão disto, todos os 

colaboradores podem usufruir de todo o conhecimento presente na organização. De acordo 

com Teixeira Filho (2000, p. 22) “A Gestão do Conhecimento pode ser vista como uma 

coleção de processos que governa a criação, disseminação e utilização do conhecimento para 

atingir plenamente os objetivos da organização”. Outra definição que compartilha da mesma 

ideia é a de Batista (2005, p. 122), que descreve a gestão do conhecimento como “a 

capacidade de a empresa armazenar e disponibilizar as informações de maneira segura, 

confiável e de fácil acesso”. 

Desta forma, as empresas ou organizações que desejam estar no topo da lista, 

tornarem-se referências, precisam aceitar a crescente dependência do seu ativo intelectual, ou 

seja, do conhecimento de seus colaboradores. Esta dependência fica clara quando QUEL 

(2006, p.48) afirma que a essencial inovação competitiva entre as empresas, “com tendência a 

se intensificar nesse século, passou a ser o trabalhador intelectual, aquele capaz de 

transformar uma realidade em algo que contribua para o alcance dos objetivos das 

organizações”. 

  

Cultura Organizacional 

 

As organizações também podem ser consideradas sociedades, e assim possuir suas 

peculiaridades, métodos, crenças, pois são formadas por pessoas que agem e pensam de 

formas distintas. Compartilhando desta ideia, Luchesi (2012, p. 2) afirma em sua obra literária 

que “[...] as empresas devem se ver como uma comunidade humana, onde o conhecimento 

coletivo representa o maior diferencial. É no conhecimento coletivo que se baseiam as 

competências essenciais ao desenvolvimento do trabalho”. 
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Portanto, para implementação da Gestão do Conhecimento em uma organização, seja 

ela privada ou pública, é necessária toda uma mudança de cultura, de ambiente dentro da 

mesma, pois “A cultura organizacional tem papel chave na Gestão do Conhecimento e 

representa um dos principais desafios” (BEM, PRADO E DELFINO, 2013, p. 124). Para isso, 

“[...] é preciso desenhar estratégias de implantação e estar consciente que a Gestão de 

Conhecimento não é uma moda nem uma ferramenta de gestão, mas sim uma filosofia 

organizacional” (LUCHESI, 2012, p. 2). 

É primordial que a organização, pública ou privada, reconheça e identifique o capital 

intelectual presente na mesma, como afirmam Carvalho e Tavares (2001, p. 61), 

 

 

Implantar um modelo de Gestão do Conhecimento, em uma organização, exige que 

esta esteja ciente de seu capital intelectual. Que o conheça, que o estimule à troca e à 

constante formação. Podemos dizer que uma empresa aplica a Gestão do 

Conhecimento, quando é capaz de identificar e de saber utilizar todo esse capital 

intangível, originado do talento humano. (CARVALHO e TAVARES, 2001, p. 61) 

 

 

De acordo com a pesquisa de Davenport e Prusak (1998), a cultura organizacional 

focada para o conhecimento é o fator principal para o sucesso da gestão voltada para tal. “É 

fundamental construir uma cultura positiva em relação ao conhecimento” (DAVENPORT & 

PRUSSAK, 1998, p. 185). Como também afirmam Bem, Prado e Delfino em sua pesquisa 

(2013) explicando mais sobre a cultura organizacional: 

 

 

Por exemplo, se os indivíduos não percebem o conhecimento como uma 

competência essencial da empresa, então a organização terá problemas para o 

desenvolvimento do conhecimento baseado em competências. Se não houver 

linguagem padrão para expressar os novos conhecimentos, a contribuição individual 

será falha. Se a estrutura organizacional não facilitar a inovação, a Gestão do 

Conhecimento falhará. Se os membros individuais não estiverem motivados para 

compartilhar suas experiências com seus colegas com base na confiança e respeito 

mútuos, não haverá geração de conhecimento social coletivo dentro da organização. 

(BEM, PRADO E DELFINO, 2013, p. 126) 

 

 

O conhecimento, como foi visto, é um elemento cada vez mais importante para o 

crescimento de qualquer organização, seja ela pública ou privada. Porém, muitos 

colaboradores tendem a reter este conhecimento por não ter a oportunidade de difundi-lo ou 

por receio de perder a posição de prestígio/exclusividade. 

É primordial que cada indivíduo, que faz parte da organização, tenha consciência da 

importância e da necessidade do conhecimento, pois assim é possível a implantação da GC 

obter sucesso (LUCHESI, 2012). A organização deve formar um ambiente onde os 

colaboradores sintam-se seguros para compartilhar o conhecimento, que este não seja um 
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divisor de águas, ou seja, quem tem permanece e quem não tem é dispensado. “Quando uma 

organização consegue catalisar o conhecimento individual em prol do conhecimento 

organizacional e colocá-lo ao seu serviço, atinge patamares de desempenho, otimização e 

inovação que muito beneficiam a si própria” (LUCHESI, 2012, p. 2). 

Na pesquisa de Bem, Prado e Delfino (2013), eles encontraram na literatura três 

fatores que devem estar em sintonia para uma cultura do compartilhamento do conhecimento 

bem sucedida, são eles: 

 

 

a) motivação, incentivo e estímulo para capturar, disseminar, transferir e aplicar 

conhecimento; 

b) estruturas organizacionais planas e abertas que facilitam fluxos de conhecimento 

transparentes, processos e recursos que proporcionam uma cultura de aprendizagem 

contínua, comunicação clara dos objetivos da empresa e práticas de estratégia de 

conhecimento que ligam compartilhamento e benefícios para eles; 

c) tecnologia moderna, que integre mecanismos e sistemas, proporcionando assim 

uma plataforma de partilha adequada e acessível a todos aqueles que necessitam de 

conhecimentos de diversas fontes. (BEM, PRADO & DELFINO, 2013, p. 126) 

 

 

A comunicação é um fator primordial no processo de GC, pois o conhecimento 

tácito, aquele falado anteriormente sobre seu destaque é transferido, principalmente, por meio 

da conversa, do bate papo no corredor das organizações. Os autores Davenport e Prussak 

(1998, p. 107) respondem a pergunta, “como transferir conhecimento em uma organização?”, 

com uma simples resposta: “[...] contratar pessoas perspicazes e deixar que elas conversem 

entre si”. 

No tópico anterior foi falado sobre a espiral do conhecimento dos autores Nonaka e 

Takeuchi, o principal fator para o sucesso da espiral é justamente a comunicação, eles 

mesmos alegam que o modelo de criação do conhecimento que eles propõem “[...] está 

ancorado no pressuposto crítico de que o conhecimento humano é criado e expandido através 

da interação social entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito” (NONAKA & 

TAKEUCHI, 1997, p. 67). E para explicar melhor esta interação social abordada pelos 

autores, é imprescindível salientar a importância da socialização, pois só assim os 

conhecimento de um indivíduo poderá fazer parte dos modelos mentais do outro. 

Desta forma, fica evidente que a troca de conhecimento é dependente da 

comunicação, que por intermédio desta, promove a interação social entre os indivíduos das 

organizações, provocando  

 

 

[...] modificações da estrutura cognitiva do sujeito, tanto em nível de pensamento 

como em nível de ação. [...] [...] Portanto, nesta perspectiva, o conhecimento 
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organizacional é criado por meio das redes de comunicação das organizações, que 

devem ser gerenciadas para promover as interações entre os indivíduos da 

organização. (SILVEIRA, 2011, p. 38). 

 

 

Percebe-se, apesar de ainda existirem barreiras, nas literaturas mais atuais que muitas 

empresas já estão reconhecendo a importância da interação no processo de criação do 

conhecimento, como diz Choo (2011, p. 175): 

 

 

Como o conhecimento de uma organização é distribuído tanto de maneira altamente 

pessoal quanto de forma ampla, as empresas estão criando estruturas técnicas e 

profissionais para promover o intercâmbio de experiência entre seus membros e, ao 

mesmo tempo, formando parcerias com outras organizações e grupos para a troca e 

geração conjunta de novos conhecimentos. (CHOO, 2011, p. 175). 

 

 

Além dos fatores de melhoria, inovação e aprimoramento que estão atrelados ao 

conhecimento, não podemos esquecer uma importante característica, que é sua infinidade. 

Davenport e Prusak (1998) esclarecem esta nova informação quando falam que 

diferentemente dos bens materiais, que se perdem à medida que são utilizados, o ativo 

intelectual ou conhecimento, se desenvolve com o seu uso, pois ideias geram novas ideias e o 

conhecimento quando é dividido, permanece com o doador, enquanto enriquece o receptro. 

Nos dias de hoje, o conhecimento é salientado como recurso econômico por 

intermédio da aplicação da tecnologia cada vez mais avançada, e da atualização de 

conhecimento e domínio de técnicas modernas (MIYASHIRO et al., 2008). O conhecimento 

passou a propiciar riqueza, e, além disso, deve-se considerar que o homem em uma sociedade 

baseada no conhecimento e que suas aplicações produzem efeitos e benefícios intangíveis, 

que agregam valor dentro das organizações (MIYASHIRO et al., 2008). 

Após todo o debate da GC como incentivadora da inovação por intermédio da 

administração do conhecimento, faltou definir a GC. Diversos autores definem a Gestão do 

Conhecimento de formas variadas, seguem algumas definições: 

 

DEFINIÇÃO DE GC AUTOR 

A Gestão do Conhecimento está, desta maneira, 

intrinsecamente ligada à capacidade das empresas em 

utilizarem e combinarem às várias fontes e tipos de 

conhecimento organizacional para desenvolverem 

competências específicas e capacidade inovadora, que se 

traduzem, permanentemente, em novos produtos, 

processos, sistemas gerenciais e liderança de mercado. 

TERRA, p. 70, 2000. 

A Gestão do Conhecimento pode ser vista como uma TEIXEIRA FILHO, p.22, 
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coleção de processos que governa a criação, disseminação 

e utilização do conhecimento para atingir plenamente os 

objetivos da organização. 

2000. 

A gestão do conhecimento – definida como o processo de 

criar continuamente novos conhecimentos, disseminando-

os amplamente através da organização e incorporando-os 

velozmente em novos produtos/serviços, tecnologias e 

sistemas – perpetua a mudança no interior da organização. 

NONAKA & 

TAKEUCHI, p. IX, 2008. 

A Gestão do Conhecimento é uma questão de sabedoria: 

saber identificar, dimensionar e utilizar o conhecimento já 

existente; saber estimular a produção de novos 

conhecimentos; saber identificar o momento certo desta 

produção; e saber utilizar este novo conhecimento. 

CARVALHO & 

TAVARES, 2001. 

A gestão do conhecimento é uma mescla de atividades que 

pretendem detectar, reter, administrar e disseminar todo 

conhecimento de uma organização. Não é algo 

completamente novo e está baseado em recursos 

existentes, como uma boa gestão de sistemas de 

informação, uma gestão de mudança organizacional e boas 

práticas de recursos humanos. 

DAVENPORT & 

PRUSSAK, 1998. 

    Tabela 10 - Definições de GC segundo os diferentes autores. 

    Fonte: elaborada pelo autor baseado nas fontes bibliográficas. 

 

3.2.1  GESTÃO DO CONHECIMENTO NA INSTITUIÇÃO PÚBLICA FEDERAL DE 

ENSINO MÉDIO TÉCNICO 

 

Muito se fala no conhecimento organizacional, nas empresas que estão investindo na 

gestão do conhecimento criado por elas para melhorar suas estratégias ou criar novas, mas 

quase não se encontram estudos discursando sobre a gestão do conhecimento científico 

gerado pelas instituições de ensino, em especial as públicas federais de ensino médio técnico, 

que de acordo com Dhamdhere (2015) são chamadas de “Knowledge Houses” (casas do saber 

ou conhecimento). 

Boa parte do conhecimento concebido nas instituições de ensino permanece nelas e, 

deixam de contribuir para o seu próprio crescimento à medida que for compartilhado com a 

sociedade, assim como afirma a autora Dhamdhere (p. 163, 2015) “toda instituição acadêmica 

contribui para o conhecimento. A informação e o conhecimento gerados devem ser 

compilados em uma central e disseminado entre a sociedade para um maior crescimento.” 

(DHAMDHERE, 2015, v. 16, p. 163, tradução nossa). O mesmo declara Leite (2007) quando 

diz que o compartilhamento e a disseminação do conhecimento científico são peças 

fundamentais para o avanço e continuidade da ciência. 
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Esta pesquisa tem como objeto de estudo os Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia – IFETs, que foram instituídos pela Lei Federal n.º 11.892/2008 e vinculados ao 

Ministério da Educação – MEC. Estes, de acordo com a Lei supracitada, possuem as seguintes 

finalidades: 

 

 

Art. 6
o
  Os Institutos Federais têm por finalidades e características: 

 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 

modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação 

profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 

desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 

 

II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo 

educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e 

tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais; 

 

III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 

profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os 

quadros de pessoal e os recursos de gestão; 

 

IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 

fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, 

identificados com base no mapeamento das potencialidades de 

desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 

Instituto Federal; 

 

V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em 

geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento 

de espírito crítico, voltado à investigação empírica; 

 

VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de 

ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e 

atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino; 

 

VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; 

 

VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; 

 

IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias 

sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. (BRASIL, 2008) 

 

 

Destacando os incisos IV, V, VI, VII, VIII e IX, fica clara a importância do 

conhecimento nos IFETs, por isso a relevância no estudo sobre como adquirir, armazenar e 

compartilhar o conhecimento, principalmente quando se fala no retorno a comunidade, tanto 

local quanto regional. Pensando nos objetivos destes institutos, há um inciso do artigo 7º da 

mesma lei supracitada (Lei Federal 11.892/2008) que reforça esta ideia, “III - realizar 
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pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, 

estendendo seus benefícios à comunidade” (BRASIL, 2008). 

A criação dos IFETs imputou novos valores à educação e às Instituições Públicas de 

Ensino, além de dar força a Educação Profissional Tecnológica (EPT) pública. Desta forma, o 

IFET “estabelece um vinculo com a valorização da educação e das instituições públicas” 

(PEREIRA, 2008, p. 1). 

Estes institutos, como visto acima, em suas finalidades, possuem projetos de 

pesquisa que geram conhecimento, e este conhecimento produzido precisa ser armazenado e 

compartilhado para que alcance seu principal objetivo, oferecer retorno para a sociedade. 

Porém, a GC no meio público funciona de forma diferente em comparação ao meio privado, 

como diz Batista:  

 

 

“[...] no setor privado a GC é vista como um instrumento de inovação que permite 

aumentar a satisfação do cliente e, consequentemente, aumentar a produtividade e 

lucratividade. Assim, a empresa gera riquezas, torna-se mais competitiva e se 

perpetua no mercado.  

Na administração pública, a efetiva GC ajuda as organizações a enfrentar novos 

desafios, implementar práticas inovadoras de gestão e melhorar a qualidade dos 

processos, produtos e serviços públicos em benefício do cidadão-usuário e da 

sociedade em geral.” (BATISTA, 2012, p. 40) 

 

 

A mesma diferenciação é feita por SCHLESINGER juntamente com outros autores 

(SCHLESINGER et al., 2008) quando diz: 

 

 

No contexto da esfera privada, o desafio de produzir mais e melhor vai sendo 

suplantado pela necessidade permanente, de criar novos produtos, serviços, 

processos e sistemas gerenciais. 

No caso das organizações da esfera pública, o processo de mudanças caminha em 

um ritmo mais lento. A grande maioria dessas organizações ainda preserva 

características da administração burocrática e não consegue responder com agilidade 

e qualidade às demandas da comunidade. (SCHLESINGER et al., 2008, p. 6) 

 

 

Enquanto nas organizações privadas a GC encontra na inovação formas para 

aumentar a produtividade, aumentar a receita, diminuir gastos, ou seja, sempre com foco no 

lucro, nas organizações públicas a GC busca o aumento da eficiência e melhoria na prestação 

de serviços prestados a sociedade (BATISTA, 2012). 

Apesar desta diferença tão aparente, a administração pública possui sua importância, 

pois quando é eficiente corrobora na construção de uma grande sociedade, contribuindo em 

vários “aspectos da vida social, influenciando a cultura, a qualidade de vida, a educação e a 

saúde” (SCHLESINGER et al., 2008, p. 6).  
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De acordo com a Constituição Federal de 1988, a Administração Pública possui 

cinco princípios a serem seguidos como consta abaixo: 

 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]. (BRASIL, 

1988) 

 

 

Como visto no artigo citado anteriormente, a eficiência é um dos princípios a serem 

seguidos pela Administração Pública (AP) e que pode ser alcançada por intermédio da GC, 

como dito por Batista (2012, p. 17) “[...] a administração pública busca principalmente 

qualidade, eficiência, efetividade social e desenvolvimento econômico e social”. 

A publicidade também é outro princípio que pode ser atendido pela GC, já que os 

resultados dos projetos poderão ser compartilhados e desta forma atingir tanto a finalidade 

íntima dos IFET’s de compartilhar com a sociedade, como o princípio legal instituído pela 

Constituição Federal de 1988. Esta ideia pode ser fundamentada pela passagem de Batista 

(2012): 

 

 

Para aumentar a eficiência, melhorar a qualidade e a efetividade social, e para 

observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência na administração pública é necessário mobilizar o melhor conhecimento 

disponível nas organizações públicas ou fora dela. Portanto, podemos concluir que a 

efetiva GC é a base de tudo na AP. (BATISTA, 2012, p. 47) 

 

 

No item anterior foram descritas diversas definições que a GC possui, porém este 

autor comentado acima crê em uma Gestão do Conhecimento focada para a Gestão Pública, já 

que como visto, esta possui objetivos diferentes das organizações privadas. Devido a esta 

diferença, Batista (2012, p. 49), em sua pesquisa, adota uma definição própria da Gestão do 

Conhecimento voltada para organizações públicas: 

 

(...) um método integrado de criar, compartilhar e aplicar o conhecimento para 

aumentar a eficiência; melhorar a qualidade e a efetividade social; e contribuir para a 

legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade na administração pública e 

para o desenvolvimento brasileiro. (BATISTA, 2012, p. 49) 

 

 

Em contrapartida a esta definição, principalmente quanto a questão de método 

integrado, a pesquisa realizada por Woszezenki et al (2012, p. 11), no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, diz que as iniciativas de GC presentes no 
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instituto “são realizadas de forma isolada, ou seja, sem o alinhamento a um programa de 

gestão do conhecimento concebido de forma estratégica e planejada”. 

Corroborando com esta informação, o estudo feito por Balbino (2015) identificou o 

grau de maturidade da GC nos IFET’s, para isto ele encaminhou questionários baseados no 

Modelo de Gestão do Conhecimento para Administração Pública (BATISTA, 2012), para os 

38 IFET’s existentes no momento de sua pesquisa. De todos estes, apenas 20 responderam, e 

a partir destas respostas o estudo identificou que “o ambiente estudado (IFETs) encontra-se 

inaugurando suas ações voltadas à gestão do conhecimento organizacional, cuja maioria 

contempla o grau de maturidade de iniciação” (BALBINO, 2015, p. 104). De acordo com o 

próprio autor (Balbino, 2012) este nível de maturidade de iniciação significa que os institutos 

estão começando a entender a importância da GC e que ainda há ausência desta em alguns setores 

e/ou áreas, “[...] não estando institucionalizada a Gestão do Conhecimento nas organizações 

públicas” (BALBINO, 2015, p.99). 

Durante a pesquisa, percebeu-se que o assunto Gestão do Conhecimento na 

administração pública vem sendo foco de abordagens, inclusive nas instituições de ensino, 

porém há dois fatores que não corroboram com esta pesquisa: 1 – os estudos encontrados 

focam a GC nas instituições como um todo; 2 – a maior parte dos estudos encontrados que 

focam a pesquisa científica elaborada pelas instituições de ensino, é de Universidades ou, 

como é conhecida em inglês, High School. Isto se dá, porque de acordo com Balbino (2015, p. 

38) a GC na administração pública pode ocorrer de duas formas distintas: “(1) com o objetivo 

de melhorar os produtos e serviços realizados internamente ao estamento burocrático, e; (2) 

com a finalidade de ofertar, da forma mais satisfatória possível, os produtos e serviços 

destinados aos administrados”. 

Partindo deste princípio, o conhecimento científico acaba ficando esquecido, apesar 

da importância destes centros do conhecimento que são os IFET’s, assim como as 

universidades citadas em alguns estudos. Para os IFET’s a competição está na maior produção 

de conhecimento que traz como consequência maior visibilidade, maior investimento e assim 

possibilita uma maior produção e maior retorno para a sociedade. 

 

 

Ou seja, no contexto científico, quanto maior visibilidade o trabalho de um 

pesquisador alcançar, mais chances de ser citado ele terá. Por consequência, mais 

prestígio e reconhecimento ao pesquisador, o que, por sua vez, será revertido em 

uma espécie de ‘moeda’ que garante maiores chances, por exemplo, de obtenção de 

financiamento para pesquisas. (LEITE, 2007, p.140) 
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Nesta mesma pesquisa, o autor (LEITE, 2007) encontra dois elementos estruturais 

para a GC: a comunicação e a cultura organizacional. Este último elemento dificulta a 

introdução da GC, tanto no meio público quanto no privado, e já foi abordada no item 

anterior, porém, na administração pública ela exerce uma forte influência. O artigo de Haron, 

Abbas e Rahman (2016) aborda ambos os elementos, quando dizem que em um ambiente de 

projetos a distribuição de informações deve ser efetiva, além de precisar de um âmbito 

colaborativo, onde todos tenham acesso e troquem informações. 

