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RESUMO 

 

Consiste em uma análise e reflexão a respeito da influência da cultura organizacional e 

informacional e seu impacto no compartilhamento e produção do conhecimento, de modo a 

identificar práticas que as Bibliotecas possam implementar para estimular a produção e o 

compartilhamento de informações e conhecimento. Do ponto de vista metodológico, é uma 

pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, que consistiu em revisão de 

literatura e pesquisa documental e em uma pesquisa de campo. Na parte empírica foram 

utilizados questionários online e entrevista estruturada, a fim de mapear e ter subsídios para 

analisar a cultura organizacional e informacional do Instituto Federal do Rio de Janeiro, tendo 

como foco os campi localizados no Município do Rio de Janeiro. O Instituto Federal do Rio 

de Janeiro é uma instituição de ensino público, que oferece cursos desde o ensino técnico até 

o doutorado. O estudo permitiu identificar os pontos fortes e fracos da cultura organizacional 

e informacional do Instituto. A partir da análise dos resultados foram feitas observações e 

sugestões para as Bibliotecas do IFRJ. 

 

Palavras-chave: Cultura organizacional. Cultura informacional. Biblioteca universitária. 

Biblioteca técnico-acadêmica. Gestão da Informação. Gestão do Conhecimento. Instituto 

Federal do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   	  

ABSTRACT 

 

Consists of an analysis and reflection on the influence of organizational and informational 

culture and its impact on production and sharing of knowledge, in order to identify practices 

that libraries can implement to stimulate the production and sharing of information and 

knowledge. From a methodological point of view, is an exploratory and descriptive research 

with qualitative approach, which consisted of a literature review, documentary research and 

field research. In the empirical part online questionnaires and structured interviews were used 

to map and analyze the organizational and informational culture of the Federal Institute of Rio 

de Janeiro, focusing on the campuses located in the city of Rio de Janeiro. The Federal 

Institute of Rio de Janeiro is a public educational institution that offers courses from technical 

school to doctoral programs. The study identified the strengths and weaknesses of 

organizational and informational culture of the Institute. From the analysis of the results were 

made comments and suggestions for IFRJ Libraries. 

 

Keywords: Organizational culture. Informational culture. University libraries. Technical and 

academic library. Information management. Knowledge management. Instituto Federal do 

Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	   	  

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
 

BU 

CI 

CoP 

EPT 

FI 

Biblioteca Universitária 

Ciência da Informação 

Comunidades de Prática 

Educação Profissional Tecnológica 

Fluxo da Informação ou Fluxo Informacional 

GC Gestão do Conhecimento 

GI 

IFET 

Gestão da Informação 

Institutos Federais de Educação Tecnológica 

IFRJ 

MEC 

PPC 

REPCT 

RI 

SETEC 

SIBi 

TIC 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 

Ministério da Educação 

Projeto Pedagógico de Curso 

Rede de Educação Profissional e Tecnológica 

Repositório Institucional 

Secretaria de Educação Tecnológica 

Sistema Integrado de Bibliotecas 

Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	   	  

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1  MODELO CONCEITUAL DE COMPARTILHAMENTO DE 

CONHECIMENTO TÁCITO EM MÍDIAS SOCIAIS     ..................................... 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	   	  

LISTA DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE ACORDO COM AS DIRETRIZES 

DO MEC  ............................................................................................................... 77 

GRÁFICO 2 TOMADA DE DECISÃO COM BASE NA INFORMAÇÃO E NO 

CONHECIMENTO  .............................................................................................. 78 

GRÁFICO 3 A INFORMAÇÃO VISTA COMO RECURSO ESTRATÉGICO  ................... 79 

GRÁFICO 4 PLANO DE CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES  ............................... 79 

GRÁFICO 5 ESTÍMULO DO IFRJ PARA A COMUNIDADE INTERNA PARTICIPA DE 

EVENTOS EXTERNOS  ...................................................................................... 80 

GRÁFICO 6 A PARTICIPAÇÃO DA BIBLIOTECA NO PLANEJAMENTO DOS CURSOS 

 ............................................................................................................................... 81 

GRÁFICO 7 MELHORIA CONTÍNUA COMO UMA PRIORIDADE ................................. 81 

GRÁFICO 8 ESTÍMULO DO IFRJ À COMUNIDADE INTERNA NO 

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS INFORMACIONAIS  ............. 82 

GRÁFICO 9 PARTICIPAÇÃO DOS SETORES/EQUIPES AFETADOS NA TOMADA DE 

DECISÃO  ............................................................................................................. 84 

GRÁFICO 10 CLIMA DE CONFIANÇA  .............................................................................. 85 

GRÁFICO 11 O COMPARTILHAMENTO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO 

NO IFRJ  ................................................................................................................ 86 

GRÁFICO 12 CONTRIBUIÇÃO DA BIBLIOTECA PARA O COMPARTILHAMENTO 

DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO NO IFRJ  .................................. 87 

GRÁFICO 13 IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO FORMAL EM RELAÇÃO À 

INFORMAL  ......................................................................................................... 88 

GRÁFICO 14 CRIAÇÃO DE COMUNIDADE VOLTADAS PARA CRIAR, GERENCIAR, 

PUBLICAR E ARQUIVAR CONTEÚDO NA WEB  .......................................... 89 

GRÁFICO 15 DISSEMINAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA 

WEB  ..................................................................................................................... 91 

GRÁFICO 16 MÍDIAS SOCIAIS PARA O COMPARTILHAMENTO DA INFORMAÇÃO 92 



	   	  

GRÁFICO 17 FEEDBACK PARA AS EQUIPES  .................................................................. 93 

GRÁFICO 18 COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES COM GESTORES DE 

OUTRAS INSTITUIÇÕES ................................................................................... 93 

GRÁFICO 19 ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL  .......................... 98 

GRÁFICO 20 POLÍTICA FORMAL PARA PROTEÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

PESSOAIS  ............................................................................................................ 99 

GRÁFICO 21 MELHORIA DOS PROCESSOS POR MEIO DAS TIC  .............................. 101 

GRÁFICO 22 FACILIDADE NO USO DAS TIC UTILIZADAS PELO IFRJ  ................... 102 

GRÁFICO 23 ADEQUAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS TIC UTILIZADAS PELO IFRJ  

 ............................................................................................................................. 102 

GRÁFICO 24 CLAREZA DA POLÍTICA DE USO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

DO IFRJ ............................................................................................................... 103 

GRÁFICO 25 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: ESCOLHA E AVALIAÇÃO PERIÓDICA   

 ............................................................................................................................. 104 

GRÁFICO 26 PERFIL DOS RESPONDENTES DO QUESTIONÁRIO  ............................ 106 

GRÁFICO 27 INCENTIVO À COMUNIDADE INTERNA A PARTICIPAR DE EVENTOS 

EXTERNOS  ....................................................................................................... 108 

GRÁFICO 28 COMPARTILHAMENTO DAS FALHAS OU INSUCESSOS  ................... 108 

GRÁFICO 29 ESTÍMULO DA COMUNIDADE INTERNA NO DESENVOLVIMENTO 

DE COMPETÊNCIAS INFORMACIONAIS ..................................................... 109 

GRÁFICO 30 MELHORIA CONTÍNUA COMO PRIORIDADE NO IFRJ (VISÃO 

COMUNIDADE INTERNA) .............................................................................. 110 

GRÁFICO 31 TROCA DE INFORMAÇÃO ENTRE CORPO DOCENTE E DISCENTES110 

GRÁFICO 32 GRAU DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE INTERNA  ....................... 111 

GRÁFICO 33 CONFIABILIDADE DA INFORMAÇÃO COMPARTILHADA  ................ 112 

GRÁFICO 34 PERCEPÇÃO DO COMPARTILHAMENTO DA INFORMAÇÃO ............ 113 

GRÁFICO 35 CONFORTO AO COMPARTILHAR INFORMAÇÃO (VISÃO 

COMUNIDADE INTERNA) .............................................................................. 114 



	   	  

GRÁFICO 36 PAPEL DAS BIBLIOTECAS NO COMPARTILHAMENTO DA 

INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO ....................................................... 115 

GRÁFICO 37 IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO FORMAL EM RELAÇÃO À 

INFORMAL (VISÃO COMUNIDADE INTERNA) .......................................... 116 

GRÁFICO 38 C CONTRIBUIÇÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO 

COMPARTILHADOS PARA A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO NO IFRJ  

 ............................................................................................................................. 116 

GRÁFICO 39 COLABORAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE .......................................... 118 

GRÁFICO 40 TOMADA DE DECISÃO E OBJETIVOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO 119 

GRÁFICO 41 PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE INTERNA EM COMUNIDADES DE 

PRÁTICA ............................................................................................................ 120 

GRÁFICO 42 INFORMAÇÃO FORMAL E INFORMAL X FACILIDADE DE USO ....... 121 

GRÁFICO 43 COMPARTILHAMENTO DA INFORMAÇÃO ENTRE EQUIPES E/OU 

COLEGAS ........................................................................................................... 122 

GRÁFICO 44 COMPARTILHAMENTO DE FONTES FORMAIS E INFORMAIS NA 

BIBLIOTECA ...................................................................................................... 123 

GRÁFICO 45 MÍDIAS E REDES SOCIAIS: COMPARTILHAMENTO E BUSCA DE 

INFORMAÇÃO .................................................................................................. 124 

GRÁFICO 46 MÍDIAS SOCIAIS E FERRAMENTAS VIRTUAIS DISPONIBILIZADAS 

PELO IFRJ ........................................................................................................... 125 

GRÁFICO 47 ACOLHIMENTO DAS NOVAS IDEIAS ..................................................... 126 

GRÁFICO 48 CONTRIBUIÇÃO DA BIBLIOTECA PARA A INOVAÇÃO DO 

ENSINO/APRENDIZAGEM .............................................................................. 126 

GRÁFICO 49 COMPARTILHAMENTO DA INFORMAÇÃO  .......................................... 127 

GRÁFICO 50 A TI NO SUPORTE À INOVAÇÃO ............................................................. 128 

GRÁFICO 51 ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES: FREQUÊNCIA .......................... 129 

GRÁFICO 52 ORGANIZAÇÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO ........................................ 130 

GRÁFICO 53 DISPONIBILIZAÇÃO DE FONTES FORMAIS NA BIBLIOTECAS ........ 131 



	   	  

GRÁFICO 54 DISSEMINAÇÃO DE FONTES FORMAIS E INFORMAIS NA 

BIBLIOTECA ...................................................................................................... 131 

GRÁFICO 55 NÍVEL DE CONFIANÇA NAS TIC UTILIZADAS PELO IFRJ  ................ 132 

GRÁFICO 56 PAPEL DA INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS NA RECUPERAÇÃO 

DA INFORMAÇÃO ............................................................................................ 133 

GRÁFICO 57 FACILIDADE NO USO DAS FERRAMENTAS DE GESTÃO DA 

INFORMAÇÃO .................................................................................................. 134 

  



	   	  

LISTA DE QUADROS 

 

 

QUADRO 1 DADOS, INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO  ............................................. 28 

Quadro 2 Uso da gestão do conhecimento em três bibliotecas universitárias .......................... 49 

Quadro 3 Cultura organizacional e informacional: variáveis e assertivas ................................ 77 

Quadro 4 Consciência informacional: variáveis e assertivas/perguntas ................................... 83 

Quadro 5 Comunicação e redes de compartilhamento: variáveis e assertivas/perguntas ......... 89 

Quadro 6 Orientação ao desempenho e à inovação: variáveis e assertivas/perguntas ............. 95 

Quadro 7 Gestão da informação: variáveis e assertivas/perguntas ........................................... 97 

Quadro 8 Gestão sistemas de informação: variáveis e assertivas/perguntas .......................... 100 

Quadro 9 Faixa etária dos respondentes ................................................................................. 106 

Quadro 10 Formação acadêmica dos respondentes ................................................................ 106 

Quadro 11 Cultura organizacional e informacional: variáveis e assertivas (comunidade 

interna)   ............................................................................................................... 107 

Quadro 12 Consciência informacional: variáveis e assertivas (comunidade interna)   .......... 112 

Quadro 13 Comunicação e redes de compartilhamento: variáveis e assertivas (comunidade 

interna)   ............................................................................................................... 117 

Quadro 14 Orientação desempenho e a à inovação: variáveis e assertivas (comunidade 

interna)   ............................................................................................................... 126 

Quadro 15 Gestão da informação: variáveis e assertivas (comunidade interna)   .................. 129 

Quadro 16 Gestão de sistemas de informação: variáveis e assertivas (comunidade interna)        

 ............................................................................................................................. 132 

	  
	  
	  
	   	  



	   	  

SUMÁRIO 
 
1 INTRODUÇÃO  .................................................................................................................... 17 

2 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO ............................................ 26 

2.1 Gestão da Informação  ........................................................................................................ 29 

2.2 Gestão do Conhecimento  ................................................................................................... 31 

3 O COMPARTILHAMENTO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO ........... 36 

3.1 AS REDES E AS MÍDIAS SOCIAIS  ............................................................................... 38 

3.1.1 As redes sociais na produção do conhecimento  ......................................................... 41  

3.1.2 As mídias sociais na produção do conhecimento  ....................................................... 42 

3.1.3 Comunidades de prática ............................................................................................... 45   

3.2 A GESTÃO DO CONHECIMENTO EM BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS ............. 46 

3.2.1 O papel do bibliotecário na construção do conhecimento  ........................................ 51 

4 A CULTURA E A CULTURA ORGANIZACIONAL .................................................... 54 

4.1 CULTURA INFORMACIONAL  ...................................................................................... 59 

4.1.1 Comportamento Informacional  ................................................................................... 60 

4.1.2 Fluxos informacionais  .................................................................................................. 64 

4.2 A INFLUÊNCIA DA CULTURA ORGANIZACIONAL E INFORMACIONAL NO 

COMPARTILHAMENTO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO ....................... 65 

5 METODOLOGIA ................................................................................................................ 68 

5.1 O CASO DO INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO E SUAS BIBLIOTECAS   

 ............................................................................................................................................. 70 

5.1 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS ................................................................. 73 

6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ............................................................. 75  

6.1 RESULTADO DA ENTREVISTA COM OS GESTORES ............................................... 75  

6.1.1 Perfil dos entrevistados ................................................................................................. 76  

6.1.2 Cultura organizacional e informacional ...................................................................... 76  

6.1.3 Consciência informacional ............................................................................................ 83  

6.1.4 Comunicação e redes de compartilhamento ............................................................... 89  

6.1.5 Orientação ao desempenho e à inovação ..................................................................... 95  

6.1.6 Gestão da informação .................................................................................................... 97  

6.1.7 Gestão de sistemas de informação .............................................................................. 100  

6.2 RESULTADO DA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO .............................................. 105  

6.2.1 Perfil dos respondentes ............................................................................................... 105  



	   	  

6.2.2 Cultura organizacional e informacional (visão da comunidade interna) ............... 107  

6.2.3 Consciência informacional (visão comunidade interna) .......................................... 112  

6.2.4 Comunicação e redes de compartilhamento (visão da comunidade interna) ......... 117  

6.2.5 Orientação ao desempenho e à inovação (visão da comunidade interna) .............. 126  

6.2.6 Gestão da informação (visão comunidade interna) .................................................. 129  

6.2.7 Gestão de sistemas de informação (visão da comunidade interna) ......................... 132  

6.3 VISÃO COMPARATIVA DA PERCEPÇÃO DOS GESTORES E DA COMUNIDADE 

INTERNA DO IFRJ ........................................................................................................ 135  

7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES ....................................................................... 139 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 144 

APÊNDICES .................................................................................................................... 153 

	  
	  



	  

17	   

	  

1 INTRODUÇÃO 
 

 

Desde os primórdios da civilização o conhecimento desempenha um papel 

primordial na sociedade. Sua apreensão, síntese, codificação e transmissão sempre se 

configuraram como estímulo para o desenvolvimento das civilizações. Todavia, todo esse 

conhecimento acumulado sobre determinada questão não garante, por si só, melhores 

desempenhos para as organizações – inclusive para as acadêmicas. 

Criar e implantar processos que estimulem o planejamento, a guarda, a organização 
e a disseminação do conhecimento é um desafio a ser enfrentado por todas as organizações na 

atualidade, sendo elas públicas ou não. De acordo com Valentim (2008, p. 7): “a informação 

considerada insumo para a construção de conhecimento necessita de ações específicas que 

deem conta de todas as atividades inerentes a esse processo de gestão, cujo impacto no 

ambiente organizacional é significativo para o desenvolvimento”. 

O ambiente acadêmico é voltado para a geração e disseminação de conhecimentos e 

informação, com seu caráter de transformação e inovação por meio do ensino, pesquisa e 

extensão. É caracterizado por uma cultura dinâmica de compartilhamento do conhecimento e 

da informação. 

No âmbito das bibliotecas não é diferente, sejam elas ligadas a setores como 

educação, indústria ou comércio, visando o lucro ou não, devem se voltar para as questões 

inerentes ao processo de construção e compartilhamento do conhecimento. Para tanto,  é 

necessário entender a biblioteca como uma organização1, em que há regras implícitas e 

explícitas, que governam o comportamento dos indivíduos, afetando tanto os aspectos 

organizacionais quanto os informacionais.  

Valentim (2010, p. 13) define organização como “espaços de interação entre as 

pessoas, tecnologias e informação voltados aos objetivos organizacionais, isto é, os espaços 

de atuação responsáveis pela vida cotidiana dinâmica organizacional.” Nesta pesquisa adotou-

se o termo organização no sentido amplo de ambientes compostos por pessoas, tecnologias, 

informação e cultura organizacional e que estão alinhados com objetivos comuns à instituição 

ou empresa. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 São estruturas formais e sistemas integrados, constituídos  a partir de um objetivo comum, em geral um produto 
ou um serviço. No caso das bibliotecas, os produtos e serviços giram em torno da informação.	  
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Nesse sentido, Campello et al. (2003) afirmam que os ambientes das bibliotecas 

devem ser geridos como organizações, para que sejam locais onde o usuário possa encontrar e 

utilizar a informação/conhecimento, além de ser um espaço que promova experiências 

criativas quanto ao uso da informação, e que seja reflexo do ambiente informacional da 

sociedade em que se vive. As bibliotecas vistas como organizações, ou seja,  planejadas, 

organizadas e geridas como tal, colaboram para o aumento da qualidade da educação, 

contribuindo para o senso crítico do indivíduo de forma que saiba fazer melhor uso da 

informação, produzir conhecimento e ampliar sua competência em informação. 

Quando inserida no contexto técnico-acadêmico, a biblioteca tem grande importância 

no campo da educação profissional e acadêmica, tendo em vista que ela se integra à 

instituição de ensino superior e complementa os conhecimentos ministrados no currículo do 

curso. É como um centro de atividade intelectual, no qual professores e alunos atuam em 

constante colaboração. As bibliotecas técnico-científicas devem estimular a geração de novos 

conhecimentos e oferecer alternativas de acesso a informações, a fim de possibilitar a geração 

de mais conhecimento. 

As bibliotecas têm como missão disponibilizar recursos informacionais, atuar como 

mediadoras e promover a produção de novos conhecimentos em um ciclo ininterrupto. Para 

cumprir esta missão, é prevista a sua gestão por um bibliotecário, administrando os recursos 

informacionais, documentais e tecnológicos, de modo a prover acesso e orientação aos 

usuários, em um ambiente consoante com a comunidade em que estão inseridas. Os 

bibliotecários gestores devem fazer uso de tecnologias e novas formas de gerenciar, a fim de 

contemplar todas as necessidades informacionais da comunidade que atendem. De acordo 

com Cunha (2000, p. 71), “a biblioteca não é um ente isolado, estando, portanto, inserida em 

um contexto maior”. 

As bibliotecas técnico-científicas possuem um grande desafio, que são as ações 

voltadas para a gestão do conhecimento, no sentido de utilizar mecanismos que estimulem e 

facilitem a criação e o compartilhamento do conhecimento. Tendo em vista que uma das 

razões de sua existência é estar alicerçada na disponibilização do conhecimento formal ou 

explícito para o aprendizado, os profissionais da área devem se preocupar com a questão do 

desenvolvimento de práticas e ferramentas que facilitem o compartilhamento da informação e 

do conhecimento, que permitam gerir e propagar o conhecimento tácito e explícito, de modo a 

melhor cumprir o seu papel. 

De acordo com Tuomi (1999, p. 288):  
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o conhecimento não é único e pode ser mudado de acordo com o ambiente. O 
conhecimento é instável. Os critérios para a criação do conhecimento podem ser 
mudados, a fim de atingir a eficácia, desta forma, pode levar a novos hábitos e 
conceitos eficazes, que por sua vez, pode sedimentar o conhecimento estrutural. 
 

Dentro das organizações, inclusive nas instituições de ensino, o conhecimento e a 

informação costumam ser subaproveitados. Esse fato ocorre, muitas vezes, devido ao 

desconhecimento da própria organização em relação às suas potencialidades. Segundo 

Carbone et al. (2009, p. 15) essas perdas são decorrentes de falhas ou da ausência de 

iniciativas de gestão do conhecimento no âmbito das organizações. 

Seguindo essa visão, as bibliotecas podem oferecer vantagem competitiva para as 

instituições técnico-acadêmicas, ao incrementar, além das práticas de gestão da informação, 

as práticas de gestão do conhecimento no provimento para o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Lembrando que, já faz parte de sua rotina a gestão da informação, que trata do conhecimento 

explícito ou formal, e a sua contribuição para a produção do conhecimento.  

Nesse sentido, a gestão da informação e do conhecimento estimulam o 

compartilhamento da informação e  a produção de conhecimentos objetivando a: 
[...] inovação, nas instituições privadas, certamente, favorece continuar o jogo do 
capitalismo, na busca de produtividade intelectual para o rendimento de maiores 
lucros. Porém, seja nas organizações privadas, seja em órgãos públicos e/ou 
instituições de ensino e pesquisa, vem sendo observado por meio de diversos 
estudos, inclusive na área da Ciência da Informação, que, além da inovação, o 
estimulo à produção e troca de conhecimentos favorece melhores condições de 
trabalho e amplia o conhecimento dos indivíduos, potencializando suas 
oportunidades no mercado (BETTENCOURT; CIANCONI, 2012). 
 

A gestão da informação (GI) segundo Wilson (1980 apud CIANCONI, 2003) é 

gestão eficaz dos recursos de informação da organização (interno e externo), refere-se à 

gestão do ciclo da informação, ou seja, são as ações que dizem respeito ao planejamento e 

monitoramento do tratamento do ciclo informacional. Para Cianconi (2013) a GI trata das 

atividades de planejamento, coordenação, seleção, organização, processamento, comunicação, 

disseminação da informação, visando o uso (CIANCONI, 2013). O objetivo da GI é 

desenvolver sistemas e políticas que visem o compartilhamento e uso da informação, e para 

tanto, são fixadas normas e padrões de sistematização da informação.  

A gestão do conhecimento (GC), que surge nos anos de 1980 e se populariza a partir 

da década de 1990, busca estimular o compartilhamento da informação e do conhecimento e a 

inovação, criando ambientes que facilitem a produção do conhecimento e a troca de 

experiências nas organizações. Visa a construção do conhecimento por meio da colaboração 

dos indivíduos da organização, englobando todos os seus setores e pessoas, desde a alta 

direção até os funcionários de nível operacional. 
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Utilizando práticas da GC, as bibliotecas podem se direcionar cada vez mais para o 

estabelecimento de redes de cooperação, parcerias e modelos estruturais de gestão flexível e 

participativa que têm como fundamento o planejamento estratégico.  

As novas tecnologias de informação e comunicação transformaram a geração, o 

tratamento e a distribuição da informação. Aqui, é importante observar que o tratamento 

adequado da informação é um dos principais requisitos de efetividade da biblioteca. 

Corroborando com essa ideia, Prahalad (1999 apud BELLUZZO, 2010, p. 28) afirma 

que as bibliotecas, independente do público que atendam, deverão “rever as competências 

essenciais enquanto organizações prestadoras de serviço de informação, incorporar novas 

tecnologias aos negócios tradicionais, mudar as equipes e aprender a transferir competências 

essenciais entre unidades”. 

A cultura organizacional e informacional são os pilares de sustentação das 

organizações, que visam a construção do conhecimento coletivo, uma vez os indivíduos 

compactuam das mesmas crenças em relação à informação e ao conhecimento e o seu 

compartilhamento. Para que sejam implementadas novas práticas de gestão, mais flexíveis, 

voltadas para a inovação e que melhorem  o compartilhamento e a produção do 

conhecimento, é necessário que se conheça a organização.  Faz-se necessário um mapeamento 

do cenário cultural e informacional da organização, a fim de conhecer a sua forma de operar.  

Partindo do pressuposto que a cultura organizacional influencia no comportamento 

informacional dos indivíduos e no processo de aprendizagem e, por consequência, influencia 

na produção acadêmica da instituição, faz-se necessário um estudo sobre as práticas 

institucionais, tanto no âmbito organizacional quanto no informacional. De acordo com 

Valentim e Teixeira (2012, p. 151) “a essência de uma organização reside na relação entre as 

pessoas que nela atuam, uma vez que influenciam a cultura organizacional e, portanto, 

impactam na forma de agir dos indivíduos, como por exemplo, no compartilhamento de  

ideias e conhecimentos individuais.” 