Baseado na pesquisa de Bem, Prado e Delfino (2013, p. 6) a GC na administração 

pública pode encontrar três categorias de barreiras: 

 

 

a) individual - referem-se a barreiras de personalidade, relativas às habilidades de 

comunicação, estabelecimento redes sociais, diferenças culturais, falta de motivação, 

falta de confiança, medo de não ser reconhecido;  

b) organizacional – as originadas na própria organização como as de ordem 

gerencial, práticas ineficazes, infraestrutura inadequada, competição interna, falta de 

recompensas, falta de apoio da alta administração, falta de capacitação;  

c) tecnológica – ausência de interoperabilidade entre sistemas, falta de suporte 

técnico, relutância das pessoas no uso das tecnologias, falta de capacitação para 

familiarização dos sistemas de tecnologia da informação. (BEM, PRADO & 

DELFINO, 2013, p. 128) 

 

 

Nestas três categorias encontramos um ponto em comum, a cultura organizacional, 

pois uma organização que preza o individual não consegue entender o compartilhamento do 

conhecimento. O mesmo ocorre na organizacional, já que o individual é exaltado, muitas 

práticas ineficazes que poderiam ser corrigidas, são perpetuadas, e por última a tecnologia, 

que apesar de facilitar os processos da GC, ela pode ser vista como solução dos problemas, 

pois muitas organizações acreditam que só a introdução de tecnologias já satisfaz os processos 

de GC, esquecendo-se da cultura que deve ser propagada entre seus colaboradores. 

Como visto por Bem, Prado e Delfino (2013, p. 133) para que a GC obtenha sucesso 

é importante uma cultura organizacional propícia, e esta, no serviço público, é mais 

problemática “[...] devido aos fatores burocráticos, [...] bem como a isonomia, estabilidade e 

descontinuidade administrativa”. 

Um bom exemplo da tentativa de introduzir a GC em um ambiente organizacional 

desfavorável para tal é o estudo feito por Woszezenki et al (2012) no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – IFC, onde o autor diagnosticou que neste 

instituto há iniciativas de gestão do conhecimento, mas não são consideradas efetivas, pois 

“não dispõe de um programa de gestão do conhecimento, uma vez que as ações de GC 

verificadas não são realizadas de forma sistematizada de acordo com um programa 
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estrategicamente definido pela filosofia e política dessa instituição” (WOSZEZENKI et al, 

2012, p. 11). Aqui entende-se filosofia como a cultura disseminada na organização. 

Por fim, Dahmdhere (2015, p. 169) fala sobre a importância da GC para os institutos 

quando afirma que “a GC ajuda os institutos educacionais a melhorar sua capacidade de 

reunir e compartilhar informação e conhecimento e aplicá-los à resolução de problemas e 

apoiar a pesquisa e melhoria contínua do seu trabalho”. 

Todo este mérito que o conhecimento passa a receber é o que motiva esta pesquisa 

mais detalhada sobre como ele é capaz de interferir no processo de produção e 

compartilhamento do conhecimento gerado nos projetos realizados pela instituição, aplicando 

a Gestão do Conhecimento na Gestão de Projetos. 

 

3.3 PROJETOS 

 

3.3.1  ORGANIZAÇÕES E PROJETOS 

 

Atualmente, é muito comum, a elaboração de atividades apoiadas em projetos, em 

todos os setores da atividade humana, até mesmo em nosso cotidiano. A vultuosidade de 

empreendimentos sob a forma de projetos tem se desenvolvido rapidamente, englobando as 

mais diversas áreas do conhecimento. Como pode ser visto no breve histórico sobre o PMI 

(Project Management Institute) e a gerência de projetos relatada por Oliveira e Chiari, 2014, 

p. 5): 

 

 

Na década de 70, o Gerenciamento de Projetos tornou-se amplamente utilizado. O 

PMI (Project Management Institute) foi criado para dar enfoque às técnicas de 

projetos. E com isso foram introduzidos os conceitos de Tempo, Custo e Qualidade.  

Na década de 80 houve a incorporação da gestão de riscos para gerenciamento de 

projetos e na década de 90 foram introduzidas certificações profissionais em 

gerenciamento de projetos, como o PMP (Project Manager Professional).  

Em 2013, foi criada a área de conhecimento que se preocupa exclusivamente com a 

gestão de Stakeholders, reforçando a importância do bom gerenciamento de todas as 

partes interessadas no projeto (OLIVEIRA; CHIARI, 2014, p. 5). 

 

 

Para estes mesmos autores o PMI é 
 

 

a maior associação sem fins lucrativos do mundo para profissionais de 

Gerenciamento de Projetos. Seus padrões para o gerenciamento de projetos, 

programas de certificação, programas de pesquisa acadêmica e de mercado, 

capítulos e comunidades de prática são reconhecidos mundialmente [...]. 

(OLIVEIRA; CHIARI, 2014, p. 5) 
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O PMBOK (Project Management Body of Knowledge), um guia para o conjunto de 

conhecimentos de gerenciamento de projetos criado pelo PMI (Project Management Institute), 

diz o seguinte sobre a importância dos projetos para as organizações: 

 

 

Os projetos são essenciais para o crescimento e sobrevivência das organizações. Os 

projetos criam valor na forma de processos de negócios melhorados, são 

indispensáveis no desenvolvimento de novos produtos e serviços, e tornam mais 

fácil para a companhia responder às mudanças relativas ao ambiente, à concorrência, 

e de mercado. (PMBOK, 2013, p. 17) 

 

 

A primeira ideia que surge quando se fala em gerenciamento de projetos, é que este 

está relacionado a elaboração de atividades com processos de alto grau de complexidade, 

como por exemplo, a construção de um carro, ou a construção de uma ponte, porém, ao 

refletir sobre o conceito de projeto, é possível averiguar que a todo instante uma quantidade 

enorme de projetos variados ocorrem em diversos tipos de organizações. 

Ao buscar a definição de projeto percebe-se que há uma característica peculiar a 

todas as definições: os parâmetros de custo, recursos, qualidade e, especialmente tempo. 

Partindo para as definições, de acordo com Vargas (2009, p. 6): 

 

 

Projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara 

e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo 

claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros predefinidos de 

tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade. (VARGAS, 2009, p. 6) 

 

 

Já o PMBOK (2013, p. 3) define projeto da seguinte forma: 

 

 

Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica que eles têm um 

início e um término definidos. O término é alcançado quando os objetivos do projeto 

são atingidos ou quando o projeto é encerrado porque os seus objetivos não serão ou 

não podem ser alcançados, ou quando a necessidade do projeto deixar de existir. 

(PMBOK, 2013, p. 3) 

 

 

Portanto, é preciso ter uma maior compreensão dos procedimentos, o que 

possibilitará perceber que as ações, acima descritas, são passíveis de gerenciamento, podendo 

ser auxiliado por ferramentas específicas. Ao abordar o assunto de gerenciamento, busca-se 

falar sobre as ferramentas, conhecimentos, habilidades e capacidades individuais aplicadas ao 

projeto atendendo seus requisitos, dentro de um cenário de tempo, custo e qualidade 

http://www.projectbuilder.com.br/blog-pb/entry/carreira/como-se-tornar-um-gerente-de-projetos
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predeterminados (PMBOK, 2013; VARGAS, 2009). O gerenciamento de projetos é um ramo 

da ciência da administração que trata do planejamento, execução e controle de projetos. 

Segundo o PMBOK (2013, p. 49) os projetos são compreendidos por 47 processos, 

sendo agrupados em cinco grupos de processos: 

 

 Iniciação: momento em que se dá início a um novo projeto, fazendo parte deste a 

autorização para iniciar o projeto ou fase, sua motivação e outros processos que definam 

um novo processo; 

 Planejamento: definir os passos a serem seguidos pelo projeto para alcançar os objetivos 

traçados, denifição da linha de ação necessária, além de outros processos necessários para 

a definição do escopo do projeto; 

 Execução: são os processos de execução do que foi delimitado no planejamento do 

projeto, ou seja, por em prática o que foi definido no planejamento; 

 Monitoramento e controle: é o momento onde o gerente ou pessoa responsável pelo 

projeto deve acompanhar, analisar e controlar o progresso e desempenho do projeto, 

identificando possíveis alterações necessárias no plano inicial e dar início a estas; 

 Encerramento: aqui se encerra todas as atividades de todos osgrupos de processos, desta 

forma o projeto ou fase pode se considerar finalizado. 

 

Algumas empresas ainda enxergam o gerenciamento de projetos como algo 

imprevisto, apesar da palavra projeto estar amplamente ligada ao planejamento estratégico da 

organização, já que todo projeto necessita de um planejamento. “Desta forma, o plano 

estratégico de uma organização torna-se o fator principal de orientação para investimentos em 

projetos” (PMBOK, 2013, p. 10). A partir do momento em que o plano estratégico é traçado, 

os projetos se tornam ferramentas para alcançar os objetivos da estratégia da organização 

(PMBOK, 2013). 

A estratégia é o meio de alcançar os resultados e de encontrar um caminho mais 

eficiente de alcançá-los. “O processo de gerenciamento estratégico envolve mover a 

organização da sua posição atual para uma posição estratégica futura, objetivando explorar 

novos produtos e mercados” (ALMEIDA, 2010, p. 34). 

Os projetos podem ter vários motivos, demandas ou necessidades para sua 

realização, a organização pode considerar diversas estratégias, tais como: 
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 Demanda de mercado (p.ex., uma companhia automobilística autoriza um 

projeto para a fabricação de carros energeticamente eficientes em resposta à 

escassez de gasolina); 

 Oportunidade/necessidade estratégica de negócios (p.ex., uma empresa de 

treinamento autoriza um projeto para criar um novo curso para aumentar sua 

receita); 

 Necessidade de natureza social (p.ex., uma organização não governamental de 

um país em desenvolvimento autoriza um projeto para fornecer sistemas de água 

potável, latrinas e educação sanitária às comunidades vítimas de altos índices de 

doenças contagiosas); 

 Consideração ambiental (p.ex., uma companhia de serviços públicos autoriza um 

projeto para criar um novo serviço de compartilhamento de carros elétricos para 

reduzir a poluição); 

 Solicitação de cliente (p.ex., uma companhia de energia elétrica autoriza um 

projeto de construção de uma nova subestação para atender a um novo parque 

industrial); 

 Avanço tecnológico (p.ex., uma empresa de produtos eletrônicos autoriza um 

novo projeto para desenvolver um laptop mais veloz, mais barato e menor em 

decorrência dos avanços em memória computacional e tecnologia eletrônica); e. 

 Requisito legal (p.ex., um fabricante de produtos químicos autoriza um projeto 

para estabelecer diretrizes para o manuseio correto de um novo material tóxico). 

(PMBOK, 2013, p. 10) 

 

 

Baseado nestas informações surge o questionamento: o que são empresas baseadas 

em projetos? De acordo com Vargas (2009, p. 105): 

 

 

São organizações onde o trabalho é totalmente caracterizado por projetos e, portanto, 

cada um desses projetos possui um controle próprio. O trabalho da empresa consiste 

em agregar todos esses projetos. Exemplos típicos de empresas baseadas em projetos 

são as empresas de construção civil e as empreiteiras, empresas de desenvolvimento 

de software e produtos, indústria aeroespacial, empresas de desenvolvimento de 

produtos, empresas de marketing e de consultoria, dentre outras. (VARGAS, 2009, 

p. 105) 

 

 

Já o PMBOK (2013, p. 14) é mais objetivo ao definir o que eles denominam OBP – 

Organização Baseada em Projetos, diz que estas “se referem às várias formas organizacionais 

que criam sistemas temporários para a execução do seu trabalho”. O cargo e a política não 

influem nas OBPs, pois o foco é o resultado e assim a hierarquia e a burocracia fica em 

segundo plano (PMBOK, 2013).  

Os autores Tyson e Gesner (2012, p. 207) dizem o seguinte sobre a gestão orientada 

a projetos: 

 

 

A gestão orientada para projetos pode ser entendida como o avanço da gestão 

clássica de projetos. Há alguns anos, a gestão de projetos era considerada um 

método estruturado de planejamento, execução e controle de processos de trabalho. 

Foi usado para resolver problemas denominados ‘uma vez na vida’. Hoje em dia, 

gestão de projetos tornou-se um conceito estratégico para as organizações como um 

todo. Chamamos isso de abordagem orientada para o projeto. (THYSSEN; 

GESSLER, 2012, p. 207, tradução nossa). 
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Nas OBPs, o escritório de gerenciamento de projetos (EGP) ou PMO (Project 

Management Office) são responsáveis pela criação de um núcleo de competências capaz de 

difundir uma cultura focada em projetos pela organização (CARVALHO, RABECHINI JR, 

2011, p. 341). Pode-se dizer que o PMO (Project Management Office) é “uma estrutura 

voltada para a aplicação dos conceitos de Gerenciamento de Projetos, que pode auxiliar, 

sobremaneira, a transformação das estratégias de uma empresa em resultados através do 

gerenciamento de projetos” (CARVALHO, RABECHINI JR, 2011, p. 341). 

Para o PMBOK (2013, p. 11) o EGP ou PMO “é uma estrutura organizacional que 

padroniza os processos de governança relacionados a projetos, e facilita o compartilhamento 

de recursos, metodologias, ferramentas, e técnicas” (PMBOK, 2013, p. 11). Este é o 

responsável por armazenar os dados e informações dos projetos e analisar se os objetivos 

estratégicos de nível mais alto, determinados pela organização, estão sendo alcançados. O 

papel principal destes escritórios, segundo o PMBOK (2013), é apoiar os gerentes de projetos. 

O gerente de projetos é considerado por Oliveira e Chiari (2014, p. 14) um maestro, 

pois ele “atua como um facilitador e integrador, garantindo que todas as áreas envolvidas 

saibam suas responsabilidades, antecipando problemas que possam ocorrer e realizando um 

bom planejamento integrado”. Ele é o responsável por iniciar e completar o projeto. 

Para o PMBOK (2013, p. 17) é importante que o gerente de projetos possua as 

seguintes competências: 

 

 

• Conhecimento. Refere-se ao que o gerente de projetos sabe sobre gerenciamento 

de projetos. 

• Desempenho. Refere-se ao que o gerente de projetos é capaz de fazer ou realizar 

quando aplica seu conhecimento em gerenciamento de projetos. 

• Pessoal. Refere-se ao comportamento do gerente de projetos na execução do 

projeto ou atividade relacionada. A efetividade pessoal abrange atitudes, principais 

características de personalidade, e liderança, que fornecem a habilidade de guiar a 

equipe do projeto ao mesmo tempo em que atinge objetivo e equilibra as restrições 

do mesmo. (PMBOK, 2013, p. 17) 

 

 

Ainda fazendo uso do PMBOK (2013), este afirma existirem 10 áreas de 

conhecimento nas quais os 47 processos de gerenciamento de projetos são agrupados. Para 

este guia (2013, p. 60), “uma área de conhecimento representa um conjunto completo de 

conceitos, termos e atividades que compõem um campo profissional, campo de gerenciamento 

de projetos, ou uma área de especialização”. 

Abaixo está uma tabela que discrimina cada uma das 10 áreas do conhecimento 

segundo o PMBOK (2013): 
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ÁREA DO CONHECIMENTO DISCRIMINAÇÃO 

Gerenciamento da integração do 

projeto 

O gerenciamento da integração do projeto inclui 

os processos e atividades para identificar, definir, 

combinar, unificar e coordenar os vários 

processos e atividades dentro dos grupos de 

processos de gerenciamento do projeto. 

(PMBOK, 2013, p. 63) 

Gerenciamento do escopo do 

projeto 

O gerenciamento do escopo do projeto está 

relacionado principalmente com a definição e 

controle do que está e do que não está incluso no 

projeto. (PMBOK, 2013, p. 105) 

Gerenciamento do tempo do 

projeto 

O Gerenciamento do tempo do projeto inclui os 

processos necessários para gerenciar o término 

pontual do projeto. (PMBOK, 2013, p. 141) 

Gerenciamento dos custos do 

projeto 

O gerenciamento dos custos do projeto inclui os 

processos envolvidos em planejamento, 

estimativas, orçamentos, financiamentos, 

gerenciamento e controle dos custos, de modo 

que o projeto possa ser terminado dentro do 

orçamento aprovado. (PMBOK, 2013, p. 193) 

Gerenciamento da qualidade do 

projeto 

O gerenciamento da qualidade do projeto inclui 

os processos e as atividades da organização 

executora que determinam as políticas de 

qualidade, os objetivos e as responsabilidades, de 

modo que o projeto satisfaça às necessidades 

para as quais foi empreendido. (PMBOK, 2013, 

p. 227) 

Gerenciamento dos recursos 

humanos do projeto 

O gerenciamento dos recursos humanos do 

projeto inclui os processos que organizam, 

gerenciam e guiam a equipe do projeto. 

(PMBOK, 2013, p. 255) 

Gerenciamento das comunicações 

do projeto 

O gerenciamento das comunicações do projeto 

inclui os processos necessários para assegurar 

que as informações do projeto sejam planejadas, 

coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, 

recuperadas, gerenciadas, controladas, 

monitoradas e finalmente dispostas de maneira 

oportuna e apropriada. (PMBOK, 2013, p. 287) 

Gerenciamento dos riscos do 

projeto 

O Gerenciamento dos riscos do projeto inclui os 

processos de planejamento, identificação, 

análise, planejamento de respostas e controle de 

riscos de um projeto. (PMBOK, 2013, p. 309) 

Gerenciamento das aquisições do 

projeto 

O gerenciamento das aquisições do projeto inclui 

os processos necessários para comprar ou 

adquirir produtos, serviços ou resultados externos 

à equipe do projeto. (PMBOK, 2013, p. 355) 

Gerenciamentos das partes O gerenciamento das partes interessadas do 

projeto inclui os processos exigidos para 
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interessadas do projeto identificar todas as pessoas, grupos ou 

organizações que podem impactar ou serem 

impactados pelo projeto, analisar as expectativas 

das partes interessadas e seu impacto no projeto, 

e desenvolver estratégias de gerenciamento 

apropriadas para o engajamento eficaz das partes 

interessadas nas decisões e execução do projeto. 

(PMBOK, 2013, p. 391) 
    Tabela 11 – Relação de cada área do conhecimento e sua discriminação. 

    Fonte: Elaborada pelo autor segundo informações do PMBOK (2013) 

 

3.3.2 GESTÃO DE PROJETOS E OS PROJETOS DE PESQUISA ACADÊMICOS 

 

Neste capítulo serão abordadas as relações e as diferenças presentes entre a gestão de 

projetos e os projetos de pesquisa. Para iniciar a jornada, é preciso entender o que é uma 

pesquisa acadêmica, ou pesquisa científica. 

Pode-se definir a pesquisa, segundo Gil (2002, p. 17),  

 

 

[...] como o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 

proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa é requerida 

quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao problema, ou 

então quando a informação disponível se encontra em tal estado de desordem que 

não possa ser adequadamente relacionada ao problema. (GIL, 2002, p. 17) 

 

 

Complementando, as autoras Marconi e Lakatos (2003, p. 155) dizem que a pesquisa 

“[...] é um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um 

tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir 

verdades parciais”. Dando continuidade, Demo (1993) determina que 

 

 

[...] pesquisa significa diálogo crítico e criativo com a realidade, culminando na 

elaboração própria e na capacidade de intervenção. Em tese, pesquisa é a atitude do 

‘apreender a apreender’, e, como tal, faz parte de todo processo educativo e 

emancipatório. (DEMO, 1993, p.80) 

 

 

Para o IFF – Instituo Federal Fluminense, que é um dos IFET’s criados pela Lei 

Federal 11.892 de 29 de dezembro de 2008, a pesquisa acadêmica pode ser vista como uma 

“atividade indissociável do ensino e da extensão, compreende as ações que visem ao 

desenvolvimento cultural, social, científico, tecnológico e à inovação, a partir da geração e 

ampliação de conhecimentos científicos básicos, aplicados e tecnológicos.” 

(REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO INSTITUTO 

FEDERAL FLUMINENSE – Resolução Nº 025/2016, Art. 1º) 
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De acordo com o site da IUPERJ – Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de 

Janeiro – “O desenvolvimento de uma pesquisa de cunho científico resulta de uma vontade de 

conhecer algo. Tal vontade, porém, não se limita a uma simples curiosidade. Deve ser 

sistematizada e seguir rigorosos procedimentos” (IUPERJ). Portanto, fica nítida a 

sistematização tal como ocorre aos projetos organizacionais. Porém, ainda baseando-se no site 

da IUPERJ, não se deve utilizar a pesquisa científica apenas para solucionar um problema, 

como ocorre com os projetos organizacionais que são implementados para atender uma 

necessidade da organização, ela deve ser utilizada para “[...] melhor entender o problema, 

bem como de compreender os motivos do sucesso (ou do fracasso, se for o caso) da hipótese 

testada” (IUPERJ). 

No estudo de Vian (2015) a autora aborda a importância da pesquisa para com o 

processo de ensino e aprendizagem de alunos do ensino médio politécnico. Neste estudo ela 

aborda a pesquisa em sala de aula, diferente dos projetos de pesquisas abordados nesta 

pesquisa, porém os objetivos das pesquisas de sala de aula são os mesmos dos projetos de 

pesquisas, criar um ser questionador e reflexivo, além de contribuir para o aprimoramento do 

seu conhecimento, já que a partir da pesquisa (em sala de aula ou projetos) os alunos podem 

aprofundar seu conhecimento e criar novos a partir destes. 

Os projetos de pesquisa de qualquer instituição de ensino, sejam de ensino médio ou 

superior, possuem etapas similares aos projetos organizacionais. Possuem objetivos, recursos, 

cronograma (tempo). Outro fator que é comum a ambos os tipos de projetos (organizacional e 

pesquisa) são os riscos. O PMI aponta métodos de administrar estes riscos nos projetos 

organizacionais, o mesmo é elaborado por Mustaro e Rossi em sua pesquisa (2013), porém 

focado nos projetos de pesquisa. Eles alegam que se existir uma gestão destes riscos pode 

impedir problemas e encontrar fatores que impliquem mudanças durante as pesquisas 

acadêmicas. Mais um ponto que corrobora para importância e viabilidade das práticas de GP 

em projetos de pesquisa. 

Um dos estudos encontrados (POWERS & KERR, 2009) durante esta pesquisa 

identificou algumas características divergentes entre o projeto organizacional (nas empresas) 

e o projeto de pesquisa acadêmica: a definição de sucesso, a incerteza e a falta de clareza, e a 

ausência de estruturas de responsabilização. 