Nesse sentido, Silva e Barbosa (2008, p. 190) observam a importância de se entender 

como a organização funciona do ponto de vista do comportamento das pessoas em relação à 

informação, e como se dá o gerenciamento do ciclo da informação. Desta forma, pode-se 

entender como os indivíduos atuam em relação à produção, uso e compartilhamento da 

informação, de acordo com as normas explícitas e implícitas que cada organização possui e 

que é moldada ao longo do tempo.  

A cultura, a estrutura organizacional e os processos de comunicação da informação 

são aspectos significativos para a criação do conhecimento. Afinal, o conhecimento surge de 
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um processo dinâmico, que envolve crenças e valores  de cada indivíduo, que são fatores que 

vão determinar a sua forma de compartilhamento, por conseguinte, a criação do 

conhecimento. Somente por meio do seu estudo podemos identificar barreiras ou falhas no 

processo de criação do conhecimento e procurar minimizá-las. Segundo Silva e Barbosa 

(2008), o primeiro passo para a implantação da gestão do conhecimento é entender como a 

organização funciona, ou seja, entender a cultura organizacional e informacional.  

As questões culturais podem se transformar em barreiras para a criação do 

conhecimento, até mesmo em ambientes acadêmicos que, usualmente, já adotam práticas de 

compartilhamento do conhecimento. Para a implantação de formas de gestão mais flexíveis e 

que visam o estabelecimento de ambientes voltados para criação do conhecimento, é 

necessário que se tenha um ambiente propício, onde os indivíduos da organização se sintam 

confortáveis para interagir e trocar experiências e informação. 

No caso das bibliotecas o impacto é o mesmo, embora não visem lucro e 

competitividade como no mercado empresarial, a gestão não hierarquizada e mais 

participativa tem sido uma ferramenta de grande utilidade. Utilizando práticas da GC, as 

bibliotecas podem se direcionar cada vez mais para o estabelecimento de redes de cooperação, 

parcerias e modelos estruturais de gestão flexível e participativa.  

No Brasil, as instituições de ensino superior têm sido um dos principais locais de 

geração de conhecimento. Considerando o ambiente no qual as bibliotecas estão inseridas, é 

necessário que haja iniciativas de gestão do conhecimento, a fim de acompanhar e dar suporte 

às demandas informacionais da organização e da sociedade.  

As bibliotecas dos Institutos Federais, da mesma forma que as bibliotecas ligadas às 

universidades, têm grande importância no campo da educação e formação  profissional, visto 

que se integram à instituição de ensino e complementam os conhecimentos ministrados por 

meio do currículo dos cursos. São centros de atividade intelectual, nos quais professores e 

alunos atuam juntos.  

A biblioteca na educação, esteja em instituições de ensino de nível elementar, médio 

ou superior,  tem uma característica bastante diferenciada das demais, uma vez que atua como 

agente de integração. Deve ser vista como um sistema dinâmico de rede de compartilhamento 

e mediadora de conhecimento, por meio de seus canais de comunicação. As bibliotecas 

devem, além de oferecer alternativas de acesso à informação, estimular a geração de novos 

conhecimentos.  Precisam extrapolar os limites do convencional e estático, de local da guarda 

da informação e atuar como um ambiente de trocas e aprendizagem, que contribua de forma 

dinâmica para a criação de novos conhecimentos.  
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As organizações passaram por uma evolução em termos de modelos estruturais e 

tecnológicos, o que acarretou mudanças na relação das pessoas com as organizações, e tem 

exigido uma nova postura de atuação, tanto a nível pessoal quanto gerencial, que seja 

adequada à realidade. As bibliotecas devem acompanhar essas mudanças e se adequar às 

novas exigências da sociedade. 

Segundo Cury, Ribeiro e Oliveira (2001, p. 95), nos dias atuais a biblioteca tem valor 

pelo que serve e não pelo que guarda. A partir desta afirmação, deve-se refletir sobre a 

necessidade de adotar novas práticas de gestão. Além de atuar como mediadora da 

informação, deve ter um papel ativo na colaboração e construção do conhecimento. Nesse 

sentido, a biblioteca deve ter múltiplos papéis, tendo como foco tanto operacional como 

estratégico, e suas estratégias devem estar em sintonia com os objetivos e metas da 

instituição, além de gerir a informação e o conhecimento. Devem desenvolver atividades e 

serviços que fomentem a interação e que sejam voltados para a aprendizagem, com ênfase no 

processo de mediação. 

As bibliotecas são construídas socialmente e refletem as sociedades ou organizações 

nas quais estão inseridas. Atualmente, a maioria das bibliotecas dispõem de recursos 

tecnológicos e profissionais especializados para o tratamento e disseminação da informação, 

desde a forma tradicional de disponibilizar seus serviços ou produtos, até em formatos digitais 

e/ou virtuais. Todavia, as práticas voltadas ao compartilhamento de informação e produção do 

conhecimento propostas pela gestão do conhecimento são pouco utilizadas nas bibliotecas. 

A partir de tais considerações, foi realizada uma pesquisa visando estudar a cultura 

organizacional e informacional em ambientes técnico-acadêmicos, tendo como objeto de 

estudo as bibliotecas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 

Janeiro (IFRJ) e sua contribuição no compartilhamento e uso do conhecimento naquela 

instituição. 

A motivação para esta pesquisa surgiu a partir de duas perspectivas, a primeira a 

nível acadêmico, onde tive o primeiro contato com a temática “Gestão do Conhecimento” na 

especialização. O segundo, vem da minha experiência prática como bibliotecária, gestora de 

uma das bibliotecas do IFRJ e, atualmente, como coordenadora geral das bibliotecas, ao 

observar que as referidas bibliotecas têm um grande potencial que pode ser melhor explorado, 

entretanto, se limitam a desempenhar um papel tradicional frente às novas demandas da 

comunidade técnico-científica daquela instituição. 
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Assim, a questão que embasa a pesquisa pode ser resumida em “Qual tem sido o 

papel das bibliotecas no compartilhamento da informação e na construção do conhecimento 

em ambiente educacional técnico-acadêmico?” 

O objetivo geral desta pesquisa foi: analisar a cultura organizacional e informacional 

no sistema de ensino tecnológico e sua influência no compartilhamento, na produção e no uso 

do conhecimento, de modo a identificar práticas de gestão do conhecimento que as bibliotecas 

possam implementar, tendo como campo empírico os campi do Instituto Federal do Rio de 

Janeiro, localizados no Município do Rio de Janeiro. 

Para alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: caracterizar a cultura organizacional e informacional; identificar as práticas de 

gestão do conhecimento que estimulam a colaboração, a produção do conhecimento e a 

inovação; identificar quais dessas práticas são adotadas no âmbito do IFRJ e, particularmente 

nas bibliotecas dos campi Rio de Janeiro (Maracanã) e Realengo; e sugerir práticas para o 

intercâmbio de informação, de colaboração e produção de novos conhecimentos entre os 

atores envolvidos nos processos de ensino-aprendizagem do IFRJ. 

A pesquisa se justifica pela escassez de estudos voltados para a análise da cultura 

informacional e implantação de projetos de gestão do conhecimento em ambientes técnico-

acadêmicos. Em especial, nos Institutos Federais, que são instituições de ensino e pesquisa, 

que ainda se encontram em fase de expansão e consolidação. Corroborando com esta ideia, 

Campos (2014, p. 14) constatou em levantamento realizado, a fim de verificar a produção 

científica sobre gestão do conhecimento em instituições de ensino superior, a escassez de 

pesquisas sobre a temática. Desta forma, esta pesquisa vem contribuir para ampliação da 

discussão do tema da gestão do conhecimento em instituições de ensino, com foco nas 

bibliotecas.  

Além disso, segundo a visão de Nonaka e Takeuchi (1997), o sucesso das 

organizações se deve essencialmente à produção do conhecimento organizacional. Devido a 

esse fator, deve-se ter atenção às questões relacionadas à produção do conhecimento na 

organizações, no que tange  ao clima e à cultura organizacional e informacional, e acima de 

tudo, como os indivíduos se comportam em relação à busca e uso da informação. 

No que tange às questões metodológicas, esta é uma pesquisa descritiva, com base 

na literatura e em pesquisa de campo, buscando subsídios para sugestões de práticas de gestão 

do conhecimento, que podem ser adotadas pela instituição. 

A pesquisa teve início com um levantamento bibliográfico e documental, onde se 

buscou apresentar e conceituar os aspectos centrais a respeito do tema, com referencial teórico 
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sobre a cultura informacional e os temas relacionados: gestão da informação e do 

conhecimento, fluxos informacionais, gestão do conhecimento em bibliotecas universitárias, 

cultura organizacional, cultura informacional, compartilhamento da informação e do 

conhecimento e comportamento informacional. 

Para o embasamento teórico foi feita revisão de literatura, com o objetivo de  

conceituar,  identificar e caracterizar os aspectos relacionados a gestão do conhecimento e 

melhor entendimento da temática pesquisada.  

Para a pesquisa empírica, foi adotada uma abordagem qualitativa, com utilização de 

questionários e entrevistas semiestruturadas como instrumentos para o levantamento das 

informações  

A dissertação é composta de sete seções, organizadas da seguinte forma: 

A primeira seção, é a Introdução, onde se apresentam o tema da dissertação, as 

questões de pesquisa, a justificativa, o objetivo geral e os objetivos específicos, bem como a 

metodologia adotada na investigação. 

Na segunda seção, Gestão da Informação e do Conhecimento, são tratadas as questões 

sobre a gestão da informação e a gestão do conhecimento. Apresenta, conceitua e estabelece as 

principais características dos dois temas. 

A terceira seção, O Compartilhamento da Informação e do Conhecimento,   trata do 

compartilhamento da informação e do conhecimento, onde se conceitua e caracteriza o 

compartilhamento da informação e do conhecimento, sua importância para a construção do 

conhecimento por meio da colaboração.  

A quarta seção, A Cultura e a Cultura Organizacional,  trata dos temas cultura 

organizacional e informacional. Conceitua a cultura e a cultura organizacional e sua importância 

para o comportamento dos indivíduos. Aborda também o comportamento informacional e o seu 

papel nas organizações e na construção do conhecimento. Discute a questão dos fluxos 

informacionais e a sua influência na construção do conhecimento. Por fim, aborda a questão da  

Influência da Cultura Organizacional e Informacional no Compartilhamento da Informação e do 

Conhecimento, é abordada a influência da cultura organizacional e informacional no 

compartilhamento do conhecimento, onde são caracterizadas as práticas organizacionais e 

informacionais que podem influenciar positiva e negativamente no compartilhamento do 

conhecimento. 

Na quinta seção, a Metodologia Utilizada, onde são apresentados procedimentos 

metodológicos definidos para a pesquisa, tanto  para a revisão da literatura, necessária para o 

embasamento teórico,  como para a realização da pesquisa empírica, nos campi do IFRJ 



	  

25	   

	  

utilizando como instrumentos a entrevista semiestruturada e questionário. Apresenta o objeto de 

estudo - o Caso do Instituto Federal do Rio de Janeiro, desde sua criação como Escola Federal 

de desde sua criação como Escola Federal de Química até os dias atuais, além de apresentar as 

bibliotecas que compõem o Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi). 

Na sexta seção, Análise e Discussão dos Resultados, são apresentados, analisados e 

discutidos os dados obtidos por meio da aplicação dos questionários e entrevistas. 

Na sétima seção, Conclusões e Recomendações, são apresentadas as conclusões e 

sugestões para pesquisas futuras. 
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2 A GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO 
 

A informação e o conhecimento tornam-se as maiores das riquezas das organizações, 

tendo em vista que é por meio deles que são tomadas decisões mais precisas e criativas, que 

permitem que o desempenho das organizações seja alavancado de modo a contribuir para o 

avanço da sociedade. Mas, para que a organização utilize as vantagens e os benefícios 

propiciados pela informação e conhecimento, faz-se necessário que se adote uma gestão 

voltada para a produção do conhecimento. A gestão do conhecimento oferece uma gama de 

práticas voltadas para organizações que aprendem e que favoreçam o fluxo informacional.  

Para o melhor entendimento da gestão da informação e da gestão do conhecimento é 

preciso compreender o que está sendo entendido por dado, informação e conhecimento, pois 

tais termos têm vários conceitos e interpretações, alguns autores até consideram a informação 

e o conhecimento como sinônimos, entretanto são conceitos diferentes.  

Segundo Silva e Barbosa (2008, p. 188) o conhecimento é definido de formas 

diferentes, de acordo com a tradição intelectual. Campos como Filosofia, Psicologia, 

Computação, Administração e Ciência da Informação se preocupam com estudos sobre a 

informação e o conhecimento. Segundo os autores, dentre esses campos existe um consenso 

em relação ao entendimento da informação e do conhecimento por parte da Ciência da 

Informação (CI), pois “para a maioria dos autores a informação é aquele conhecimento que 

foi registrado, documentado, e está armazenado em algum tipo de suporte, e o conhecimento é 

aquilo que as pessoas sabem” (SILVA; BARBOSA 2008, p. 188).  Vale observar que o 

objetivo aqui não é o de buscar definições gerais para o uso dos termos, tendo em vista que 

são termos polissêmicos, mas sim compreendê-los. 

 De forma genérica, pode-se dizer que o dado é uma informação bruta, que por si só 

não tem significado. São símbolos que podem ser armazenados e tratados, é a matéria-prima 

que precisa ser trabalhada e tornada relevante. 

Para Setzer (1999, [sem paginação]) dado é: 
[…] necessariamente uma entidade matemática e, desta forma, puramente sintática. 
Isto significa que os dados podem ser totalmente descritos através de representações 
formais, estruturais. Dentro de um computador, trechos de um texto podem ser 
ligados virtualmente a outros trechos, por meio de contigüidade física ou por 
"ponteiros", isto é, endereços da unidade de armazenamento sendo utilizada. 
Ponteiros podem fazer a ligação de um ponto de um texto a uma representação 
quantificada de uma figura, de um som, etc. 

 

Já a informação é um dado acrescido de significado para o indivíduo. A informação é 

carregada de semântica. Barreto (2012, p. 4) define a informação como estruturas 
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significantes com a competência de gerar conhecimento para o indivíduo e seu grupo. A 

informação pode ser entendida como instrumento que pode modificar os mapas mentais2 do 

indivíduo. 

É o resultado do processo de criação, organização, armazenamento, pesquisa e uso. 

De acordo com Bettencourt e Cianconi (2012, [sem paginação]) a informação é um dado 

provido de significado e contexto. Precisa ter um valor e uma finalidade, conforme afirmam 

Davenport e Prusak (2012, p. 4) que a informação tem por finalidade alterar o modo como o 

indivíduo vê algo, pois exerce um impacto sobre o seu julgamento e comportamento. 

Para Le Coadic (1996, p. 27) “a informação comporta um elemento de sentido. É um 

significado transmitido a um ser consciente por meio de uma mensagem inscrita em um 

suporte espacial-temporal: impresso, sinal elétrico, onda sonora, etc.” 

Tomando como base a categorização de Buckland (1991) para  informação, onde o 

autor propõe três definições, sendo: informação como “coisa”, em que a informação 

independe do indivíduo, é vista como um objeto, que pode ser captada e tida como 

mercadoria; a segunda é a informação como “conhecimento”, ou seja, o conhecimento tácito, 

que reside na mente do indivíduo; e a terceira a informação como “processo”, que é a 

informação que tem intenção de informar, que necessita do sujeito cognoscente para 

qualificar, interpretar e gerar novas informações e conhecimento. 

No caso desta pesquisa, adotamos a visão da informação como “processo”, aquela 

que tem a possibilidade de informar e gerar novas informações e conhecimentos, que 

estabelece uma relação com o indivíduo por meio do processo cognitivo, no qual afeta e é 

afetada. Valentim e Teixeira (2012, p. 152) observam que “[...] a informação como processo 

exige o compartilhamento, a socialização, bem como a disseminação, propiciando a ação de 

mediar e, portanto, informar”.  

Por sua vez o conhecimento “é uma mistura fluida de experiência moldada com 

valores, informação contextual e discernimento especializado que fornece uma estrutura para 

avaliar e incorporar novas experiências e informação” (BASKERVILLE, 1991, p. 84).  

No entendimento de Valentim e Teixeira (2012, p. 152), o conhecimento é dinâmico 

e mutável, que tem possibilidades de se transformar em inúmeras informações. Ou seja, 

dependendo das experiências e do conhecimento prévio de cada indivíduo, a informação pode 

dar origem a conhecimento diversos. Desta forma, estar informado é resultado único. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Mapas mentais são estruturas não lineares, que utilizamos para interpretar a realidade.	  
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O conhecimento é um processo intelectual e acumulativo, no qual a informação é 

decodificada e associada a conhecimentos pré-existentes do indivíduo, e forma novos 

conhecimentos. Pode ser comparado com um sistema vivo que, de acordo com Davenport e 

Prusak (2012, p. 12), cresce e se modifica à medida que interage com o meio ambiente. 

Nonaka e Takeuchi (1998, p. 63) observam que “o conhecimento, diferentemente da 

informação, refere-se a crenças e compromisso”. 

O conhecimento pode ser entendido como aquilo que sabemos e entendemos sobre o 

mundo. O conhecimento envolve mapas e processos mentais, aprendizagem e interação com 

mundo exterior. Diz respeito ao estado de consciência que o indivíduo tem a respeito de algo 

e provém da informação. De acordo com Gurteen (1998) o conhecimento envolve dois níveis 

de saber, que é o know-how e o know-why, onde “saber como” diz respeito ao conhecimento 

tácito e o “saber porquê” é sobre o conhecimento explícito. 

Abaixo, um quadro com o comparativo entre dado, informação e conhecimento 

baseado nas definições de Davenport e Prusak (2012, p. 2-7) para melhor compreensão 

conceitual. 

 

Quadro 1 – Dados, informação e conhecimento 
Dados Informação Conhecimento 

São facilmente estruturados 
 
São facilmente obtido por 
máquinas 
 
Podem ser  quantificados 
 
São facilmente transferível  
 

Requer unidade de análise  
 
Exige consenso em relação  ao 
significado 
 
Necessita de mediação humana 
 

De difícil estruturação 
 
Não pode ser capturado por 
 máquinas 
 
Frequentemente tácito  
 
De difícil transferência, 
normalmente se dá através da 
interação humana 

 
Fonte: Davenport e Prusak (2012, p. 2-7) 

 

Portanto, o dado, a informação e o conhecimento são intrinsicamente relacionados, 

tendo em vista que o conhecimento pode dar origem a uma informação estruturada e 

explicitada por meio de dados que, por sua vez, serão dotados de sentido pelo sujeito que, por 

conseguinte, apreende o conteúdo e o transforma em um novo conhecimento. Caracteriza-se 

assim, um processo dinâmico e ininterrupto de criação do conhecimento, conforme Nonaka e 

Takeuchi (1998) apresentam no modelo de conversão do conhecimento. Utilizando a metáfora 

“espiral” do conhecimento os autores descrevem o processo de conversão que  se dá por meio 

de quatro modos, sendo: socialização (tácito para tácito), externalização (tácito para 
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explícito), combinação (explícito para explícito) e internalização (parte do explícito da 

organização para o tácito do indivíduo). Desta forma, os ciclos de conversão passam várias 

vezes por estas etapas, formando uma espiral do conhecimento contínua. 

 

2.1 GESTÃO  DA INFORMAÇÃO 
 

A gestão da informação (GI) é uma atividade voltada para os processos de 

organização e tratamento da informação nas organizações. Tem por finalidade apoiar e 

melhorar o uso da informação, por meio de um conjunto de políticas que possibilitam o seu 

uso com qualidade suficiente, precisa, no tempo certo e com facilidades de acesso.  

A GI segundo Barbosa (2008, p. 6 [grifo do autor]), tem as suas origens  “nos 

trabalhos de Paul Otlet, cujo livro Traité de documentation, publicado em 1934, foi um marco 

fundamental do desenvolvimento [...] da disciplina que, na época era conhecida como 

documentação”. De acordo com Cianconi (2013, p. 110) a expressão Gestão da Informação 

começou “[...] a ser usada na área da Ciência da Informação, na década de 1970, vinculada ao 

tratamento e organização da informação, práticas há muito utilizadas na Biblioteconomia.” 

Diz respeito aos processos do ciclo da informação, ou seja, a criação, aquisição, 

organização, armazenamento, distribuição e uso da informação. O seu foco é auxiliar a 

organização a gerir seus conteúdos informacionais (internos ou externos), de maneira que a 

informação seja bem utilizada. Nesse sentido, Tarapanoff (2001, p. 44) observa: 
[...] o principal objetivo da gestão da informação é identificar e potencializar os 
recursos informacionais de uma organização e sua capacidade de informação, 
ensiná-la e aprender e adaptar-se às mudanças ambientais. A criação da informação, 
aquisição, armazenamento, análise e uso proveem a estrutura para o suporte ao 
crescimento e desenvolvimento de uma organização inteligente, adaptada às 
exigências e às novidades da ambiência em que se encontra.  
 

Davenport (1998) define a GI como um processo que envolve um conjunto de 

atividades estruturadas e desenvolvidas por uma organização com objetivo de adquirir, 

distribuir, e usar a informação e o conhecimento. Ainda de acordo com Davenport (1994, p. 

98) a gestão da informação é a chave para o sucesso de qualquer organização, afinal, é por 

meio dela que há a orientação correta dos processos e pautando-se na “definição das 

necessidades de informação, passar pela coleta, armazenagem, distribuição, recebimento e uso 

das informações.”  

A gestão da informação pode ser vista como um processo gerencial que se preocupa 

com um:  
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[...] conjunto de ações que visa desde a identificação das necessidades 
informacionais, o mapeamento dos fluxos formais [conhecimento explícito] de 
informações nos diferentes ambientes da organização, até a coleta, filtragem, 
análise, organização, armazenagem e disseminação, objetivando apoiar o 
desenvolvimento das atividades cotidianas e a tomada de decisão (VALENTIM et 
al., 2008, p. 187). 
 

Cândido, Valentim e Contani (2005, p. 4) observam que muitas informações 

importantes não são acessadas durante a execução de certas atividades, pois há uma vasta 

gama de informação disponível e que poderia ser útil. Porém, estas informações não chegam 

até a quem é de interesse, devido à falta de gerência. Pode-se dizer que o objetivo principal da 

GI é gerir a imensa quantidade de informações, tanto a nível interno quanto externo à 

organização, visando o acesso, o compartilhamento e a disseminação, de modo que a 

informação circule com mais fluidez no ambiente organizacional. 

A informação é algo primordial para qualquer tipo de instituição e a GI diz respeito 

a adequação da informação no tempo, velocidade, local e indivíduo correto. Na atualidade, a 

informação e seus processos de organização e disseminação são foco de atenção de, 

praticamente, todos os setores da sociedade e, ao pensar em uma instituição de ensino, a 

questão da GI torna-se vital. 

Nesse sentido, Ponjuán Dante (2008, p. 32) observa que a gestão da informação 

deve atender aos objetivos da organização e contemplar as seguintes questões:  

• Como se adquire, registra e armazena a informação; 

• Aonde se encontra os recursos de informação dentro da organização e quem 

tem a responsabilidade por eles; 

• Como flui dentro da organização e em seu ambiente; 

• Como a organização a utiliza; 

• Como são aplicadas as habilidades pessoais de quem as manejam e como 

interagem entre si; 

•  Como a tecnologia da informação dá suporte aos usuários da informação; 

• Quanto custa a informação e qual o valor é tributado à organização; 

• Quão eficaz são as atividades relacionadas à informação em relação aos 

objetivos da organização. 

Estas questões levantadas por Ponjuán Dante (2008) ajudam a elucidar a importância 

da GI dentro das organizações e traçar as estratégias e políticas em relação a organização, uso, 

disseminação e guarda da informação, tanto a nível operacional quanto a tático, independente 
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de seu ramo de atividade.  A informação a cada dia assume um papel mais estratégico, 

influenciando o comportamento dos indivíduos nas organizações. 

Por conseguinte, a gestão da informação tem uma importante contribuição para as 

organizações, tendo em vista que propicia agilidade e confiabilidade no acesso, na obtenção e 

no uso da informação. Pode-se dizer a GI reduz o ruído na busca pela informação, tendo como 

foco os fluxos formais de informação. 

 

2.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

A gestão do conhecimento (GC) pode ser entendida, de modo geral, como um 

conjunto de práticas voltadas para compartilhar, disseminar e criar conhecimento. Vem sendo 

estudada por diversas áreas, tais como administração de empresas, ciência da computação, 

recursos humanos, biblioteconomia e ciência da informação, tecnologia da informação, 

sistemas da informação e inteligência artificial. Tem como objetivo sistematizar as práticas 

organizacionais, visando o desenvolvimento da inovação, da competência, da eficácia e do 

conhecimento organizacional. 

Os estudos voltados para a (GC) tiveram um incremento durante a década de 90 com 

a popularização do modelo “espiral do conhecimento” de  Nonaka e Takeuchi. No entanto, o 

surgimento da área ocorreu nos anos de 1980, com Karl Wiig em suas pesquisas com 

inteligência artificial. Desde então, a aplicabilidade da GC nas organizações tem sido 

diversas, tais como: redes virtuais de colaboração, comunidades de prática, criação de páginas 

amarelas, aprendizagem organizacional, compartilhamento de melhores práticas, 

compartilhamento de informação e conhecimento, mapeamento de melhores práticas, dentre 

outras. 

Após décadas de seu surgimento, a gestão do conhecimento ainda causa controvérsia 

no meio acadêmico, pois alguns pesquisadores a veem como a apropriação do conhecimento 

do indivíduo, algo que não pode ser praticado, tendo em vista que não se pode capturar ou 

gerenciar o que está na mente humana. A GC busca meios da organização gerir melhor os 

recursos informacionais e tecnológicos, e fornecer condições ambientais adequadas para o 

compartilhamento da informação e do conhecimento. Proporciona maior integração e 

socialização dos indivíduos. 

De acordo com Wiig (1999, p. 3) as raízes intelectuais da gestão do conhecimento 

(GC) são diversas, pois se embasa teoricamente nas seguintes disciplinas: epistemologia, 

psicologia, economia, administração e inteligência artificial. Ainda segundo o autor (1999, p. 
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3), o surgimento do termo se deu nos anos de 1980, em laboratório de inteligência artificial 

nos EUA, criado pelo próprio Karl Wiig. Inicialmente, a GC surgiu com foco em sistemas de 

informação, voltada para a mineração de dados, eram os chamados sistemas da informação 

baseados no conhecimento ou expert systems. Naquela ocasião ainda não se utilizava o termo 

gestão do conhecimento, mas já se usavam os seus conceitos. 

Bettencourt e Cianconi (2012) observam que: 
Em seus seus primórdios, os artigos sobre gestão do conhecimento eram publicados 
em periódicos da área de Ciência da Computação/Inteligência Artificial, 
Administração e negócios e, ao longo do tempo, a expressão ‘knowledge 
management’ passou a ser encontrada também em periódicos de diversas outras 
áreas do conhecimento, tais como Ciência da Informação, Biblioteconomia, 
Engenharia e Psicologia.  
 

Wiig (1993 apud ALVARES; BAPTISTA; ARAÚJO, 2010, p. 236), foi um dos 

primeiros teóricos a definira a gestão do conhecimento, diz que a GC é a "construção 

sistemática, explícita e intencional do conhecimento e sua aplicação para maximizar a 

eficiência e o retorno sobre ativos de conhecimento da organização". A partir daí inúmeras 

definições surgiram. 

Já na década de 1990, uma década após Karl Wiig apresentar o termo à comunidade 

acadêmica, Nonaka e Takeuchi reforçaram a GC com a “Teoria da criação do conhecimento”, 

com ênfase na aprendizagem e na construção social do conhecimento, enfatizando o sistema 

de inovação e mudança nas práticas de gestão. Os autores a definiram a criação do 

conhecimento organizacional como “uma interação contínua e dinâmica entre o conhecimento 

tácito e o conhecimento explícito” NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 79).  

A gestão do conhecimento, de acordo com Duarte (2003, f. 283) “consiste na 

integração de processos simultâneos desde a criação ao uso pleno do conhecimento 

viabilizado pela cultura de aprendizado e compartilhamento, no ambiente das organizações”. 

Dalkir (2011, p. 3) define a gestão do conhecimento como uma coordenação 

deliberada e sistemática de pessoas de uma organização, tecnologia, processos e estrutura 

organizacional, a fim de agregar valor através da reutilização e da inovação. Ou seja, a GC 

deve englobar todo o processo de identificação, compartilhamento e criação do conhecimento. 

No entendimento de Barbosa e Silva (2008, p. 189) a gestão do conhecimento é o ato 

de “gerenciar o contexto no qual o conhecimento é produzido, onde é disseminado e onde é 

utilizado”, ou seja, não é uma ação direta sobre o indivíduo, e sim, sobre o ambiente 

organizacional.  
Gestão do conhecimento pode ser compreendida como um conjunto de estratégias 
que englobam processos que visam adquirir, tratar, disseminar e utilizar o 
conhecimento, com o intuito de estabelecer fluxos informais que possam garantir a 
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explicitação do conhecimento, transformando-o em informação com valor agregado, 
a fim de contribuir significativamente para o processo decisório (VALENTIM, 
2007, p. 20).  
 

A International Federation of Library Associations3 (IFLA) também definiu a gestão 

do conhecimento, considerando-a um processo “de criação, armazenamento, 

compartilhamento e reutilização do conhecimento organizacional para capacitar uma 

organização a alcançar suas metas e objetivos.” 

A gestão do conhecimento deve ser compreendida como uma forma de “[...] 

construir e facilitar comunidades de aprendizado e prática, concentrar-se em questões de 

desenvolvimento pessoal, criar estruturas organizacionais menos hierárquicas e mais auto-

organizadoras, e planejar com o uso de cenários” (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 203). 

Deve-se entender que não é possível gerir o intelecto do indivíduo. Acredita-se que 

boa  parte dos questionamentos da GC advém da problemática em torno das traduções, que 

algumas vezes podem criar entendimentos distorcidos. Além da questão terminológica, o fato 

de ser uma área chamada “guarda-chuva”, ou seja, multidisciplinar, com bases teóricas 

tomadas de vários outros campos, como citado anteriormente, pode contribuir para esses 

questionamentos.   

A partir dos conceitos apresentados até o momento, para efeito desta pesquisa, a 

conceituação a ser adotada para a GC é “[...] ações sistemáticas para facilitar o 

compartilhamento do conhecimento, estando associada ao processo de criação, organização, 

difusão e uso do conhecimento, envolvendo políticas, metodologias e tecnologias para o seu 

compartilhamento, mapeamento e avaliação” (CIANCONI, 2003, p. 16).  

Para incentivar a criação, o compartilhamento e o uso do conhecimento, faz-se 

necessário a existência de um ambiente favorável, no qual os indivíduos baseiam suas 

relações na confiança e solicitude. Gurteen (1999) ressalta a importância do 

compartilhamento do conhecimento, pois segundo o autor o ato de compartilhar é um 

processo sinergético, onde os indivíduos podem se beneficiar da troca de ideias e ambos 

melhorar suas ideias iniciais. Contudo, é importante que se crie mecanismos que facilitem os 

processos de criação e uso do conhecimento entre o maior número de indivíduos, e é preciso 

que se torne uma prática institucional.   

Para tanto é importante que observar que o conhecimento é algo que não pode ser 

transferido de indivíduo para indivíduo, mas sim construído de forma idiossincrática em cada 

indivíduo por meio da interação social. Nesse sentido, Liu e Matthews (2005, p. 391) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Disponível em: <http://www.ifla.org/en/about-the-km-section>. Acesso em: 02 maio. 2014.	  
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observam que a teoria vigotskiana tem como ponto central a interação social, que influencia a 

aprendizagem e o desenvolvimento individual, ou seja, [...] a assimilação do indivíduo se dá 

por meio de práticas coletivas e valores culturais, que somente pode ocorrer por meio de 

colaboração, considerando as ofertas e restrições dos ambientes sociais” (LIU; MATTHEWS, 

2005, p. 392). 

Partindo desse pressuposto, pode-se aferir que a GC, na atualidade, tem-se voltado 

para as questões acerca da construção social do conhecimento ou construtivismo social, que 

tem a interação e a cooperação entre os indivíduos como fatores determinantes para a 

construção do conhecimento. Segundo Dalkir (2013, p. 21) a teoria sócio-construtivista 

propõe que o significado, é criado por meio da interação dos indivíduos. 

Dalkir (2013, p. 21) observa ainda que, “A aprendizagem por meio da prática 

também é o cerne do compartilhamento e da gestão do conhecimento”. Seguindo a corrente 

sócio-construtivista, a aprendizagem se dá por meio das interações sociais, cujo objetivo 

também é da gestão do conhecimento, visando a aprendizagem organizacional. 

Portanto, as práticas da GC em instituições de ensino e em suas bibliotecas é algo 

viável e que deve ser implantado, pois: 
Ao buscarem um desempenho eficaz, através da geração, preservação e 
disseminação do conhecimento, a universidade e a biblioteca voltam-se para as 
necessidades educacionais, culturais, científicas e tecnológicas do país, esperando 
que a sociedade agregue valor às informações, compartilhe ideias e produza novos 
conhecimentos (DUARTE; PAIVA; SILVA, 2007, p. 72). 
 

Para Campello et al. (2002, p. 9) as instituições de ensino, e consequente as 

bibliotecas, devem promover a inovação no que tange ao aprendizado, caso contrário “estarão 

defasadas antes mesmo que o aluno termine sua educação formal; tem de promover 

oportunidades de aprendizagem que deem ao estudante condições de aprender a aprender 

[...]”. A gestão do conhecimento viabiliza tal aprendizado em todos âmbitos da instituição, 

por meio de uma gestão flexível e com foco na produção e uso do conhecimento.  

Conforme Gurteen (1999, [sem paginação]), “A gestão do conhecimento não é um 

fim em si, ela é, fundamentalmente, sobre o compartilhamento de conhecimento e o uso desse 

conhecimento”. Dentro dessa perspectiva, as práticas de GC na gestão de instituições técnico-

acadêmicas podem auxiliar na gestão e as bibliotecas podem ser um dos principais 

interlocutores desse processo, mas é preciso adequar essas ações às característica do tipo de 

organização – que, no caso, de ensino, cuja missão e objetivos são voltados para o 

atendimento e progresso da sociedade.  
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Nesse tipo organização a competitividade e lucro devem ser vistos de outra 

perspectiva, não pela ótica do mercado - onde a competitividade visa o lucro financeiro; e sim 

do ponto de vista de implantar práticas que melhorem o seu desempenho em relação a outras 

instituições de ensino, e que competem entre si pelos mesmos candidatos a alunos, pelos 

financiamentos do setor privado e pelos estabelecimento de convênios com outras instituições 

de ensino e pesquisa. 
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3 O COMPARTILHAMENTO DA INFORMAÇÃO E A PRODUÇÃO DO 
CONHECIMENTO 
 

Nos últimos tempos muito tem se falado sobre compartilhamento da informação e do 

conhecimento, em especial em ambientes empresariais, com o objetivo de alavancar a 

competitividade e alcançar melhor desempenho. Entretanto, o compartilhamento da 

informação e do conhecimento não é fundamental somente para este tipo de organização, este 

processo se configura primordial também para instituições de ensino e pesquisa. Segundo 

Alcará et al. (2009, p. 172) no meio acadêmico, o compartilhamento é um método de 

aquisição da informação muito recorrente, é uma ação que faz parte da sua rotina. Mesmo 

fazendo parte de sua macro cultura, pode haver algumas barreiras, que devem ser transpostas, 

a fim de melhorar o desempenho da organização. 

De acordo com Lima (2007, p. 114) “o compartilhamento de informação é parte do 

processo de produção e, ao mesmo tempo, seu principal produto. O conceito de 

compartilhamento de informação é desenvolvido, principalmente, a partir das relações entre 

processos de produção e processos de comunicação.” Perrin, Rolland e Stanley (2004 apud 

CAMPOS, 2014, p. 20) afirmam que a “interação é a chave para a existência do 

conhecimento comum, fazendo com que este conhecimento seja um efeito que emerge como 

resultado da interação entre os membros da organização”. 

O ato de compartilhar é um processo que está voltado e baseado na vontade do 

indivíduo em colaborar com algo ou alguém, desejo de dividir, auxiliar. Segundo Oliveira e 

Alves Filho (2008, p. 52) requer, além do envolvimento da gerência, condições para utilizar 

as informações disponíveis dentro e fora da organização, bem como o estabelecimento de 

redes de compartilhamento e colaboração baseados na confiança e reciprocidade dos 

indivíduos. Di Chiara, Alcará e Tomaél (2010, p. 107) observam que “organizações com 

elevados níveis de compartilhamento de informação detém um baixo nível de incerteza 

ambiental”. 

Compartilhar vai além de participar, repartir (algo), partilhar com alguém, seja a 

nível individual ou a nível de grupo. Engloba também a criação do conhecimento pois, ao 

passo que se externaliza um conhecimento novas ideias surgem. Segundo Alves e Barbosa 

(2010, p. 126) “[...] podemos considerar que compartilhar a informação é, ao mesmo tempo, 

parte do processo de produção e seu produto final.” Ou seja, o compartilhamento da 

informação atua como um agente facilitador para circulação da informação e do 
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conhecimento e, ao mesmo tempo, possibilita a construção coletiva do conhecimento, à 

medida que propicia a interação social. 

O compartilhamento da informação e do conhecimento é essencial para as 

organizações, uma vez que provê um bom funcionamento organizacional. É um dos pilares da 

GC, pois estabelece a criação do conhecimento coletivo a partir dos conhecimentos 

individuais. 

Para Davenport e Prusak (1998, p. 115) o compartilhamento da informação é um ato 

“voluntário”, ou seja, a vontade de disponibilizar a informação para os outros. Esse ato deve 

ser consciente e prazeroso, de modo que os indivíduos sintam-se à vontade para compartilhar 

as informações, levando ao aprendizado e à construção do conhecimento de forma 

colaborativa. Não deve haver nenhum tipo de imposição por parte da organização. 

Alves e Barbosa (2010, p. 119) destacam a importância de atos voluntários para a 

troca de informação, pois isso facilita o processo e fortalece as relações interpessoais dentro 

da organização, uma vez que é “capaz de promover a integração entre as pessoas com vistas 

ao aprendizado contínuo, a transmissão mútua de conceitos e habilidades, bem como à 

geração de novos conhecimentos que promovam a inovação”. 

Como abordado nas seções anteriores, as intenções e ações voltadas para o 

compartilhamento da informação e do conhecimento estão relacionadas à cultura 

organizacional e informacional da instituição, pois o processo de compartilhamento é 

influenciado e determinado pelas crenças, valores e costumes de cada indivíduo e grupos. 

Nesse sentido, Hooff e Huysman (2009 apud DI CHIARA; ALCARÁ; TOMAÉL 

2010, p. 107) elencam três práticas para promover o compartilhamento do conhecimento, ao 

criar um ambiente favorável, que são: 
a) uma estrutura organizacional que denote quem é responsável pelas 
atividades relacionadas ao conhecimento e que tenha poucas barreiras formais à 
interação entre as diferentes partes da organização; 
b) o estabelecimento de uma cultura do conhecimento amigável, que favoreça a 
franqueza, o poder de inovação, a disposição para compartilhar, etc; 
c) a constituição e manutenção de uma infraestrutura de tecnologia de 
informação que, com eficiência e eficácia, auxilie os membros da organização a 
aprender o que é e onde está localizado o conhecimento relevante e como entrar 
em contato com os que possuem ou os que dele necessitam. 

 

Pode-se dizer que as práticas informacionais são um reflexo das normas e valores 

que regem a cultura organizacional, e são consideradas uma subcultura dentro de uma 

organização. A cultura organizacional é um fator determinante para o compartilhamento da 

informação e do conhecimento. 
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Há outras questões relativas ao compartilhamento que devem ser observadas, como 

por exemplo, as redes sociais, as comunidades de prática e os ambientes facilitadores de 

socialização e comunicação, que serão abordadas nas subseções seguintes. 

 

3.1 AS REDES E AS MÍDIAS SOCIAIS 
 

O termo rede pode ser entendido sob diversas óticas, como por exemplo: sistemas de 

interação entre pessoas, sistema de troca de mercadorias e bens materiais (no sentido 

econômico) e trocas de informação e bens simbólicos (sentido cultural). É objeto de estudo de 

áreas como: matemática, psicologia, antropologia, ciências sociais e, mais recentemente, 

ciência da informação. 

As redes, segundo Castells (2005, p. 20), são estruturas abertas capazes de se 

expandir de forma ilimitada e de acordo com a necessidade, é um sistema de nós interligados, 

que compartilham os mesmos códigos de comunicação. Ainda segundo o autor, as redes 

constituem "a nova morfologia social de nossas sociedades, e a difusão da lógica de redes 

modifica de forma substancial a operação e os resultados dos processos produtivos e de 

experiência, poder e cultura” (CASTELLS, 1999, p. 497).	  

Do ponto de vista sociológico, as redes podem ser entendidas como estruturas 

sociais, onde os nós são os membros do sistema social e as interconexões são os conjuntos de 

laços (PORTUGAL, 2007, p. 6 apud WELLMAN; BERKOWITZ, 1991, p. 4). É o resultado 

da interação social que os indivíduos utilizam para fazer a informação circular por meio da 

comunicação. 

O fenômeno dos indivíduos agrupados em redes, as quais têm afinidades ou 

interesses em comum não é algo recente, faz parte da vida social do ser humano. Castells 

(2010, p. 90) observa que esse fenômeno é ancestral: 
As redes sociais sempre foram uma forma básica da organização humana ao longo 
da historia, tanto na alta sociedade – nas elites, que sempre se organizaram em rede 
– como, sobretudo entre as pessoas, famílias, entre as redes de interação. O que 
ocorre é que grande parte das redes sociais foram formalizadas em instituições e 
organizações da sociedade, reproduzindo as relações de poder que se geram dentro e 
entre as redes. Portanto, no fundo, as redes sociais são a matriz da organização 
social humana, inclusive nas sociedades locais. 
 

Enne (2004, p. 264) define rede como um tipo de sistema de inter-relação social. 

Para Capra (2005, p. 13) a rede é um padrão de organização da vida, ou seja, é uma teia de 

relacionamentos. Seguindo o mesmo entendimento, Carpes (2011, p. 206 apud 
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MATTELART; MATTELART, 2006, p. 160) “a rede compõe- se de indivíduos conectados 

entre si por fluxos estruturados de comunicação”.  

Marteleto (2010) conceitua as redes sociais como vínculos relacionais que os 

indivíduos estabelecem para compartilhar, aprender, captar recursos e mobilizar. É “um 

conjunto de participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e 

interesses compartilhados” (MARTELETO, 2001, p. 72). Seguindo a mesma linha de 

pensamento, Tomaél (2005) definiu as redes sociais como estruturas ramificadas, que estão 

em constante movimento, compostas por indivíduos que estão ligados pelo compartilhamento 

de recursos e ideias em comum. 

Para Hanneman e Riddle (2005 apud CAMPOS, 2014, p. 61) as redes sociais são: 
[...] as interações ou conexões entre as pessoas (links) podem assumir diferentes 
tipos de interdependência, tais como: amizade, parentesco, interesses comuns, 
autoridade e poder, confiança, crenças, relacionamento financeiro, conhecimento e 
prestígio. 
 

Para as Ciências Sociais, as redes sociais são divididas em dois planos: 
1. As redes primárias, relativas às interações cotidianas entre as pessoas 
(familiaridade, parentesco, vizinhança, amizade, etc.) no processo de socialização. 
Trata-se de processos autônomos, espontâneos e informais. 
2. As redes secundárias, formadas pela atuação coletiva de grupos, organizações e 
movimentos que defendem  interesses comuns e partilham conhecimentos, 
informações e experiências orientados para determinados fins. (MARTELETO, 
2010, p. 30-31). 
 

As redes sociais podem ser entendidas como um conjunto de indivíduos que 

interagem direta ou indiretamente, de diferentes realidades e lugares que buscam conectar-se 

a partir de algo comum. As redes sociais têm como base as relações interpessoais, ações 

sociais coletivas e práticas de compartilhamento. Não há hierarquia e as conexões informais 

são valorizadas. 

Os indivíduos desde, os primórdios vivem em redes. O que ocorre na atualidade é 

que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) transporam  as barreiras do tempo e 

espaço, fazendo com que os indivíduos se tornem cada vez mais conectados. A “virtualidade 

está fazendo parte do cotidiano dos indivíduos” (CARPES, 2011, p. 199). Com o aumento da 

interatividade dos indivíduos, há uma maior produção de dados e, por conseguinte, de 

informações, que segundo Campos (2014, p. 61) podem ser transformadas em links que 

determinam com quem os indivíduos se relacionam e de que grupo eles fazem parte.  

As redes sociais que se configuram no ciberespaço consistem em um espaço virtual 

onde o indivíduo se relaciona diretamente com um ou mais indivíduos, formando grupos, os 

quais juntos formam uma rede social. As redes sociais na Internet podem ser categorizadas, 
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sob o ponto de vista da tecnologia, como um tipo de mídia social. As mídias sociais são 

ferramentas voltadas para a publicação, compartilhamento, discussão ou postagens de 

mensagens por aplicativos de características assíncronas (microblogs, e-mail, fórum, bulletin 

board system (BBS), programas de mensagens instantâneas ou handling systems) e aplicativos 

de características síncronas (jogos e jogos sociais online, chat, vídeo ou audioconferência). É 

um espaço virtual onde o indivíduo posta informações sem que haja necessariamente 

relacionamento direto com outro indivíduo. 

Lima Junior (2009, p. 176) define mídia social como:  
[...] um formato de Comunicação Mediada por Computador (CMC) que permite a 
criação, compartilhamento, comentário, avaliação, classificação, recomendação e 
disseminação de conteúdos digitais de relevância social de forma descentralizada, 
colaborativa e autônoma tecnologicamente. Tem como principal característica a 
participação ativa (síncrona e/ou assíncrona) da comunidade de usuários na 
integração de informaões, visando à formação de uma esfera pública interconectada.  

 

Para Ramalho (2010, p. 11) as mídias sociais podem ser vistas como “a forma 

moderna de se praticar uma das principais necessidades do ser humano: a socialização”, ou 

seja, a ato de compartilhar/socializar algo com outros indivíduos forma virtual. 

De acordo com Panahi, Watson e Partridge (2012, p. 1096 apud BOWLEY, 2009) as 

mídias sociais podem ser definidas como tecnologias e aplicações colaborativas online no 

qual habilitam e encorajam a participação, conversação, compreensão, criação e socialização 

entre usuários de uma comunidade. Neste sentido, as redes sociais que se popularizaram na 

web são uma categoria de mídia social. 

A Web Social, também chamada de Web 2.0, é a segunda geração da World Wide 

Web, que tem como característica um conjunto de práticas baseadas nas tecnologias de 

comunicação e informação. Nesta geração da web o foco está no usuário, que tem 

participação ativa na produção do conhecimento por meio de colaboração com outros 

indivíduos. Outra característica é a cooperação entre indivíduos e organizações, como por 

exemplo, o relacionamento virtual entre universidades, bibliotecas ou museus com seus 

usuários. Essa interação se dá por meio da produção de conteúdos ou fornecendo feedback em 

relação aos serviços ou produtos fornecidos. 

A Web 2.0 refere-se “[...] à gama de tecnologias interoperáveis que facilitam a 

comunicação em vários formatos, o compartilhamento de informação, as trocas sociais, e o 

conhecimento coletivo” (CRONK, 2012, p. 76 apud CASAREZ, 2009). Neste ambiente os 

usuários também são produtores de conteúdos, ferramentas e programas, pois há uma 

simplificação no uso das plataformas web, levando a maior dinamicidade.  
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Pode-se dizer que a Web 2.0 mudou o comportamento das pessoas, uma vez que 

intensificou a necessidade de compartilhamento de informações seja por meio de textos, fotos, 

vídeos ou áudios, com objetivo de compartilhar experiências ou de construir conhecimento 

por meio de colaboração. Afinal, a Web 2.0 é orientada para as comunidades (redes sociais, 

blogs, wikis etc.), o que torna a web mais socialmente conectada (PAROUTIS, 2009). 
A participação em redes sociais, a cooperação, as parcerias e a adoção de redes de 
comunicação possibilitam a interação. A interação leva ao compartilhamento, 
impulsiona os fluxos de informação e de conhecimento que são decorrentes do 
movimento de uma rede e determinados pelos vínculos que se configuram e re- 
configuram. Esses são elementos que podem constituir uma rede de conhecimento 
(TOMAÉL, 2008, p.1).  
 

As redes e as mídias sociais melhoram os fluxos de informação, que, por 

conseguinte, levam à formação de redes de conhecimento. A adoção das ferramentas da Web 

2.0 podem alavancar e melhorar os processos de geração e compartilhamento do 

conhecimento. Nesse sentido as bibliotecas não se podem furtar à sua utilização, tendo em 

vista que são organismos, dentro das instituições de ensino, que fomentam a aprendizagem e 

construção do conhecimento.  

 

3.1.1 As redes sociais na produção do conhecimento 
  

As redes sociais podem ser encontradas em organizações, instituições de ensino ou 

qualquer outro tipo de comunidade, na qual é identificado um padrão de interação entre os 

indivíduos. Tomando como base que as redes sociais exigem afinidade entre os indivíduos 

que têm objetivos comuns, para que compartilhem experiências e que estabelecem um 

relacionamento com base na troca e compartilhamento da informação, pode-se inferir que os 

ambientes técnico-acadêmicos devem fazer uso dessas ferramentas.  

Tomaél (2008 apud KATZ, 1999) observa que está havendo um incremento no uso 

das redes como ferramentas de compartilhamento da informação em organizações: “As redes 

formais estão proliferando, especialmente nos países em que a informação e o conhecimento 

são mais valorizados para o respaldo das organizações. Um exemplo, é a Scientific 

Knowledge Network (SKN), no Canadá, que tem o objetivo de converter informação em 

conhecimento”. 

As redes sociais utilizadas como ferramentas de GC vão muito além do simples ato 

de conectar pessoas e as mais conhecidas como Facebook, Twitter, Flickr, Instagram, dentre 

outras, podem ser utilizadas como meios de divulgação institucional, meios de 
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relacionamento da instituição tanto em ambiente interno quanto externo, ou ainda, como 

ambientes voltados para aprendizagem e compartilhamento. 