Para estes pesquisadores (POWERS & KERR, 2009) o sucesso nos projetos de 

pesquisa sempre será questionado, até mesmo quanto aos três atributos principais dos projetos 

organizacionais, cronograma, custo e escopo: 
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 Completar no tempo: “portanto, o tempo é definitivamente uma restrição nas carreiras e 

nos mercados, mas não é necessariamente uma restrição do projeto de pesquisa. Um 

projeto de pesquisa bem sucedido pode ser indefinido no tempo” (POWERS & KERR, 

2009, p. 3, tradução nossa); 

 Completar dentro do orçamento: “os orçamentos são úteis para designar recursos escassos 

aos objetivos ao longo de um período de tempo definido. Mas a adesão a um orçamento 

não é necessariamente um indicador chave do sucesso de um projeto de pesquisa” 

(POWERS & KERR, 2009, p. 4, tradução nossa); 

 Conjunto de especificações: enquanto o sucesso dos projetos organizacionais é atingir o 

objetivo de forma eficiente, ou seja, acabar no tempo certo, sem estourar o orçamento e 

de acordo com suas especificações, para um projeto de pesquisa a não obtenção do que 

foi proposto, também pode ser entendido como sucesso, pois cria uma nova teoria, novo 

método ou identifica erro em ambos. Portanto, apesar do objetivo não ser identificar o 

erro, este pode se tornar o resultado do projeto de pesquisa e dar por encerrado o mesmo 

(POWERS & KERR, 2009). 

Já a incerteza e falta de clareza diz respeito às mudanças que os projetos de pesquisa 

são submetidos, que de acordo com os autores ocorre mais “por uma falta de clareza entre as 

partes interessadas do projeto em relação aos resultados desejados, acompanhada por uma 

falta de aprendizagem dentro do processo de pesquisa” (POWERS & KERR, 2009, p. 5, 

tradução nossa). Quanto à falta de estrutura de responsabilização, estes falam sobre os 

“responsáveis” pelos projetos de pesquisa que na prática acabam não exercendo a 

responsabilidade perante seus colegas de pesquisa ou até mesmo a sua própria pesquisa 

(POWERS & KERR, 2009).  

Fazendo uso dos cinco grupos de processos elaborados pelo PMBOK (2013) do PMI 

e das estruturas de um projeto de pesquisa apresentadas por Marconi & Lakatos (2003) e Gil 

(2002), é possível elaborar a tabela comparativa abaixo: 

 

Projeto Organizacional Projeto de Pesquisa Acadêmica 

Iniciação Momento em que se escolhe o tema a ser 

pesquisado e o porquê da escolha. 

Planejamento Definição da metodologia da pesquisa, 

como será feita. 

Execução O cronograma de execução da pesquisa 
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visa buscar na teoria e/ou na prática 

informações necessárias a pesquisa. 

Monitoramento e controle A coleta e análise de dados, onde podem 

ser percebidas algumas falhas durante a 

execução da pesquisa. 

Encerramento Conclusão do estudo e/ou relatório final. 

      Tabela 12 – Relação entre os cinco grupos de processos do projeto organizacional e as fases da pesquisa  

      acadêmica. 

      Fonte: Elaborada pelo autor baseada nas informações do PMBOK (2013, p. 5) e Riol e Thuillier (2016, p. 2) 

  

A pesquisa acadêmica, como diz Riol e Thuillier (2016, p. 2, tradução nossa), 

“tradicionalmente visa produzir novos conhecimentos, independentes de considerações 

ideológicas, políticas ou econômicas”. Enquanto os projetos realizados nas empresas buscam 

o “aumento da satisfação do cliente e das partes interessadas, reduz custos e melhora a 

produtividade” (RIOL & THUILLIER, 2016, p. 3, tradução nossa).  

Este conhecimento produzido pelas pesquisas acadêmicas é o foco desta pesquisa, 

que busca por intermédio da gestão do conhecimento aplicada a gestão de projetos, baseando-

se no PMBOK (2013), soluções para o compartilhamento do conhecimento gerado pela 

instituição por intermédio de suas pesquisas científicas, alcançando assim algumas de suas 

finalidades propostas pela Lei nº 11.892/2008. 

 

3.4 GESTÃO DO CONHECIMENTO COMO FERRAMENTA DA GESTÃO DE 

PROJETOS DE PESQUISA EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS DE 

ENSINO MÉDIO TÉCNICO 

 

Todo projeto, seja ele elaborado por uma empresa ou uma instituição de ensino, é 

composto por novos conhecimentos. Esses conhecimentos ao serem armazenados e 

compartilhados, agiliza e diminui o risco de falhas do mesmo. “A gestão dos conhecimentos, 

de forma geral, permite à organização ganhar velocidade e eficiência no processo decisório, 

porque as equipes de projetos não precisam reinventá-los” (SHINODA; MAXIMIANO; 

SBRAGIA, 2015, p. 96). 

A temporalidade dos projetos é um dos entraves para a GC, assim como a 

singularidade, principalmente nos projetos de pesquisa acadêmica, cujos quais apresentam 

aspectos de generalização. Como afirmam Shinoda, Maximiano e Sbragia (2015, p. 96): 
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Todo projeto tem término programado; um momento que não se reproduz. Todo 

projeto tem resultados exclusivos; não é repetitivo e sempre produz novos 

conhecimentos. Essas duas condições intensificam a necessidade de, em algum 

momento ao longo do projeto, registrar os novos conhecimentos, evitando-se o risco 

de perdê-los ao término do projeto. (SHINODA; MAXIMIANO & SBRAGIA, 

2015, p. 96) 

 

 

Particularmente, vemos a singularidade e temporalidade como dois grandes desafios 

para a gestão do conhecimento nos projetos. Porém, ao entrarmos na particularidade dos 

projetos de pesquisa acadêmica, encontramos outro grande problema que é o sucesso, já 

comentado no item anterior, onde foi diagnosticado que o sucesso para os projetos 

organizacionais não é o mesmo que para os projetos de pesquisa. 

Tendo em vista estas dificuldades relatadas, é importante lembrar os benefícios da 

implementação da Gestão do Conhecimento na Gestão de Projetos, o que pode ser 

comprovado pela passagem de Shinoda, Maximiano e Sbragia (2015): 

 

 

[...] a GC contribui para a Gestão de Projetos por meio do aumento da eficiência 

(reaproveitam-se conhecimentos disponíveis, em vez de reinventá-los, possibilitando 

a redução do prazo de entrega), da melhoria das competências individuais (o 

compartilhamento propicia o ingrediente básico, o conhecimento, para levar ao 

desenvolvimento de competências) e do acúmulo de conhecimentos organizacionais 

(permite adicionar valor aos projetos vendidos). (SHINODA, MAXIMIANO & 

SBRAGIA, 2015, p. 107) 

 

 

Assim como afirma o estudo realizado pelo PMI (Project Management Institute), 

denominado Pulse of the profession: captando o valor do gerenciamento de projetos (2015, p. 

5), “as organizações mais bem-sucedidas, aquelas capazes de transformar ideias em ações, 

reconhecem que a transferência efetiva de conhecimento é vital para obter vantagens 

competitivas”. 

Para que esta transferência ocorra de forma eficiente é necessário que haja um 

ambiente favorável para tal, assim como reconhecem Nonaka e Takeuchi (2010, p. 71) “o 

papel da organização no processo de criação do conhecimento organizacional é promover o 

contexto apropriado para facilitar as atividades de grupo, assim como a criação e o acúmulo 

de conhecimento em nível individual”.  A pesquisa realizada pelo PMI (2015) encontrou um 

total de 96% dos entrevistados que concordam com a ideia de que a cultura organizacional 

que oferece um suporte a transferência do conhecimento, contribui para sua eficiência. 

Outro estudo, elaborado por Lima Jr, Oiko, Carnelossi e Fracarolli (2010), reforça o 

destaque que deve ser dada a transferência do conhecimento quando diagnosticam em sua 

pesquisa que a aplicação de técnicas e ferramentas da gestão do conhecimento no projeto em 
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desenvolvimento, proporcionou “bons resultados relacionados à produtividade da equipe, à 

qualidade nos resultados das ações desenvolvidas e à agilidade no acesso a informações” 

(LIMA JR, OIKO, CARNELOSSI & FRACAROLLI, 2010, p. 15). 

Apesar da ciência desta importância dada ao ambiente de transferência de 

conhecimento, há a dificuldade no meio acadêmico justamente por conta de sua cultura, de 

seus métodos e características particulares. A pesquisa de Riol e Thuillier (2016) identificou a 

dificuldade de implementação do gerenciamento de projetos nas universidades, detectando 

como possíveis causas a insensibilidade referente ao ambiente acadêmico e por não acatar as 

habilidades e cultura específicas dos cientistas, ou seja, a falta de flexibilidade dos processos 

do gerenciamento de projeto engessa as práticas acadêmicas, em especial nos quesitos tempo 

e sucesso que, como visto anteriormente, não possuem a mesma importância em relação aos 

projetos existentes nas empresas. 

Em razão desta dificuldade de implementar as práticas da GP nos projetos de 

pesquisa acadêmica, Riol e Thuillier (2016) acreditam em uma gestão de projetos mais 

dinâmica e alegam que a literatura sobre GP vem pesquisando como acrescentar 

contingências aos projetos não tradicionais combinando flexibilidade e estrutura. Afirmam 

ainda, que muitos dos pesquisadores entrevistados já praticam alguns processos do GP, porém 

de maneira “instintiva”. E deixam claro que os processos de GP são bem diferentes dos 

projetos de pesquisa acadêmica. 
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4. METODOLOGIA 

 

Toda pesquisa possui uma estrutura, um caminho a ser percorrido para alcançar o 

conhecimento necessário para que um novo conhecimento seja obtido. Para isto existem 

métodos que guiam a pesquisa e desta forma é possível alcançar objetivos, justificar uma 

pesquisa e/ou responder uma hipótese. 

Abaixo serão apresentados: classificação da pesquisa; etapas da pesquisa; universo e 

amostra; instrumento de coleta de dados; análise e tratamento dos dados. 

 

4.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Quanto ao objetivo ou propósito, a pesquisa pode ser considerada exploratória, pois 

segundo Gray (2012, p. 36) “os estudos exploratórios buscam explorar o que está acontecendo 

e fazer perguntas a respeito”. Desta forma é possível ficar mais íntimo do problema (GIL, 

2002).  

Para isto foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases Scopus, SciELO, CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), alguns repositórios de 

universidades e na busca do Google, buscando uma maior familiaridade com o assunto que já 

vem sendo estudado. Além da pesquisa documental nos arquivos do Instituto Federal de 

Educação Científica e Tecnológica estudado, para ciência da atual realidade quanto a práticas 

de Gestão do Conhecimento aplicada a Gestão de Projetos. 

Segundo Gil (2002, p. 53) a pesquisa de campo é “desenvolvida por meio da 

observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para 

captar suas explicações e interpretações do que ocorre no grupo”. Visto isto, uma pesquisa de 

campo foi elaborada junto a todos os servidores do campus Cabo Frio do IFET pesquisado, 

sendo estes compreendidos em: docentes e técnicos administrativos responsáveis por projetos 

de pesquisa, docentes e técnicos administrativos envolvidos administrativamente com os 

projetos de pesquisa, e os docentes e técnicos administrativos sem envolvimento com os 

projetos de pesquisa existentes no campus pesquisado. Podendo, desta forma, obter o ponto de 

vista de quem está totalmente envolvido com o problema pesquisado e de quem está fora do 

processo de criação, implementação, continuação e finalização dos projetos de pesquisa. 

Esta pesquisa de campo é composta por um questionário (Apêndice I), que foi 

enviado via e-mail, aos citados acima. O questionário apresenta questões referentes aos 
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principais assuntos do estudo em questão para criar a possibilidade de confrontar a realidade 

encontrada nas fontes teóricas (bibliografia e documentos) e a realidade prática do instituto. 

Apesar de muito se falar da Gestão do Conhecimento no meio acadêmico o foco 

ainda não é o conhecimento dos projetos de pesquisa, portanto as fontes bibliográficas, mais 

focadas ao assunto, foram bem limitadas. 

Esta é uma ótima razão para que este estudo seja realizado, criar novos 

conhecimentos quanto ao assunto pouco pesquisado. 

 

4.2 ETAPAS DA PESQUISA 

 

Para a realização desta pesquisa, as etapas foram distribuídas da seguinte forma: 

 

 Revisão da literatura procurando identificar o tema Gestão do Conhecimento aplicada a 

Gestão de Projetos de Pesquisa no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia; 

 Elaboração do instrumento de coleta de dados; 

 Aplicação do teste piloto com servidores representantes de cada classe relacionada na 

pesquisa; 

 Reelaboração do questionário segundo os apontamentos dos participantes do teste piloto; 

 Execução da coleta de dados através do questionário (Apêndice I); 

 Análise dos dados coletados; 

 Debate e conclusão. 

 

4.3 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O Instituto Federal Fluminense, em específico o campus Cabo Frio, possui um total 

de 110 servidores, sendo 70 docentes e 40 técnicos administrativos. Deste total, apenas alguns 

estão envolvidos diretamente com os Projetos de Pesquisa, dentre eles 17 docentes 

responsáveis por projetos (docentes que submeteram projetos e foram aprovados), 2 

servidores (docentes) que ocupam cargos de responsabilidade (diretor e coordenador do setor 

de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação) e 2 técnicos administrativos envolvidos no processo 

de abertura de edital, recebimentos dos projetos, recepção dos alunos bolsistas e troca de 

informações com os envolvidos. 
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Abaixo segue uma tabela com a distribuição quantitativa de cada representação dos 

envolvidos nos processos de Projetos de Pesquisa e o quantitativo geral: 

 

SERVIDORES NO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE 

CARGO QUANTITATIVO 

Técnico Administrativo 40 

Docente 70 
    Tabela 13 – Distribuição de servidores do campus Cabo Frio. 

    Fonte: Elaborada pelo autor segundo informações da Direção de Ensino. 

 

SERVIDORES ENVOLVDOS COM PROJETOS DE PESQUISA NO CAMPUS CABO 

FRIO 

CARGO QUANTITATIVO 

Técnico Administrativo Envolvido 

Administrativamente 

2 

Docentes responsáveis por projetos de 

pesquisa 

17 

Técnicos Administrativos responsáveis 

por projetos de pesquisa 

1 

    Tabela 14 – Distribuição de servidores envolvidos com projetos de pesquisa do campus Cabo Frio. 

    Fonte: Elaborada pelo autor segundo informações da Direção de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação. 

 

Por meio de uma pesquisa de campo, onde o autor desta pesquisa solicitou 

informações diretamente ao setor de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação, quanto aos projetos 

existentes no campus Cabo Frio, foi possível encontrar 51 projetos.  

Porém, o setor onde estes projetos são submetidos é composto por Projetos de 

Pesquisa (48 projetos) e Projetos de Extensão (3 projetos). O foco desta pesquisa são os 

projetos de pesquisa devido ao seu objetivo principal, que é criar e/ou melhorar 

conhecimentos, diferente da extensão que visa uma melhor comunicação e relação com a 

comunidade de onde o campus está inserido. Portanto, do total de projetos, 48 projetos são de 

pesquisa submetidos, em grande parte, por docentes e apenas um por técnico administrativo. 

Os servidores que fizeram parte desta pesquisa foram divididos da seguinte forma: 

 

CLASSE DEFINIÇÃO 

Docente ou Técnico Administrativo 

responsável por projeto de pesquisa. 

O Docente ou Técnico Administrativo que 

submeteu um projeto e foi aceito. 

Docente ou Técnico Administrativo 

envolvido administrativamente com os 

O Docente ou Técnico Administrativo que 

realiza a parte burocrática da submissão de 
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projetos de pesquisa. projetos de pesquisa. 

Docente ou Técnico Administrativo sem 

envolvimento com os projetos de pesquisa. 

O Docente ou Técnico Administrativo que 

não possuem relação nenhuma com os 

projetos de pesquisa. 

Tabela 15 – Divisão das classes criadas para a pesquisa e suas respectivas definições. 

Fonte: Elaborada pelo autor segundo informações coletadas na pesquisa de campo efetuada no setor de Pesquisa, 

Extensão e Pós-graduação. 

 

Os servidores que não possuem nenhum relacionamento com os projetos de pesquisa 

foram incluídos na pesquisa com o intuito de obter informação de quem está fora de todo o 

processo dos projetos de pesquisa, permitindo uma comparação dos resultados do ponto de 

vista de quem está envolvido e quem não está. Além de favorecer ao diagnóstico se há ou não 

acesso as informações dos projetos de pesquisa para toda a comunidade interna, o que, ao ser 

encontrado pode ser indício para compartilhamento externo. 

 

4.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS (Apêndice I) 

 

Após a coleta de informações a respeito da Gestão do Conhecimento (GC), tanto em 

organizações privadas como públicas, e da Gestão de Projetos (GP), também em ambas 

perspectivas, tornou-se necessário a coleta de dados referente ao assunto abordado pela atual 

pesquisa. O principal foco é a descoberta, a identificação de algum processo ou da própria 

Gestão do Conhecimento aplicada aos Projetos de Pesquisa elaborados pelo IFF, em especial 

o campus Cabo Frio. 

Na tentativa de obter dados suficientes para comprovar a existência ou não existência 

da GC no setor de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação, o autor fez uso de um questionário 

(Apêndice I) com perguntas fechadas. Porém, antes de encaminhar o questionário para todos 

os servidores, foi elaborado um teste piloto com a participação de servidores de cada classe 

relacionada no questionário. A única classe que foi relacionada mas não houve representante 

foi a de Docente envolvido administrativamente com os projetos. Isto ocorreu porque os 

docentes que estão envolvidos administrativamente com os projetos (Diretor e Coordenadora 

do setor de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação) são docentes com projetos de pesquisa em 

andamento, logo eles se enquadraram na classe Docente responsável por projeto de pesquisa. 

Após o teste piloto, algumas correções foram feitas para melhor entendimento das 

perguntas já existentes e foi acrescentada a resposta “Não sei” (pergunta n°13), “Não sei 

informar” (perguntas n° 3-6, 8-9 e 11) e “Nunca utilizei” (pergunta n°12). Isto ocorreu, pois o 
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autor entendeu que se continuasse com a resposta “Não sei informar ou muito mal realizada” 

e “Não utilizei”, o mesmo não saberia se o entrevistado não soube informar ou considera 

muito mal realizada. E o caso da segunda resposta, o autor não saberia se o respondente não 

utilizou por nunca ter feito uma pesquisa ou porque não utilizou mesmo o conhecimento 

gerado previamente. 

Este questionário foi baseado na pesquisa realizada por Fábio Ferreira Batista, que 

organizou um livro denominado Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração 

Pública Brasileira (2012). Nesta obra, Batista reconhece a diferença entre a GC aplicada nas 

organizações privadas e nas públicas e para isto organiza um questionário. Este foi assentado 

na pesquisa bibliográfica feita por Batista (2012) que encontrou no estudo realizado pela 

APO (Asian Productivity Organization, Knowledge Management: facilitators guide, 2009) a 

fundamentação necessária para organização do seu questionário. 

Outro artigo que contribuiu para a elaboração do questionário foi o de Santos e Santos 

(2015), onde a pesquisa buscou diagnosticar quais as práticas de Gestão do Conhecimento que 

são adotadas pelos pesquisadores no ambiente de pesquisas e perceber o quanto estão 

contribuindo com a produção científica. 

Os autores se basearam na Teoria da Criação do Conhecimento de Nonaka & 

Takeushi (1998) para elaborar seu questionário. Perguntas foram organizadas em módulos de 

acordo com cada fase da teoria: socialização, externalização, combinação e internalização. 

Este questionário foi distribuído a 42 pessoas da Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo (USP), dentre estes estão pesquisadores ou pessoas que estão envolvidas com 

laboratórios de pesquisas científicas. 

Este segundo artigo contribuiu com a análise dos dados e pincipalmente com a 

fundamentação para organização do questionário. As perguntas presentes na pesquisa que 

serviu de base são fundamentais para a compreensão do quanto cada pesquisador sabe sobre a 

GC e o quanto faz uso das práticas da mesma. 

Outros artigos, encontrados durante pesquisa bibliográfica, serviram como fonte de 

conhecimento para adaptação de ambos os questionários utilizados (BATISTA, 2012 e 

SANTOS e SANTOS, 2015) e formulação de outras perguntas consideradas importantes para 

a pesquisa. Abaixo segue uma tabela com as perguntas organizadas pelo autor com base, 

principalmente, nos artigos de Batista (2012) e Santos e Santos (2015), além de outras 

referências: 
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QUESTIONÁRIO 

N° PERGUNTA FONTE 

1 Qual seu relacionamento com os projetos de pesquisa? Próprio autor 

2 Você já ouviu falar em Gestão do Conhecimento? Próprio autor 

3 O Instituto Federal tem uma política de proteção da informação e 

do conhecimento (exemplos: proteção da propriedade 

intelectual, segurança da informação e do conhecimento e 

política de acesso, integridade, autenticidade e sigilo das 

informações). 

BATISTA, 

2012/MATEI et 

al, 2015 

4 

A infraestrutura de TI do Instituto Federal (exemplos: internet, 

intranet e sítio na Rede Mundial de Computadores - web) está 

alinhada à estratégia de Gestão do Conhecimento do setor de 

Pesquisa, Extensão e Pós-graduação. 

BATISTA, 

2012/JULIANI et 

al, 2012/HICKS, 

THAM e 

BROOKES, 2016 

5 

As informações (nome, objetivo, responsável pelo projeto, 

demais integrantes e etc) dos Projetos de Pesquisa estão 

disponíveis na página web do instituto e pode ser acessado por 

qualquer servidor. 

BATISTA, 2012/ 

JULIANI et al, 

2012/HICKS, 

THAM e 

BROOKES, 2016 

6 O Instituto Federal conta com banco de dados com os resultados 

e procedimentos dos Projetos de Pesquisa. 

BATISTA, 2012/ 

JULIANI et al, 

2012 

7 Como você classifica as seguintes funções ou atividades do setor 

de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação: 

BATISTA, 2012 

8 A Instituição possui um Programa de Gestão do Conhecimento 

formal definido para os Projetos de Pesquisa elaborados por 

esta? 

BATISTA, 2012 

9 Em que medida as atividades do setor de Pesquisa, Extensão e 

Pós-graduação estão alinhadas aos objetivos da Instituição? 