Além das redes sociais, há também as redes científicas de colaboração, que são as 

redes compostas por cientistas e pesquisadores. A colaboração científica é uma fonte para a 

melhoria dos resultados, fortalecimento das relações entre os membros de uma comunidade, o 

compartilhamento de recursos informacionais, tecnológicos, além de potencializar a produção 

e a disseminação do conhecimento, que para uma instituição de ensino e pesquisa é 

fundamental. Como exemplo de redes de científicas pode-se citar as redes: de coautoria, 

grupos de pesquisas, de comunicação dentre outras. 

Aliadas às TICs, tanto as redes sociais quanto as redes científicas são ferramentas 

facilitadoras para a construção, uso e compartilhamento da informação e do conhecimento. 

Desta forma, podemos chamá-las de redes do conhecimento, que são redes cujo foco está na 

construção do conhecimento. Para maior entendimento das redes de conhecimento, Tomaél 

(2008 apud CREECH; WILLARD, 2001) descreve essas redes como:  
• As redes de conhecimento enfatizam a criação de valores comuns por todos os 

seus membros, movimentam-se por meio do compartilhamento da    informação, 
visando a reunião e a criação de novos conhecimentos; 

• As redes de conhecimento fortalecem a capacidade de pesquisa e de 
comunicação em todos os membros na rede; 

• As redes de conhecimento identificam e implementam estratégias que exigem 
maior empenho dos responsáveis na tomada de decisões, isso porque 
movimentam o conhecimento dentro de políticas e práticas adotadas pelos 
participantes. 

 

Pode-se concluir que, as redes de conhecimento têm potencial para auxiliar as 

organizações no uso intensivo da informação e na produção de novos conhecimentos, ajudam 

a melhorar a eficiência no uso da informação e conhecimento, além de fomentar as práticas de  

gestão do conhecimento. Reforçam as ações tanto a nível individual quanto a nível coletivo, 

fortalecem as relações que têm como base o compartilhamento da informação e do 

conhecimento, aumenta o grau de confiança entre os indivíduos. 

 

3.1.2 As mídias sociais na produção do conhecimento 
 

As mídias sociais incentivam, apoiam e permitem que os indivíduos compartilhem  

seus conhecimentos com facilidade e eficácia através de diferentes mecanismos (PANAHI; 

WATSON; PARTRIDGE, 2012, p. 1096). São ferramentas de compartilhamento de 

informação e conhecimento, por meio das quais a interação pode se dar da forma mais 
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simples como a indicação de um título de livro – podendo ser o bibliotecário o indivíduo a 

desempenhar esse papel; ou mais complexo, com recomendação de um título de livro com 

base na classificação de sua qualidade e utilidade feita por outros usuários com um perfil 

semelhante. 

As ferramentas de “mídias sociais” podem ser aplicadas a: usuários gerando 

conteúdo, comunicação de pares para pares, rede de relacionamentos, mídia orientada para 

usuário e interface amigável. Como exemplos de tais ferramentas ou mídias, podemos citar:  

• Bookmarking social - ferramenta de interação para marcar sites e pesquisar 

através de sites marcados por outras pessoas, exemplos: Del.icio.us, Blinklist, 

Simpy;  

• Social News – permitem interação por meio de votação e comentários de artigos, 

exemplos: Digg, Hélice, Reddit;  

• Compartilhamento social de fotos e vídeos – possibilitam interação através do 

compartilhamento de fotos ou vídeos e comentários sobre as submissões dos 

usuários, exemplo: YouTube, Flickr, Instagram;  

• Wikis – permitem interação por meio de construção coletiva de artigos, exemplos: 

Wikipedia, Wikia. 

Os exemplos citados acima não são os únicos recursos de mídia social. Qualquer 

ferramenta, em um site, que convide a interagir com outros visitantes se enquadra na 

definição de mídias sociais. 

As mídias sociais são ferramentas de grande utilidade, contudo é preciso ter cautela 

ao implementar este tipo de ferramenta nas organizações, como Garcia e Ayres (2012) 

mostram em pesquisa realizada, na qual concluíram que nos primeiros meses de utilização as 

mídias sociais mostraram-se de grande utilidade, mas no decorrer do tempo o seu uso baixou 

significantemente. É preciso construir um ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis 

em compartilhar informações. 

As mídias sociais suportam a criação, distribuição e visibilidade  do conhecimento de 

forma eficaz em comparação com outras práticas mais tradicionais de gestão do 

conhecimento. Esta eficácia se dá devido às características relacionadas a seguir, que 

possibilitam melhor fluxo do conhecimento no espaço das mídias sociais. 

• Co-criação de conteúdo – característica que a torna uma ferramenta de grande 
utilidade para a gestão do conhecimento. Em ambientes das mídias sociais os 
indivíduos não são meros consumidores de informação [como simples leitores], 
mas podem contribuir para a edição e criação de informação. 
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• As mídias sociais têm proporcionado um canal eficaz para a interação social e 
em tempo real, como conversas entre usuários em forma de bate-papo, 
vídeo/teleconferência, etc. 

• Construção de comunidades de usuários, que permite que indivíduos com 
interesse comum se reúnam em um espaço virtual, a fim de compartilhar seus 
perfis e discutir sobre questões de interesse mútuo, além de transferir os seus 
conhecimentos e experiências.  

• Mídias orientadas – ambiente que permite que os usuários do sistema possam 
armazenar e compartilhar diversos tipos de conteúdo, tais como: texto, vídeo, 
imagem, áudio. Neste tipo de ferramenta, os indivíduos podem compartilhar uma 
infinidade de arquivos, seja com fins profissionais, educativos ou por afinidade 
de interesse. 

• Interface amigável – em sua grande maioria são aplicativos intuitivos, que não 
exigem conhecimento técnico profundo. São fáceis de utilizar, simples e 
dinâmicos (PANAHI; WATSON; PARTRDGE, 2012, p. 1096). 
 

Panahi, Watson e Partredge (2012, p. 1100) propõem um modelo conceitual de 

compartilhamento do conhecimento, conforme ilustrado a seguir, pela Figura 1. Pode-se notar 

que, a motivação para o compartilhamento é uma questão inerente aos indivíduos e que, em 

um espaço virtual, deve ser um ato natural. 
 

Figura 1 – Modelo conceitual de compartilhamento de conhecimento tácito em mídias 

sociais 

	  
	  
	  
	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Panahi; Watson; Partredge (2012, p. 1100) 
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estabeleçam novas parcerias, novas fronteiras e oportunidades a serem construídas, como é o 

caso, por exemplo, das comunidades de prática. 

 

3.1.3 Comunidades de Prática 
 

O termo ‘comunidades de prática’ foi empregado pela primeira vez nos anos de 19904. 

O principal objetivo das comunidades de prática (CoPs) é a aprendizagem, ou seja, que os 

indivíduos compartilhem com os integrantes da comunidade, a fim de buscar solução para 

algumas questão ou vislumbrar novas tecnologias ou tendências de gestão. 

A aprendizagem ocorre quando a experiência ou a capacidade de aprender em conjunto 

com a informação se transformam em conhecimento que, por suas vez, transforma a estrutura 

social. 

Corroborando com esta ideia, Wenger (2001, p. 19) parte de quatro premissas:  
1) somos seres sociais. Este é, de longe, uma verdade trivial, é um aspecto essencial da 
aprendizagem; 
2) o conhecimento é uma questão de competências em relação a certas empresas de 
valor, como por exemplo, descobrir feitos científicos, corrigir máquinas, escrever 
poesias, ser cordial, crescer como um menino ou uma meninas; 
3) conhecer as questões de participar da realização das empresas, é dizer, de 
comprometer-se de uma maneira ativa no mundo; 
4) o significado – nossa capacidade de experimentar o mundo e nosso compromisso 
com algo significativo – é, em última estância, o que deve produzir a aprendizagem. 
 

Wenger (2001) define as CoPs como aprendizagem coletiva que resulta em práticas e 

tem um objetivo comum. Pode-se entender a comunidade de prática como uma rede de 

indivíduos que compartilham dos mesmos interesses ou problemas e, que juntos, podem 

explorar, identificar soluções e compartilhar boas práticas e ideias. Ademais, as CoPs constroem 

relacionamentos mais sólidos e baseados na confiança.  

Terra ([s.d.], p. 1) definiu as comunidades de prática como formas das pessoas 

trabalharem em conjunto e/ou se associarem a outras naturalmente. E afirma que as CoPs não 

são uma alternativa às estruturas formais, mas consistem em um complemento às mesmas. 

Para Wenger (2001), as comunidades de prática estão em todo o lugar e todos 

participam de várias comunidades, de acordo com o momento. As comunidades de prática são 

parte integrante de nossa vida diária, são informais e onipresentes. Cambridge, Kaplan e Suter 

([s.d., sem paginação]) afirmam que as CoPs têm um ciclo de vida e que se forem bem 

sucedidas, ao longo do tempo ganham energia, empenho e visibilidade, tornando-se um recurso 

de valor agregado. Além disso, as comunidades de prática diferem de outros tipos de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Etienne Wenger e Jean Lave foram os primeiros autores a abordar o conceito. 
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comunidades pois, focam num assunto ou tema, além da questão do relacionamento. 

As CoPs têm identidade, que é construída pelos indivíduos que a integram, focando 

nos interesses e necessidades e, sobretudo, o campo de atuação profissional. Considerando esta 

questão, Terra ([s.d.], p. 5) destaca alguns aspectos que agregam valor às organizações, que são:  

• ajudam a dirigir a estratégia da organização; 

• dão inicio as novas linhas de negócio; 

• mostram as melhores práticas; 

• desenvolvem habilidades profissionais; 

• ajudam a recrutar e reter talentos; 

• podem agilizar a detecção e registro de sinais de novas tendências; 

• reduzem barreiras culturais entre áreas funcionais; 

• desempenham papel em atividades de fusão e de aquisição; 

• melhoram o capital social da organização; 

• ajudam a preservar o conhecimento; 

• servem como fórum para dar apoio as decisões tomadas em consenso; 

• ajudam a definir tipos de conhecimento carregados por funcionários em que vale a 

pena se investir na codificação de conhecimento tácito. 

Do ponto de vista das organizações, as CoPs devem ser sustentadas pela 

aprendizagem, na qual a própria organização sabe o quê sabe e sabe identificar os seus valores e 

aonde é eficaz. Na literatura há relatos de organizações que reconheceram as CoPs como 

práticas importantes para o melhor desempenho. Em âmbito internacional podemos citar a 

institucionalização de CoPs desde de 1990, em organizações como: XEROX, ONU, IBM, Shell, 

dentre outras. Já em relação ao Brasil, há poucos registros da implantação das CoPs, mas  pode-

se citar iniciativas em organizações como: Petrobrás, IBM Brasil, Xerox do Brasil e mesmo em 

Bibliotecas Universitárias, como por exemplo as bibliotecas da Universidade Federal de Santa 

Catarina. 

 

3.2 A GESTÃO DO CONHECIMENTO EM BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS 
 

As bibliotecas universitárias (BU) surgiram um pouco antes do Renascimento, na 

Idade Média. As primeiras BU se institucionalizaram dentro dos domínios religiosos, estavam 

ligadas às ordens e eram gerenciadas pelos monges. De acordo com Martins (1996, p. 71), 

eram organismos mais ou menos sagrados, cujo acesso era restrito aos pertencentes às ordens 
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das quais faziam parte e sua coleção era voltada para as necessidades informacionais dos 

religiosos.  

Ainda na Idade Média, surgiram as bibliotecas universitárias juntamente com a 

criação das primeiras universidades na Europa. Eram ligadas às ordens religiosas, mas já 

começavam a ampliar os assuntos cobertos,  embora a ideia de salvaguarda da memória ainda 

estivesse muito presente. Para Anzolin e Corrêa (2008, p. 807) as bibliotecas sempre 

estiveram ligadas à ideia de universidade, pois historicamente eram relacionadas a centros de 

produção e difusão do conhecimento. 

O conceito de biblioteca universitária ainda está atrelado à imagem do local de 

salvaguarda da memória científica. Esta ideia apesar de correta, não representa a única função 

das BUs. No contexto acadêmico circulam vários tipos de conhecimento organizacional, tais 

como: financeiro, marketing, planejamento, de pessoal, dentre outros, que podem ser 

científicos ou não, mas que compõem o escopo de conhecimentos da organização e 

contribuem direta ou indiretamente para a criação de novos conhecimentos. Neste sentido, a 

gestão do conhecimento pode contribuir para o incremento das práticas biblioteconômicas, 

passando o bibliotecário de mediador da informação a ator ativo na construção do 

conhecimento nas instituições de ensino superior. 

A missão da biblioteca universitária é prover, disseminar e transferir informação de 

modo a viabilizar a atuação plena da universidade na promoção do ensino, pesquisa e 

extensão (GOMES; BARBOSA, 2003, p.2). Tendo em vista que sua missão e objetivos 

devem ser alinhados aos da universidade, que segundo Cunha (2000, p. 75) “[…] pode ser 

considerada como um servidor de conhecimentos, que provê serviços e produtos, isto é, a 

criação, preservação, transmissão ou aplicação de conhecimento sob qualquer forma 

solicitada.” 

A biblioteca universitária tem grande importância no campo da educação e formação  

profissional, visto que se integra à instituição de ensino superior e complementa os 

conhecimentos ministrados nos currículos dos cursos. É um centro de atividade intelectual, no 

qual professores e alunos atuam juntos. A BU deve, além de oferecer alternativas de acesso à 

informação, estimular a geração de novos conhecimentos. 
A biblioteca é considerada um dos instrumentos essenciais ao processo 
ensino/aprendizagem. Não se pode conceber o ensino sem a utilização de 
bibliotecas. Elas desempenham um papel sobremaneira relevante, visto que 
possibilitam o acesso à informação, favorecem o desenvolvimento de potenciais, 
capacitando pessoas para formarem suas próprias ideias e tomarem suas próprias 
decisões (FERREIRA, 1980, p. 5). 
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Tem ainda uma característica bastante diferenciada das demais, uma vez que atua 

como agente de integração. Deve ser vista como um sistema dinâmico de rede de 

compartilhamento e mediadora de conhecimento, por meio de seus canais de comunicação. A 

BU deve extrapolar os limites do convencional e estático, de local da guarda da informação e 

atuar como um ambiente de trocas e aprendizagens, ou seja, que contribua de forma dinâmica 

para a criação de novos conhecimentos. Segundo Cury, Ribeiro e Oliveira (2001, p. 95) nos 

dias atuais a biblioteca tem valor pelo que serve e não pelo que guarda. A partir desta 

afirmação, deve-se refletir sobre a necessidade de adotar novas práticas de gestão. A BU, 

além de atuar como mediadora da informação, deve ter um papel ativo na colaboração e na 

construção do conhecimento. 

Esta categoria de biblioteca deve ser entendida como um organismo prestador de 

“um serviço de suporte à Universidade e há de se transformar em um serviço estratégico 

chave” (CASTRO FILHO, 2008, p. 6) tanto para a construção do conhecimento quanto para a 

gestão universitária.  

As bibliotecas são construídas socialmente e refletem as sociedades ou organizações 

nas quais estão inseridas. As bibliotecas universitárias dispõem de recursos tecnológicos e 

profissionais especializados para o tratamento e disseminação da informação, desde a forma 

tradicional de disponibilizar seus serviços ou produtos até digitais e/ou virtuais. As bibliotecas 

passaram a ser vistas como um espaço destinado a troca de informação, colaboradoras ativas 

na construção do conhecimento, tendo um papel dinâmico. 

Cunha (2000, p. 73) observou que as BUs ao longo dos séculos são o ponto focal da 

universidade  
[...] com seu acervo de obras impressas, preservando o conhecimento da civilização. 
Atualmente, esse conhecimento existe sob muitas formas: texto, gráfico, som, 
algoritmo, simulação da realidade virtual e, ao mesmo tempo, ele existe literalmente 
no éter, isto é, distribuído em redes mundiais, em representações digitais, acessíveis 
a qualquer indivíduo e, com certeza, não mais uma prerrogativa de poucos 
privilegiados da academia. 
 

As bibliotecas universitárias devem se reorganizar, de modo que possam ser 

utilizadas como um recurso estratégico nas universidades. As BUs devem ser vistas como 

ponto de convergência de ideias e saberes e construção do conhecimento, e a adoção de 

práticas de gestão do conhecimento pode ser útil às bibliotecas. 

Em pesquisa realizada por Roknuzzaman e Umemoto (2008, p. 280) ao analisarem o 

uso da interdisciplinaridade da GC e as disciplinas que a compõe, concluíram que, entre os 

anos de 1996 a 2001, houve um incremento dos usos das práticas biblioteconômicas e da 
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Ciência da Informação (CI), com cerca de 14% das atividades desenvolvidas e da aplicação 

dos conceitos vindos destas duas áreas.  

Ainda em relação à pesquisa desenvolvida por Roknuzzaman e Umemoto (2008, p. 

283), os autores mapearam os currículos dos programas de educação em gestão do 

conhecimento em países como Austrália, Inglaterra, Singapura, Israel e Estados Unidos, que 

continham as seguintes disciplinas: elementos centrais da gestão do conhecimento, sistemas 

de informação e computação (TI), negócios e gestão, comportamento humano e 

organizacional e biblioteca e ciência da informação/gestão da informação. No que tange a 

formação do currículo, a contribuição da CI e da Biblioteconomia são atividades que as 

bibliotecas universitárias já utilizam há muito tempo, que são: gestão de conteúdo, 

classificação e catalogação, taxonomias e codificação, indexação e resumo, gerenciamento de 

registros, recuperação da informação e etc. Desta forma, percebe-se que muito do fazer 

biblioteconômico já é aplicado na GC. 

Tendo em vista que, a GC utiliza alguns conceitos e práticas da Ciência da 

Informação e da Biblioteconomia, por que o inverso ainda é incipiente, pelo menos nas 

instituições brasileiras? 

Há estudos que mostram algumas práticas adotadas neste sentido, a fim de melhorar 

o desempenho das BU, porém estas iniciativas são mais usuais no exterior, no Brasil ainda 

temos poucas iniciativas. De acordo com Marques Junior e Albino (2011, p. 78), em pesquisa 

sobre práticas em GC adotadas por bibliotecas universitárias brasileiras e portuguesas os 

autores fazem um levantamento da situação nos dois países e alertam para questão da 

melhoria destas práticas, para que “tragam mais eficiência e eficácia aos serviços prestados 

pelas BUs”.  

O Quadro 2 mostra casos de sucesso da implantação da gestão do conhecimento em 

bibliotecas universitárias, a fim de ilustrar os benefícios para  os ambientes acadêmicos. 
 

Quadro 2 - Uso da Gestão do Conhecimento em três bibliotecas acadêmicas 
 

Nome da Biblioteca Uso da Gestão do Conhecimento 

Biblioteca da Universidade do Estado de Ohio, 
Estados Unidos 

- Criação de um banco de conhecimento 
- Respondendo a novo tipo de ativos de 

informação digital criado nos campi, em 
departamentos, em centros de pesquisa, e entre 
professores e alunos individuais 

- Tomando uma abordagem ampla e 
evolucionária para a GC 

- Estendendo a expertise dos bibliotecários como 
gerentes do conhecimento para gerenciar todos 
os tipos de informação além da gestão da 
coleção 
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Biblioteca Pietermaritzburg, Universidade de 
Natal, África do Sul  

- Parcerias e colaboração com outras bibliotecas 
para adquirir conhecimento 

- Compartilhamento do conhecimento 
- Pequeno compartilhamento sistemático do 

know-how, expertise e experiências entre a 
equipe da biblioteca 

 
Biblioteca da Universidade de Oxford, Inglaterra - Uma efetiva cultura de aquisição de 

conhecimento 
- Compartilhamento de conhecimento ou 

biblioteca “know-why” 
- Habilidades GC como coaching/mentoring 

(transferindo conhecimento de membros 
antigos para novos membros) 

- Ferramentas de GC como mensuração de 
performance (resenha do desenvolvimento da 
equipe, resenha dos prêmios por mérito da 
equipe), ebalance score card ou monitoração 
de ativos intangíveis para aplicar no 
aperfeiçoamento da GC 

Fonte: RUKNUZZAMAN; UMEMOTO (2008, p. 286) 
 

Outro exemplo de iniciativa de práticas de gestão do conhecimento são os Centros 

de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) - modelo de gestão utilizado por 

algumas universidades espanholas. O CRAI é um serviço universitário que tem como objetivo 

dar suporte aos professores e alunos nas atividades de aprendizagem, formação, gestão e 

resolução de problemas. De acordo com Castro Filho (2008, p. 5), na Espanha está ocorrendo 

uma mudança de paradigma na atuação da biblioteca universitária, uma vez que as bibliotecas 

não atuam somente como órgãos de apoio ao ensino-aprendizagem, mas sim, como agentes 

produtores de informação e de suporte ao processo de aprendizagem fora do espaço da 

biblioteca. 

Estes novos espaços têm como foco a integração de serviços biblioteconômicos e 

recursos tecnológicos, audiovisuais, sistemas de informação, criação de materiais e serviços 

interativos, além do apoio aos professores e alunos. Propicia aos usuários do sistema uma 

experiência de aprendizagem total. Para isto, o CRAI deverá atender a alguns objetivos 

estratégicos, segundo Martínez (2004 apud CASTRO FILHO, 2008, p. 7): dar acesso a toda 

documentação e informação que o usuário necessite; programar o desenvolvimento da 

coleção tanto em papel quanto no meio digital e integração com outros tipos de materiais; 

integrar todos os serviços da universidade que sejam relacionados com ensino-aprendizagem; 

organizar atividades curriculares e extracurrilares da comunidade; implementar e organizar 

atividades acadêmicas e eventos especiais; desenvolver atividades culturais; dispor de 

serviços gerais personalizados; ser flexível, assumir e programar novos serviços. 
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Reforçando estas iniciativas que constatam o sucesso das práticas de GC, Townley 

(2001, p. 47) alerta: “Gestão do conhecimento é um caminho para desenvolver e aplicar 

melhores práticas para as bibliotecas e, em última instância, a eficácia da biblioteca. Permite 

também que as bibliotecas colaborem para a gestão do conhecimento organizacional das 

instituições de ensino superior”.  

Neste modelo de ambiente de interação, o foco está nos usuários (professores/alunos) 

e nos processos de aprendizagem, com novas práticas e visões a respeito do papel da 

biblioteca na universidade. O mais importante que devemos observar é a mudança de cultura 

que se fortalece a partir desses novos serviços, produtos e modos operantes. Uma cultura 

voltada para a aprendizagem e o compartilhamento, em que todos os atores envolvidos 

aprendem e crescem juntos e, consequentemente, a organização melhora seu desempenho. 

As funções da biblioteca vão estar no centro de uma organização baseada no 

conhecimento e, como instituição de ensino superior, deve-se insistir na biblioteca com foco 

no funcionamento efetivo e com serviços baseados no conhecimento. 

3.2.1 O papel do bibliotecário na construção do conhecimento 
 

Nos primórdios das atividades biblioteconômicas, as ações eram voltados para o 

acervo – as enciclopédias, os livros e os periódicos como principais fontes de informação e 

base para a construção do conhecimento. As atenções se voltam para a informação e o 

conhecimento, independente do formato e do suporte em que estejam disponibilizados.  

As tecnologias de informação e comunicação facilitam a reprodução e a 

disponibilização dos recursos informacionais, como também a interação entre os profissionais 

da informação e usuários. 

De acordo com Morigi (2005, p. 192) “as mudanças ocorreram e continuarão 

ocorrendo. Cabe aos bibliotecários reverem e refletirem sobre as suas práticas, avaliando as 

atividades e os serviços de informação, quer seja introduzindo novos elementos ou mantendo 

práticas tradicionais que servem para atender às necessidades dos usuários.” 

É importante que o bibliotecário busque a aprendizagem contínua para que possa 

adotar:  
[...] uma postura de criatividade, de renovação constante e de disposição para 
enfrentar desafios diários. O bibliotecário deve agregar aos conhecimentos 
adquiridos no curso de graduação vários outros, que devem ser buscados em outros 
cursos e campos do conhecimento, à medida que os desafios e/ou dificuldades forem 
surgindo (ARAÚJO; DIAS, 2005, p. 121). 
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O bibliotecário deverá desenvolver habilidades e competências que são necessárias 

para a colaboração, o compartilhamento, a inovação, a resolução de problemas e a tomada de 

decisão em ambientes com GC. Roknuzzaman e Umemoto (2008, p. 288) observam que:  
Certamente, os profissionais da informação podem desempenhar papéis importantes 
na GC, como os bibliotecários do século 21, como são descritos de várias formas: 
‘gerentes do conhecimento’, ‘navegadores do conhecimento’, ‘inovadores do 
conhecimento’, ‘designers de portais’ etc. Para ser um ator ativo no competitivo 
mercado da GC, no entanto, há uma necessidade urgente de incorporar na educação 
[...] práticas de GC em bibliotecas, no sentido real do termo. 

 
Ainda em relação às novas práticas por parte do profissional, Townley (2001, p. 51) 

afirma: “Os bibliotecários podem usar a Gestão do Conhecimento como uma forma de 

expandir o papel da biblioteca para áreas como serviços de administração ou apoio, onde as 

bibliotecas tiveram pouco impacto no passado”. 

Na visão de Tuamsuk, Kwiecien e Sarawanawong (2013, p. 95) os bibliotecários 

podem melhorar os serviços existentes nas bibliotecas, como por exemplo: modelos de 

serviços que ressaltam os indivíduos e as necessidades do grupo. Em relação ao nível 

ambiental, o bibliotecário deve tornar a atmosfera da biblioteca mais “amigável”, tornando-a 

um ambiente mais prazeroso de estar, como por exemplo, reorganizar o layout da biblioteca, 

ou ainda, que o ambiente seja utilizado como uma área de lazer, não apenas como ambiente 

de estudo, de modo a que as pessoas possam trocar ideias e experiências, compartilhando 

informação e produzindo conhecimento a partir da interação social.  

O conhecimento é socialmente construído e tem como base as interações humanas 

(VON KROGH, 1998), isto é, o conhecimento é resultado da forma como os indivíduos se 

relacionam e como cada um atribui significados e constroem o conhecimento. Nesse sentido a 

biblioteca e os bibliotecários podem contribuir para a aprendizagem e construção do 

conhecimento, onde a biblioteca amplia a sua função para além do repositório de informação 

tornando-se um ambiente para interação de indivíduos, e os bibliotecários aumentando o seu 

escopo de atuação, ou seja, atuando como agentes fomentadores da interação e da construção 

do conhecimento. 

Embora os bibliotecários e gestores de bibliotecas ainda não considerem o 

conhecimento como um recurso, como fazem com as coleções, o pessoal ou as instalações 

físicas, faz-se necessária a incorporação desse recurso, uma vez que na universidade há a 

circulação de conhecimentos e é um centro de produção e difusão do saber, considerado um 

espaço próprio para o pensamento crítico e para a construção do conhecimento. Como 

profissional à frente desse tipo de organização, o bibliotecário deve torná-la uma organização 

com o acesso aos recursos informacionais amplo e facilitado, não só disseminando 
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informações formais, como também trabalhando com as fontes informais, integrando-se a 

outros setores da instituição, de modo a participar mais efetivamente da gestão da informação 

e do conhecimento, além de propiciar  um ambiente favorável à produção de conhecimento. 
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4 A CULTURA E A CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

Desde que o ser humano foi capaz de pensar e de falar, empregou palavras, ou seja, 

conjunto de símbolos para designar os objetos de seu habitat, bem como para traduzir os 

pensamentos formulados sobre os mesmos. Foi também através de formas verbais que se fez 

entender pelos seus semelhantes.  

Séculos se passaram e o homem foi criando modos de se fazer entender e 

estabelecendo convenções, normas de convívio e regras para resolução de problemas – o que 

se pode chamar de cultura. Segundo Laraia (2013, p. 13), a preocupação do homem em 

descrever a cultura vem “desde a Antiguidade, [onde] foram comuns tentativas de explicar as 

diferenças de comportamento entre os homens, a partir das variações dos ambientes físicos”. 

Afinal, o que agrega e separa os homens em comunidades são os seus hábitos, sua forma de 

pensar e agir. 

Conceitualmente, a cultura pode ser definida como um conjunto de regras, valores, 

crenças e códigos de práticas que regem uma comunidade ou sociedade. “É a herança do 

comportamento simbólico aprendido que humaniza o ser humano” (KEESING, 1974, p. 73).  

Segundo Hofstide (1991 apud DITSA; ALWAHAISHI, 2007, p. 1544), a cultura é a 

programação coletiva da mente humana, que distingue membros de um grupo ou categoria de 

pessoas das outras. Ou seja, a cultura é o reflexo dos valores e crenças dos indivíduos, onde 

cada indivíduo se agrupa a outros, de acordo com as práticas comuns e tradições 

compartilhadas. É importante observar que esse núcleo de valores e crenças é formado 

durante a infância de cada indivíduo e reforçado ao longo de sua vida e que é uma herança, a 

qual é compartilhada pelas sociedades. 

A cultura é um tema que acarreta grandes discussões entre teóricos de várias áreas, 

que objetivam compreender o homem de forma mais ampla e profunda. Afinal, a cultura é 

como uma lente, que determina como o homem enxerga o mundo à sua volta. O termo surgiu 

em 1871, e se referia às realizações materiais de um povo. Foi Edward Tylor (apud LARAIA, 

2013, p. 25) o primeiro antropólogo a sintetizar o vocábulo ‘culture’ no sentido etnográfico, 

que compreende todo o complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral leis, 

costumes ou qualquer oura capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de 

uma sociedade. 

Pode-se dizer que a cultura é um conhecimento, ou seja, um conjunto de 

conhecimento prático e informação, que aprendemos e compartilhamos com outros 

indivíduos. É um processo dinâmico, adaptativo e cumulativo, em que a geração anterior 
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passa para as gerações posteriores, de modo a acrescentar novas regras e normas e, por sua 

vez, perdendo outras. Desde então, várias áreas vêm estudando a cultura e, dessa forma,  é 

possível entendê-la através de várias óticas, tais como: filosófica, etnológica,  sociológica ou 

antropológica. Moraes (2013, p. 29) afirma que a cultura se forma “a partir das condições 

ambientais internas e externas, cada comunidade apresenta uma configuração cultural 

diferente porque escolhe maneiras diferentes de pesquisar, perceber e compreender a 

realidade.” 

De acordo com diferentes correntes filosóficas, a cultura pode ser vista como um 

conjunto de representações, de símbolos, de imaginário, de atitudes, de modo desigual, 

contudo um corpo social. É o conjunto de manifestações humanas que contrastam com a 

natureza ou comportamento natural. 

Ainda sobre o ponto de vista filosófico, Chauí (2001, p. 292) diz que a cultura passa 

a significar os resultados da formação ou educação dos seres humanos, resultados expressos 

em obras, feitos, ações e instituições: as artes, as ciências, a Filosofia, os ofícios, a religião e o 

Estado. Torna-se sinônimo de civilização, pois os pensadores julgavam que os resultados da 

formação-educação aparecem com maior clareza e nitidez na vida social e política ou na vida 

civil. 

Todavia, é preciso questionar, se a cultura é algo inato, que faz parte da natureza 

humana, tal como a corrente filosófica nos apresenta, ou se é possível adquirí-la por meio de 

novas experiências e trocas com outras culturas. Além disso, não se pode considerar a cultura 

como algo homogêneo, tendo em vista que pode haver discordância entre membros que 

compõem determinada comunidade. 

Segundo Maia (p. 32) “[...] é, no entanto, com o advento da sociologia e demais 

ciências sociais que cultura passa a ter um significado próprio. Distingue-se de erudição e 

passa de uma ligação estreita com o conceito de homo sapiens ao novo conceito de homo 

faber.” 

Do ponto de vista sociológico, a cultura pode ser entendida como um resultado das 

confrontações culturais entre indivíduos de diferentes grupos sociais que compõem a 

comunidade. Por sua vez, o entendimento para cultura sob o foco da etnologia, é de um 

conjunto de valores, crenças, conhecimento, arranjos comportamentais, representações e 

visões de um mundo resultantes da atividade humana e adquiridos em uma sociedade. Dessa 

forma, pode-se dizer que a cultura é o resultado da ação histórica de determinada formação 

social.  
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A antropologia tem várias escolas que estudaram e criaram conceitos importantes em 

relação ao homem e as diferenças nas sociedades. A antropologia é uma área importante para 

os estudos da cultura e do comportamento do homem, pois não vê o indivíduo como um ser 

isolado e sim com um ser atuante em comunidades que formam a cultura. De acordo com a 

visão antropológica, as questões biológicas, como por exemplo o sexo, não são determinantes 

para as diferenças culturais, pois “o comportamento dos indivíduos depende de um 

aprendizado, de um processo que chamamos de endoculturação5” (LARAIA, 2013, p. 19). 
A cultura é aprendida, transmitida e partilhada. Não decorre de uma herança 
genética, porém resulta de uma aprendizagem socialmente condicionada. É disso 
que se trata quando falamos de socialização ou endoculturação: os agentes sociais 
adquirem códigos coletivos e os internalizam, tornam-se produtos do meio 
sociocultural em que crescem; conformam-se aos padrões culturais, e, com isso 
submetem-se a um processo de integração ou adaptação social (SOUR, 1998, p. 
174). 
 

No entendimento dos antropólogos, a cultura pode ser vista como um conjunto das 

representações e dos comportamentos adquiridos pelo homem enquanto ser social, construído 

histórico e geograficamente, e ainda, como um modo de vida de determinada população, de 

acordo com as codificações pré-estabelecidas. É um processo de desenvolvimento da 

sociedade de forma acumulativa, no qual se conserva o aprendizado antigo e se adquire novos 

hábitos e costumes. 
O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um herdeiro 
de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a experiência 
adquiridas pelas numerosas gerações que o antecederam. A manipulação adequada e 
criativa desse patrimônio cultural permite as inovações e as invenções. (LARAIA, 
2013, p. 45) 

 

Já na visão de Keesing (1974, p. 31), em uma concepção mais moderna, a cultura 

envolve mecanismos complexos na sociedade contemporânea, tais como:  
[...] são sistemas (de padrões de comportamento socialmente transmitidos) que 
servem para adaptar as comunidades humanas aos seus embasamentos biológicos. 
Esse modo de vida das comunidades inclui tecnologias e modos de organização 
econômica, padrões de estabelecimento, de agrupamento social e organização 
política, crenças e práticas religiosas, e assim por diante. 

 

De acordo com Laraia (2013, p. 24), na antropologia moderna:  
[...] a cultura age seletivamente, e não casualmente, sobre seu meio ambiente, 
explorando determinadas possibilidades e limites ao desenvolvimento, para o qual as 
forças decisivas estão na própria cultura e na história da cultura. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Endoculturação é o processo permanente de aprendizagem de uma cultura, que se inicia com a assimilação de 
valores. É um processo que explica a transmissão e a aprendizagem de comportamentos dentro de uma mesma 
cultura. 
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Por fim, em relação à cultura, conforme Laraia (2013, p. 48-49), pode-se afirmar 

que: 

a) a cultura determina o comportamento do homem; 

b) o homem age de acordo com os seus padrões culturais; 

c) a cultura é a forma de adaptação aos diferentes ambientes ecológicos; 

d) o homem depende do aprendizado para agir; 

e) a aprendizagem ou endoculturação determina o comportamento do homem e 

a sua capacidade profissional; 

f) a cultura é um processo acumulativo, resultante da experiência histórica. 

Ainda assim, é preciso ter em mente que a cultura nunca está pronta e não é algo 

fixo. Ela é dinâmica. Embora pareça imutável em suas característica, há determinados espaços 

físicos e temporais em que ela se transforma.  

Para fins desta pesquisa, será utilizada como base teórica a corrente antropológica, 

por se considerar mais apropriada para definir a cultura, tendo em vista o entendimento da 

cultura como um resultado da criação social e histórica do homem. 

A partir de uma visão global do conceito de cultura, pode-se caracterizar algumas 

culturas que se formam em seu interior. Podem ser chamadas de subculturas, não por serem 

inferiores, mas por configurarem um sistema de regras e convenções estabelecido por grupos 

específicos dentro uma cultura. Desta forma, as organizações são consideradas ambientes com 

uma subcultura, pois são dotadas de conjuntos específicos de normas e regras que as regem. 

A cultura organizacional é uma expressão comumente utilizada em ambientes 

empresariais, no entanto pode ser utilizada para instituições de ensino também. A cultura de 

uma organização reflete as escolhas e preferências que foram desenvolvidas e acordadas pelos 

membros que a compõe. É composta por crenças, costumes e etc. dos indivíduos e dos valores 

da própria organização, na qual são fundidos, formando a cultura da organização. Ela se 

molda por meio do surgimento dos problemas e da forma como são resolvidos, pelos 

questionamentos e demandas que a organização enfrenta. 

Entretanto, esse processo de construção muitas vezes acontece de forma inconsciente 

e sua aceitação se dá de forma implícita. Mas, ao longo do tempo para a sua manutenção, é 

necessário o papel do líder. Chiavenato (2010, p. 65) enfatiza a importância desse elemento 

na organização, pois é ele que assume “o papel importante de sustentar a cultura 

organizacional por meio das suas ações, de seus comentários e das visões que adota”.   

É por meio da cultura que se aprende e conhece uma organização. Afinal, ela é 

determinante do comportamento organizacional tanto no ambiente interno quanto externo. 
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Ademais, é também por meio dela que identificamos os níveis de interação entre os 

indivíduos, e dos indivíduos com a organização. Para Schein (2001, p. 45) a cultura 

organizacional é “[...] a soma de todas as certezas compartilhadas e tidas como certezas 

corretas que um grupo aprendeu ao longo de sua história.” 

A cultura organizacional diz respeito aos comportamentos implícitos que contribuem 

para a produção de sentido e pelas características únicas de cada organização. Contribui para 

a solidificação e afirmação da identidade da organização, que algumas vezes pode construir 

uma imagem positiva e propicia uma imagem de prestígio e reconhecimento. 

A cultura proporciona a homogeneidade do grupo, fazendo com que os indivíduos 

sintam que fazem parte do contexto organizacional, ao passo que compartilham dos mesmos 

princípios. O ser humano é demasiadamente complexo e é por meio das regras e normas 

compartilhadas que os grupos se formam, construindo uma rede onde a cultura é criada e 

validada e é transmitida para novos membros. 

Nesse sentido, Schein (1985, p. 6) define cultura organizacional como: 
[...] conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou 
desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de adaptação externa e que 
funcionaram bem o suficiente para serem considerados válidos e ensinados a novos 
membros como a forma correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses 
problemas. 
 

Já no entendimento de Terra (2001, p. 114) a cultura organizacional “pode ser 

entendida pelas normas e valores que ajudam a interpretar eventos e avaliar o que é 

apropriado e inapropriado”. Nesse sentido, investigar a cultura organizacional e informacional 

seria um instrumento para auxiliar o entendimento do ambiente organizacional. 

Pode-se ver que não há um consenso em torno da definição de tanto cultura, quanto 

de cultura organizacional, mas é “fundamental construir uma cultura positiva em relação ao 

conhecimento” (DAVENPORT; PRUSAK, 2012, p. 185). Afinal, a cultura organizacional é 

um ponto chave no processo de mudança e reestruturação de uma organização. A cultura 

determina como as interações sociais e emocionais entre os indivíduos se dão numa 

organização, além do modo como eles enxergam a organização e a si mesmos nesse ambiente.  

Desta forma, conhecer a cultura organizacional é essencial para o gerenciamento da 

organização, independente de sua natureza. 
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4.1 CULTURA INFORMACIONAL  
 

A cultura e a informação estão intimamente ligadas. De acordo com Marteleto 

(1995), a cultura funciona como uma memória, transmitida de geração em geração, na qual se 

encontram conservados e reproduzíveis todos os artefatos simbólicos e materiais que mantêm 

a complexidade e a originalidade da sociedade humana – é a depositária da informação social. 

Desta forma, a informação é parte resultante da cultura, ou seja, é um produto da interação 

humana. 

No entendimento de Woida e Valentim (2007, p. 40), a cultura informacional pode 

ser definida como: 
Conjunto de pressupostos básicos compostos por princípios, valores, crenças, ritos e 
comportamentos positivos em relação à construção, socialização, compartilhamento 
e uso dos dados, informação e conhecimento no âmbito corporativo. 
 

Ainda de acordo com Woida e Valentim (2007, p. 41): 
A cultura informacional também é construída por meio de alianças estratégicas, isto 
é, os indivíduos aliam-se a pessoas que possuem comportamento positivo em 
relação à construção, socialização, compartilhamento e uso de dados, informação e 
conhecimento. Assim, a interação se dará de forma mais efetiva, com os indivíduos 
que compartilhem os mesmos princípios e valores, as mesmas angústias e as 
mesmas expectativas. 
 

É a cultura informacional que determina como o indivíduo desenvolve habilidades de 

acesso, uso, compartilhamento do conhecimento e informação. De acordo com Choo (2013, p. 

775) a cultura informacional é o “comportamento de pares, compartilhando socialmente 

normas e valores que definem a significância e o uso da informação na organização.” 

Na visão de Choo et al. (2008, p. 793) a cultura informacional tem influência 

decisiva sobre os produtos de informação, tanto recursos quanto serviços, que são criados e 

geridos de acordo com as regras adotadas pela organização. Como já abordado, a cultura é 

manifestada nos valores, normas e práticas da organização. Na cultura informacional não é 

diferente, e tem “um impacto em como a informação é percebida, criada e usada”. 

Para Ginman (1988 apud CHOO, 2008, p. 793) a cultura informacional é a cultura na 

qual a transformação das fontes intelectuais são mantidas ao lado das transformações das 

fontes materiais. As fontes primárias para este tipo de transformação são variadas, de acordo 

com o tipo de conhecimento e informação. Ou seja, é o uso da informação ou conhecimento 

como insumo para construção de nova informação ou conhecimento. 

A cultura informacional é o “padrão de comportamento e atitudes que expressam a 

orientação informacional de uma empresa” (DAVENPORT; PRUSAK,1998, p.110).  
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Marchand (1994, p.6) define a cultura informacional “[...] como o conjunto de 

valores, atitudes e comportamentos que influenciam a forma como a pessoa avalia, apreende, 

recolhe, organiza, processa, comunica e utiliza a informação”.  

Pode-se ver a cultura informacional como um padrão de comportamento de grupo em 

relação ao uso e compartilhamento da informação e/ou conhecimento, o qual contribui para a 

socialização dos indivíduos organizacionais. Esse processo tem como foco a satisfação da 

necessidade informacional de um indivíduo ou grupo. 

Por estabelecer um padrão em relação ao uso e compartilhamento da informação e do 

conhecimento, a cultura informacional assume papel fundamental dentro da organização, pois 

é ela que modela as suposições sobre quais informações ou conhecimentos são importantes. É 

por meio da cultura informacional que se percebe as interações sociais que visam o 

compartilhamento da informação e do conhecimento. 

Nesse sentido, Woida e Valentim (2007, p. 42) afirmam que a cultura informacional 

será sempre um resultado da construção da dualidade individual/coletivo, que por sua vez é 

regida por uma cultura/sociedade. 

 

4.1.1 Comportamento Informacional 
 

A informação e o conhecimento são elementos-chave para o desenvolvimento dos 

processos em ambientes organizacionais e para os indivíduos que compõem a organização. É 

importante entender como os indivíduos desenvolvem certos comportamentos em relação à 

informação e ao conhecimento. E, igualmente, entender como é esta dinâmica em uma 

organização, pois o modo como os indivíduos se comportam em relação a informação é 

determinante para a geração de conhecimento e informação. 

De acordo com Freire (2012, p. 16) “[...] a informação e sua efetiva comunicação 

representam o recurso mais importante para a eficiência de qualquer indústria, processo de 

produção ou comércio”. Para as instituições de ensino e pesquisa a dinâmica é a mesma e com 

um grau de importância ainda maior, tendo em vista que esse tipo de organização é o celeiro 

da produção do conhecimento – e grande parte das pesquisas que levam à geração de 

conhecimento ainda são desenvolvidas nas universidades. 

Os estudos sobre o comportamento informacional se dão expressivamente no âmbito 

da Ciência da Informação. Os primeiros estudos realizados foram voltados para às 

necessidades dos usuários, focando, inicialmente, no aperfeiçoamento dos serviços e produtos 

das bibliotecas. 
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O comportamento informacional se dá a partir do reconhecimento de uma 

necessidade informacional e, neste sentido, Wilson (2000, p. 49), propõe as seguintes 

categorias para comportamento informacional: 
[...] o comportamento em relação às fontes e canais de informação, incluindo 
informação tanto ativo como passivo, busca e uso da informação. Assim, inclui a 
comunicação face-a-face com os outros, bem como a recepção passiva da 
informação como, por exemplo, observando anúncios de TV, sem qualquer intenção 
de agir sobre a informação.  
 

Segundo Wilson (2000, p. 49) há: o comportamento de busca, no qual o indivíduo 

busca a informação com finalidade apenas de sanar a sua necessidade; o comportamento de 

pesquisa de informação, que diz respeito a forma como o indivíduo interage com os sistemas 

de informação, em que o indivíduo deve ter estabelecido os seus critérios e estratégias de 

busca para selecionar o que é útil; e o comportamento do uso da informação, sendo realizadas 

ações físicas e mentais, como por exemplo, a comparação de novas informações a partir do 

conhecimento que individuo possui.  

Comportamento informacional é a forma como cada indivíduo busca, troca, 

compartilha, usa e cria o conhecimento e a informação. Nesse sentido a organização deve 

prover um ambiente harmonioso, no qual as pessoas se sintam confortáveis em interagir umas 

com as outras, com “comportamento positivo [...] em relação à construção, compartilhamento 

e socialização de dados, informação e conhecimento” (WOIDA; VALENTIM, 2007, p. 42). 

O comportamento informacional diz respeito ao comportamento em relação a busca 

de informações e como utilizá-la no ambiente organizacional. 
[...] o comportamento de uso da informação constitui-se de grupos de pessoas que 
partilham os pressupostos sobre a natureza de seu trabalho e sobre o papel que a 
informação desempenha nele; grupos de pessoas cujo o trabalho está relacionado aos 
problemas caracterizados pelas dimensões que são aplicadas para julgar a utilidade 
da informação, cujo ambiente de trabalho influencia sua atitude em relação a 
informação, assim como à disponibilidade e ao valor da informação, e cujas 
percepções sobre a solução dos problemas determinam a intensidade com que 
buscam a informação e suas expectativas sobre as informações de que necessitam 
(CHOO, 2003, p. 98). 
 

Pode-se dizer ainda que as necessidades humanas são determinantes para a 

motivação, desempenho e satisfação. Tais necessidades são agentes modeladores do 

comportamento humano, o qual determinará as necessidades e a forma como os indivíduos 

compartilharão ou usarão a informação, ou seja, determinará a cultura informacional da 

organização. 

Ditsa e Alwahaishi (2007, p. 1545) identificaram dez dimensões culturais que 

influenciam no comportamento informacional: 
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1. Poder distante – a medida em que os membros de uma sociedade aceitam 
que o poder das instituições e organizações é distribuída de forma de desigual; 
2. Incerteza/anulação – grau em que os membros de uma sociedade se sentem 
desconfortáveis com a incerteza e a ambiguidade; 
3. Individualismo – preferência por um quadro social [ou determinado grupo de 
acordo com as afinidades], onde os indivíduos cuidam de si e se opõe aos outros 
grupos; 
4. Coletivismo – preferência social coesa, onde os indivíduos cuidam de si e de 
outros grupos em troca de lealdade inquestionável; 
5. Masculinidade – preferência por realização, heroísmo, assertividade e 
sucesso material; 
6. Feminismo – preferência pelos relacionamentos, carinho e qualidade de 
vida; 
7. Orientação temporal – pessoas que preservam metodicamente para 
resultados e poupar para o futuro; 
8. Monocronia e policronia – dimensões culturais descrevendo atitudes em 
relação ao uso do tempo na execução das tarefas. Na dimensão monocrômica as 
pessoas concentram em uma atividade de cada vez; já na policrônica as pessoas 
realizam atividades em paralelo; 
9. Contexto – quantidade de informação que envolve um evento, 
intrinsicamente ligada ao significado do evento. Em uma cultura de alto contexto, a 
informação está na pessoa, e muito pouco é explícito, é transmitido por meio de 
comunicação entre os participantes do evento. Nas culturas de baixo contexto da 
massa de informação é investido na decodificação [ou seja, na explicitação]; 
10. Polimórfico e monomórfico – dimensões culturais que se relacionam com a 
influência dos líderes de opinião. Nas polimórficas a experiência do líder ou gerente 
é assumido para abranger uma gama de questões, por sua vez, as monomórficas o 
escopo do gerente é limitado as suas áreas de especialização explícitas.  

 

No entendimento de Dalkir (2011), a organização deve criar uma cultura de 

compartilhamento, onde o conhecimento compartilhado é regra, não exceção, onde as pessoas 

são encorajadas a trabalhar juntas, colaborar e compartilhar e onde eles são recompensados 

por isso. 

Qualquer que seja a área de atuação da organização e qualquer que seja o modelo de 

gestão implantado, a cultura organizacional e informacional irá influenciar profundamente nas 

metas e objetivos da organização, pois está intimamente ligada às relações humanas e atuação 

dos indivíduos em relação a organização. 

No entanto, não é somente com a questão do compartilhamento que se deve ter 

atenção. A forma como os indivíduos fazem uso da informação e do conhecimento também é 

um fator determinante para a organização. Da mesma forma, deve-se ter normas coordenadas 

e explícitas quanto ao uso da informação e conhecimento. 

Choo (2013, p. 776) afirma que “os valores e normas informacionais enfatizam o 

controle e a integridade: informação precisa e confiável é valorizado, a fim de avaliar o 

desempenho e alcance de metas”. Dessa forma, a cultura informacional deve ser orientada 

para os resultados, mas sem esquecer do controle e da integridade da informação, que são dois 

componentes que inferem o grau de valores organizacionais e a confiabilidade da informação.  
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Neste sentido, Choo (2008, p. 794) destaca seis valores importantes relacionados ao 

comportamento informacional, os quais podem influenciar no uso e compartilhamento da 

informação: 
1 Integridade informacional – está relacionado a confiabilidade no uso da 

informação, a nível individual e organizacional; 
2 Informalidade informacional – é a complacência para o uso e a confiança 

informacional institucionalizada sobre as fontes informais; 
3 Formalidade informacional - é a vontade de usar e confiar em informações 

institucionalizadas sobre fontes informais 
4 Controle informacional - é a medida em que a informação sobre o desempenho é 

continuamente apresentada as pessoas para gerenciar e monitorar seu 
desempenho; 

5 Transparência informacional – é, por exemplo a abertura de relatórios e 
apresentação de informações sobre erros e falhas, permitindo assim que os 
membros a aprender com os erros; 

6 Compartilhamento de informação – é a boa vontade para prover aos outros 
informação apropriada de maneira colaborativa. 
 