BATISTA, 2012 

10 Os docentes ou técnicos administrativos responsáveis pelo 

Projeto de Pesquisa possuem o costume de trocar informações 

sobre a temática na qual esta trabalhando em um projeto de 

pesquisa? 

SANTOS e 

SANTOS, 2015 

11 Com que frequência os resultados dos projetos são 

compartilhados por meio de publicação em congressos, 

seminários, periódicos ou afins? 

SANTOS e 

SANTOS, 2015 

12 Você já utilizou em sua pesquisa científica o conhecimento 

científico ou os resultados obtidos em outros estudos 

desenvolvidos no campus onde trabalha? 

SANTOS e 

SANTOS, 2015 

13 O Instituto Federal Fluminense possui alguma atividade informal 

de Gestão do Conhecimento, aplicada aos Projetos de Pesquisa 

Próprio autor 



69 

 

elaborados por este, ou seja, fora de um Programa de Gestão do 

Conhecimento formal? 

14 Quão importante você acha que é o armazenamento e 

compartilhamento do conhecimento gerado pelos projetos de 

pesquisa desenvolvidos no campus? Por quê? 

ODELIUS et al, 

2011 

15 A partir do seu ponto de vista o que mais atrapalha no 

compartilhamento do conhecimento? Cite três barreiras que 

podem prejudicar as práticas adequadas da Gestão do 

Conhecimento. 

GHELICHKHANI 

e KHAIAMI, 

2015 / QUEIROZ 

et al, 2017 

16 Cite três boas práticas que você acredita contribuir para a 

implementação dos procedimentos de Gestão do Conhecimento. 

GHELICHKHANI 

e KHAIAMI, 

2015/LIRA et al, 

2017 

Tabela 16 – Questionário. 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos artigos encontrados nas bases de dados pesquisadas. 

 

Na montagem do questionário para atual pesquisa, algumas perguntas foram retiradas 

por não apresentarem o mesmo foco deste estudo. Enquanto Batista (2012) busca informações 

referentes a GC sendo aplicada na instituição pública como um todo, esta obra busca a GC 

sendo aplicada a Gestão de Projetos, em especial os projetos de pesquisa. Por este mesmo 

motivo, algumas questões foram adaptadas de acordo com o objetivo deste estudo, além da 

métrica utilizada nas respostas, que foi alterada devido ao foco da pesquisa. 

Quanto às perguntas fundamentadas pelo artigo de Santos e Santos (2015) nenhuma 

foi retirada, porém algumas foram alteradas para atender ao objetivo desta pesquisa. 

Além das perguntas fundamentadas por outros questionários, o autor entendeu ser 

imprescindível formar algumas perguntas baseadas na pesquisa bibliográfica realizada durante 

o estudo. Por exemplo: a pergunta nº 2 é baseada no que Nonaka e Takeushi (1997) falam em 

sua obra sobre um dos pontos principais para implantação da GC, que é saber o seu 

significado. A pergunta nº 14 remete a primeira premissa falada por Davenport e Prussak 

(1998), conhecer a importância do conhecimento gerado para que então se possa pensar na 

gestão deste. 

A pergunta de nº 12 é baseada no questionário utilizado por Santos e Santos (2015) 

com o objetivo de saber se dentro da própria instituição há o compartilhamento dos resultados 

dos projetos de pesquisa existentes na mesma. Corroborativamente, a pergunta nº 9, baseada 

na pesquisa de Batista (2012), traz um questionamento que diz respeito a algo muito 

comentado pelo próprio Batista e os grandes pensadores do assunto, que é o alinhamento das 
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práticas da GC aos objetivos da instituição. Este assunto também diz respeito a cultura 

organizacional, uma das barreiras encontradas por muitas organizações na implementação da 

GC, como afirmam Nonaka & Takeushi (1997) e Davenport & Prussak (1998). 

Para a atual pesquisa, este questionário é importante para a tratativa dos dados 

referentes a importância da GC para os Projetos de Pesquisa, a identificação da existência ou 

não das práticas de GC e para diagnosticar se há ou não uma cultura para que a GC possa 

criar raízes e se ramificar por todo o setor e porventura toda instituição. 

O questionário foi dividido em três blocos, o primeiro é para identificação do 

entrevistado, pois se entende que cada representante, docentes e técnicos, possuem visões 

diferentes a respeito de cada pergunta realizada. O segundo momento é formado por 

perguntas que na verdade são ações descritas, de âmbito geral sobre as atividades e práticas 

do IFF e específicas do setor de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação, em especial do campus 

Cabo Frio. Esta parte foi elaborada para compreender se há alguma prática de GC sendo 

utilizada na instituição, em especial, no setor responsável pelos projetos de pesquisa. 

Já o terceiro momento, é o que se pode chamar o coração do questionário, pois é 

onde toca no principal assunto de todo o estudo. É onde estão as perguntas referentes aos 

processos do setor de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação, para identificar, de fato, a 

presença ou não dos métodos de GC aplicadas aos projetos. São questões que buscam desde 

se há alguma prática até os custos referentes a implementação das práticas de GC aplicadas 

aos projetos de pesquisa. 

Finalizando o questionário está o quarto momento com perguntas dissertativas na 

expectativa de compreender os anseios dos respondentes e saber o alcance de suas 

percepções quanto a Gestão do Conhecimento. 

Na formulação do questionário, optou-se por perguntas fechadas de caráter 

qualitativo e é usada a escala de Likert (proposta por Rensis Likert em 1932). O questionário 

deve ser objetivo e simples, com perguntas ordenadas para facilidade dos respondentes 

(MORESI, 2003). Ao final deste buscou-se utilizar perguntas com respostas abertas para uma 

melhor compreensão do ponto de vista de cada entrevistado, o que enriquece o estudo ao dar 

margem para que possam se expressar além das respostas prontas apresentadas. 

Como cabeçalho do questionário (Apêndice I) foi apresentado um texto que explica 

de forma sucinta o que significa e como acontece a Gestão do Conhecimento, além de usar 

um exemplo ocorrido no campus onde um conhecimento prévio só foi utilizado após a 

chegada de um docente que pertencia a outro campus do IFF. Há também, neste mesmo texto, 
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explicação quanto aos três momentos da pesquisa, os três blocos de perguntas. O texto pode 

ser lido no questionário que está no Apêndice I desta pesquisa. 

 

4.5 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

O período para as respostas do questionário foi de 15 dias (16 de agosto até 30 de 

agosto). Em seguida, realizou-se a análise dos resultados. Os dados coletados forão 

organizados sob a forma de tabelas e tratados por meio de estatística descritiva. 

Juntamente com a análise dos dados coletados, pretendeu-se verificar se existem 

convergências entre as percepções dos respondentes e as informações levantadas na revisão 

da literatura. 

Segundo Moresi (2003) os cálculos, estatísticas e demais recursos gráficos podem e 

devem ser usados para a elaboração de um trabalho com mais fidelidade e organização. 
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5. ESTUDO DE CASO: A ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

Este capítulo se compromete a analisar esmiuçadamente cada questão do 

questionário, objeto de coleta de dados deste estudo, que foi encaminhado aos servidores do 

Instituto Federal Fluminense, especificamente do campus Cabo frio. 

Do quantitativo total do universo escolhido para amostra – 110 servidores, sendo 70 

docentes e 40 técnicos administrativos, dentre estes 22 estão envolvidos diretamente ou 

indiretamente com os projetos de pesquisa (Técnico administrativo – 2, Docente – 2, 

Docentes responsáveis por projetos de pesquisa – 17 e Técnico Administrativo responsável 

por projeto de pesquisa – 1). Deste quantitativo apenas 36 responderam o questionário, ou 

seja, 32,72 % respondentes, baseado em Marconi e Lakatos (2003) esta porcentagem está de 

acordo com a média em pesquisas do tipo. 

O instrumento de coleta (Apêndice I) foi encaminhado aos servidores por meio do 

correio eletrônico (e-mail) institucional e o particular de cada um destes. Todos foram 

comunicados anteriormente quanto ao encaminhamento do mesmo para que não houvesse 

estranhamento ou desconfiança por parte destes. No corpo do e-mail, também foi 

disponibilizada uma explicação quanto ao motivo da pesquisa e o objetivo da mesma, 

enquanto no questionário, antes de iniciar as perguntas, um texto expõe de forma bem sucinta 

o que é e para que serve a Gestão do Conhecimento para os projetos de pesquisa. 

O autor desta pesquisa fez uso do aplicativo do Google, denominado Google 

Formulários (Forms), através do qual elaborou o questionário, enviou para os possíveis 

respondentes e, após o prazo de 15 dias (16 de agosto até 30 de agosto), coletou as respostas. 

Apesar do total de respondentes ter sido 36, nem todos responderam o questionário completo, 

deixando algumas questões sem resposta. Por isso cada uma será abordada de forma 

individual, porém separadas em classes. 

A primeira classe de respostas tem a função de identificar e qualificar o respondente. 

A segunda classe parte para questões que buscam saber sobre a existência ou não de práticas 

de GC no campus como um todo que serviu como objeto de estudo. Já o terceiro momento 

pode-se chamar de crucial, pois é onde é possível identificar as práticas do setor responsável 

pelos projetos de pesquisa. A última classe de respostas, a quarta, são perguntas abertas que 

foram elaboradas para dar certa liberdade ao entrevistado para que pudesse expor o que pensa 

e o que considera importante para a implantação das práticas de Gestão do Conhecimento. 

Assim permite que a pesquisa tenha uma melhor visão quanto aos respondentes e responda a 
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um dos objetivos que é identificar barreiras e ações que impeçam e facilitem, 

respectivamente, a implantação de práticas da GC. 

 

5.1  PRIMEIRA CLASSE DE PERGUNTAS (perguntas 1 e 2) 

 

Questão 1 - Qual seu relacionamento com os projetos de pesquisa? 

 

Apesar do universo de amostra ser compreendido por servidores públicos em geral, 

lotados no campus Cabo Frio do Instituto Federal Fluminense, existem algumas distinções 

entre os mesmos. A primeira é entre técnicos administrativos e docentes, ambos possuem 

interações diferentes quanto aos projetos de pesquisa desenvolvidos no campus estudado. 

Além desta distinção há também os docentes que elaboram e executam projetos de pesquisa e 

os que não o fazem, assim como acontece entre os técnicos administrativos. Outra 

classificação são os que trabalham com os projetos de forma indireta, ou seja, não são 

responsáveis por tais, porém ajudam de forma administrativa a elaboração e execução dos 

projetos. 

Sabendo disto, a pesquisa verificou que o maior número de respondentes dentre os 

36 são de docentes responsáveis por projetos de pesquisa, gerando um total de 36,1%. O 

segundo lugar é ocupado pelos técnicos administrativos sem envolvimento com os projetos, 

um total de 33,3%. Em último lugar está o técnico administrativo responsável por projetos de 

pesquisa. De acordo com o questionário e com pesquisa de campo realizada pelo autor nos 

documentos apresentados pelo setor de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação, apenas um 

servidor da carreira técnica administrativa possui um projeto de pesquisa em andamento.  

Segue tabela com o percentual de cada classe, que se relaciona de forma direta ou 

indireta com os projetos de pesquisa, em relação ao total de respondentes e seu respectivo 

número quantitativo: 

 

RELAÇÃO SERVIDOR ENVOLVIDO DIRETA OU INDIRETAMENTE COM 

PROJETOS DE PESQUISA 

CLASSE % QUANTITATIVO 

Técnico administrativo envolvido administrativamente com os 

projetos de pesquisa. 

13,9 5 

Técnico administrativo responsável por projeto de pesquisa. 2,8 1 

Docente envolvido administrativamente com os projetos de 

pesquisa. 

0 0 
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Docente responsável pelos projetos de pesquisa. 36,1 13 

Total de servidores envolvidos administrativamente ou 

responsáveis por projetos de pesquisa. 

52,8 19 

Tabela 17 - Relação servidor envolvido direta ou indiretamente com projetos de pesquisa. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 

 

Como visto, do total de 36 respondentes 52,8% estão envolvidos de forma direta ou 

indireta com os projetos de pesquisa, ou seja, mais que a metade dos respondentes fazem parte 

dos processo dos projetos de pesquisa realizados no campus estudado. A classe com maior 

representação foi a dos docentes responsáveis por projetos, como visto anteriormente, que é 

uma das classes que possui relação direta com os projetos de pesquisa. 

Abaixo está um gráfico que representa o percentual de cada classe dos entrevistados. 

 

 
           Gráfico 1 – Relação da porcentagem de cada classe de servidores pesquisados no campus objeto de  

           estudo. 

           Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 

 

Esta identificação é importante para sabermos o ponto de vista de cada membro, que 

de certa forma, podem contribuir para a implantação, continuação e/ou manutenção das 

práticas de Gestão do Conhecimento. É importante ter estes pontos de vista divergentes, pois 

a GC precisa estar enraizada em todos os colaboradores, não só em quem participa da 

elaboração e execução dos projetos, mas também naqueles que estão de fora do processo, até 

porque esses podem em algum momento precisar do conhecimento gerado pelos projetos de 

pesquisa para criar novas práticas. A autora Polyaninova (2011) corrobora com esta ideia ao 
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abordar em seu artigo a relevância da captura e transferência do conhecimento entre todos, 

funcionários, departamentos, parceiros, clientes e até outras empresas, o que gera valor aos 

ativos intelectuais da organização. 

 

Questão 2 - Você já ouviu falar em Gestão do Conhecimento? 

 

A segunda questão preocupou-se em determinar o quantitativo de servidores que já 

ouviram falar em GC, pois de acordo com Nonaka e Takeuchi (1997) é importante saber o 

que é GC para depois implementá-la. E nesta questão todos responderam, gerando um 

quantitativo de 58,3% sim e 41,7% não. Mas ainda assim gera dúvida quanto à que grupo 

pertence cada resposta, sim ou não. 

Abaixo está uma tabela elaborada pelo autor com base nas respostas de cada grupo 

quanto à questão número 2. 

 

Você já ouviu falar em Gestão do Conhecimento? 

GRUPO SIM NÃO TOTAL 
Docente responsável pelos projetos de pesquisa. 5 8 13 

Docente sem envolvimento com projetos de pesquisa. 2 3 5 

Técnico administrativo envolvido administrativamente 

com os projetos de pesquisa. Com cargo de chefia ou 

não. 2 3 5 

Técnico administrativo responsável por projeto de 

pesquisa. 1 0 1 

Técnico administrativo sem envolvimento com projetos 

de pesquisa. 4 8 12 

TOTAL 14 22 36 
      Tabela 18 - Relação grupo-quantitativo de respostas da pergunta número 2. 

      Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 

 

Apartir desta tabela pode-se diagnosticar de forma geral que grande parte dos 

respondentes desconhece o assunto Gestão do Conhecimento, que segundo Nonaka e 

Takeuchi (1997) já é um primeiro entrave para sua implantação, além de ser o primeiro 

indicativo de que práticas de GC não são exercidas ou não são divulgadas no campus. 

Pensando de forma individual, é perceptível que dentre os docentes que são 

responsáveis por projetos de pesquisa, a maioria nunca ouviu falar sobre Gestão do 

Conhecimento, esta informação reforça a primeira impresão quanto a ausência ou não da 

difusão das práticas de GC. Outro ponto negativo está dentre os técnicos administrativos 
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envolvidos administrativamente com os projetos de pesquisa, que são servidores responsáveis 

pelo suporte e divulgação dos projetos na fase de elaboração, e o armazenamento na fase final 

do mesmo. 

Com todo destaque dado a segunda pergunta do questionário, surge o seguinte 

questionamento: Por que conhecer o assunto Gestão do Conhecimento é importante para a 

implantação de suas práticas? Respondendo a este questionamento os autores Lira et al (2017, 

p. 139) afirmam que: 

 

 

Para uma empresa que busca utilizar o conhecimento como ativo competitivo, é 

preciso a formulação de uma estratégia organizacional associada ao recurso 

conhecimento, de modo que a gestão da informação e do conhecimento estejam 

intrinsecamente associadas com a estratégia da organização. (LIRA et al, 2017, p. 

139) 

 

 

Portanto, torna-se claro que antes de se pensar em implantar práticas da GC, é 

necessário saber seu significado e conhecer algumas práticas, pois só assim será possível 

pensar nela como uma estratégia e poder utilizá-la no planejamento de qualquer instituição. 

 

5.2  SEGUNDA CLASSE DE PERGUNTAS (perguntas 3 à 6) 

 

Este grupo, como mencionado anteriormente, procurou se aprofundar nas 

informações sobre práticas de GC de forma geral no campus objeto de estudo, na expectativa 

de saber se existe alguma prática, mesmo que de forma incipiente e que não seja específica do 

setor responsável pelos projetos de pesquisa. 

 

Questão 3 - O Instituto Federal tem uma política de proteção da informação e do 

conhecimento (exemplos: proteção da propriedade intelectual, segurança da informação 

e do conhecimento e política de acesso, integridade, autenticidade e sigilo das 

informações). 

 

Do total de respostas da questão nº 3, 72,2% responderam “Não sei informar”, o que 

configura uma ausência de prática ou falta de comunicação da mesma, percebe-se um grave 

problema no que tange a implantação das práticas de GC, como afirma Leite (2007, p. 140) “a 

comunicação é recorrentemente mencionada como um elemento essencial para a gestão do 

conhecimento organizacional”. Outros dois autores muito importantes no meio da literatura 

sobre GC que também falam sobre a importância da comunicação são Davenport e Prusak. 
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Estes dizem em sua obra que “na economia regida pelo conhecimento, conversar é trabalhar” 

(DAVENPORT & PRUSAK, 1998, p. 110). 

Abaixo está o gráfico com o quantitativo das respostas da questão nº 3 de cada grupo 

dos respondentes. 

 

  
  Gráfico 2 – Quantitativo das respostas de cada grupo dos respondentes. 

  Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 

 

Seguindo para um olhar mais pormenorizado nesta resposta, é possível perceber que 

dois grupos de respondentes tiveram o maior número de respostas “Não sei informar”, um 

desses é o grupo de docentes responsáveis por projetos de pesquisa, o que deixa clara a 

inexistência de práticas que protejam o ativo intelectual destes, e que representa um indício da 

falta de práticas de Gestão do Conhecimento. Uma pesquisa realizada no MIT - 

Massachusetts Institute of Technology – (AGRAWAL & HENDERSON, 2002), mostrou que 

o foco em patentes, que é uma forma de proteção da propriedade intelectual e até do resultado 

da pesquisa, é um dos caminhos para a transferência do conhecimento de dentro para fora da 

instituição de ensino, em especial para o setor privado. O mesmo afirmam Iorio, Labory e 

Rentocchini (2017) em sua pesquisa quando dizem “(...) que a "universidade empreendedora" 

tem um papel importante a desempenhar no desenvolvimento econômico de sua região 

Quantitativo das respostas de 

cada grupo dos respondentes. 
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através da transferência de conhecimento para o setor industrial” (IORIO; LABORY & 

RENTOCCHINI, 2017, p. 497, tradução nossa). 

Outra pesquisa que também aborda este assunto do papel dos institutos de educação, 

para com o setor privado é a que foi realizada por Barletta, Yoguel, Pereira e Rodríguez 

(2017). Neste estudo, eles verificam que as universidades de países em desenvolvimento 

ainda focam mais na produção científica, ou seja, na publicação de artigos, participação em 

congressos, do que em projetos tecnológicos voltados para o mercado. Interessante que este 

perfil das universidades, focar mais nas publicações do que em projetos tecnológicos para o 

mercado, também foi encontrado na pesquisa anteriormente citada (Agrawal e Henderson, 

2002), realizada em uma universidade norte americana, nas universidades Italianas (Iorio, 

Labory e Rentocchini, 2017) e, por último, nas universidades Latino Americanas (Barletta, 

Yoguel, Pereira e Rodríguez, 2017).  

O segundo grupo é o de técnicos administrativos sem envolvimento com projetos de 

pesquisa. É compreensível, neste grupo, a ausência de conhecimento sobre o assunto em 

questão, porém este fator gera uma teoria de que há falha na comunicação, pois tanto quem 

está envolvido quanto quem não está envolvido com os processos dos projetos de pesquisa, 

não sabem informar quanto ao assunto de proteção da propriedade intelectual. 

Abaixo encontra-se o gráfico com informações esmiuçadas do quantitativo de cada 

grupo referente a opção marcada como resposta (“Não sei informar”) da pergunta nº 3. 

 

 
               Gráfico 3 – Quantitativo da resposta “Não sei informar” por grupo de respondentes. 

               Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 
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Questão 4 - A infraestrutura de TI do Instituto Federal (exemplos: internet, intranet e 

sítio na Rede Mundial de Computadores - web) está alinhada à estratégia de Gestão do 

Conhecimento do setor de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação. 

 

Partindo para a questão nº 4, mais uma vez o quantitativo (47,2%) da resposta “Não 

sei informar” reforça a ideia de que ainda não se foi pensada em uma possível gestão do 

conhecimento gerado pelos projetos ou de que a comunicação é falha. Segundo Omona et al 

(2010) o setor de TI (Tecnologia da Informação) é capaz de fornecer toda infraestrutura e 

ferramentas necessárias para dar suporte às práticas de GC e também afirmam que para 

possibilitar esse suporte ao sucesso das práticas de GC é importante que se estude e defina as 

capacidades deste setor, de forma a interligar suas ações às estratégias de ação da 

organização. 

Logo abaixo está o gráfico com o quantitativo de cada resposta dada pelos 

respondentes à pergunta nº 4. 

 

 
                Gráfico 4 - Quantitativo das respostas dadas pelos respondentes referente a pergunta nº 4. 

                Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 

 

Do total de respostas “Não sei informar” (47,2%), a maior parte é proveniente dos 

técnicos administrativos sem envolvimento com projetos de pesquisa, gerando um total de 8 

respostas, equivalente à 22,1%. Esse dado não pode afirmar que não há nenhum tipo de 

prática de GC, porém confirma a falta de comunicação, já que estes servidores que não estão 

envolvidos com os projetos nem são responsáveis por tais, não sabem informar se há ou não 
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ações do setor de TI alinhadas às estratégias do campus Cabo Frio do Instituto Federal 

Fluminense. O mais crítico são os docentes responsáveis por projetos de pesquisa, do total de 

13 docentes, 4 também marcaram essa opção como resposta, estes são os que mais deveriam 

saber sobre o assunto e mesmo assim não sabem, o que fundamenta a questão da falta de 

comunicação e agora, também, a falta de práticas de GC, já que quem está diretamente ligado 

ao processo dos projetos de pesquisa não sabe informar. 