Davenport e Prusak (1998, p. 110), seguindo uma linha mais geral acerca do 

comportamento informacional, o define como: “modo como os indivíduos lidam com a 

informação. Inclui a busca, o uso, a alteração, a troca, o acúmulo e até mesmo o ato de ignorar 

informes”.  

Dessa maneira, é importante observar o comportamento informacional como um 

aspecto da cultura informacional, pois o primeiro é resultado do processo de assimilação da 

cultura organizacional como um todo e como ela afeta a organização. Nesse sentido, Choo 

(2003, p. 98) afirma que:  
[...] o comportamento de uso da informação constitui-se de grupos de pessoas que 
partilham os pressupostos sobre a natureza de seu trabalho e sobre o papel que a 
informação desempenha nele; grupos de pessoas cujo trabalho está relacionado aos 
problemas caracterizados pelas dimensões que são aplicadas para julgar a utilidade 
da informação, cujo ambiente de trabalho influencia sua atitude em relação à 
informação, assim como à disponibilidade e ao valor da informação, e cujas 
percepções sobre a solução dos problemas determinam a intensidade com que eles 
buscam a informação e suas expectativas sobre as informações de que necessitam. 
 

É importante para a organização valorizar a informação e facilitar/favorecer o seu 

uso e busca, promovendo ambientes propícios, o que constitui um dos objetivos da gestão do 

conhecimento. Mas para isso é fundamental que esse ambiente seja administrado, de modo a 

possibilitar o efetivo fluxo da informação, seja por meio de canais formais ou informais. Além 

disso, faz-se necessário que essa gestão do comportamento informacional seja explícita, 

formalizada e conhecida por todos os membros da organização. 
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4.1.2 Fluxos informacionais 
 

Pode-se entender o fluxo informacional ou fluxo da informação (FI) como o processo 

de apropriação, uso e compartilhamento da informação em de uma organização. Segundo 

Melo (2002, p. 32) o fluxo de informação é “um conjunto integrado de etapas de 

processamento [da informação e do conhecimento], através de etapas de comunicação”. Pode 

ser entendido também como resultado da interação entre indivíduos. 

O FI no entendimento de Barreto (1998, p. 122) é “uma sucessão de eventos, de um 

processo de mediação entre a geração da informação por uma fonte emissora e a aceitação da 

informação pela entidade receptora”. De acordo com Shin (2001, p. 343) os fluxos de 

informação e de conhecimento nas organizações são fundamentalmente guiados pelos 

processos de comunicação. Assim, pode-se entender o fluxo informacional como um processo 

de transmissão da informação. Dependem exclusivamente dos indivíduos e de como eles se 

comunicam e interagem.  

Os fluxos informacionais podem ser classificados como formais ou informais:  
[...] o primeiro está ligado ao próprio organograma (estrutura formal), ao qual se 
denomina fluxos formais, isto é, são as inter-relações entre diferentes unidades de 
trabalho/centros de custos como diretorias, gerências, divisões, departamentos, 
setores, seções; o segundo está relacionado às pessoas que atuam no ambiente 
corporativo (estrutura informal), ao qual se denomina fluxos informais, isto é, são as 
relações entre as pessoas das diferentes unidades de trabalhos/centros de custo 
(VALETIM, 2007, p. 14). 
 

Valentim (2010) destaca a importância dos fluxos informacionais nas organizações, 

pois segundo a autora eles: 
[...] se constituem em elemento fundamental dos ambientes informacionais, de tal 
forma que não há ambiente informacional sem haver fluxos de informação e vice-
versa. Os fluxos informacionais são reflexos naturais dos ambientes ao qual 
pertence, tanto em relação ao conteúdo quanto em relação à forma (VALENTIM, 
2010, p. 13). 
 

Davenport et al analisam a vantagem que os fluxos informacionais podem trazer para 

as organizações, pois “[...] o fluxo de informações não torna a cultura organizacional menos 

hierárquica e mais aberta; ao contrário, as culturas democráticas tornam possíveis os fluxos 

democráticos de informações” (DAVENPORT; PRUSAK; ECCLES, 1998, p. 173). Em 

organizações democráticas todos se sentem parte dela, e por consequência, contribui mais 

facilmente para o compartilhamento da informação. 

Os fluxos informacionais permeiam todo o ambiente organizacional, desde o nível 

operacional até o nível estratégico,  influenciando toda a ação da organização. Nos processos 

gerenciais a gestão da informação trabalha com os fluxos formais de informação e a gestão do 
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conhecimento com os fluxos informais. A primeira foca na informação registrada e a segunda 

no conhecimento tácito, cada qual traz melhoria ao fluxo, agregando valor e fluidez ao 

processo de transmissão. 

Os fluxos informacionais proporcionam uma aprendizagem que contribuirá para a 

organização se tornar mais eficiente e competitiva. Portanto, não pode haver a efetiva gestão 

da informação e do conhecimento sem que a informação flua com eficiência. Para tanto, é 

preciso que a cultura organizacional e informacional sejam voltadas para criação da 

informação e do conhecimento. 

 

4.2 A INFLUÊNCIA DA CULTURA ORGANIZACIONAL E INFORMACIONAL NO 
COMPARTILHAMENTO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO 

 

A cultura organizacional e informacional está presente em todos os aspectos de uma 

organização. Como já foi abordado anteriormente, é através da cultura organizacional e 

informacional que se visualizam os valores e ritos acordados e compartilhados pelos sujeitos 

organizacionais. É por meio dela que também se compreende o porquê do comportamento 

organizacional e informacional dos indivíduos. Segundo Keesing (1974, p. 82) os sistemas 

socioculturais de padrões em comunidade “representam as realizações sociais ou decreto 

ideacional, desenhadas para viver em ambientes particulares”. 

Choo (2003, p. 776) observa que a cultura deve ser orientada para os resultados e a 

implantação da gestão da informação e do conhecimento permite que a organização 

desempenhe melhor as suas atividades. Dessa forma, a cultura organizacional e informacional 

e o compartilhamento da informação e do conhecimento estão entrelaçadas, pode-se dizer que 

um reflete o outro. 

A GC também facilita o compartilhamento da informação, uma vez tem suas 

práticas voltadas para a criação do conhecimento. Na visão de Jashapara (2004 apud 

BEBENSEE; HELMS; SPRUIT, 2012, p. 24) a GC é “processo de aprendizagem associado 

com exploração e compartilhamento do conhecimento humano, que usa a tecnologia 

apropriada e a cultura [organizacional] para aumentar o capital intelectual e a performance da 

organização”. 

Uma organização na qual a informação tem valor e utilidade reconhecida para 

alcançar o sucesso operacional e estratégico, onde a informação é a base de decisões 

organizacionais e se faz uso da tecnologia da informação é facilmente identificada como um 

sistema eficaz (CURRY; MOORE, 2003 apud CHOO et al., 2008, p. 792). Entende-se como 
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uma organização eficaz e eficiente aquela que usa a informação, compartilha, cria nova 

informação e conhecimento e está em constante aprendizagem. 

A aprendizagem é essencial para as organizações, é por meio dela que a organização 

se desenvolve, mas para isto é preciso que as informações e conhecimentos circulem no 

ambiente organizacional. Para Langenberg e Welker (2011) a transferência de conhecimento e 

comunicação intercultural são fundamentais para as organizações, pois é somente com essas 

práticas que se pode enfrentar os desafios de hoje. Ademais, o compartilhamento da 

informação e do conhecimento é uma das chaves do processo que permite a criação de valor 

em relação às organizações. 

Tuamsuk, Kwiecien e Sarawanawong (2013, p. 94) definem aprendizagem como um 

“processo derivado de pesquisa e aquisição de novos conhecimentos, de desenvolver o 

conhecimento anterior que irá resultar em mudanças comportamentais e práticas que 

dependem de conhecimento e habilidades, bem como a expressão de atitudes  e valores”.  

Para todo esse processo de aprendizagem e criação da informação e do 

conhecimento, faz-se necessário “o reconhecimento de que o compartilhamento faz parte da 

cultura organizacional, torna-se fundamental para o aprimoramento da comunicação dentro 

das empresas que pretendem participar da sociedade da informação e do conhecimento” 

(AMORIM; TOMAÉL, 2012, p. 65). 

O compartilhamento está diretamente relacionado a alguns aspectos positivos da 

cultura organizacional e informacional – a comunicação e o uso de tecnologias da 

comunicação da informação (TICs), tendo em vista que, tanto a comunicação quanto as TICs 

proporcionam o compartilhamento, a aprendizagem e a socialização entre indivíduos. 

Nesse sentido é importante lembrar que a alta gerência tem um papel fundamental ao 

promover um clima organizacional e informacional favorável ao compartilhamento e 

construção da informação e do conhecimento. Flynn (2002, p.140) diz ser importante o apoio 

da alta gerência, de nível hierárquico mais elevado, para que a organização do conhecimento 

seja de fato concretizada. 

Outro aspecto importante a ser considerado é o valor da informação e do 

conhecimento para a organização e para os indivíduos que a compõem, e que de fato, só tem 

valor a partir do momento que circulem e que gerem novas informações e novos 

conhecimentos. Woida, Gelinski e Valetim (2006) observam que há uma falsa ideia de que a 

posse da informação basta para que o indivíduo acredite ter vantagem sobre os demais, 

despertando um clima de competição que é prejudicial, tanto para a organização quanto para 
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os seus membros, visto que a interação é necessária para fazer da informação um recurso 

diferencial. 

Mas, para que a cultura organizacional seja fortemente voltada para o 

compartilhamento, ainda é preciso observar que outros aspectos relacionados a ela, também 

sejam orientados para a construção colaborativa do conhecimento, tais como: uma boa rede de 

relacionamentos, bons fluxos formais (informação) e informais (conhecimento) e ter 

confiança e credibilidade dos indivíduos da organização. 

Portanto, pode-se dizer que a cultura organizacional e informacional são 

fundamentais para o processo de compartilhamento da informação e do conhecimento, uma 

vez que ambas podem determinar o tipo de comportamento e a orientação que os indivíduos 

terão em relação à informação e ao conhecimento. 

  



	  

68	   

	  

5 METODOLOGIA UTILIZADA 
 
 

Do ponto de vista de sua finalidade, esta pesquisa é classificada como pesquisa 

básica estratégica, que de acordo com Gil (2010, p. 27) é “voltada à aquisição de novos 

conhecimentos direcionados a amplas áreas com vistas à solução de reconhecidos problemas 

práticos”. Quanto aos seus objetivos, caracteriza-se por ser uma pesquisa exploratória e 

descritiva, tendo em vista que busca proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses (GIL, 2010, p. 27).  

Gil (2010, p. 27) observa também que, o estudo descritivo tem como objetivo central 

a descrição das características de determinada população ou fenômeno. “A pesquisa descritiva 

desenvolveu-se, principalmente, nas ciências humanas e sociais, abordando aqueles dados e 

problemas que merecem ser estudados, mas cujo registro não consta de documentos 

(CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 62). 

Além disso, esta pesquisa tem uma abordagem qualitativa e empírica, em relação às 

técnicas de investigação. Para execução deste objetivo os instrumentos de coleta serão 

entrevistas e questionários. Em relação ao questionário, Marconi e Lakatos (2010, p. 205) 

observam que ele deve ser “constituído por uma série de perguntas que devem ser respondidas 

por escrito e sem a presença do pesquisador”. 

De acordo, com Minayo (2006, p. 21), a pesquisa qualitativa responde a questões 

específicas, pois: 
Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos 
à operacionalização de variáveis.  
 

Por fim, o estudo assume a forma de estudo de caso, que segundo Gil (2010, p. 37) 

“consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita 

seu amplo e detalhado conhecimento”, assim preservando o caráter unitário do objeto 

estudado. 

A pesquisa teve início com uma revisão da literatura. Foram consultados livros, a 

biblioteca virtual da Ebrary e o Portal de Periódicos da CAPES e as bases de dados: LISA, 

SCOPUS, BRAPCI, EMERALD e SciELO. Além de buscas realizadas no Google Acadêmico 

e nas bibliotecas digitais de teses e dissertações das universidades: UNESP, UFMG e UFSC e 

na BDTD-IBICT. Quanto à estratégia de busca, foram utilizados os seguintes termos em 

inglês, português e espanhol: cultura organizacional, cultura informacional, fluxos informais 
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de informação, fluxos formais de informação, gestão da informação, gestão do conhecimento, 

compartilhamento da informação e do conhecimento e biblioteca universitária. Além da 

pesquisa bibliográfica, foi realizada pesquisa documental nos documentos produzidos pelo 

IFRJ e na legislação que regulamenta a instituição. 

Para a realização da pesquisa, foi necessária a conceituação dos termos centrais ao 

tema: informação, conhecimento, cultura organizacional e informacional. A seguir são 

apresentados os passos e os instrumentos de coleta propostos. 

A primeira etapa se deu com a aplicação do pré-teste da entrevista e do questionário, 

foram selecionados aleatoriamente 6 membros da comunidade do IFRJ par cada instrumento e 

foram simulados os procedimentos de coleta de dados. Nesta etapa foi averiguada a clareza 

das questões e o tempo médio para respondê-las. Os membros que participaram do pré-teste 

foram eliminados da coleta de dados. 

Já a segunda etapa consistiu na apresentação da pesquisa ao Diretor de 

Desenvolvimento Institucional e Expansão e convite para colaboração com a pesquisa, para a 

qual foi dada a autorização para entrevista e questionários aos funcionários dos campi do IFRJ 

selecionados. Em seguida, a mestranda entrou em contato com os Diretores de Campus e os 

Gestores das Bibliotecas por meio do e-mail institucional, a fim de apresentar a pesquisa, 

solicitando permissão para aplicação dos instrumentos nos campi, de modo a dar início a 

coleta de dados. A aplicação dos instrumentos se deu no período de 28/01/201515 a 

09/03/2015. 

Para a condução da coleta dos dados foram utilizados o método de abordagem de 

indução da amostra para a população e o método de procedimento estatístico. O método de 

indução, segundo Marconi e Lakatos (2010) parte do princípio que os elementos analisados 

têm o mesmo comportamento da população, assim a parte refle o todo. Esta escolha se deu 

por se adequar mais ao tempo disponível para a coleta de dados, uma vez que o IFRJ possui 

campus em todo o Estado do Rio de Janeiro e não haveria tempo hábil para aplicação de 

outros tipos de metodologia em todos os campi.  

Foi utilizado também o método de procedimento estatístico por auxiliar quanto à 

quantificação matemática dos fatos, além de possibilitar a generalização por meio da 

probabilidade. Minayo e Sanches (1993, p. 242) salientam a importância do procedimento 

estatístico para as ciências sociais: “A grande potencialidade dos procedimentos estatísticos 

de análise de dados, [...] está contida na possibilidade de se fazer inferência, nesse caso 

chamada inferência estatística”. 
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5.1 O CASO DO INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO E SUAS BIBLIOTECAS 
 

 

O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) é uma instituição de ensino, pesquisa e 

extensão, que tem como objetivo a formação continuada, ou seja, formação desde o médio-

técnico até o doutorado, caracterizado por uma educação pluricurricular e multicampi, cuja  

fundamentação está no conceito de Escola Única de Gramsci.  
[...] escola única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre 
equanimente o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente 
(tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades de trabalho 
intelectual. Deste tipo de escola única, através de repetidas experiência de orientação 
profissional, passar-se-á a uma das escolas especializadas ou ao trabalho produtivo 
(GRAMSCI, 1979, p. 118). 
 

Assim, o atual modelo de educação profissional e tecnológico no Brasil foi 

concebido com base em um processo de construção social da educação, no qual o indivíduo 

tem educação técnica com base científica. Para entender melhor esse tipo instituição e sua 

base pedagógica, é importante conhecer a sua origem, que traz como seu principal objetivo a 

formação profissional e tecnológica.  

As primeiras instituições de ensino técnico no Brasil foram criadas durante o 

governo de Nilo Peçanha – as chamadas Escolas de Aprendizes e Artífices, em 1909. Com o 

passar dos anos tais escolas assumiram outras denominações como: Liceus Industriais, 

Escolas Técnicas e Industriais e Escolas Técnicas Federais (ETF). No final da década de 1970 

as ETFs passaram por um processo de transformação em seu modelo de educação, passando a 

ser chamadas de Centros Federais de Educação Tecnológicas (CEFET). E por fim, em 2008 

por meio do decreto-lei 11.892, tais instituições tornaram-se Institutos Federais de Educação 

Tecnológica (IFET), cuja base educacional é humanística-técnica-científica. 

Os IFETs estão inseridos na Rede de Educação Profissional e Tecnológica (REPCT), 

vinculada à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), órgão subordinado ao 

Ministério da Educação (MEC). Os Institutos foram criados para assumir o papel de 

democratizar a educação tecnológica e científica, além de promover intervenções regionais e 

locais, de modo a identificar os problemas socioeconômicos e oferecer formação básica e 

continuada, verticalizando o ensino e unindo a técnica e a ciência. Seu foco é o 

desenvolvimento sustentável, com vistas à inclusão social e o desenvolvimento da 

microrregião onde está instalado.  

O Art. 6, da Lei n. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que criou os Institutos, 

reforça essa vocação dos IFETs ao definir como um de seus papéis: “II - desenvolver a 
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educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e 

adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais 

[...]”. 

Nesse contexto, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis 

(CEFET Química de Nilópolis-RJ), juntamente com o Colégio Agrícola Nilo Peçanha, até 

então, vinculado à Universidade Federal Fluminense, se transformou em um novo modelo de 

instituição de ensino.  Tem sua origem na Escola Técnica Federal de Química, instituída no 

ano de 1942 sob o Decreto-lei n. 4.127, de 25 de fevereiro de 1942. O primeiro curso – 

Técnico em Química Industrial, a funcionar foi estruturado e  ministrado (em seus primeiros 

anos) pela Escola Nacional de Química, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

Os anos se passaram e a instituição foi se modificando, novos cursos técnicos foram 

criados e com a transformação em Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFETQ), 

vieram os cursos de graduação, sempre com ênfase em química e tecnologia. Já nos anos 

2000, a instituição passou por mais uma mudança, tornando-se instituto, novos cursos foram 

criados de nível médio-técnico (ensino médio concomitante com o curso técnico), 

tecnológico, licenciatura, bacharelado e pós-graduação lato e stricto sensu.  

O IFRJ é constituído por 11 campi: Arraial do Cabo, Duque de Caxias, Engenheiro 

Paulo de Frontin, Mesquita, Nilópolis, Paracambi, Pinheiral, Realengo, Rio de Janeiro 

(também conhecido como Maracanã), São Gonçalo e Volta Redonda6. Além desses campi já 

em funcionamento, há a Reitoria – localizada no município do Rio de Janeiro, e mais sete 

campi em fase de implantação. 

Em seu projeto político pedagógico o Instituto reafirma o seu “compromisso de 

socialização do conhecimento científico e tecnológico, disponibilizando todo seu aparato 

cultural e tecnológico à sociedade” (IFRJ, 2009 [sem paginação]). Nesse sentido, Castro et al. 

(2007, p. 225) observam que na escola única de Gramsci o estudo e o aprendizado científico 

deve começar na escola, e não se restringir às universidades, a escola única deve ser uma escola 

criadora, que desenvolva a autonomia dos sujeitos. 

Nesse sentido, Pacheco ([s.d.], p. [1]) ressalta: 
organização pedagógica verticalizada, da educação básica a superior, é um dos 
fundamentos dos Institutos Federal. Ela permite que os docentes atuem em diferentes 
níveis de ensino e que discentes compartilhem os espaços de aprendizagem, incluindo 
laboratórios, possibilitando o delineamento de trajetórias de formação que podem ir do 
curso técnico ao doutorado. [...] derrubar as barreiras entre o ensino técnico e o 
científico, articulando trabalho, ciência e cultura na perspectiva da emancipação 
humana, é um dos objetivos basilares dos Institutos. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Estão arrolados em ordem alfabética. 
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Pode-se inferir que a base pedagógica dos Institutos está pautada no pensamento 

analítico, buscando uma formação profissional mais abrangente e flexível. É um tipo de 

instituição inovadora no Brasil, que ainda está em fase de consolidação. Tem como principal  

característica a transversalidade do ensino, buscando o diálogo entre ensino e tecnologia, em 

que a tecnologia faz-se presente também na pesquisa e na extensão. Tal transversalidade é 

notada na verticalização dos currículos ao tomar as dimensões do trabalho, da cultura, da 

ciência e da tecnologia elementos presentes na escolha e na organização dos conteúdos, dos 

métodos, enfim, da pedagogia adotada. 

As bibliotecas foram criadas de acordo com a implantação dos campi, a fim de 

atender às exigências do Ministério da Educação. No Instituto coexistem, no mesmo espaço 

físico, dois tipos de bibliotecas sendo: as bibliotecas universitárias que atendem, 

principalmente,  o público universitário; e as bibliotecas escolares, que são voltadas para os 

usuários oriundos do ensino médio-técnico.  

Desta forma, as bibliotecas do Instituto têm uma característica singular, pois 

seguindo o mesmo conceito de escola única, as bibliotecas são únicas, desta forma os 

discentes do médio-técnico compartilham o espaço, acervo, produtos e serviços que os da 

graduação e/ou pós-graduação. Por ser um tipo de instituição ensino recente, e ainda em 

consolidação, a tipologia das bibliotecas ainda não está definida, alguns autores a definem, 

por exemplo, como unidades de informação (SANTOS; BOCCATTO; SANTOS, 2011). 

Há autores que também se referem a esse tipo de biblioteca como “biblioteca mista” 

(MATTOS; PINHEIRO, 2006), uma vez que desempenham funções de biblioteca escolar e 

biblioteca universitária, uma vez que devem dar suporte ao que é proposto no projeto 

pedagógico dos cursos ofertados pela instituição.  

Nesse trabalho, optou-se por chamá-las de “bibliotecas técnico-acadêmicas” por 

entender que se adequa melhor ao papel desempenhado por essa instituição, uma vez que 

oferecem cursos desde o ensino médio-técnico até a pós-graduação, atuando no suporte ao 

ensino técnico e superior, além da pesquisa e extensão. 

Atualmente, o Sistema Integrado de Bibliotecas - SiBi/IFRJ está em fase de 

implantação e estruturação de suas normas, produtos e serviços. O SiBi possui dez (10) 

bibliotecas em funcionamento que estão vinculadas à Coordenação Geral de Bibliotecas 

instalada na Reitoria, a qual está subordinada à Direção Institucional e Expansão. O SiBi/IFRJ 

foi criado em 2014 pela atual gestão da reitoria. Todas as bibliotecas são geridas por 

bibliotecários. 
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5.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Os instrumentos foram construídos de modo a identificar a percepção da 

comunidade do IFRJ em relação ao papel das bibliotecas na construção da informação e do 

conhecimento.  

Tanto o roteiro da entrevista quanto do questionário foram organizados nas seguintes 

categorias: perfil do entrevistado, cultura organizacional e informacional, consciência 

informacional, comunicação e redes de compartilhamento, orientação ao desempenho e à 

inovação, gestão da informação e gestão de sistemas da informação. 

Para aplicação dos instrumentos foram escolhidos os campi Rio de Janeiro e 

Realengo como amostra, pois possuem características semelhantes, já que ofertam cursos do 

ensino médio-técnico e superior, além de estarem localizados no munícipio do Rio de Janeiro. 

Gil (2006, p. 100) define como “Subconjunto do universo ou da população, por meio do qual 

se estabelecem ou se estimam as características desse universo ou população”. O total da 

população dos dois campi é de 2.554 indivíduos.  

A seguir, um breve detalhamento sobre o campo empírico e os instrumentos 

utilizados: 

• Entrevista semiestruturada com os gestores das bibliotecas e gestores dos campi 

Rio de Janeiro (Maracanã) e Realengo. 

• Questionários online aplicados aos discentes dos Campi Rio de Janeiro 

(Maracanã) e Realengo, utilizando a ferramenta Google Docs; 

• Questionários online aplicados aos bibliotecários e auxiliares de biblioteca dos 

campi Rio de Janeiro (Maracanã) e Realengo, utilizando a ferramenta Google 

Docs; 

Foi elaborado um roteiro para entrevista semiestruturada (Apêndice A), voltada para 

os gestores de campus e os gestores das bibliotecas. A entrevista foi composta de quarenta e 

quatro questões, entre questões abertas e assertivas7. As  questões assertivas foram formatadas 

segundo a escala de Likert, pois mede atitudes e comportamentos utilizando opções de 

resposta que variam de um extremo a outro, tendo sido atribuído as seguintes gradações à 

escala: 

• 5 – Concordo plenamente 

• 4 – Concordo  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Proposição afirmativa. 
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• 3 – Não concordo e nem discordo 

• 2 – Discordo 

• 1 – Discordo totalmente 

• 0 – Não sei / Não se aplica 

• Algumas pesquisas foram realizadas pessoalmente com os gestores e outras 

(por opção do entrevistado) enviadas por e-mail institucional.  