Abaixo está o gráfico com o quantitativo da relação resposta x grupo de respondentes 

referente a questao n° 4. 

 

 
  Gráfico 5 - quantitativo da relação resposta x grupo de respondentes referente a questao n° 4. 

  Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 

 

Apesar deste cenário, o questionário obteve um total de 7 respostas “A ação descrita 

é realizada de forma razoável”, que apesar de ainda ser menor que a resposta “Não sei 

informar”, dá uma informação mais precisa, pois deixa claro que existe uma preocupação em 

alinhar as ações do TI para com as ações do campus, mesmo que de forma incipiente, sem a 

devida atenção. A importância do setor de TI é relatada por Cheng (2013) em seu artigo 

quando diz “uma sólida infra-estrutura de TI permite o bom funcionamento de vários 

processos de GC” (CHENG, 2013, p. 342). 
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Questão 5 - As informações (nome, objetivo, responsável pelo projeto, demais 

integrantes e etc) dos Projetos de Pesquisa estão disponíveis na página web do instituto e 

pode ser acessado por qualquer pessoa. 

 

Pode-se dizer que a questão nº 5 teve equilíbrio no quantitativo de cada resposta. A 

opção mais marcada foi a resposta “Não sei informar” com 25% e em segundo está “A ação 

descrita é realizada de forma razoável” com 22,2%. Outras duas respostas ficaram empatadas, 

são elas, “A ação descrita é bem realizada” e “A ação descrita é muito bem realizada” com 

16,7%. Abaixo está representado em gráfico o quantitativo de cada resposta da referida 

questão: 

 

 
                Gráfico 6 – Quantitativo de cada resposta da questão n° 5. 

                Fonte: Elaborado pelo Google Formulários após o recebimento dos questionários respondidos. 

 

Com esses dados é possível deduzir que há uma acanhada divulgação dos projetos de 

pesquisa existentes, já que não saber informar não define se existe ou não a divulgação na 

página web das informações dos projetos, e ao juntar todas as demais respostas que dizem 

ocorrer mesmo de forma razoável, pode-se concluir que existe sim a divulgação. Ao pesquisar 

no site do Instituto Federal Fluminense, escolhendo o campus Cabo Frio (objeto do estudo), é 

possível encontrar alguns projetos de pesquisa com informações como nome do projeto, nome 

do pesquisador responsável (docente ou técnico administrativo), resumo e órgão incentivador 

de pesquisa ao qual está relacionado (PIBIC/CPQ, PIBIC/IFFluminense, 

PIBITI/IFFluminense, FAPERJ, ICJ). Em contrapartida, a última atualização foi feita em 
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2015, o que já caracteriza uma falha para as práticas da GC, uma vez que a informação está 

desatualizada ela deixa de ser precisa e atender seu objetivo. 

Partindo para o grupo dos docentes que possuem projetos de pesquisa, verifica-se 

que a maioria respondeu que há algum tipo de divulgação, mesmo que de forma incipiente, 

como mostra o gráfico abaixo onde é demonstrada a relação de respostas dadas pelos docentes 

responsáveis por proejtos de pesquisa à questão nº 5 do questionário. 

 

 
              Gráfico 7 - Relação de respostas dos docentes responsáveis por proejtos de pesquisa à questão nº 5. 

              Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 

 

Aprofundando a pesquisa quanto às respostas, a pesquisa é capaz de esclarecer o 

perfil dos que optaram por marcar “Não sei informar” e com isso é possível identificar que a 

maioria foi de servidores que não estão envolvidos com os projetos de pesquisa, assim mais 

uma fonte que sustenta a ideia de falta de comunicação, que como foi dito anteriormente é 

parte essencial da Gestão do Conhecimento. O não saber informar é proveniente da 

informação que não chega a todos os servidores, envolvidos ou não com os projetos de 

pesquisa, pois mesmo que não esteja participando de um projeto, qualquer servidor pode 

precisar de alguma informação do mesmo. 

Abaixo esta representado em gráfico o quantitativo de cada grupo de respondente 

referente a opção de resposta “Não sei informar” na questão n° 5. 
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               Gráfico 8 - Quantitativo de cada grupo de respondente referente a resposta “Não sei informar”  

               na questão n° 5. 

               Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 

 

Em compensação, logo em segundo lugar está a resposta que diz ser realizada de 

forma razoável, com 8 respostas no total dos grupos respondentes, o que já é um bom sinal e 

demonstra a existência, já falada no parágrafo anterior, da divulgação das informações dos 

projetos, mesmo de forma acanhada, o que falta é uma eficiente comunicação interna sobre a 

existência de tal ação. 

Segue um novo gráfico (agora em barras) que representa o quantitativo de respostas 

de cada grupo. 

 

 
        Gráfico 9 - Novo gráfico em barras que representa o quantitativo de respostas de cada grupo. 

        Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 
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No artigo de Guimarães et al (2009), os autores abordam os modelos de práticas de 

GC que são apresentadas pela literatura e um destes modelos que eles salientam é formado 

por três níveis, sendo o segundo nível o ponto que interessa para esta questão em especial. 

Este segundo nível corrobora com a ideia de que todas as informações dos projetos devem ser 

compartilhadas, já que é uma das propostas dos IFFs, o texto do artigo em questão afirma que 

“no segundo nível são englobadas, de forma integrada, as atividades de gerar, armazenar, 

distribuir e aplicar o conhecimento dentro dos processos que geram valor dentro da 

organização” (GUIMARÃES et al, 2009, p.92). Ou seja, sem o armazenamento e distribuição, 

não há prática de gestão do conhecimento nem atende ao objetivo do conhecimento gerado 

por uma instituição de ensino pública federal. 

 

Questão 6 – O Instituto Federal conta com banco de dados com os resultados e 

procedimentos dos Projetos de Pesquisa. 

 

Analisando a última pergunta desta classe, questão nº 6, mais uma vez a resposta 

“Não sei informar” aparece em destaque, 21 (58,3%) respondentes marcaram esta alternativa 

como resposta. Esta informação dá mais fundamento para a questão da falta de comunicação, 

mas fazendo uma analise mais aprofundada no quantitativo das respostas desta pergunta nº 6, 

pode-se constatar que a grande maioria que optou por esta alternativa como resposta foram os 

grupos dos servidores (técnicos administrativos e docentes) sem envolvimento com os 

projetos de pesquisa, um total de 11 servidores. Partindo deste ponto de vista, não saber 

informar poderia ser considerado normal em uma gestão que não há práticas de GC, já que a 

falta de comuinicação não seria problema.  

Porém, ao verificar mais intimamente todos os grupos, percebe-se que a maior parte 

do grupo dos docentes que possuem projetos de pesquisa marcou a opção “A ação descrita 

ainda não é realizada”, gerando um total de 6 docentes responsáveis por projetos de pesquisa. 

Além destes 6 docentes, mais dois servidores  optaram por esta mesma resposta, um docente e 

um técnico administrativo, ambos sem envolvimento com os projetos de pesquisa. Isto 

demonstra a falta de acesso e disseminação da informação a toda comunidade escolar, 

independente de estar ou não envolvido diretamente no processo. 

A seguir é possível identificar o quantitativo de respostas selecionadas na questão n° 

6 pelos docentes responsáveis pelos projetos de pesquisa. 
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             Gráfico 10 - quantitativo de respostas selecionadas na questão n° 6 pelos docentes responsáveis  

             pelos projetos  de pesquisa. 

             Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 

 

Desta forma, pode-se afirmar que não há um banco de dados disponível para os 

servidores do campus do Instituo Federal Fluminense pesquisado, pois o grupo que está 

diretamente envolvido com os projetos afirma não existir tal ação e os demais servidores, em 

sua grande maioria, responderam que não sabem informar. O não saber informar não é capaz 

de responder se há ou não o banco de dados, mas a resposta “Não sei informar” agregada a 

resposta “A ação descrita ainda não é realizada”, fornecida pelos docentes envolvidos com os 

projetos de pesquisa, corrobora para a conclusão de que não há banco de dados com as 

informações dos projetos de pesquisas. 

Mais uma vez, fica clara a importância da comunicação como ferramenta facilitadora 

não só da implantação, mas principalmente da continuidade das práticas de Gestão do 

Conhecimento, assim como afirmam os autores Leite e Costa (2006, p. 211) “as aplicações de 

ferramentas e mecanismos de gestão do conhecimento contemplam geralmente a criação, 

armazenamento, compartilhamento e aplicação de conhecimento, atividades essas que se 

tornam viáveis a partir do processo de comunicação”. 

Dos grupos que marcaram como resposta “... é muito mal realizada”, “... é mal 

realizada”, “... é realizada de forma razoável” e “é bem realizada”, que somados contabilizam 

7 respondentes, 4 são técnicos administrativos sem envolvimento com os projetos, 1 técnico 
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administrativo envolvido administrativamente com os projetos e 2 são docentes responsáveis 

pelos projetos, como apresentado na tabela abaixo. 

 

O Instituto Federal conta com banco de dados com os 

resultados e procedimentos dos projetos de pesquisa. 

GRUPO 

... muito 

mal 

realizada 

... mal 

realizada 

... 

realizada 

de forma 

razoável 

... bem 

realizada 

... muito 

bem 

realizada 

Docente responsável pelos 

projetos de pesquisa.     1 1   

Docente sem envolvimento 

com projetos de pesquisa.           

Técnico administrativo 

envolvido 

administrativamente com os 

projetos de pesquisa. Com 

cargo de chefia ou não.     1     

Técnico administrativo 

responsável por projeto de 

pesquisa.           

Técnico administrativo sem 

envolvimento com projetos 

de pesquisa. 1 1 1 1   

TOTAL 1 1 3 2   
     Tabela 19 – Relação de respostas de cada grupo de respondente na questão n° 6. 

     Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 

  

Esses dados não são sólidos o suficiente para contestarem a conclusão anteriormente 

alcançada, visto que a maior parte dos que optaram por responder algo que pudesse 

comprovar a existência, mesmo de forma incipiente, de banco de dados são servidores que 

não estão envolvidos diretamente no processo, e como a falta de comunicação já ficou 

evidente, pode ser este o motivo para tais respostas. 

 

5.3  TERCEIRA CLASSE DE PERGUNTAS (perguntas 7 à 13) 

 

Nesta terceira classe o objetivo é identificar as ações do setor de Pesquisa, Extensão 

e Pós-graduação, saber como elas acontecem e em que grau se encontram. Com estas 

perguntas será possível identificar se há ou não práticas de GC e se as mesmas ocorrem 

somente dentro do setor ou não, corroborando com a classe anterior, onde buscou saber se há 

práticas de GC em toda a instituição. 
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Questão 7 - Como você classifica a efetividade das seguintes funções ou atividades do 

setor de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação: 

 

Essa questão se divide em três outras com o objetivo de identificar a qualidade, o 

grau em que se encontram as atividades do setor de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação, que 

é o responsável por todo o processo dos projetos de pesquisa, desde sua abertura para 

submissão até seus resultados. 

 

A) Coleta de informações sobre os projetos de pesquisa. 

 

Nesta sessão, nem todos os respondentes se sentiram aptos a responder todas as 

questões envolvendo o setor de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação por entenderem que não 

fazer parte do setor, não lhe dá o direito de falar sobre ele. Este ponto de vista evidencia a 

falta da cultura de transmissão, compartilhamento e disseminação do conhecimento, visto que 

nem mesmo as funções de cada setor são compartilhadas. 

Esta questão obteve 32 respostas e destas poucas consideraram “Alta” a efetividade 

da coleta de informações por parte do setor responsável. Abaixo está a tabela que representa 

cada uma das respostas separadas por grupos além do gráfico geral. 

 

Coleta de informações sobre os projetos de pesquisa 

GRUPOS TOTAL Baixa Regular Alta 
Docente responsável pelos projetos de 

pesquisa. 13 6 5 2 

Docente sem envolvimento com projetos de 

pesquisa. 5 2 3   

Técnico administrativo envolvido 

administrativamente com os projetos de 

pesquisa. Com cargo de chefia ou não. 4   3 1 

Técnico administrativo responsável por projeto 

de pesquisa. 1     1 

Técnico administrativo sem envolvimento com 

projetos de pesquisa. 9 3 5 1 

TOTAL 32 11 16 5 
     Tabela 20 – Quantitativo de respostas de cada classe de servidores pesquisada na questão n° 7 letra A. 

     Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 
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             Gráfico 11 – Quantitativo de cada resposta da questão n° 7 letra A. 

             Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 

 

Em sua obra literária, Davenport e Prussak (1998), abordam sobre as tecnologias da 

Gestão do Conhecimento e falam sobre a importância da coleta de informações, por exemplo, 

processos de produção que não deram certo para evitar o “reinventar da roda”. Esta ideia 

corrobora e ilustra o motivo desta pergunta, na tentativa de identificar em que grau se 

encontram as atividades do setor relacionadas a coleta de dados, que de acordo com as 

respostas, não estão em harmonia com o princípio da eficiência apresentada na Constituição 

Brasileira e que rege todos os órgãos da administração pública. 

As respostas dizem existir a coleta, porém de forma incipiente o que pode esclarecer 

o porquê da falta de informação apresentada nas respostas anteriores. De 32 respondentes no 

total, 16 disseram que esta ação ocorre de forma regular, e destes 16 um grupo que os 

representa é o dos docentes responsáveis por projetos de pesquisa com 5 respondentes. E 

quando busca saber de forma mais aprofundada a resposta “Baixa”, descobre-se que a grande 

maioria que optou por esta alternativa são, também, docentes envolvidos com os projetos de 

pesquisa em um total de 6. Desta forma fica clara a ineficiência desta ação do setor. 
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B) Coleta do conhecimento gerado pelos projetos de pesquisa. 

 

Como na questão anterior, nem todos responderam, apenas 32 respondentes. A 

grande maioria optou por “Baixa” como resposta em razão da ação de coleta do conhecimento 

gerado pelos projetos de pesquisa, seja no final ou no decorrer do mesmo. O gráfico abaixo 

demonstra as porcentagens relativas a cada resposta. 

 

 
                  Gráfico 12 - Quantitativo de cada resposta da questão n° 7 lestra B. 

                  Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 

 

Verificando as respostas de forma mais pormenorizada, é possível encontrar as 

respostas de cada grupo e identificar que, mais uma vez, os docentes envolvidos com os 

projetos de pesquisa lideram marcando “Baixa” como alternativa da pergunta. Este ponto, 

como o anterior é primordial para a transferência e compartilhamento do conhecimento, pois 

como afirma Alves (p. 32, 2010) 

 

 

Grande diferencial de competitividade de uma organização é a sua capacidade de 

aperfeiçoar a reutilização do conhecimento, que muitas vezes fica restrito a 

indivíduos ou a algumas áreas, enquanto os demais lutam com problemas que 

poderiam ser solucionados com o conhecimento já dominado internamente. 

(ALVES, p. 32, 2010) 

 

Abaixo está a tabela com as respectivas respostas de cada grupo referente a questão 

B da pergunta 7. 
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Coleta do conhecimento gerado pelos projetos de pesquisa 

GRUPO TOTAL Baixa Regular Alta 

Docente responsável pelos projetos de pesquisa. 13 8 3 2 

Docente sem envolvimento com projetos de pesquisa. 5 4 1   

Técnico administrativo envolvido administrativamente 

com os projetos de pesquisa. Com cargo de chefia ou 

não. 4   3 1 

Técnico administrativo responsável por projeto de 

pesquisa. 1   1   

Técnico administrativo sem envolvimento com projetos 

de pesquisa. 9 4 4 1 

TOTAL 32 16 12 4 
  Tabela 21 – Quantitativo das respectivas respostas de cada grupo referente a pergunta 7 letra B. 

  Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 

 

C) Disseminação do conhecimento gerado pelos projetos de pesquisa. 

 

Quanto a esta última questão da pergunta n° 7, o mesmo problema do número de 

respondentes se repete, apresentando um total de 33 respostas. Deste total 51,5%, a maioria, 

respondeu que o grau desta ação é baixa, o que torna evidente a falta de práticas de Gestão do 

Conhecimento, a qual tem como principal função o compartilhamento deste. 

O gráfico que representa as respostas segue abaixo. 

 

 
                        Gráfico 13 - Quantitativo de cada resposta da questão n° 7 lestra C. 

                        Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 
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Esta última pergunta foi elaborada com o intuito de deixar claro se há ou não práticas 

de Gestão do Conhecimento, pois todas as anteriores já comprovaram a ineficiência do setor 

de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação quanto a estas práticas. Para que não houvesse 

dúvidas quanto ao assunto, devido ao desconhecimento por parte dos respondentes, o autor 

reconheceu ser importante uma pergunta mais objetiva quanto as atividades do setor e assim 

esta pergunta foi elaborada, além de ser fundamentada por Batista (2012) que serviu de fonte 

inspiradora para esta e outras perguntas deste questionário. Claro que autores consagrados 

sobre o assunto como Davenport e Prussak (1998) e Nonaka e Takeuchi (1997), também 

contribuíram para que esta pergunta fosse feita. 

Segue abaixo a tabela com as respostas de cada grupo. 

 

Disseminação do conhecimento gerado pelos projetos de 

pesquisa 

GRUPO TOTAL Baixa Regular Alta 
Docente responsável pelos projetos de 

pesquisa. 13 7 5 1 

Docente sem envolvimento com projetos de 

pesquisa. 5 4 1   

Técnico administrativo envolvido 

administrativamente com os projetos de 

pesquisa. Com cargo de chefia ou não. 4 1 3   

Técnico administrativo responsável por 

projeto de pesquisa. 1 1     

Técnico administrativo sem envolvimento 

com projetos de pesquisa. 10 4 5 1 

TOTAL 33 17 14 2 
    Tabela 22 – Relação do quantitativo de respostas de cada grupo de respondente da questão n° 7 letra C. 

    Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 

 

A partir desta tabela é possível identificar qual o grupo que mais optou por “Baixa” 

como resposta, o grupo dos docentes envolvidos com os projetos de pesquisa. Este dado 

esclarece de uma vez por todas, a inexistência de uma cultura organizacional que foque na 

Gestão do Conhecimento, mesmo sabendo que um dos objetivos da criação dos Insititutos 

Federais de Educação é o compartilhamento do conhecimento, de forma a contribuir para a 

sociedade como um todo. 

Percebe-se que de um total de 13 docentes envolvidos com os projetos de pesquisa, 7 

entendem que a ação de disseminação do conhecimento ocorre de forma ineficiente, quase 
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nula. E dando continuidade as respostas deste mesmo grupo, a opção “Regular” vem em 

segundo lugar, o que torna evidente a falta de práticas de GC. 

 

Questão 8 - A Instituição possui um Programa de Gestão do Conhecimento formal 

definido para os Projetos de Pesquisa elaborados por esta? 

 

Com esta questão seria possível identificar a existência ou não de qualquer prática de 

GC, mesmo que fosse de forma irregular, sem atender aos requisitos necessários, ou até 

mesmo uma pequena intenção de se instituir esta cultura, porém com as respostas 

apresentadas é admissível constatar o que já vem sendo apontado nas questões anteriores, não 

há práticas de Gestão do Conhecimento aplicadas aos projetos de pesquisa elaborados pelo 

Instituto Federal Fluminense, em particular o campus estudado, Cabo Frio. 

Abaixo está o gráfico com o percentual de cada resposta. 

 

 
              Gráfico 14 – Representação dos valores de cada resposta da questão n° 8. 

              Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 

 

Do total de 36 respostas, 29 (80,6%) foram “Não sei”, o que comprova, mais uma 

vez, a falta de comunicação, já que mesmo que existisse alguma iniciativa de práticas de GC, 

estas não são divulgadas. E o principal dado que corrobora para tal afirmação é o fato de que 

destes 29 respondentes, 10 são docentes envolvidos com os projetos, ou seja, aqueles que são 

responsáveis por tais e que deveriam armazenar o conhecimento gerado em algum repositório 
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para eventual pesquisa, utilização, assim como o único técnico administrativo responsável por 

projetos de pesquisa, também respondeu que não sabe informar. 

Logo, em segundo lugar, está a resposta “Não” com 4 respondentes, dentre eles dois 

são docentes envolvidos com os projetos de pesquisa, um técnico administrativo envolvido 

administrativamente e um técnico administrativo sem envolvimento com os projetos de 

pesquisa, como está apresentado na tabela que segue abaixo. 

 

A Instituição possui um Programa de Gestão do 

Conhecimento formal definido para os Projetos de 

Pesquisa elaborados por esta? 

GRUPO TOTAL Sim 

Somente em 

alguns campi Não 

Não 

sei 
Docente responsável pelos 

projetos de pesquisa. 13 1   2 10 

Docente sem envolvimento 

com projetos de pesquisa. 5 1     4 

Técnico administrativo 

envolvido administrativamente 

com os projetos de pesquisa. 

Com cargo de chefia ou não. 5   1 1 3 

Técnico administrativo 

responsável por projeto de 

pesquisa. 1       1 

Técnico administrativo sem 

envolvimento com projetos de 

pesquisa. 12     1 11 

TOTAL 36 2 1 4 29 
        Tabela 23 - Relação do quantitativo de respostas de cada grupo de respondente da questão n° 8. 

        Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 

 

Questão 9 - Em que medida as atividades do setor de Pesquisa, Extensão e Pós-

graduação estão alinhadas aos objetivos da Instituição? 

 

A questão em evidência é primordial para diagnosticar a cultura da Gestão do 

Conhecimento, pois de acordo com Nonaka e Takeuchi (1997) e Davenport e Prussak (1998) 

as atividades dos setores da organização, principalmente onde os projetos, sejam de pesquisa 

acadêmica ou organizacional, são desenvolvidos, devem estar alinhadas aos objetivos da 

mesma. Os autores Simões e Duarte (2009, p. 3509) corroboram com esta afirmação ao 

dizerem em seu artigo, apresentado no 1° Congresso de Desenvolvimento Regional de Cabo 
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Verde, “Com o enfoque da gestão do conhecimento começa-se a rever a empresa, as suas 

estratégias, a sua estrutura e a sua cultura”. 