 

Tantos os questionários quanto a entrevista semiestruturada foram testados 

previamente. Cada um dos instrumentos de coleta foi entregue a seis (6) servidores e três (3) 

discentes do Instituto Federal do Rio de Janeiro para que fosse testado o tempo médio gasto 

para responder as questões e verificar a clareza das perguntas. Os envolvidos no teste foram 

escolhidos aleatoriamente. O tempo médio para responder ao questionário online foi de oito (8) 

minutos e para a entrevista foi de uma (1) hora. Os indivíduos que testaram os instrumentos 

foram excluídos da coleta de dados.  

Já o questionário (Apêndice B) que foi construído seguindo o tipo survey, foi 

direcionado aos docentes, discentes e técnicos-administrativos. O questionário foi composto 

de cinquenta e três questões assertivas, tal como as questões da entrevista, foram formatadas 

segundo a escala de Likert, recebendo as seguintes gradações à escala: 

5 – Concordo plenamente 

4 – Concordo  

3 – Não concordo e nem discordo 

2 – Discordo 

1 – Discordo totalmente 

0 – Não sei / Não se aplica 
 

O questionário foi distribuído através de e-mail institucional para os servidores 

técnico-administrativos e docentes. Para os discentes a distribuição se deu por meio do uso de 

redes sociais.  

Para a escolha das categorias e variáveis a serem analisadas, foi tomado como base o 

modelo conceitual de Cultura Informacional de Moraes (2013). No entanto foram realizadas 

algumas adaptações para que o modelo referido se adequasse a característica do objeto -  

instituição de ensino e pesquisa. Além disso, foram utilizados outros autores, como: Malin 

(2006), Choo (2008), Woida (2008), Valetim (2008; 2013) para a elaboração das questões.	    
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6 ANÁLISE  E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
	  
 

A proposta desta dissertação é identificar a cultura organizacional e informacional do 

IFRJ, de acordo com a percepção dos discentes, docentes e técnicos-administrativos do IFRJ, 

que conforme a revisão de literatura mostrou, são fatores determinantes no compartilhamento 

da informação e do conhecimento, independente do tipo de organização. 

A cultura organizacional é o elemento mais significativo numa organização, uma vez 

que é determinada pelo conjunto de valores, práticas, ritos, crenças, normas implícitas e 

explícitas, dentre outros, compartilhados e que influenciam no comportamento dos indivíduos 

e, por sua vez, determina o desempenho da organização.  

Tal qual a cultura organizacional, a cultura informacional reflete os valores, crenças, 

ritos, normas e práticas em nível de informacional, ou seja, é a forma como os indivíduos 

atuam em relação à informação e ao conhecimento, bem como no uso de ferramentas que 

auxiliam na organização, disseminação, uso e compartilhamento da informação e do 

conhecimento. 

Nesta seção são apresentados os dados coletados a partir da pesquisa na instituição 

estudada e analisados os resultados obtidos.  

 

6.1 RESULTADO DA ENTREVISTA COM OS GESTORES  

 

Para as entrevistas foram feitas várias tentativas de agendamento com diferentes 

gestores dos campi estudados. Nos dois campi há 8 gestores. No entanto, apenas cinco 

concordaram em conceder a entrevista. Alguns gestores estavam com a agenda cheia, por 

ocasião do planejamento do ano orçamentário e pela discussão e construção do calendário do 

ano letivo, por isso nem todos puderam conceder a entrevista. 

Na entrevista buscou-se verificar a percepção dos gestores quanto à produção da 

informação e compartilhamento do conhecimento, verificando: 

a) Quais ações constam do planejamento do IFRJ que facilitam a produção da 

informação e compartilhamento do conhecimento; 

b) Qual a percepção que os gestores têm sobre o papel e a participação das 

bibliotecas na produção da informação e compartilhamento do conhecimento; 

c) Como é o fluxo da informação e do conhecimento no Instituto. 
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A seguir, são apresentados os resultados das entrevistas, seguindo a organização das 

categorias de acordo com o  roteiro de entrevista e do questionário.  

 

6.1.1 Perfil dos Entrevistados 

 

Buscou-se identificar a formação dos entrevistados, o cargo ocupado, tempo de 

serviço no IFRJ, tempo que desempenha a função de gestor e a formação. 

Foram entrevistados cinco (5) gestores, sendo dois deles docentes, o que corresponde 

à 40%  e três técnicos-administrativos ou 60% do total. Dos cinco (5) gestores entrevistados 

dois (2) possuem doutorado, dois (2) especialização e um (1) possui graduação. Suas 

formações são: bacharel em Biblioteconomia e Documentação, em Educação Física e em 

Ciências Sociais.  

Observa-se que nenhum dos gestores possui formação complementar na área de 

gestão. Embora não seja um pré-requisito dentro da Instituição para desempenhar a função, 

pode representar um importante diferencial no aprimoramento do desempenho das atividades 

gerenciais exercidas.  

Em relação ao tempo de vínculo institucional e desempenho de função gerencial 

verificou-se que: Gestor A possui 20 anos de vínculo institucional, dos quais 7 anos são 

desempenhando função gerencial; Gestor B possui 7 anos, dos quais 10 meses como gestor, 

Gestor C 6 anos de vínculo, sendo 10 meses como gestor, Gestor D 3 anos e 6 meses dos 

quais 10 meses como gestor,  Gestor E possui 7 meses de vínculo institucional, dos quais  4 

meses são desempenhando função gerencial. Ressalta-se que o tempo de serviço é um critério 

importante, pois possibilita ao profissional um conhecimento mais profundo sobre a 

organização, o que pode trazer benefícios à instituição quanto à resolução de problemas ou 

compartilhamento de boas práticas. 

 

6.1.2 Cultura Organizacional e Informacional 

 

A cultura organizacional e informacional, como observado anteriormente, refletem o 

comportamento dos indivíduos e influenciam de modo crucial na produção da informação e 

no compartilhamento do conhecimento, bem como o fluxo da informação. “A cultura 

organizacional exerce forte influência sobre o desempenho de qualquer tipo de organização, 

uma vez que é o alicerce mais significativo para que o ambiente possa se adaptar com êxito às 

mudanças internas e externas” (SANTOS; VALENTIM, 2013, [sem paginação]). 
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Nesta categoria buscou-se observar os aspectos mais significativos da cultura 

organizacional e informacional, sendo: o planejamento estratégico, tomada de decisão, a 

contribuição da biblioteca no planejamento institucional e competência informacional dos 

indivíduos.  

A estrutura de apresentação do resultados seguirá a ordem das assertivas/perguntas 

da entrevista seguido dos comentários. O Quadro 3, ilustra as variáveis observadas e as 

assertivas da entrevista. 
 

Quadro 3 – Cultura organizacional e informacional: variáveis e assertivas/perguntas 

Categoria Variáveis Assertivas/Perguntas 

na Entrevista 

 

Cultura 

Organizacional e 

Informacional 

Planejamento estratégico 1, 3, 4, 6, 7 

Tomada de decisão 2 

Competência informacional 5, 8,  

Compartilhamento da informação 9 
FONTE: Elaborado pela autora 
 

Foi perguntado aos entrevistados sobre a importância que a instituição dá ao 

planejamento estratégico, pautando-se nas diretrizes do MEC. Todos os entrevistados 

afirmaram discordar, ou seja, 100% dos respondentes acreditam que o IFRJ não planeja suas 

ações de acordo com as diretrizes do MEC, conforme mostra o Gráfico 1. 
 

Gráfico 1 – Planejamento estratégico de acordo com as diretrizes do MEC 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
 

O planejamento estratégico é caminho que será traçado para a instituição alcançar os 

seus objetivos com vistas à eficácia e à eficiência. Segundo Terence (2002, p. 3 apud 
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OLIVEIRA, 1998), o planejamento estratégico é “uma metodologia gerencial que permite 

estabelecer a direção a ser seguida pela organização, visando melhor grau de interação com o 

ambiente, considerando a capacitação da organização para este processo de adequação”. 

Nesse sentido, pode-se observar que a percepção dos entrevistados não foi positiva, no 

entanto algumas diretrizes devem ser seguidas independentemente do planejamento 

estratégico da instituição, uma vez que o MEC é um órgão superior ao instituto e que o 

regulamenta. 

No que diz respeito à tomada de decisão, foi perguntado aos entrevistados se a gestão 

e tomada de decisão são baseadas na informação e no conhecimento. Esta questão teve as 

seguintes respostas: 40% dos respondentes “Discordam totalmente”, 20% “Discorda”,  20% 

“Concorda” e 20% “Não sei/Não se aplica”. O Gráfico 2 ilustra esta questão. 
 

Gráfico 2 – Tomada de decisão com base na informação e no conhecimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

A tomada de decisão deve ser alinhada e pautada no planejamento estratégico, se este 

não está bem definido, a tomada de decisão, por vezes, pode ser equivocada. As tomadas de 

decisão devem ser tomadas com base em informação confiável e de forma planejada, a fim de 

reduzir os riscos e diminuir as incertezas. 

Foi perguntado aos gestores se concordam ou discordam de que a informação é vista 

como um recurso estratégico, assim como as pessoas e a tecnologia. Na percepção de 60% 

dos entrevistados, o Instituto não vê a informação como um recurso estratégico, ao 

responderem que “Discordo”, enquanto 40% dos respondentes disseram que o Instituto vê a 

informação como um recurso estratégico, conforme o Gráfico 3 ilustra. 
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Gráfico 3 – A informação vista como recurso estratégico 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
 

Embora 40% dos respondentes tenham a percepção de que a informação para o 

Instituto é um recurso estratégico, ainda há um grande percentual (a maioria) que não tem a 

mesma percepção. 

A informação deve ser vista como um recurso, pois apoia e define a formulação de 

estratégias, bem como dá suporte aos processos de tomada de decisão e de inovação. É um 

elemento essencial para a construção do conhecimento, que pode e deve ser considerada um 

recurso valioso para as organizações e, no caso de instituição de ensino e pesquisa, essa 

valorização deve ser maior, uma vez que seu principal insumo e produto é a própria 

informação.  Pode-se afirmar que a eficácia e a eficiência da instituição dependem da forma 

como trata a informação.  

Procurou-se saber se consideram que o IFRJ possui plano de capacitação para os 

servidores. Nesta assertiva, 40% dos entrevistados afirmaram que há um plano de capacitação 

ao responderem que “Concordo plenamente” e os demais discordaram, ao afirmarem que: 

“Discordo totalmente” (20%), “Discorda” (20%) e “Não sei/Não se aplica” (20%).  
 

Gráfico 4 – Plano de capacitação para os servidores 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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Nesta questão a percepção dos entrevistados foi positiva, tendo em vista que soma de 

quem concordou e concordou totalmente é de 60%, reconhecendo que há uma política voltada 

para capacitação dos servidores. No entanto, percebe-se que não há uma política formal, 

institucionalizada e clara, e pode-se observar que 40% dos respondentes têm uma percepção 

positiva em relação a esta questão. Segundo um dos entrevistados “muitas vezes a promoção 

da capacitação fica a cargo do posicionamento do seu chefe”.  

A capacitação é algo extremamente importante, pois é por meio desta ação, que os 

servidores podem melhorar o desempenho de suas funções e se sentirem mais incentivados a 

contribuir com o bom funcionamento da instituição. Ademais a capacitação está associada à 

valorização do capital humano e demonstra que a instituição está preocupada com a qualidade 

da prestação dos serviços. Neste sentido, vale observar que a capacitação deve ser planejada 

com vistas a contribuir com o desenvolvimento e atualização profissional do servidor, além de 

estar em consonância com as necessidades da instituição. 

Quanto à questão da participação dos servidores em eventos, as respostas foram:  

40% “Concordo”, 20% “Concordo plenamente”, 20% “Não sei/Não se aplica” e 20% “Não 

concorda/Nem discorda”, conforme o Gráfico 5. Vale observar que um dos entrevistados 

salientou que há o incentivo, porém o sistema “é muito burocrático”.  
 

Gráfico 5 – Estímulo do IFRJ para a comunidade participar de eventos externos 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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importante espaço para atualização, que na atualidade é uma exigência de todos os setores 

produtivos da sociedade e, no caso de instituições de ensino e pesquisa, tal exigência se torna 
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ainda mais essencial. Sobretudo, a participação em eventos é uma excelente oportunidade 

para o estabelecimento de redes de colaboração, que visam buscar a solução para problemas 

comuns e compartilhamento práticas e experiências. 

Sobre a participação da biblioteca no planejamento dos cursos, 60% dos 

respondentes afirmaram “Discordar totalmente” e 40% "Discordo" conforme ilustra o Gráfico 

6. 
 

Gráfico 6 – A participação da biblioteca no planejamento dos cursos 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
 

As bibliotecas podem contribuir para o planejamento dos cursos, como por exemplo, 

no estabelecimento de parcerias com os professores em projetos que foquem no 

desenvolvimento da competência informacional dos alunos. Assim, a biblioteca deixa de atuar 

apenas no suporte ao ensino e torna-se protagonista, assumindo um papel educativo dentro da 

instituição.   

Foi questionado aos respondentes, sobre a questão da melhoria contínua como uma 

prioridade, onde 60% disseram discordar, 20% disseram concordar e 20% disseram que não 

concorda e nem discorda, como ilustra o gráfico 7. 
 

Gráfico 7 – Melhoria contínua como uma prioridade no IFRJ 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

0%	  

20%	  

40%	  

60%	  

Discordo 
totalmente 

Discordo Não 
concordo e 

nem 
discordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

Não sei/
Não se 
aplica 

60%	  

40%	  

0%	   0%	   0%	   0%	  

0%	  

20%	  

40%	  

0%	   0%	  

20%	  

40%	  

20%	  

0%	  



	  

82	   

	  

Embora o conceito da melhoria contínua seja muito utilizado para organizações 

empresariais, é algo que pode ser implantado em organizações de ensino e pesquisa. O 

conceito de melhoria contínua está voltado para a melhoria da qualidade, seja para produtos 

ou serviços, aliado a uma boa gestão de custos. Um bom planejamento estratégico, que inclua 

políticas de qualidade estabelecidas a curto, médio e longo prazo, garante à organização um 

bom desempenho. 

Portanto, a implantação de uma política voltada para a melhoria contínua em 

instituições de ensino e bibliotecas, visando à qualidade de ensino e melhoria dos serviços e 

produtos prestados pela biblioteca pode ser benéfica para a instituição. Essa prática pode ser 

aplicada para melhoria do ensino/aprendizagem, e também para as atividades de apoio ao 

ensino. Porém, é necessário que a melhoria contínua faça parte do planejamento estratégico e 

da filosofia da instituição, ou seja, faça parte da cultura organizacional e seja praticada por 

todos os indivíduos envolvidos no processo, desde a alta gestão até os funcionários de nível 

operacional. 

Procurou-se ainda verificar se há percepção de que o IFRJ estimula a comunidade no 

desenvolvimento de competências informacionais. Segundo os respondentes: 40% disseram 

“Discordo”, 40% disseram “Não concordo nem discordo” e 20% disseram “Concordo” e 

como ilustra o Gráfico 8. 
 

Gráfico 8 – Estímulo do IFRJ à comunidade interna no desenvolvimento de 

competências informacionais 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

A competência em informação diz respeito à capacidade do indivíduo em reconhecer 

quando necessita de informação e que possui a habilidade para localizar, avaliar e usar 

efetivamente a informação (CAMPELLO; ABREU, 2005, p. 179 apud ALA, 1989). Nesse 

sentido é primordial que uma instituição de ensino estabeleça programas formais de incentivo 
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à qualificação em competência em informação tanto do seu corpo funcionários (docentes e 

técnicos-administrativos) quanto do corpo discente. Um indivíduo que tenha desenvolvido tal 

habilidade estará apto a desenvolver um processo de pesquisa, o que é essencial uma 

instituição como o IFRJ. 

Cabe ressaltar que o bibliotecário pode estabelecer parceria com professores, a fim 

de desenvolver programas em competência informacional, além de utilizar o espaço, os 

produtos e serviços da biblioteca para capacitar a comunidade do IFRJ. A ação do 

bibliotecário como um dos provedores da qualificação é fundamental, uma vez que o 

profissional tem desenvolvido tal habilidade por conta de sua formação. Na atualidade há uma 

infinidade de informação disponível, mas como identificar qual é de fato confiável e útil? 

Somente indivíduos com competência em informação têm a capacidade de fazer tal distinção. 

Por fim, o bom uso da informação pode tornar a organização numa comunidade do 

conhecimento, que terá habilidade suficiente para se adaptar às mudanças. 

O último questionamento desta categoria, foi sobre o incentivo do IFRJ à troca de 

informação e conhecimento entre o corpo docente e discente. Houve uma concordância entre 

os entrevistados sobre o incentivo na troca de informação e conhecimento, todos (100%) 

responderam que há o incentivo. Observaram que a troca de informação se dá de forma 

natural e que extrapola o ambiente de sala de aula, seja por meio de projetos de pesquisa e 

extensão ou até mesmo nos corredores da instituição. Um dos entrevistados salientou a 

participação dos alunos em reuniões de colegiado do campus. Abaixo, trechos de algumas das 

falas dos entrevistados: 

• Entrevistado A: “Os alunos se sentem parte da instituição por participarem de 

reuniões no campus”; 

• Entrevistado B: “Percebo que os alunos são bem informados”. 

A troca da informação e do conhecimento é essencial para organizações que 

valorizam o conhecimento. O incentivo dá um sentimento ao indivíduo de pertencimento, fato 

que pode comprovado com o relato do entrevistado A. Ademais, ao compartilhar o indivíduo 

estabelece conexões e redes de compartilhamento, que são importantes para a produção e uso 

do conhecimento. 

 

6.1.3 Consciência Informacional 

 

A consciência informacional diz respeito ao valor que é dado à informação e qual o 

grau de importância e utilidade é atribuído pelo indivíduo para o desenvolvimento das 
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atividades na organização. A consciência informacional “[...] engloba os valores e 

comportamentos que denotam a compreensão do valor da informação [...]” (MORAES, 2013, 

p. 115). Pode-se dizer que uma consciência informacional positiva traz muitos benefícios para 

a organização, tendo em vista que a cultura informacional que prevalecerá é a da valorização 

da informação. 

Nesta categoria buscou-se perceber qual o nível da consciência informacional dos 

indivíduos no IFRJ por meio das seguintes variáveis: percepção da utilidade da informação, 

transparência da informação, compartilhamento da informação e política institucional em 

relação à informação. O Quadro 4 ilustra as variáveis e assertivas/perguntas utilizadas nesta 

categoria. 
 

Quadro 4 – Consciência informacional: variáveis e assertivas/perguntas 

Categoria Variáveis Assertivas 

 

 

Consciência Informacional 

Política institucional 10 e 19 

Compartilhamento da informação  11, 12, 13, 14 e 15 

Percepção da utilidade da informação  16 

Transparência 17 e 18 
FONTE: Elaborado pela autora 

 

Em relação à participação dos setores/equipes afetados na tomada de decisão, de 

acordo com os gestores, 80% afirmaram que não, ao responderem “Discordo” e 20% dizem 

que sim, ao responderem “Concordo totalmente”. Abaixo o Gráfico 9, ilustra estas repostas. 
 

Gráfico 9 – Participação dos setores/equipes afetados na tomada de decisão 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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No IFRJ os campi são descentralizados e autônomos, o que contribui para que haja 

diferentes formas de gestão dentro da instituição. Quem define como será a forma de gerir o 

campus é o diretor geral, embora haja uma política institucional do Instituto e que norteia a 

política dos campi, mas parece que não há um alinhamento da política local à institucional, 

como pode ser notado pelos resultados da entrevista. 

A participação dos setores/equipes envolvidos na tomada de decisão é fundamental, 

uma vez que somente o setor em questão pode dar informações precisas e tem maior know-

how sobre o seu funcionamento e suas necessidades. Para que se tenha uma tomada de 

decisão mais acertada, é necessário que a gestão seja participativa, ou seja, que todos os 

envolvidos possam contribuir a fim de chegar uma solução.  

Foi perguntado se existe clima de confiança para o compartilhamento da informação: 

40% discordaram, 20% não concordaram  e nem discordaram, 20% concordaram e 20% 

concordaram totalmente. 
 

Gráfico 10 - Clima de confiança  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Um clima de confiança parece ser percebido por alguns membros da gestão, embora 

haja um percentual que discorde da desta percepção. Desta maneira, a circulação da 

informação será mais fluída e haverá maiores chances da produção da informação e do 

conhecimento acontecerem de forma espontânea. Todavia, para que isso aconteça, é preciso 

que os gestores deem exemplos, criem novos parâmetros de atitude por meio de política de 

gestão, para que o clima de confiança esteja presente em todos os níveis da instituição. O 

clima organizacional é determinante para a forma como o indivíduo se comporta em relação à 

informação nas organizações. Aquelas em que os indivíduos sentem um clima organizacional 

positivo para o compartilhamento, tendem à desenvolver práticas positivas também.  
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Ainda sobre o compartilhamento da informação e do conhecimento, indagou-se se a 

informação e conhecimento compartilhados contribuem para a produção do conhecimento no 

IFRJ e se são compartilhados com frequência.  

A partir das respostas pode-se notar que há uma concordância sobre o papel do 

compartilhamento para a produção do conhecimento, como mostram os dados: 40% disseram 

“Concordo totalmente”, 20% “Concordo” e  20% “Não concordo nem discordo. Conforme 

ilustra o Gráfico 10, item a. 

Sobre a frequência com que a informação e o conhecimento são compartilhados de 

forma espontânea, nota-se também que há um compartilhamento frequente, como mostra os 

dados: 40% afirmaram concordar totalmente, enquanto 40% afirmaram não concordar nem 

discordar com tal questão  e 20% afirmaram concordar. De acordo com o Gráfico 10, item b. 
 

Gráfico 11 - O compartilhamento da informação e do conhecimento no IFRJ 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
 

Em ambas as questões verifica-se um comportamento semelhante e positivo em sua 

maioria (40% concordam totalmente + 20% concordam = 60%). De modo geral, quando o 

indivíduo tem a percepção da importância do compartilhamento da informação e do 

conhecimento, tende à compartilhá-los com mais frequência.  

Tanto a questão sobre a contribuição do compartilhamento da informação e do 

conhecimento quanto a frequência com o qual são realizados, interferem na produção do 

conhecimento e refletem o grau de consciência informacional de uma comunidade 

organizacional. 

0% 

20% 

40% 

a) A Importância do 
compartilhamento da informação 

e do conhecimento para a 
produção do conhecimento 

b) A informação e o 
conhecimento são 

frequentemente compartilhados 

0%	   0%	  0%	   0%	  

40%	   40%	  

20%	   20%	  

40%	   40%	  

0%	   0%	  

Discordo 
totalmente 

Discordo 

Não concordo 
nem discordo 

Concordo 

Concordo 
totalmente 

Não sei/Não se 
aplica 



	  

87	   

	  

Pode-se dizer que a informação é a base do fazer em todos os ambientes e todas as 

atividades, independente do tipo de organização. Em ambientes da área de ensino e pesquisa a 

informação é o principal insumo, desde as atividades meio ou de apoio até a atividade fim. 

Valentim (2013) afirma que o conhecimento é construído pelo indivíduo no ambiente 

organizacional e que alimenta o conhecimento do indivíduo numa espiral contínua. 

Todavia, para que a espiral seja ininterrupta é preciso que haja compartilhamento 

tanto da informação quanto do conhecimento. As duas questões verificadas estão 

intrinsicamente relacionadas, pois somente quem tem consciência da importância do 

compartilhamento da informação e do conhecimento busca formas de compartilhá-los 

espontaneamente. 

Outra questão analisada é o papel das bibliotecas no compartilhamento da 

informação e do conhecimento no IFRJ. Segundo os gestores, as bibliotecas podem contribuir 

em muito com o compartilhamento da informação e do conhecimento na Instituição. De 

acordo com os respondentes, 80% disseram concordar totalmente com a questão e 20% 

concordam. O Gráfico 12 ilustra esta questão. 
 

Gráfico 12 – Contribuição da biblioteca para o compartilhamento da informação e do 

conhecimento no IFRJ 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Há uma percepção clara (80%) sobre a contribuição da biblioteca para o 

compartilhamento da informação. As bibliotecas nesse contexto tem um papel substancial, 

pois tradicionalmente já desenvolvem atividades de compartilhamento da informação, seja 

com os usuários, com os profissionais da área ou com outras bibliotecas. No cerne da 

formação do bibliotecário  estão o tratamento e compartilhamento da informação. Apesar 

disso, o trabalho com a práticas de gestão de conhecimento ainda é incipiente entre os 
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profissionais de Biblioteconomia, seja por falta de formação na área ou por oportunidade 

dentro das organizações. Mas é preciso que as organizações, em especial de ensino e 

pesquisa, desenvolvam práticas que fortaleçam e incentivem as bibliotecas a adotar práticas 

de gestão do conhecimento. 

Foi perguntado também aos entrevistados se eles julgam a informação formal mais 

importante que a informação informal. Segundo os respondentes a informação formal não é 

mais importante que a informal, sendo que: 40% discordaram totalmente da assertiva, 40% 

discordaram e 20% não concordaram nem discordaram. 
 