As respostas desta questão vão de encontro as respostas da questão 7, onde algumas 

atividades do mesmo setor em destaque são questionadas quanto ao grau de realização das 

mesmas. Na questão 7, ficou clara que a atividade de coletar informações básicas dos projetos 

ocorre de forma regular, enquanto as atividades de coleta e disseminação do conhecimento 

gerado por estes projetos foram consideradas  baixa. Desta forma é difícil compreender o 

porquê da resposta da questão 9 ser, em sua grande maioria, “Alinhada”, já que como foi dito 

na revisão da literatura, um dos objetivos da criação dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia é o retorno a sociedade em geral com a criação, armazenamento e 

disseminação do conhecimento gerado por estes. 

Assim, visto que há uma divergência entre as respostas das duas questões citadas, 

alguns questionamentos surgem, tais como: Os respondentes entenderam a pergunta? Os 

respondentes sabem quais são os objetivos da instituição, já que mediante as respostas 

anteriores a falta de informação e comunicação é evidente? Os respondentes possuem 

conhecimento das atividades do setor em questão, visto que na pergunta 7, que diz respeito as 

atividades do setor, alguns se eximiram em responder e os que responderam, em sua grande 

maioria, classificaram como “Baixa” e/ou “Regular” as atividades deste? 

Fazendo uso dos dados anteriores obtidos com as demais questões, é compreensível 

chegar à conclusão de que a falta de comunicação e informação é a principal geradora deste 

embate nas respostas. Por isso esta questão, mais objetiva que a outra comentada, foi e é 

primordial para a pesquisa. 

Abaixo está o gráfico com a representação de cada resposta. 

 

 
                   Gráfico 15 - Representação de cada resposta da questão n° 9. 

                    Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 
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Questão 10 - Os docentes ou técnicos administrativos responsáveis pelo Projeto de 

Pesquisa possuem o costume de trocar informações sobre a temática na qual está 

trabalhando em um projeto de pesquisa? 

 

Neste ponto, buscou-se saber, de forma indireta, se existe algum método de 

transferência do conhecimento, mesmo que informal, entre os servidores envolvidos, 

responsáveis pelos projetos de pesquisa. Com os quantitativos das respostas foi possível 

diagnosticar que a grande maioria não sabe informar, porém esta resposta ainda é 

inconclusiva, já que dentre os respondentes, existem grupos que não estão envolvidos com os 

projetos de pesquisa e, portanto, podem desconhecer esta possível atividade informal de 

transferência do conhecimento entre os responsáveis por tais. 

Para entender melhor as respostas desta questão, faz-se imprescindível a verificação 

de maneira pormenorizada. A primeira informação obtida é que um respondente deixou de 

marcar qualquer opção para esta questão, já segunda informação é o que realmente importa, 

do total que respondeu “Não sei informar” apenas 3 são docentes responsáveis por projetos de 

pesquisa, tendo como resposta hegemônica, neste grupo, a troca com alunos bolsistas e/ou 

voluntários (4 respondentes).  

Esta questão teve um quantitativo de respostas bem equilibrado e ao levar em 

consideração apenas as respostas dos servidores responsáveis por projetos, seja docente ou 

técnico administrativo, é possível verificar que existe algum tipo de troca, uns preferem trocar 

entre seus pares no ambiente de pesquisa, outros com seus alunos e outros com todas as 

pessoas. 

Apesar de toda esta troca que eles dizem ocorrer, um fator imprescindível foi 

esquecido, a perpetuação, a disseminação, o compartilhamento de forma abrangente e não 

restrita a quem tiver a possibilidade de conversar com estes responsáveis pelos projetos, pois a 

forma de transferência do conhecimento descrita na pergunta é a melhor para o conhecimento 

tácito e, de acordo com Nonaka e Takeuchi (1997), é o momento da Socialização em seu 

método SECI (Socialização, Externalização, Combinação e Internalização) de Gestão do 

Conhecimento. Este tipo de conhecimento, como visto, é intangível e fica restrito a pessoa 

que o detém em sua mente. 

Sabendo disto, é preciso que haja o segundo momento do modelo SECI, ou seja, a 

externalização, onde o conhecimento tácito se transforma em explícito (conhecimento 

tangível) “... para que possa ser compartilhado com outros e, desta forma, se torne a base de 
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um novo conhecimento, como por exemplo, documentos escritos, imagens, áudios ou vídeos” 

(SANTOS E SANTOS, 2015, p. 2). 

Uma informação válida que corrobora com o pensamento exposto no parágrafo 

anterior está na pesquisa de Machado et al (2016), onde fala sobre uma técnica capaz de 

armazenar o conhecimento tácito adquirido nos projetos. Os autores entendem que o método 

“Storytelling”, que diz respeito a contar histórias, é uma forma de trocar informações entre os 

envolvidos nos projetos e, ao final, apresentar o resultado final a toda comunidade como um 

todo ou apenas da organização onde este acontece. Desta forma fica clara a importância dos 

responsáveis por projetos, docentes ou técnicos administrativos, trocarem informações com o 

propósito de evitar erros repetidos, inovar e tornar eficiente o objetivo do projeto. Como 

afirmam os autores no seguinte trecho: “Os projetos de pesquisa são ferramentas essenciais 

para criar conhecimento e alimentar a inovação e o desenvolvimento social” (MACHADO et 

al, 2016, p. 2048, tradução nossa). 

Outra pesquisa também muito interessante é a de Hicks et al (2016) na qual um 

método de transferência de conhecimento foi estudado e diagnosticado como eficiente, este é 

denominado “online narratives”, em uma tradução literal significa narrativas online. Onde 

pessoas envolvidas em projetos narram suas experiências de sucesso e fracasso para outras, o 

que corrobora com o outro método descrito acima que também é uma narração de eventos. 

Esta dificuldade de interação entre os servidores envolvidos e os não envolvidos com 

projetos de pesquisas, também foi diagnosticada na dissertação de Matos Júnior (2016), onde 

identificou que o conhecimento gerado na Escola de Administração da Universidade Federal 

da Bahia não é compartilhado e uma das propostas encontradas no questionário aplicado pelo 

autor diz respeito a uma melhor interação entre os docentes pesquisadores além da 

valorização do trabalho em equipe. Deixando clara mais uma vez a importância da 

socialização. 

Abaixo estão o gráfico com todas as respostas e a tabela com a resposta de cada 

grupo respectivamente. 
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                         Gráfico 16 – Quantitativo de cada resposta apresentada a questão n° 10. 

                         Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 

 

Os docentes ou técnicos administrativos responsáveis pelo Projeto de 

Pesquisa possuem o costume de trocar informações sobre a temática 

na qual está trabalhando em um projeto de pesquisa? 

GRUPO TOTAL 

Não sei 

informar 

Com 

todas as 

pessoas 

Com 

seus 

pares 

Com aluno 

bolsista ou 

voluntário 

Não 

troca 

Docente responsável 

pelos projetos de 

pesquisa. 13 3 2 2 4 2 

Docente sem 

envolvimento com 

projetos de pesquisa. 5     3 1 1 

Técnico administrativo 

envolvido 

administrativamente 

com os projetos de 

pesquisa. Com cargo de 

chefia ou não. 5 2   2 1   

Técnico administrativo 

responsável por projeto 

de pesquisa. 1   1       

Técnico administrativo 

sem envolvimento com 

projetos de pesquisa. 11 5 1 2 2 1 

TOTAL 35   4 9 8 4 
       Tabela 24 – Total de respostas de cada grupo de respondente da questão n° 10. 

       Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 
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Questão 11 - Com que frequência os resultados dos projetos são compartilhados por 

meio de publicação em congressos, seminários, periódicos ou afins? 

  

Pode-se dizer que o equilibrio se manteve presente nesta questão, pois as respostas 

empataram em pares, para exemplificar melhor segue abaixo o gráfico com estas informações. 

 

 
                 Gráfico 17 – Porcentagem de cada resposta dada a questão n° 11. 

                 Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 

 

No gráfico é visível que “Não sei informar” empatou com “Com frequência” assim 

como ocorreu com as demais questões. Contudo, ao examinar mais afundo as respostas, pode-

se detectar que o grupo que mais respondeu que não sabe informar, foram os técnicos 

administrativos sem envolvimento com os projetos de pesquisa, o que dá força a ideia da falta 

de comunicação. 

O Instituto Federal Fluminense participa de um evento onde alguns de seus projetos 

são escolhidos, dentre todos os campi, inclusive o campus Cabo Frio, para serem apresentados 

neste congresso e representar a instituição. O Congresso Fluminense de Iniciação Científica e 

Tecnológica (CONFICT) ocorre todo ano desde 2009, com as presenças da Universidade 

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), do Instituto Federal Fluminense 

(IFFluminense) e do Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). Estes se reunem para apresentarem as pesquisas 

desenvolvidas nos seus programas de iniciação científica e discutir temas que envolvam 

ciências. 
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Este congresso é a única forma de disseminação do conhecimento praticada pela 

instituição encontrada pelo autor desta pesquisa. É por este motivo que as respostas foram 

bem equilibradas, pois nem todos os servidores possuem acesso a este tipo de informação, 

baseado nos dados da pesquisa e na experiência do pesquisador deste trabalho. 

Os artigos e periódicos são formas interessantes de transformação do conhecimento 

tácito em explícito, como comentado na questão anterior. São exemplos de externalização do 

conhecimento. Como Penna e Löbler (2007, p. 106) afirmam em seu trabalho, para que haja 

uma comunicação científica eficiente, ou seja, que o conhecimento científico seja 

compartilhado e transferido, 

 

 

[...] é necessário que se tenha um processo de comunicação eficaz, através do uso de 

ferramentas disponibilizadas pelas inovações tecnológicas, que possibilite conhecer 

o que hoje é produzido, seja para agregar novos conhecimentos, seja para atender 

necessidades de Órgãos públicos de fomento a pesquisas, ou para obter resultados de 

pesquisas voltadas para o atendimento de usuários acadêmicos e/ou não 

acadêmicos.” (PENNA & LÖBLER, 2007, p. 106) 

 

 

Neste mesmo artigo, os dois autores apresentam como solução para o melhoramento 

da comunicação científica, os repositórios que algumas universidades estão fazendo uso. E 

eles voltam a dizer, “o compartilhamento do conhecimento ajuda a promover pesquisas de 

melhor qualidade, pois quando restrito diminui a inovação e a eficiência da pesquisa 

científica, sendo que o seu livre acesso deve ser garantido” (PENNA & LÖBLER, 2007, p. 

106). Após a concretização do ato de comunicação, as estruturas mentais do remetente e 

destinatário da informação são sempre diferentes, devido às diferenças nas estruturas 

originais. Não existem duas pessoas com estruturas de conhecimento idênticas, ou seja, tal 

ação possibilita a criação de novos conhecimentos. 

 

Questão 12 - Você já utilizou em sua pesquisa científica o conhecimento científico ou os 

resultados obtidos em outros estudos desenvolvidos no campus onde trabalha? 

 

Esta pergunta, buscou de maneira direta saber se há a procura, por parte dos 

servidores do campus do Instituto Federal Fluminense pesquisado, por conhecimento gerado 

pela própria instituição para que pudesse demonstrar que há algum tipo de compartilhamento 

do mesmo. Porém o quantitativo das respostas revela que dos 36 respondentes 19 nunca 

utilizaram o conhecimento de algum outro projeto de pesquisa e que dentre estes 19, 8 são 

docentes responsáveis pelos projetos de pesquisa. Claro que esta informação não pode afirmar 
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com certeza que a procura não ocorre por falta de disseminação do conhecimento, ou por falta 

de informação quanto a existência de um repositório, mas essa dúvida que ela gera é 

importante para uma próxima pesquisa que identifique o porquê desta baixa procura e já 

alertar os gestores quanto a possíveis atitudes voltadas para as práticas de GC de forma a 

melhorar o compartilhamento e divulgação dos conhecimentos gerados pelos projetos. 

Como foi demonstrado em outra questão, a falta de intereção ainda é um problema 

dentro do instituto de educação pública federal pesquisado e é uma das explicações para a não 

utilização de resultados de outras pesquisas. Os autores Park e Gabbard (2017) falam sobre o 

destaque que esta interação merece para o sucesso das práticas de Gestão do Conhecimento ao 

afirmarem: 

 

 

Dado os dados e processos de pesquisa cada vez mais complexos, a rede de 

conhecimento ajudaria a preencher lacunas de desempenho em diferentes disciplinas 

e auxiliar os cientistas na identificação de melhores soluções para processos 

complexos e repetitivos. (Park e Gabbard, p. 328, 2017) 

 

 

Abaixo estão o gráfico com o quantitativo geral das respostas e a tabela com as 

respostas de cada grupo respectivo. 

 

 
                   Gráfico 18 - Porcentagem de cada resposta dada a questão n° 12. 

                   Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 

 

 



101 

 

Você já utilizou em sua pesquisa científica o conhecimento científico 

ou os resultados obtidos em outros estudos desenvolvidos no campus 

onde trabalha? 

GRUPO TOTAL 

Nunca 

realizei 

Nunca 

utilizei 

Utilizei 

diversos 

Utilizei 

alguns 

Utilizei 

poucos 

Docente responsável pelos 

projetos de pesquisa. 13   8 1 3 1 

Docente sem envolvimento 

com projetos de pesquisa. 5 2 3       

Técnico administrativo 

envolvido 

administrativamente com os 

projetos de pesquisa. Com 

cargo de chefia ou não. 5 3 2       

Técnico administrativo 

responsável por projeto de 

pesquisa. 1       1   

Técnico administrativo sem 

envolvimento com projetos 

de pesquisa. 12 4 6 1 1   

TOTAL 36 9 19 2 5 1 
       Tabela 25 - Total de respostas de cada grupo de respondente da questão n° 12. 

       Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 

 

Questão 13 - O Instituto Federal Fluminense possui alguma atividade informal de 

Gestão do Conhecimento, aplicada aos Projetos de Pesquisa elaborados por este, ou seja, 

fora de um Programa de Gestão do Conhecimento formal? 

 

O objetivo desta pergunta foi saber se há algum tipo de prática informal de GC, pois 

o setor de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação, onde os projetos de pesquisa são submetidos, 

avaliados e aprovados, possui uma ferramenta administrativa onde informações básicas dos 

projetos são lançadas pelos servidores responsáveis por tais. Uma destas informações é o 

conhecimento gerado em cada etapa do projeto e, ao final, o resultado alcançado. O que não 

ocorre é o compartilhamento destas informações, já que os únicos que possuem acesso a elas 

são os servidores proponentes (responsáveis) dos projetos e a Pró-reitoria de Pesquisa, 

Extensão e Pós-graduação. 

Este sistema informatizado em questão é um sistema disponível via internet e que 

serve para submissão de projetos realizados no IFF. O sistema é denominado SiSEP – Sistema 
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de Submissão Eletrônica de Projetos do IFFluminense, onde os servidores responsáveis por 

projetos podem e devem colocar informações dos projetos de pesquisas que estão 

desenvolvendo no campus, como o nome do projeto, dos responsável (eis), do aluno (s) 

bolsista (s) e de algum coparticipante (caso haja), objetivos, um resumo do projeto, resultados 

encontrados durante o período da pesquisa e por último a conclusão ao final do projeto de 

pesquisa.  

Portanto a pergunta foi elaborada com base nas leituras realizadas pelo autor, pois o 

mesmo identificou que, tanto nas obras de Nonaka e Takeuchi (1997) e Davenport e Prussak 

(1998) quanto nos artigos mais recentes, muitas organizações não possuem práticas formais, 

ou seja, toda uma estrutura voltada para a GC, mas possuem práticas informais, algumas por 

desconhecerem a importância do conhecimento gerado, outras por desconhecerem a geração 

deste, outras por desconhecerem as práticas de GC e o quanto são benéficas para a 

competitividade da empresa, pública ou privada. 

Abaixo está o gráfico com o resultado geral. 

 

 
                 Gráfico 19 – Porcentagem de respostas da questão n° 13. 

                 Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 

 

O resultado desta questão apresenta 94,4% (34 respondentes) de respostas “Não sei”. 

Com este dado somado ao resultado da questão 2, quando foi perguntado se os respondentes 

já ouviram falar em GC, pode-se concluir que os servidores do instituto pesquisado 

desconhecem as práticas, o que é Gestão do Conhecimento, para que serve, seus benefícios e 
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etc. O que também comprova a falta desta na gestão dos projetos de pesquisa e muito mais da 

cultura organizacional voltada para a GC. 

Nesta mesma questão, foi acrescentada uma segunda para o caso da resposta ser 

positiva, pois como falado, existe um sistema informatizado através do qual os docentes 

incluem informações básicas dos seus projetos além dos resultados momentâneos e finais. 

Como não obteve nenhuma resposta positiva, esta segunda pergunta ficou em branco em 

todos os 36 questionários respondidos. 

 

5.4  QUARTA CLASSE DE PERGUNTAS (perguntas 14 à 16) 

 

Esta é a última classe de perguntas onde os respondentes podem dizer o que pensam 

sobre o assunto perguntado de forma discurssiva. O pesquisador se propos a realizar 

perguntas discursivas no intuito de saber o quanto os respondentes entendem sobre o assunto 

Gestão do Conhecimento, além das perguntas com respostas prontas que foram feitas 

anteriormente. À medida que foram preenchendo o questionário, os respondentes foram 

adquirindo novas informações quanto a GC, além do texto explicativo e breve que foi 

elaborado e apresentado antes de realizarem o preenchimento do questionário, que encontra-

se localizado no apendice 1 desta pesquisa. 

Abaixo seguem as análises de cada uma das perguntas desta última classe. 

 

Questão 14 - Quão importante você acha que é o armazenamento e compartilhamento 

do conhecimento gerado pelos projetos de pesquisa desenvolvidos no campus? 

 

Esta pergunta deve ser vista como uma das cruciais para o sucesso na implantação de 

práticas de GC em qualquer organização, pois ela resume toda a base da GC. Quatro dos 

grandes pensadores do assunto, Davenport e Prussak (1998), Nonaka e Takeuchi (1997), 

falam da importância de reconhecer o papel de destaque que o conhecimento possui para o 

crescimento das organizações. No caso das empresas privadas, elas prezam pela concorrência 

no mercado, já as públicas a concorrência segue outro propósito, principalmente se tratando 

de instituições de ensino. Estas procuram papel de destaque para que o reconhecimento destas 

no meio acadêmico gere uma maior procura por estudantes e pesquisadores, o que acarreta um 

maior investimento do Governo Federal. 

Analisando as respostas dadas a esta questão é nítido o reconhecimento do 

conhecimento gerado pelos projetos de pesquisa, já que 80,6% (29 respondentes) optaram por 
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muito importante e 19,4% (7 respondentes) optaram por importante. Ninguém selecionou por 

nenhuma outra opção que não dê grande destaque ao conhecimento gerado pelos projetos de 

pesquisa da instituição de ensino pesquisada. Abaixo está a representação em gráfico do que 

foi dito anteriormente. 

 

 
                        Gráfico 20 - Porcentagem de respostas da questão n° 14. 

                        Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 

 

Apesar do destaque que o conhecimento recebeu nesta pergunta, é interessante 

salientar que dos 17 respondentes que estão fora de todo o processo dos projetos de pesquisa, 

apenas 3 consideraram ser importante o conhecimento gerado pelos projetos de pesquisa. 

Quanto aos respondentes que estão envolvidos com o processo dos projetos de pesquisa, de 

21 respondentes, apenas 4 responderam importante. Estes dados possibilitam a afirmação de 

que os servidores entrevistados entendem e reconhecem a importância do conhecimento para 

a instituição como um todo, pois como visto, a grande maioria respondeu ser muito 

importante o conhecimento. 

Esta questão possui uma segunda pergunta complementar, para que o pesquisador 

possa compreender a razão da opção dos respondentes, para saber se eles compreenderam de 

fato o que é a Gestão do Conhecimento, sua importância e passos para implementação de 

práticas da mesma. Abaixo está a segunda pergunta. 
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Segunda pergunta – Explique o porquê de sua resposta acima. 

 

Este segundo momento de uma mesma questão, busca saber, por meio de respostas 

discurssivas, o que os respondentes entendem ao responderem sobre a importância do 

conhecimento. Apenas saber que o conhecimento é importante não basta para a 

implementação das práticas de GC, segundo os mesmos quatro pensadores do assunto, 

Davenport, Prussak, Nonanka e Takeuchi, além de reconhecer a importância do 

conhecimento, é imprescindível saber o que fazer com o mesmo, saber para o que ele serve e 

pode conribuir. 

De acordo com as respostas encontradas, o pesquisador deste estudo encontrou 

alguns padrões nas respostas, como compartilhamento, divulgação da pesquisa, 

reconhecimento no meio acadêmico da instituição elaboradora do projeto, do pesquisador e 

até mesmo conseguir alcançar um dos objetivos dos Institutos Federais, que é dar retorno a 

sociedade. 

Quanto ao compartilhamento, o questionário apresenta algumas respostas referente 

ao compatilhamento do conhecimento, para uso por parte de outros pesquisadores, para 

aprimoramento do conhecimento já gerado, para evitar erros iguais em futuras pesquisas, para 

reconhecimento do instituto responsável pelo projeto de pesquisa, mas o que mais se fala é o 

compatilhamento para pesquisas futuras como é o caso da seguinte resposta: “Porque através 

do armazenamento e compartilhamento do conhecimento é possível difundir os 

conhecimentos já elaborados e dar continuidade à pesquisa, agregando novas pesquisas em 

diferentes áreas” (retirado de uma das respostas do questionário desta pesquisa). 

Ao falarmos sobre os objetivos dos IFET’s encontramos 5 respostas referente a este 

assunto. Para que o objetivo de oferecer retorno a sociedade, em especial, a sociedade local 

onde o instituo está inserido, é preciso que haja o armazenamento e compatilhamento do 

conhecimento, porém o objetivo deste tipo de resposta não foi o mesmo das anteriores 

comentadas. Neste caso o objetivo é o simples retorno a sociedade o que, ao mesmo tempo, 

pode considerar que houve uma preocupação com o fato de que o conhecimento 

compartilhado pode ser aprimorado e assim oferecer um melhor retorno a mesma, como 

também pode não ter sido considerado este fator de aprimoramento, mas sim o simples fato de 

compartilhar com a sociedade o que foi pesquisado. Por isso o interesse em dividir em 

padrões diagnosticados pelo pesquisador em meio aos dados obtidos. 

Uma resposta que exemplifica tudo que foi falado no parágrafo anterior é a que 

segue: “O conhecimento produzido pela ciência deve servir ao aperfeiçoamento dos produtos 
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e serviços, melhorando a vida das pessoas, por isso, devem ser compartilhados e amplamente 

divulgados” (retirado de uma das respostas do questionário desta pesquisa). Esta resposta 

pode ser explicada pela passagem do artigo dos autores Barletta, Yoguel, Pereira e Rodríguez 

(2017) quando diagnosticam em sua pesquisa que a maioria das universidades (apesar de não 

serem Institutos Federais de Educação, também são instituições de ensino que produzem 

projetos de pesquisas) dos países em desenvolvimento focam, ainda, em se manterem no 

processo educacional e em pesqusias básicas, e quanto ao papel que estas devem ocupar na 

sociedade e a maneira como elas podem contribuir com o setor privado, ainda é muito pouco 

debatido. 

Do total de 36 respondentes, 8 não responderam esta pergunta, este número ficou 

equilibrado entre os que estão envolvidos e os que não estão envolvidos com os projetos de 

pesquisa. Apesar de não responderem esta segunda pergunta, todos consideraram a 

importância do conhecimento, tendo 6 respostas “Importante” e 2 “Muito importante”. A 

proporção dos que reconhecem a importância e sabem para que serve o conhecimento é maior 

que estes que apenas reconhecem a importância baseado nas respostas encontradas. 

A questão em destaque teve uma resposta fora de contexto, a mesma diz respeito aos 

investimentos feitos nos projetos o que traz como consequência sua disseminação. Este tipo 

de resposta não corrobora com a visão da importância do compartilhamento, ele se restringe a 

obrigação perante o investimento feito. Este não é o objetivo da pesquisa em questão, por isso 

esta resposta foi tratada como fora de contexto, apesar de estar interligada a questão do 

objetivo dos IFET’s, pois sua criação esta relacionada ao retorno que estes devem oferecer a 

sociedade. 

Abaixo está a tabela com a distribuição da relação grupo de respondente x resposta 

dada: 

 

Explique o porquê de sua resposta acima. 

GRUPO TOTAL 

Comparti

lhamento 

Objetivo 

dos 

IFET's 

Não 

respondeu 

Resposta 

fora de 

contexto 

Docente responsável pelos 

projetos de pesquisa. 13 10 1 2   

Docente sem 

envolvimento com 

projetos de pesquisa. 5 4   1   
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Técnico administrativo 

envolvido 

administrativamente com 

os projetos de pesquisa. 

Com cargo de chefia ou 

não. 5 2   2 1 

Técnico administrativo 

responsável por projeto de 

pesquisa. 1 1       

Técnico administrativo 

sem envolvimento com 

projetos de pesquisa. 12 5 4 3   

TOTAL 36 22 5 8 1 
       Tabela 26 – Total de respostas de cada grupo de respondente da questão n° 14. 

       Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 

 

Questão 15 - A partir do seu ponto de vista o que mais atrapalha no compartilhamento 

do conhecimento? Cite três barreiras que podem prejudicar as práticas adequadas da 

Gestão do Conhecimento. 

 

Com esta questão o pesquisador se preocupou em captar o entendimento de cada 

respondente quanto ao assunto Gestão do Conhecimento. Mais uma vez, de acordo com 

Nonaka e Takeuchi e Davenport e Prussak, existem barreiras que podem impedir e/ou 

dificultar a implementação de práticas de GC. A comunicação é uma delas, e de acordo com 

Davenport e Prussak, é a principal. Estes dois autores (1998) alegam em sua obra literária que 

a conversa de corredor, nos bebedouros são momentos de aprendizagem e por isso mesmo 

devem ser incentivadas. Até mesmo, se for possível, que sejam criados ambientes para 

conversas entre os colaboradores. 

Esta visão é mais voltada para empresas, porém ao se pensar em um Instituto Federal 

de Educação Pública, é imprescindível lembrar dos pesquisadores. Estes podem ter 

momentos, criados pela própria gestão, para troca de informações, divulgação dos resultados 

parciais e finais, participações em eventos para divulgação do mesmo e outros métodos.  

Baseado nas respostas apresentadas, padrões foram criados para construir uma tabela 

com o quantitativo de cada tipo de resposta, dividida por grupos de respondentes. Do total de 

36 respondentes, 8 entendem que a comunicação é uma das principais barreiras. Sabe-se que 

foi solicitado a indicação de 3 possíveis barreiras, porém as respostas possuem informações 

congêneres o que resumindo pode-se chegar a padronização da falta de comunicação. E como 
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já mencionado em uma outra questão deste questionário, esta é a principal ferramenta para o 

compartilhamento do conhecimento que é um dos objetivos das práticas de GC. 

Esta questão teve desde resposta direta, quanto ao assunto falta de comunicação, tal 

como: “Uma política de comunicação ineficiente” (retirado de uma das respostas do 

questionário desta pesquisa). Como resposta mais trabalhada, mas que remete a falta de 

comunicação, como: “A forma da divulgação, que é fechada e restrita, muitas vezes, ao 

campo acadêmico, como publicação em revistas e congressos científicos, não chegando ao 

público em geral” (retirado de uma das respostas do questionário desta pesquisa). Essa última 

resposta é interessante, pois contraria um dos objetivos da criação dos IFET’s que é o retorno 

a sociedade. Na lei de criação dos IFET’s, este objetivo não se restringe a sociedade 

acadêmica, ela diz repeito a sociedade em geral, podendo ser o retorno na forma de novos 

produtos, novos meios de produção e/ou pesquisas realizadas que não encontraram respostas, 

mas que podem ser o início de um novo conhecimento e para tal, a divulgação é primordial. 

Outro padrão muito importante é a cultura organizacional, esta dá fundamentação 

para uma boa comunicação. Ou seja, uma organização que entende a importância da GC e cria 

uma cultura para que as práticas dessa gestão sejam voltadas para o armazenamento e 

compartilhamento do conhecimento, terá uma política clara de comunicação, com regras que 

propiciem esta ação. 

Este padrão de resposta foi o que mais apareceu, com 15 respondentes de um total de 

36, quase metade dos respondentes. Aqui encontram-se respostas mais trabalhadas, que ao 

serem lidas, se resumem a falta de cultura organizacional focada nas práticas de GC. Um 

exemplo é a resposta: “1- Os pesquisadores atuam de forma isolada (em certos casos). 2 - A 

infraestrutura de TI não corresponde à demanda da instituição. 3 - Não há compartilhamento 

de pesquisas entre os campi do instituto” (retirado de uma das respostas do questionário desta 

pesquisa). Esta resposta foi dada por um docente responsável por projeto de pesquisa, o que 

leva a crer que as práticas de GC não são empregadas e confirma tudo que foi respondido 

anteriormente na parte objetiva do questionário. 

Um fator interessante desta resposta apresentada no parágrafo anterior é a 

informação de que o setor de TI (tecnologiada informação) não está alinhado às ações da 

instituição como um todo, o que dirá a parte específica para divulgação e armazenamento do 

conhecimento. Outra resposta que corrobora com esta nova informação é: 

 

 

“Falta de estrutura virtual (plataforma adequada para a divulgação e 

compartilhamento); Dificuldade de promover encontros entre os colegas de área por 

conta da distância entre os campi; Falta de pessoal para organizar dados de relatórios 
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que enviamos para a pró-reitoria de Pesquisa, para o devido tratamento desses dados 

e divulgação após análise”. (retirado de uma das respostas do questionário desta 

pesquisa) 

 

 

Esbarra-se mais uma vez na falta de gestão focada em práticas de GC, pois como 

encontramos na resposta, não há pessoal suficiente para organizar e armazenar os dados dos 

projetos, isto é um fator preponderante para a conclusão de que não há uma visão, por parte da 

gestão, em que o conhecimento gerado pelos projetos de pesquisa receba um papel de 

destaque. 

Outra resposta que também é muito interessante ser analisada de forma individual é: 

“Desconhecimento de "onde/como" armazenar a informação, desconhecimento de "como" 

compartilhar a informação, desconhecimento de "onde" obter as informações” (retirado de 

uma das respostas do questionário desta pesquisa). Esta resposta resume o papel da GC nas 

organizações de forma geral, pois como já foi visto anteriormente, tanto na análise desses 

dados, como no referencial teórico, além de reconhecer a importância do conhecimento é 

necessário saber onde ele é criado, como é criado, como pode ser armazenado e depois 

compartilhado. Se este passo a passo não for posto em prática, todo o conhecimento deixa de 

ser o que é para ser simples dado, pois um dado sem história deixa de ser informação, e uma 

informação sem propósito não se torna conhecimento. 

Abaixo está a tabela com o quantitativo de cada padrão de resposta relacionada a 

cada grupo de respondente. 

 

A partir do seu ponto de vista o que mais atrapalha no compartilhamento 

do conhecimento? Cite três barreiras que podem prejudicar as práticas 

adequadas da Gestão do Conhecimento. 

GRUPO TOTAL 

Cultura 

Organizacional Comunicação 

Não 

respondeu 

Resposta 

fora de 

contexto 

Docente responsável 

pelos projetos de 

pesquisa. 13 9 1 3   

Docente sem 

envolvimento com 

projetos de pesquisa. 5 1 2 2   

Técnico administrativo 

envolvido 

administrativamente 

com os projetos de 

pesquisa. Com cargo de 5 2 2 1   
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chefia ou não. 

Técnico administrativo 

responsável por projeto 

de pesquisa. 1 1       

Técnico administrativo 

sem envolvimento com 

projetos de pesquisa. 12 2 3 5 2 

TOTAL 36 15 8 11 2 
Tabela 27 - Quantitativo de cada resposta relacionada a cada grupo de respondente da questão n° 15. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 

 

Questão 16 - Cite três boas práticas que você acredita contribuir para a implementação 

das práticas de Gestão do Conhecimento. 

 

Para essa questão, é muito difícil padronizar as respostas, pois cada um externou seu 

ponto de vista, sua indignação quanto a dois aspectos fundamentais para o sucesso das 

práticas de GC e que já foram vistas como barreiras na questão 15, são elas: a falta de 

comunicação e/ou divulgação dos projetos e a falta de cultura organizacional focada em GC.  

Alguns respondentes questionam a carga horária excessiva em sala de aula, o que 

dificulta a organização de tempo para pesquisa, por parte do servidor pesquisador. Na 

pesquisa realizada por Landry, Amara e Ouimet (2006), é possível identificar esta questão de 

carga horária. Os autores afirmam, que de acordo com os dados encontrados no questionário 

realizado por eles, “... que o tempo dedicado pelo pesquisador às atividades de ensino exerceu 

um impacto negativo na transferência de conhecimento” (LANDRY, AMARA & OUIMET, 

2006, p. 584, tradução nossa). 

Outros interpelam as dificuldades encontradas para afastamento de servidor por 

motivos de realização de pesquisas. Esta resposta tanto pode serguir pelo mesmo caminho da 

carga horário, afastar-se da sala de aula para se empenhar mais à pesquisa, mas também pode 

seguir o caminho de afastamento para pesquisas fora do campus e/ou cidade, estado e até 

mesmo país. Quando se tem uma cultura voltada para a pesquisa, com o reconhecimento da 

importância do conhecimento gerado por estas e focada nas práticas de GC, esse tipo de 

questionamento não é o mais recorrente, pois isso faz parte de todo o processo da pesquisa, 

uma vez que a instituição já possui uma estrutura para suprir a falta do servidor afastado por 

conta da pesquisa. Portanto, esta é mais uma questão a ser pensada na elaboração das práticas 
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de GC no momento em que se pensar em implantá-las no Instituto Federal de Educação 

Pública pesquisado. 

Um fator que se repetiu muito na grande maioria das questões foi a falta de 

comunicação, algumas vezes de forma direta, como observa-se nesta resposta: “Desejo de 

compartilhamento por parte do pesquisador e uma eficiente política de comunicação” 

(retirado de uma das respostas do questionário desta pesquisa). Outras de forma indireta 

como: “Integração entre pesquisadores, integração entre pesquisa, divulgação” (retirado de 

uma das respostas do questionário desta pesquisa). Um bom exemplo disto é o resultado da 

pesquisa de Escrivão e Negano (2016) onde encontraram como propostas de comunicação o 

trabalho em equipe, equipe interdisciplinar, diálogo, mudança de idéias e práticas. 

A palavra integração foi muito utilizada nas respostas, desta forma é possível 

perceber que grande maioria dos respondentes possui discernimento quanto a importância da 

conversa, da troca de informações, como foi falado na questão 15 e muito defendida por 

Davenport e Prussak em sua obra literária (1998). Alguns dão como sugestão a criação de 

encontros sistemáticos, divulgações intenas e externas, criação de banco de dados, todas são 

muito bem vindas desde que a gestão se proponha a criá-las, pois de acordo com Nonaka e 

Takeuchi (1997), essas ações devem vir de cima para baixo, não de forma imperativa, mas de 

tal maneira que se torne a cultura da organização, ou seja, fazer os colaboradores 

compreenderem que esse conhecimento gerado faz parte da produção do instituto onde ele 

exerce sua função, portanto deve zelar por ele. 

Duas respostas, em especial, merecem ser analisadas individualmente. A primeira 

diz: 

 

 

“1 - Poderia haver um banco de dados interno onde todos os pesquisadores do 

instituto teriam acesso aos dados das pesquisas realizadas no instituto. 2 - Maior 

integração entre os campi. 3 - Os campi poderiam fazer uma divulgação mais ampla 

dos resultados obtidos nas pesquisas realizadas por seus servidores”. (retirado de 

uma das respostas do questionário desta pesquisa) 

  

 

Com esta resposta fica clara a intenção de institucionalização das práticas de GC por 

parte do respondente, mostrando que este entende para o que se propõe as práticas de GC. 

Percebe-se que não há preocupação apenas com o campus pesquisado e onde o respondente 

exerce sua função, mas com todo o instituto, aglutinando todos os campi. Desta maneira é 

possível construir a cultura organizacional focada na GC. 

A segunda resposta é: 
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“Capacitação dos servidores da instituição quanto ao assunto em questão bem como 

sobre os processos/elementos fundamentais para tal prática, capacitação dos 

servidores na área de tecnologia da informação e melhor interação entre os setores 

da instituição”. (retirado de uma das respostas do questionário desta pesquisa). 

 

 

Nesta, pode-se ver uma outra preocupação importante para o sucesso da implantação 

e manutenção das práticas de GC. A capacitação de funcionários (servidores no caso da 

administração pública) é defendida, também, por Davenport e Prussak (1998), estes dizem 

que todos devem ter uma preparação anterior a implantação das práticas de GC, pode-se, 

inclusive, ter uma pessoa, em especial, responsável por toda a gestão dos conhecimentos 

gerados pela/na organização. Outro ponto importante ainda nesta pergunta é a capacitação do 

pessoal do TI (tecnologia da informação) que é responsável pela parte técnica de 

armazenamento e compartilhamento do conhecimento, o que remete a ideia da cultura 

organizacional, já que com esta em voga todos os setores trabalharão com um mesmo 

proposito em relação ao conhecimento. 

Após todas estas análises, o trabalho segue para as considerações finais, onde a 

percepção geral, quanto a existência ou não e a proposta de práticas de GC do autor será 

exposta e discutida. 

 

5.5  CONSOLIDADO 

 

Este tópico é constituído pelo resumo de toda análise dos dados, onde poderão ser 

observadas as falhas e acertos em cada questão referente à existência ou não de práticas de 

GC no campus do Instituto Federal de Educação Pública estudado. 

Abaixo encontra-se a tabela com as informações mencionadas anteriormente. 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS PERGUNTAS DE ACORDO COM AS RESPOSTAS 

APRESENTADAS 

Nº PERGUNTAS CLASSIFICAÇÃO 

1 Qual seu relacionamento com os projetos de pesquisa? Indiferente 

2 Você já ouviu falar em Gestão do Conhecimento? Regular 

3 

O Instituto Federal tem uma política de proteção da 

informação e do conhecimento (exemplos: proteção da 

propriedade intelectual, segurança da informação e do 

conhecimento e política de acesso, integridade, 

autenticidade e sigilo das informações). 
Baixa 



113 

 

4 

A infraestrutura de TI do Instituto Federal (exemplos: 

internet, intranet e sítio na Rede Mundial de Computadores - 

web) está alinhada à estratégia de Gestão do Conhecimento 

do setor de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação. 
Baixa 

5 

As informações (nome, objetivo, responsável pelo projeto, 

demais integrantes e etc) dos Projetos de Pesquisa estão 

disponíveis na página web do instituto e pode ser acessado 

por qualquer servidor. Baixa 

6 

O Instituto Federal conta com banco de dados com os 

resultados e procedimentos dos Projetos de Pesquisa. Baixa 

7 

Como você classifica as seguintes funções ou atividades do 

setor de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação:   

A Coleta de informações sobre os projetos de pesquisa. Baixa 

B Coleta do conhecimento gerado pelos projetos de pesquisa. Baixa 

C 

Disseminação do conhecimento gerado pelos projetos de 

pesquisa. Baixa 

8 

A Instituição possui um Programa de Gestão do 

Conhecimento formal definido para os Projetos de Pesquisa 

elaborados por esta? Baixa 

9 

Em que medida as atividades do setor de Pesquisa, Extensão 

e Pós-graduação estão alinhadas aos objetivos da 

Instituição? Regular 

10 

Os docentes ou técnicos administrativos responsáveis pelo 

Projeto de Pesquisa possuem o costume de trocar 

informações sobre a temática na qual esta trabalhando em 

um projeto de pesquisa? 
Alta 

11 

Com que frequência os resultados dos projetos são 

compartilhados por meio de publicação em congressos, 

seminários, periódicos ou afins? 
Regular 

12 

Você já utilizou em sua pesquisa científica o conhecimento 

científico ou os resultados obtidos em outros estudos 

desenvolvidos no campus onde trabalha? 
Baixa 

13 

O Instituto Federal Fluminense possui alguma atividade 

informal de Gestão do Conhecimento, aplicada aos Projetos 

de Pesquisa elaborados por este, ou seja, fora de um 

Programa de Gestão do Conhecimento formal? 
Baixa 
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14 

Quão importante você acha que é o armazenamento e 

compartilhamento do conhecimento gerado pelos projetos de 

pesquisa desenvolvidos no campus? Explique o porquê de 

sua resposta acima. Alta 

15 

A partir do seu ponto de vista o que mais atrapalha no 

compartilhamento do conhecimento? Cite três barreiras que 

podem prejudicar as práticas adequadas da Gestão do 

Conhecimento. 
Alta 

16 

Cite três boas práticas que você acredita contribuir para a 

implementação dos procedimentos de Gestão do 

Conhecimento. Alta 
     Tabela 28 - Resumo da análise dos dados de cada pergunta do questionário utilizado nesta pesquisa. 

     Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do questionário. 

 

A tabela acima está classificada com base na escala Likert, fundamentada pelas 

informações presentes nas respostas apresentadas pelos servidores do campus do Instituto 

Federal de Educação Pública pesquisado. As classificações adotadas neste quadro foram feitas 

com base no objetivo geral e específicos desta pesquisa. Assim foi possível identificar os 

aspectos críticos para implementação das práticas de GC aos projetos de pesquisa, se existe ou 

não práticas de GC e os recursos, meios necessários para a implementação destas práticas, e 

responder a pergunta problema deste estudo, Qual a realidade da gestão do conhecimento 

gerado pelos projetos de pesquisa no Instituto Federal Fluminense, campus Cabo Frio? 

Abaixo será evidenciada uma análise de cada classificação para uma melhor compreensão por 

parte do leitor. 

A primeira questão foi classificada como indiferente, pois independente da relação 

que qualquer servidor tenha com os projetos de pesquisa, eles precisam ter acesso aos 

resultados e informações dos mesmos. Portanto, o autor considera indiferente para esta 

questão de classificação, mas imprescindível para a análise dos dados, ao demonstrar que 

servidores envolvidos diretamente com os projetos não possuem meios eficientes de 

armazenar e/ou compartilhar o conhecimento gerado pelos projetos. 

As questões que possuem uma classificação “Baixa” assim foram rotuladas devido 

ao quantitativo nas respostas. A grande maioria respondeu que não sabia informar, que é mal 

ou muito mal realizada. Este tipo resposta demonstra que não há uma preocupação por parte 

da gestão em pôr em prática as ações da GC. Esta falta de preocupação não quer dizer que 

seja falta de interesse, mas sim de conhecimento do assunto, já que na segunda pergunta, 

quando o questionário busca saber se os respondentes já ouviram falar sobre GC, a grande 

maioria respondeu “Não”. 
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A classificação “Regular” diz repeito as questões que tiveram respostas equilibradas, 

ou seja, o quantitativo para respostas positivas como, muito bem realiza ou realizada foram 

proporcionais a mal realizada, muito mal realizada e, inclusive, não saber informar. A 

pergunta número 11, por exemplo, assim foi classificada, pois apesar de ter muitas respostas 

“Não sei informar”, muitos dos quais assim responderam, são servidores que não estão 

envolvidos no processo de pesquisa e extensão. É claro que isso não deve ser empecilho para 

que as pessoas que estão de fora do processo não tenham acesso ou noção da existência de tais 

conhecimentos, e isso só explica a falta de cultura focada nas práticas de GC como já foi 

discutido acima. 

Já as perguntas com rotulação “Alta”, dizem respeito as questões que chegaram 

muito perto do ideal para a implementação das práticas de GC e até mesmo sua manutenção. 

Por exemplo, nas respostas discursivas todos entenderam o que a GC precisa e o que dificulta 

suas práticas. Alguns entenderam que é importante distinguir e compreender o momento da 

criação, do armazenamento e compartilhamento do conhecimento, também compreenderam a 

importância da comunicação, como ela é fundamental e capaz de atravancar todo o processo 

dos projetos de pesquisa. Outros reconheceram de forma indireta o destaque que a cultura 

organizacional merece, para que todos os envolvidos ou não nos processos dos projetos de 

pesquisa saibam a origem, onde encontrar e armazenar os conhecimentos gerados. 

A falta de comunicação é a maior barreira encontrada na pesquisa, até mesmo para a 

criação da cultura organizacional, já que esta também depende de uma comunicação eficiente. 

Sem comunicação, a cultura não consegue se propagar e assim as práticas de GC, caso seja 

implementada, corre o risco de ficar restrita a um setor ou ser ineficiente. 

Apesar de muitos pesquisadores, docentes ou técnicos administrativos, trocarem 

conhecimentos, estes efetuam tais trocas com maior intensidade entre si ou com os bolsistas, 

deixando de fora toda a comunidade acadêmica restante. Claro que isso tem haver com a falta 

de cultura focada nas práticas de GC e principalmente na falta de meios para o 

compartilhamento.  

Alguns docentes também questionaram a jornada de trabalho, que segundo estes, 

consideram exaustivas por ter que conciliar sala de aula com pesquisa. Esta última demanda 

tempo, organização e descanso. Tudo isto faz parte, também, da cultura, pois havendo esta 

preocupação por parte de todos da comunicadade escolar, estes docentes terão um tratamento 

diferenciado na hora de organizar a carga horária destes e assim possibilitar um tempo maior 

para a pesquisa. 
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5.6  PROPOSTAS  

 

Analisando as carências apresentadas pelas respostas contidas no questionário desta 

pesqusia, é viável que este estudo proponha algumas práticas e mudanças de atitudes capazes 

de proporcionar um ambiente favorável para a implantação e depois a manutenção da GC. 

O primeiro ponto a ser abordado, é a atitude em reconhecer a importância do 

conhecimento gerado pelos projetos de pesquisa que ocorrem no campus do instituto federal 

de educação pública pesquisado. Este primeiro passo é considerado alcançado por conta do 

quantitativo apresentado na pergunta pertinente ao assunto, um total de 80,6%, dentre este 

quantitativo, servidores que fazem e não fazem parte dos processos dos projetos de pesquisa. 

Outro ponto a ser considerado é procurar saber o que é a Gestão do Conhecimento, já 

que a pergunta que diz respeito a este assunto revelou um quantitativo de 58,3% “Não” e 

apenas 41,7% “Sim”. Estes percentuais mostram um equilíbrio da noção que os servidores, do 

campus do instituto federal de educação pública pesquisado, possuem sobre o assunto Gestão 

do Conhecimento (GC). 

Após estas primeiras ações, cabe à gestão reconhecer a importância de todas elas e 

traçar uma estratégia que permita a criação de uma cultura voltada para as práticas de GC. 

Para tal é primordial que haja comunicação, uma das ferramentas da GC muito criticada nas 

respostas do questionário. Observou-se que uma parte dos respondentes reclamou da ausência 

desta ferramenta. É importante salientar que esta estratégia deve estar atrelada aos objetivos 

do instituto e a sua missão. Como um dos objetivos da criação dos IFET’s é proporcionar 

retorno a sociedade, a criação, armazenamento e compartilhamento do conhecimento, deve 

fazer parte do planejamento estratégico destes, em especial, do campus do Instituto Federal de 

Educação Tecnológica pesquisado. 

Uma metodologia interessante para que haja comunicação e divulgação dos projetos 

existentes no campus, é a organização de debates sobre assuntos correlatos aos pesquisados 

nos projetos. Algumas das respostas discursivas sobre este assunto, boas práticas que podem 

contribuir para a implementação das ações de GC, propõem uma melhor integração entre os 

pesquisadores, docentes ou técnicos administrativos, realização de eventos períodicos para 

divulgação das pesquisas, promoção de encontros de divulgação interna (workshop, amostras, 

seminários etc), divulgação externa em meios populares, criação de uma revista específica 

(dentro do IFF) para divulgar o desenvolvimento da pesquisa desde o momento da sua 

aprovação, discussão com a comunidade para esclarecimentos que permitam uma maior 

participação da mesma. 
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Todas estas ações acima indicadas propõem divulgação tanto interna quanto externa. 

A divulgação interna deve ser a primeira a se pensar, pois esta é o ponto inicial para que a 

externa ocorra. A partir do momento em que há uma divulgação interna eficiente, a externa 

praticamente ocorre como consequência, pois todos estarão envolvidos e aptos para tal ação. 

Pensando na tecnologia como aliada às práticas de GC, é relevante ponderar o 

trabalho do setor de T.I. (Tecnologia da Informação) que pode contribuir criando páginas na 

intranet e internet com as informações detalhadas dos projetos de pesquisa correntes, 

elaborando banco de dados com padrões de pesquisa específicos e de fácil acesso a toda 

sociedade, idealizando programas que facilitem a pesquisa e o armazenamento do 

conhecimento gerado por esta. Muitas universidades, não só no Brasil, mas em todo o mundo, 

já criaram repositórios digitais, onde toda a produção científica que ocorre nelas são 

digitalizadas e disponibilizadas para quem quiser pesquisar sobre assuntos diversos. Vale 

lembrar que estes repositórios são importantíssimos para o compartilhamento, mas não tão 

eficientes para divulgação. 

A divulgação deve ocorrer em massa, podendo ser feita por meio de feiras de 

ciências na própria instituição (aberta ao público) e em praças nos locais onde as instituições 

estão presentes, por meio de revistas científicas (que já ocorre, porém sem muito enfoque), 

congressos, workshops e seminários. Nestas ações são possíveis tanto o compatilhamento 

quanto a divulgação do conhecimento. Conforme mencionado anteriormente, o conhecimento 

deve ser compartilhado com todos, não só com a comunidade acadêmica, por isso as 

estratégias de divulgação são importantes e necessárias. 

No planejamento estratégico abordado mais acima, é imprescindível que haja uma 

ação voltada para a capacitação dos servidores, tanto os que irão trabalhar diretamente com os 

projetos de pesquisa, quanto aqueles que não lidam com estes. Segundo Davenport e Prussak 

(1998) pode haver uma pessoa ou setor responsável pelas práticas de GC, não é primordial 

que exista, mas contribui para uma GC mais eficiente. Portanto, esta pessoa ou setor pode ser 

o responsável pela elaboração do planejamento estratégico como, também, pela capacitação. 

Portanto, para que as práticas de GC e todas as ações propostas possam ser 

implementadas, o primeiro passo deve vir da gestão, que ao reconhecer a importância destas 

ações para o reconhecimento da instituição, tem como compromisso elaborar um 

planejamento estratégico capaz de criar uma cultura organizacional focada na Gestão do 

Conhecimento. Pois a competitividade no meio das organizações públicas, em especial 

instituições de ensino, se baseia no reconhecimento do nome desta e de angariar mais fundos 
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para as pesquisas, que consequentemente são capazes de promover um maior bem estar para 

toda a sociedade. 

 

5.7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O intuito deste item é apresentar a definição de cada um dos termos pesquisados e por 

fim a relação destes com o objeto de estudo desta pesquisa. A Gestão do Conhecimento 

quando aplicada a Gestão de Projetos contribui para, principalmente, armazenar e 

compartilhar o conhecimento gerado nos projetos, como por exemplo, as experiências e 

análise de especialistas, os sucessos e insucessos dos processos do projeto, e os planos de 

correção e prevenção traçados. 

Entendendo que os projestos de pesquisa acadêmica também geram conhecimento, a 

GC vem para corroborar com estes na medida que oferece meios de identificar quando e como 

o conhecimento foi criado ou aprimorado, sua armazenagem e, por fim, compartilhamento. 

Estas informações estão representadas na tabela abaixo. 

 

TERMOS PESQUISADOS, SUAS DEFINIÇÕES E RELAÇÃO COM O OBJETO 

DA PESQUISA 

TERMO DEFINIÇÃO 

Gestão do Conhecimento Processo de criar continuamente novos 

conhecimentos, disseminando-os amplamente 

através da organização e incorporando-os 

velozmente em novos produtos/serviços, 

tecnologias e sistemas. (NONAKA & 

TAKEUCHI, p. IX, 2008) 

Gestão de Projetos Trata das ferramentas, conhecimentos, habilidades 

e capacidades individuais aplicadas ao projeto 

atendendo seus requisitos, dentro de um cenário 

de tempo, custo e qualidade predeterminados. 

(PMBOK, 2013; VARGAS, 2009) 

Projetos Projeto é um empreendimento não repetitivo, 

caracterizado por uma sequência clara e lógica de 

eventos, com início, meio e fim, que se destina a 

atingir um objetivo claro e definido, sendo 

conduzido por pessoas dentro de parâmetros 

predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos 

e qualidade. São indispensáveis no 

desenvolvimento de novos produtos e serviços. 

(VARGAS, 2009, p. 6; PMBOK, 2013, p. 17) 

Pesquisa Acadêmica Procedimento racional e sistemático que tem 
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como objetivo proporcionar respostas aos 

problemas que são propostos. (GIL, 2002, p. 17) 

Gestão do Conhecimento aplicada aos 

Projetos de Pesquisa Acadêmica 

Contribui para o entendimento do que é, de fato, 

novo conhecimento ou aprimoramento do mesmo, 

o armazenamento deste e posterior 

compartilhamento. 

Gestão do Conhecimento aplicada aos 

Projetos de Pesquisa do IFF, campus 

Cabo Frio 

Viabiliza um compartilhamento eficiente do 

conhecimento gerados pelos projetos, conduzindo 

o instituo a um papel de destaque no meio 

acadêmico, o que possibilita uma maior capitação 

de recursos (financeiros e/ou materiais) e de novos 

pesquisadores. Além destes fatores, corrobora para 

uma melhor comunicação interna e externa, 

propiciando um trabalho mais eficiente e maior 

divulgação dos seus resultados. 
Tabela 29 – Relação dos termos pesquisados com o objeto da pesquisa. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A Gestão do Conhecimento surge como prática capaz de influenciar de forma 

positiva na vantagem competitiva das organizações, sejam privadas ou públicas. Cada 

seguimento das organizações possuem objetivos diferentes, a privada busca melhores 

produtos, meios de produção visando o lucro, enquanto a pública busca eficiência, quanto 

melhor o atendimento ao público, de todas as formas possíveis, melhor é a organização 

pública. 

Pensando nisto, as instituições públicas de ensino em geral já buscam executar 

práticas de GC para melhorar tanto seus processos internos, como atender ao público em 

geral. Pensando nos projetos de pesquisas que ocorrem em insituições públicas de ensino, 

como é o caso do Instituto Federal de Educação Pública, em especial o campus Cabo Frio, 

que faz parte desta pesquisa, é clara a importância e papel de destaque que a Gestão do 

Conhecimento pode assumir. 

A pesquisa buscou responder ao objetivo geral, onde no primeiro momento buscou 

diagnosticar se existem práticas, mesmo que informal, de Gestão do Conhecimento. Com base 

na teoria pesquisada e nos dados encontrados por meio do questionário (Apêndice I) aplicado 

aos servidores do campus do Instituto Federal de Educação Pública pesquisado, é possível 

concluir que as práticas de GC não foram implantadas. 

Respondendo ao objetivo específico sobre aspectos críticos para implantação da 

Gestão do Conhecimento em projetos de pesquisa, este estudo detectou que as regras básicas 

para implementação das práticas de GC não foram atendidas, tais como a noção do conceito 

de Gestão do Conhecimento, de meios e métodos de comunicação eficientes, identificação de 

como, onde e porque o conhecimento é gerado, armazenado e compartilhado. A única regra 

básica atendida é a consciência da importância do conhecimento gerado pelos projetos de 

pesquisa existentes no campus pesqusiado. 

A pesquisa constatou também, que falta comunicação entre setores e os servidores, 

principalmente, entre aqueles que são responsáveis por projetos de pesquisa no campus. Além 

disto, a falta de cultura organizacional foi a segunda barreira encontrada pelo presente 

trabalho. Ambas características relatadas são aspectos críticos para implementação da práticas 

de Gestão do Conhecimento. 

Ao procurar por métodos informais de GC, o autor encontrou um sistema de intranet 

durante a pesquisa de campo realizada no setor de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação, 

responsável pelos projetos de pesquisa do campus Cabo Frio. Este sistema, apesar de possuir 
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o intuito de armazenar o conhecimento gerado pelos projetos, quando os responsáveis por tais 

precisam descrever os resultados da pesquisa, não contribui com o seu compartilhamento, 

pois as únicas pessoas que possuem acesso ao mesmo são o diretor, a coordenadora e o pró-

reitor deste setor. Respondendo ao segundo objetivo específico, diagnosticar a presença de 

possíveis metodologias de Gestão do Conhecimento, a pesquisa reconhece que este sistema 

não pode ser considerado um método informal de Gestão do Conhecimento, já que um dos 

objetivos desta, compartilhamento, não é atendido. 

Para que haja de fato a aplicação da Gestão do Conhecimento nos projetos de 

pesquisa, é necessário que haja uma estratégia voltada para isto. A gestão do Instituto 

pesquisado deve focar suas ações, valores e metas às práticas de GC, para que todos os setores 

e servidores vivenciem isto e entendam a importância desta gestão, do compartilhamento do 

conhecimento gerado. Um simples exemplo seria focar as ações do setor de T.I. para práticas 

que favoreçam o armazenamento e compartilhamento do conhecimento que é gerado pelos 

projetos. Este setor poderia criar um banco de dados com as informações e resultados dos 

projetos de pesquisa existentes no campus pesquisado e disponibilizá-lo na rede tanto interna 

quanto externa. Este é um exemplo de recrusos necessários para a gestão do conhecimento 

gerado pelos projetos de pesquisa do Instituto Federal Fluminense, campus Cabo Frio, que é o 

último objetivo específico desta pesquisa. 

Portanto, a Gestão do Conhecimento é capaz de auxiliar os projetos de pesquisa na 

medida que corrobora com o reconhecimento do que de fato é um novo conhecimento ou 

aprimoramento, quando e como ele foi criado, como armazená-lo e posteriormente 

compartilhá-lo. Desta forma, a GC permite aos IFET’s, em especial o IFF campus Cabo Frio, 

divulgar suas realizações, ganhar papel de destaque no meio acadêmico e ao mesmo tempo 

angariar mais fundos para pesquisa e novos pesquisadores. As práticas da GC são as mais 

adequadas para alcançar os objetivos descritos na lei de criação destes institutos. 

Como sugestão para pesquisas futuras, é interessante elaborar uma proposta de 

planejamento estratégico para o campus pesquisado, tomando como base as informações do 

que falta ser aplicado, contidas nesta pesquisa, além de poder replicar esta a outras 

instituições de ensino público. 
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APÊNDICE I 

QUESTIONÁRIO 

 

 A Gestão do Conhecimento é um processo para criação, captura, armazenamento, 

disseminação e uso do conhecimento importante para a instituição. A Gestão do 

Conhecimento, por meio de suas práticas, pode contribuir na organização, de forma 

estratégica, dos conhecimentos gerados pelos projetos de pesquisas desenvolvidos no campus 

Cabo Frio, além do conhecimento individual adquirido, ao longo dos projetos, pelos docentes 

e bolsistas envolvidos. 

Pode-se usar como exemplo o caso do projeto de pesquisa referente a automatização 

do ar condicionado das salas. Este projeto já existe, com resultados, em outros dois campis, 

porém esta informação só foi possível chegar ao campus Cabo Frio devido a uma troca de 

docentes, o qual trouxe esta ideia para ser implantada. Com as práticas adequadas de Gestão 

do Conhecimento, este tipo de informação estaria acessível independente de troca de docentes 

ou de qualquer outra coisa. 

 As questões 1 e 2 são para identificação dos entrevistados, já as questões de 3 à 6 são 

ações descritas que podem não existir ou serem muito bem realizadas, depende do 

entendimento de cada respondente. As demais questões devem ser respondidas de acordo com 

o conhecimento individual referente ao setor de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação, aos 

projetos de pesquisa e ao assunto Gestão do Conhecimento. 

 

1 – Qual seu relacionamento com os projetos de pesquisa? 

(   ) Técnico administrativo envolvido administrativamente com os projetos de pesquisa. Com 

cargo de chefia ou não. 

(   ) Técnico administrativo responsável por projeto de pesquisa. 

(   ) Técnico administrativo sem envolvimento com projetos de pesquisa. 

(   ) Docente envolvido com os projetos de pesquisa. Com cargo de chefia ou não. 

(   ) Docente responsável por projeto de pesquisa. 

(   ) Docente sem envolvimento com projetos de pesquisa. 

 

2 – Você já ouviu falar em Gestão do Conhecimento? 

(   ) Sim          (   ) Não 
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3 - O Instituto Federal tem uma política de proteção da informação e do conhecimento 

(exemplos: proteção da propriedade intelectual, segurança da informação e do conhecimento e 

política de acesso, integridade, autenticidade e sigilo das informações). 

(   ) A ação descrita ainda não é realizada. 

(   ) A ação descrita é muito mal realizada. 

(   ) A ação descrita é mal realizada. 

(   ) A ação descrita é realizada de forma razoável. 

(   ) A ação descrita é bem realizada. 

(   ) A ação descrita é muito bem realizada. 

(   ) Não sei informar. 

 

4 - A infraestrutura de TI do Instituto Federal (exemplos: internet, intranet e sítio na Rede 

Mundial de Computadores - web) está alinhada à estratégia de Gestão do Conhecimento do 

setor de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação. 

(   ) A ação descrita ainda não é realizada. 

(   ) A ação descrita é muito mal realizada. 

(   ) A ação descrita é mal realizada. 

(   ) A ação descrita é realizada de forma razoável. 

(   ) A ação descrita é bem realizada. 

(   ) A ação descrita é muito bem realizada. 

(   ) Não sei informar. 

 

5 - As informações (nome, objetivo, responsável pelo projeto, demais integrantes e etc) dos 

Projetos de Pesquisa estão disponíveis na página web do instituto e pode ser acessado por 

qualquer pessoa. 

(   ) A ação descrita ainda não é realizada. 

(   ) A ação descrita é muito mal realizada. 

(   ) A ação descrita é mal realizada. 

(   ) A ação descrita é realizada de forma razoável. 

(   ) A ação descrita é bem realizada. 

(   ) A ação descrita é muito bem realizada. 

(   ) Não sei informar. 
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6 - O Instituto Federal conta com banco de dados com os resultados e procedimentos dos 

Projetos de Pesquisa. 

(   ) A ação descrita ainda não é realizada. 

(   ) A ação descrita é muito mal realizada. 

(   ) A ação descrita é mal realizada. 

(   ) A ação descrita é realizada de forma razoável. 

(   ) A ação descrita é bem realizada. 

(   ) A ação descrita é muito bem realizada. 

(   ) Não sei informar. 

 

7 – Como você classifica a efetividade das seguintes funções ou atividades do setor de 

Pesquisa, Extensão e Pós-graduação: 

a) Coleta de informações sobre os projetos de pesquisa. 

 (   ) Baixo    (   ) Regular    (   ) Alto 

b) Coleta do conhecimento gerado pelos projetos de pesquisa. 

(   ) Baixo    (   ) Regular    (   ) Alto 

c) Compartilhamento do conhecimento gerado pelos projetos de pesquisa. 

 (   ) Baixo    (   ) Regular    (   ) Alto 

 

8 - A Instituição possui um Programa de Gestão do Conhecimento formal definido para os 

Projetos de Pesquisa elaborados por esta? 

(   ) Sim. 

(   ) Somente em alguns campis. 

(   ) Não. 

(   ) Não sei informar. 

 

9 - Em que medida as atividades do setor de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação estão 

alinhadas aos objetivos da Instituição? 

(   ) Muito alinhadas. 

(   ) Alinhadas. 

(   ) Regularmente alinhadas. 

(   ) Pouco alinhadas. 

(   ) Não alinhadas. 

(   ) Não sei informar. 



138 

 

 

10 – Os docentes ou técnicos administrativos responsáveis pelo Projeto de Pesquisa possuem 

o costume de trocar informações sobre a temática na qual esta trabalhando em um projeto de 

pesquisa? 

(   ) Não costumam trocar informações sobre as publicações científicas em que 

está trabalhando. 

(   ) Troca informações apenas com o aluno bolsista ou voluntário. 

(   ) Procura trocar informações com seus pares no ambiente de pesquisa do qual participa. 

(   ) Procura trocar informações com todas as pessoas que tenham interesse na temática na 

qual esta trabalhando. 

(   ) Não sei informar. 

 

11 – Com que frequência os resultados dos projetos são compartilhados por meio de 

publicação em congressos, seminários, periódicos ou afins? 

(   ) Com muita frequência. 

(   ) Com frequência. 

(   ) Razoável. 

(   ) Com pouca frequência. 

(   ) Com muito pouca frequência. 

(   ) Não sei informar. 

 

12 - Você já utilizou em sua pesquisa científica o conhecimento científico ou os resultados 

obtidos em outros estudos desenvolvidos no campus Cabo Frio? 

(   ) Utilizei poucos conhecimentos científicos ou resultados obtidos em outras pesquisas. 

(   ) Utilizei alguns conhecimentos científicos ou resultados obtidos em outras pesquisas. 

(   ) Utilizei diversos conhecimentos científicos ou resultados obtidos em outras pesquisas. 

(   ) Nunca utilizei. 

(   ) Nunca realizei pesquisa ciêntífica. 

 

13 – O Instituto Federal Fluminense possui alguma atividade informal de Gestão do 

Conhecimento, aplicada aos Projetos de Pesquisa elaborados por este, ou seja, fora de um 

Programa de Gestão do Conhecimento formal? 

(   ) Sim    (   ) Não    (   ) Não sei 

Se sim, qual? R.:_________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

 

14 – Quão importante você acha que é o armazenamento e compartilhamento do 

conhecimento gerado pelos projetos de pesquisa desenvolvidos no campus? Por que? 

(   ) Sem importância    (   ) Pouco importante    (   ) Razoavelmente importante 

(   ) Importante    (   ) Muito importante 

R.:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

15 – A partir do seu ponto de vista o que mais atrapalha no compartilhamento do 

conhecimento? Cite três barreiras que podem prejudicar as práticas adequadas da Gestão do 

Conhecimento. 

R.: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

16 – Cite três boas práticas que você acredita contribuir para a implementação dos 

procedimentos de Gestão do Conhecimento. 

R.:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 