Gráfico 13 – Importância da informação formal em relação à informal 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

Ao julgarem que a informação informal é importante, percebe-se que há um clima de 

confiança entre os membros da comunidade, pois para utilizar a informal é preciso recorrer 

aos colegas de trabalho, conselheiros, indivíduos de outras organizações, dentre outros. Em 

muitas organizações, às vezes, esse tipo de fonte de informação é desprezada, em razão de 

não ser possível armazená-las e nem todos têm acesso a elas. Mas é sabido que as 

informações mais importantes, muitas vezes, são produzidas a partir do conhecimento que 

está nas mentes dos indivíduos (DAVENPORT, 2001). 

Em relação ao acesso à informação foi questionado sobre a existência de uma 

política de definição de acesso a informação e como ela é divulgada. De acordo com a 

maioria dos gestores (60%), não há uma política formalizada, enquanto 40% entende que há 

uma política. 

Para os que responderam que há uma política, afirmaram que as informações estão 

disponíveis no Portal da Transparência. Desta forma, pode-se perceber que não há de fato 

uma política definida e institucionalizada com base na LAI. O Portal da Transparência é uma 

política do Estado, não pode ser considerada uma política institucional. 
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Ainda com relação à Lei de Acesso à Informação, foi perguntado se a LAI está sendo 

implantada no IFRJ e quais são as áreas responsáveis por sua implementação. Segundo os 

respondentes, a LAI está sendo implantada (80%), enquanto 20% desconhecem a sua 

implantação. Quanto aos setores responsáveis pela implementação não houve consenso, 

demonstrando que não está sendo um processo de ampla divulgação e discussão. Foram 

citados os seguintes setores nas respostas: gabinete da reitoria, “por iniciativa de alguns 

setores” ou “desconheço o setor responsável”. 

A implantação da LAI deveria ser divulgada para toda a comunidade, de modo a 

envolver os setores estratégicos para a sua discussão e implantação, como por exemplo: 

representantes das bibliotecas, representados do arquivo, Pró-reitoria de Administração, Pró-

reitoria de Ensino e Gabinete da Reitoria. 

Foi ainda perguntado aos entrevistados se eles tinham conhecimento dos 

profissionais envolvidos com a discussão e implantação da LAI. As respostas foram: “Não 

sei” ou “Desconheço”, “Bibliotecário”, “Cientista da Informação” e “Técnico em química”. 

Apenas um dos entrevistados (Bibliotecário gestor) disse que foi membro da comissão de 

implantação. 

Nesta questão pode-se ver que a LAI não foi amplamente divulgada e discutida com 

a comunidade interna. Embora haja bibliotecário na comissão de implementação, é 

recomendável também a participação de um profissional arquivista, uma vez que este é o 

profissional mais preparado para trabalhar com a questão. 

 

6.1.4 Comunicação e redes de compartilhamento  
 
 

Em organizações do conhecimento, a comunicação é um elemento essencial para a 

sua sobrevivência. É a comunicação que viabiliza a transmissão da informação e do 

conhecimento. Numa organização onde a comunicação é considerada eficiente, a informação 

e o conhecimento chegam ao receptor em tempo hábil, de forma íntegra e com menor 

interferência possível. Para implementação de práticas de GC é preciso que a comunicação 

seja eficiente, a fim de que os fluxos informacionais fluam adequadamente. 

As redes de compartilhamento e colaboração também são determinantes para a 

circulação da informação e do conhecimento. É por meio das conexões estabelecidas pelos 

indivíduos dentro da organização que tais redes vão se formando, baseadas na confiança 

mútua, no desejo de colaboração e com interesses semelhantes. As comunidades de prática 

são um exemplo de rede formada por profissionais, que podem ser da mesma área profissional 
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ou de áreas diferentes, que se reúnem a fim de discutir e chegar a soluções de problemas 

pontuais da organização. Esse tipo de prática também fomenta o compartilhamento da 

informação e do conhecimento. 

Para verificar qual é a percepção dos gestores do IFRJ em relação à comunicação e 

as redes de compartilhamento, foram elaboradas cinco assertivas e quatros perguntas abertas 

considerando esses critérios, que foram divididas em duas variáveis, como ilustra o quadro 5. 

  
Quadro 5 – Comunicação e Redes de Compartilhamento: variáveis e assertivas/perguntas 

Critério Variáveis Assertivas/Perguntas 
 

Comunicação e Redes de 

Compartilhamento  

Compartilhamento da 

Informação 

20, 21, 22, 23, 24 e 25 

Redes de Contatos 26, 27 e 28 

FONTE: Elaborado pela autora 
 

Questionou-se se o IFRJ apoia a criação de comunidades voltadas para a criação, 

gerenciamento, publicação e arquivamento de conteúdo na web. Para esta questão as respostas 

foram: 60% disseram discordar totalmente, 20% concordaram e 20% não concordaram nem 

discordaram. O Gráfico 14 ilustra tais respostas. 
  

Gráfico 14 – Criação de comunidades voltadas para criar, gerenciar, publicar e 

arquivar conteúdo na web 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Pode-se notar que não há ações voltadas para a gestão de conteúdo digital na web. 

Segundo um dos entrevistados, “as informações estão dispersas no site institucional”. Como 

um recurso estratégico, a Instituição deveria implantar um repositório institucional, por 

exemplo, onde toda a produção científica e documentação institucional fosse salvaguardada e 
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disponibilizada para consulta, tanto para o público interno quanto externo. Para a 

documentação institucional devem ser levados em consideração os níveis de acesso e o que 

pode ou não ser divulgado para a sociedade, conforme legislação. 

Desta maneira, a instituição melhoraria a organização do fluxo da comunicação 

formal, ampliaria o alcance da produção científica e fortaleceria o acesso livre à informação. 

Além disso as pesquisas são realizadas a partir de financiamento público, e é um direito do 

cidadão saber no que está sendo investido o dinheiro público. 

No que diz respeito à percepção em relação a disseminação na internet de produtos e 

serviços de informação produzidos na instituição. O percentual das respostas foi: 40% 

disseram concordar com a premissa, 40% disseram não concordar e 20% disseram discordar 

totalmente. Um dos entrevistados observou que há a disseminação “mas não é de fácil acesso” 

no site institucional. 
 

Gráfico 15 – Disseminação dos produtos e serviços de informação na web 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Verifica-se que a divulgação dos produtos/serviços informação amplamente 

divulgados, tendo em vista que 60% (somados discordo totalmente e discordo) afirmaram que 

não há divulgação, enquanto 40% reconhece que existe a divulgação. A divulgação dos 

produtos e serviços de informação tanto no âmbito interno quanto a externo é importante.  

A utilização do web marketing é uma ferramenta que todas as organizações deveriam 

utilizar. Nesse caso, as bibliotecas poderiam atuar como o setor responsável para a divulgação 

dos produtos e serviços de informação. A divulgação deve levar em consideração os objetivos 

da instituição, além de destacar a qualidade dos serviços e produtos. A estratégia adotada deve 

aproximar a instituição do seu público alvo, bem como manter a comunidade interna 

informada do que é oferecido. 
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Sobre as mídias sociais, perguntou-se se o IFRJ utiliza as seguintes: Facebook, 

Instagram, Twitter, dentre outros para o compartilhamento da informação. Nota-se que há 

uma atitude positiva quanto ao uso das mídias sociais, tendo em vista que a maioria afirmou 

que há o uso, sendo o percentual: 60% “Concordo totalmente”, 40% “Não concordo e nem 

discordo” e 20% “Concordo”.  
 

Gráfico 16 – Mídias sociais para o compartilhamento da informação 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

As mídias sociais são recursos voltados para interação social, que tem como 

principal característica o compartilhamento de informação e, por vezes, a construção coletiva 

de informação e conhecimento (colaboração). O uso das mídias sociais tem se mostrado um 

excelente recurso de comunicação e compartilhamento de informação e que deve ser utilizado 

pelas organizações, com vistas na promoção da instituição e no compartilhamento da 

informação institucional. Pode-se dizer que as mídias sociais incrementam os processos de 

comunicação, uma vez que as barreiras de tempo, espaço e hierarquia são transpostas.  

Sobre o feedback em relação aos resultados obtidos por meio de colaboração,  

indagou-se se as equipes o recebem por parte dos gestores. As respostas foram: 60% 

responderam não concordar e nem discordar, enquanto 40% concordaram. Um dos gestores 

observou que a prática “existe em alguns setores”.  
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Gráfico 17 –Feedback para as equipes 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
 

O feedback é importante para as equipes em qualquer circunstância, quando se fala 

de integração e colaboração essa atitude do gestor é primordial. A prática de passar 

informações ou dar respostas deve ser utilizada para o desenvolvimento das equipes. É por 

meio do feedback que se pode corrigir os problemas, estabelecer um canal direto do gestor 

com o funcionário e aprimorar as boas práticas. Nesse caso, contribui ainda incentivar a 

colaboração e interação entre os membros do grupo. 

Questionou-se também sobre o compartilhamento de informações dos gestores do 

IFRJ com gestores de outras instituições, a fim de trocar experiências e buscar soluções. As 

respostas sobre a existência da prática foram: 60% não concordaram e nem discordaram, 20% 

concordaram totalmente e 20% concordaram.  
 

Gráfico 18 – Compartilhamento de informações com gestores de outras instituições 

 
 Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

O que pode-se perceber é a minoria dos gestores interagem com gestores de outras 

instituições, a fim de trocar informações. Porém, a prática de troca de informações e 
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conhecimento é essencial para a construção do conhecimento, a aprendizagem e adoção de 

boas práticas. A troca entre gestores de diferentes instituições pode ser a solução para muitas 

questões, além de promover a colaboração entre seus membros. A troca não deve ser restrita 

apenas aos fóruns de gestores promovidos pelos órgãos superiores, ela pode ser uma prática 

regular desenvolvida pelos membros gestores das instituições. 

A seguir serão apresentadas as respostas das questões abertas feitas aos gestores. 

Foi indagado quais os canais institucionais de comunicação formal e informal que 

são utilizados por eles no IFRJ, em âmbito interno e externo. As ferramentas citadas foram: e-

mail institucional, site institucional, mídias sociais (Facebook e YouTube), boletim eletrônico, 

memorando e ofício. 

Pelas respostas pode-se notar que a instituição dispõe de vários tipos de canais de 

comunicação formal e informal. Praticamente todas as ferramentas citadas são utilizadas por 

todos, os que não utilizam as mídias sociais, por exemplo, afirmaram que não o fazem por 

preferência pessoal. Assim, pode-se dizer que as ferramentas são de conhecimento de todos e 

são bem divulgadas. 

A utilização de canais informais é importante para o compartilhamento da 

informação e deveria ser incentivado o uso, apenas a divulgação dos serviços não basta. 

As questões 26 e 27 dizem respeito as comunidades de prática (CoPs). 

 Indagou-se sobre a existência de CoPs no IFRJ e se o entrevistado participa de 

alguma comunidade. Três (3) gestores afirmaram ter conhecimento da comunidade dos 

bibliotecários, enquanto dois (2) afirmaram desconhecer a existência e uma (1) disse que não 

sabia o que era uma comunidade de prática até então. Apenas dois (2) entrevistados disseram 

que participam de uma CoP. 

Como já tratado anteriormente, a participação em comunidade de prática propicia um 

alto nível de interação e aprendizagem entre os indivíduos. Tal prática pode ser adotada tanto 

a âmbito de empresas quanto em instituições de ensino, sendo que esta última pode melhorar 

seu desempenho na produção do conhecimento por meio do incentivo da criação de CoPs. O 

gestor deve ter em mente que, a informação e o conhecimento que circulam nas comunidades 

de prática por meio do compartilhamento não somente buscam a solução de questões 

pontuais, como também favorecem a criação de novos conhecimentos e ideias inovadoras. 

Na questão 28, foi perguntado se o entrevistado participa de alguma rede de 

colaboração, em caso positivo, qual. Dos cinco (5) entrevistados, apenas dois (2) disseram 

participar, citando os seguintes grupos: Bibliotecários do IFRJ, que tem encontros presenciais 

e grupos virtuais de bibliotecários do Brasil. 
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As redes de colaboração são fundamentais para a construção do conhecimento e 

deveria ser uma prática adotada por todos, independente da função que desempenha ou área 

de atuação na instituição. As redes de colaboração propiciam a aprendizagem coletiva. 

 

6.1.5 Orientação ao desempenho e à inovação 

 

Buscou-se levantar dados sobre a percepção da comunidade do IFRJ acerca da 

política de inovação e seu desempenho. É composta por perguntas abertas, que foram 

elaboradas levando em consideração as seguintes variáveis: o uso da TI como suporte à 

inovação, a biblioteca como fomentadora da inovação e o IFRJ como fomentador da 

inovação. O quadro 6 mostra a organização desta categoria, com suas variáveis e perguntas. 
 

Quadro 6 – Orientação ao desempenho e à inovação: variáveis e perguntas 

Critério Variáveis Perguntas 
 

Orientação ao desempenho 

e à inovação 

O IFRJ como fomentador da inovação  28 

A biblioteca como fomentadora da inovação 29 

Uso da TI como suporte à inovação  30 e 31 
FONTE: Elaborado pela autora 

 

Verificou-se sobre a existência de um programa institucional voltado para a inovação 

no IFRJ. De acordo com resultado, 100% dos entrevistados disseram desconhecer a existência 

de um programa institucional. Um dos entrevistados diz que “deve existir, pois há uma Pró-

reitoria de Pesquisa e Inovação, mas acredita que está voltado apenas para a pós-graduação e 

não é divulgado amplamente”. Nesta questão percebe-se que a divulgação dos programas, 

produtos e serviços com base na inovação não está sendo adequada, tendo em vista que não 

houve certeza nas respostas. 

Programas de inovação voltados para organizações de ensino e pesquisa são 

importantes por dois motivos: 

1) É o caminho para a construção de novos conhecimentos e o início para uma 

organização do conhecimento; 

2) É uma estratégia para a melhoria da eficiência organizacional. 

Outra questão levantada foi sobre a participação das bibliotecas no processo de 

inovação do IFRJ. Verificou-se que as bibliotecas não contribuem para a inovação no IFRJ, 

uma vez que todos os entrevistados não reconhecem a participação do setor nesse processo. 
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Contudo, os entrevistados acreditam que o setor pode contribuir, conforme falas transcritas 

abaixo: 

“Acho que a biblioteca tem muito a contribuir.” 

“[...] poderia ter mais espaço para contribuir, se gestão fosse mais participativa.” 

“O acervo é rico e atualizado [...] poderia auxiliar nas pesquisas em: PET8, pró-

ciência com vistas ao resultado. A biblioteca é essencial”.  

A inovação permite à instituição uma posição de vantagem relação às demais. 

Permite agregar valor aos produtos e serviços da instituição. A inovação não precisa ser 

necessariamente uma ideia nova ou original, mas pode também  ser a renovação ou 

reformulação de algo que já exista, mas com um enfoque ou funcionamento diferente ou 

ainda aplicado à outra finalidade. Nesse sentido as bibliotecas podem contribuir para o 

processo de inovação a fim de obter uma gestão eficaz da informação e do conhecimento, 

uma vez que no processo de inovação é imprescindível o seu uso, tendo em vista que eles 

prescindem a inovação. 

Verificou-se se a TI é utilizada para desenvolver produtos e serviços novos, como 

por exemplo, tecnologias móveis voltadas para as bibliotecas. No entendimento dos gestores 

há utilização dos recursos de TI, no entanto não tem sido atualizado, até mesmo para as 

bibliotecas. 

A inovação nos recursos de TI é primordial, em especial em organizações de ensino 

e pesquisa, tendo em vista que estes recursos devem acompanhar as tendências da atualidade 

e viabilizar um alto nível de aprendizagem. Além disso, deve considerar o público que atende, 

e o IFRJ que é uma instituição de ensino tecnológico não deve se furtar do uso de tecnologias 

de informação e comunicação das mais modernas. 

A última questão levantada foi se a TI é usada para estimular e dar suporte à 

criatividade, por meio do uso de fóruns virtuais, redes sociais, bases de especialistas e etc. As 

respostas foram: 60% afirmaram que sim, a TI é usada para estimular e dar suporte à 

criatividade e 40% afirmaram que não. 

A criatividade atualmente é vista como um fator que pode contribuir para a 

competitividade e melhorar o desempenho da organização. Em uma organização onde os 

funcionários são criativos, pode-se dizer que as chances de se adaptarem, de serem flexíveis, 

de serem capazes de lidar com situações ambíguas é maior e, por consequência, são mais 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Programa de Educação Tutorial desenvolvido por grupos de estudantes com tutorial de um docente, em nível 
de graduação nas Instituições de Ensino Superior, é orientado pelo princípio da tríade ensino, pesquisa e 
extensão. 
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capazes de transpor as barreiras. Portanto, os recursos de TI devem ser voltados para dar 

apoio à criatividade. 

 

6.1.6 Gestão da informação 

 

Para verificar como está o processo de gestão da informação no IFRJ, o critério foi 

organizado por três questões assertivas e duas questões abertas. As questões foram elaboradas 

de acordo com as seguintes variáveis: controle, organização da informação e acesso à 

informação. O quadro 7, ilustra o critério e suas respectivas variáveis e assertivas/perguntas. 

 

Quadro 7 – Gestão da informação: variáveis e assertivas/perguntas 

Critério Variáveis Assertivas/Perguntas 

 

Gestão da informação 

Organização da informação  32, 33 e 36 

Controle  34 

Acesso à informação   35 
FONTE: Elaborado pela autora 

 

Sobre  a organização da informação institucional foi indagado: a) adequação da 

política institucional para a organização da informação, seguindo as diretrizes do MEC; b) 

participação da equipe de bibliotecários na organização da informação institucional.  

Sobre a organização da informação de acordo com as diretrizes governamentais, a 

maioria, 40% afirmou não concordar e nem discordar, seguido de 20% que disse não saber, 

20% discordaram e 20% concordaram totalmente. O Gráfico 19, item a) ilustra esta questão.  

Em relação à participação da equipe de bibliotecários na organização da informação, 

as respostas foram: 80% Discordaram totalmente e 20% Concordaram. O Gráfico 19, item b) 

ilustra tais respostas. 
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Gráfico 19 – Organização da informação institucional 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
 

Percebe-se que não há um desconhecimento sobre a política de organização da 

informação no portal do IFRJ. Contudo, a Secretaria de Comunicação do Poder Executivo 

Federal publicou um Manual de Diretrizes: Identidade Padrão de Comunicação Digital9, 

atualizado em 2014, apresenta um conjunto de diretrizes, orientações, padrões e modelos a 

serem aplicados à comunicação digital dos portais institucionais deste Poder. 

O Manual propõe alcançar os seguintes objetivos: a qualificação da comunicação, ou 

seja, facilitar o processo de busca da informação pelo cidadão; padronizar e alinhar a 

estratégia de comunicação dos órgãos do Poder Executivo; padronizar as soluções digitais; 

alinhar as informações com foco no cidadão; e garantir acesso a todos. No caso de portais 

governamentais, que são fornecedores de informação de interesse da sociedade, é 

fundamental que se tenha uma boa organização das informações e que seja acessível, isto 

deve ser um compromisso das instituições para com a sociedade. 

A respeito do papel do profissional na organização da informação institucional, 

verificou-se que a percepção da contribuição é pequena. O bibliotecário em uma instituição de 

ensino pode e deve ir além do espaço da biblioteca, o profissional deve estabelecer parceiras 

com outros profissionais da instituição a fim de contribuir para a organização da informação 

institucional.  

Sobre o controle da informação foi questionado se o IFRJ possui política formal para 

a proteção de informações pessoais. As respostas foram: 40% discordaram totalmente, 40% 

não concordaram e nem discordaram e 20% não souberam/não se aplica.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Disponível em: <	  http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/comunicacao-digital/diretrizes-comunicacao-
digital-governo-federa-jan2014.pdf>. Acesso em: 3 mar. 2015.	  
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Gráfico 20 –Política formal para a proteção das informações pessoais 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Verificou-se que a percepção dos respondentes não foi positiva. É notória a 

importância das TIC nos ambientes organizacionais, os processos de comunicação formal 

estão cada vez mais dependentes do uso da informática. Entretanto, é preciso que haja uma 

proteção no tráfego desses dados, tanto para a organização quanto para os funcionários que 

estão utilizando os sistemas. 

Uma das questões que hoje tem sido muito discutida é a segurança do trafego de 

dados na Internet, que em uma organização faz-se necessário a proteção e que o uso das 

informações por parte da organização seja cautelosa. Nesse sentido, as organizações devem 

dispor de instrumentos que garantam a segurança dos dados, em especial aquelas que dizem 

respeito aos indivíduos, de modo a não ferir questões éticas e privacidade. 

Outra questão relacionada à GI, foi a salvaguarda digital da produção organizacional 

e científica do IFRJ, no qual os gestores foram arguidos sobre a existência de um repositório 

institucional. De acordo com as respostas, 3 gestores disseram que não há, 1 gestor disse 

desconhecer e 1 gestor disse que sim.  O gestor que afirmou que existe um repositório, 

considerou o site institucional como um exemplo, porém sites não podem ser considerados 

repositórios 

Como foi abordado no critério “Comunicação e Redes de Compartilhamento”, na 

questão 20, não existem grupos que discutem a criação, gerenciamento, publicação e 

arquivamento de conteúdo na web e a falta de um repositório institucional (RI) para a 

publicação da produção científica e organizacional do IFRJ e sua salvaguarda é um reflexo 

dessa ausência.  
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A criação de um RI traria uma série de benefícios à instituição, uma vez que a 

produção organizacional científica estaria toda depositada num mesmo local, evitando da 

dispersão dos documentos, a busca seria integrada, o que reduz o tempo para a recuperação da 

informação, garantiria a transparência em relação à informação, todos poderiam ter acesso à 

informação – considerando aquelas que podem ser divulgadas, de acordo com a LAI, 

garantiria a salvaguarda e promoveria a produção científica do IFRJ. 

Nesse sentido, a equipe de bibliotecários pode contribuir na organização da 

construção e implantação de um RI. Deve estabelecer uma parceria com a equipe de TI e 

elaborar um projeto de implantação de RI, estabelecer as políticas de funcionamento, além de 

fazer a gerência do repositório. 

A última questão observada neste critério foi a respeito da importância da 

informação para o desempenho organizacional. Para todos os gestores a informação é 

extremamente relevante. A seguir alguns extratos das falas: “É a principal ferramenta de 

trabalho, dependo completamente”; “Muito relevante para a tomada de decisão”.  

Pelas respostas pode-se perceber que a informação é vista como um insumo 

importante para o desempenho das atividades dos gestores. Pode-se dizer que a informação é 

recurso estratégico para as organizações, independente do seu ramo de atuação. No caso dos 

gestores do IFRJ, pode-se dizer ainda que a informação, de modo geral, ganha um valor 

operacional e estratégico determinante para o desempenho de suas atividades e para a 

instituição frente a outras instituições de ensino. 

 

6.1.7 Gestão de sistemas de informação 

 

Buscou-se observar como são as práticas de TI no IFRJ, como é a informatização dos 

processos organizacionais e qual o grau de confiança dos gestores nas TIC. Os sistemas de 

informação interferem diretamente no processo de compartilhamento e uso da informação e 

do conhecimento. O quadro 8 ilustra a categoria com suas variáveis e respectivas assertivas. 
 

Quadro 8 – Gestão de Sistemas de Informação: variáveis e assertivas 

Critério Variáveis Assertivas 

 

Gestão de Sistemas 

de Informação 

 

Nível de confiança nas TIC 37 

Uso da TI para suporte aos processos 

organizacionais  

38, 39, 40 

Informatização dos processos  41 
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Gestão de sistema de informação  42, 43 e 44 
FONTE: Elaborado pela autora 

 

Sobre a confiança nas TIC, foi questionado se garantem a melhoria dos processos no 

IFRJ. Segundo um dos gestores “as TIC contribuem, mas não vejo que as que são utilizadas 

pelo IFRJ contribuem”. Nesse sentido, as respostas acerca da confiança não foram positivas, 

sendo: 40% disseram não concordar e nem discordar, 20% discordaram, 20% discordaram 

totalmente e 20% não sabia/não se aplica. O Gráfico 21 ilustra a questão. 
 

Gráfico 21 – A melhoria dos processos por meio das TIC 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Pelas respostas pode-se dizer que a percepção dos respondentes em relação às 

ferramentas utilizadas não são positivas. No projeto de implantação deve ser contemplado o 

estudo da necessidade, verificando quais são os problemas que devem ser solucionados e 

quais  as soluções existentes que mais se adequam, considerando questões como: 

custo/benefício, facilidade do uso, quantidade de setores que podem ser atendidos, dentre 

outros. As ferramentas de TIC são imprescindíveis para as organizações, no entanto é preciso 

adequá-las às necessidades de cada organização.  

Quanto à utilização das ferramentas de TIC implantadas no IFRJ, foi questionado se 

as ferramentas utilizadas pelo IFRJ são de fácil utilização. Esta questão também teve um alto 

nível índice de discordância, sendo: 80% discordaram da assertiva e 20% não souberam/não 

se aplica. O Gráfico 22 ilustra a questão. 
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Gráfico 22 – Facilidade no uso das TIC utilizadas pelo IFRJ 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
 

A partir do resultado, pode-se concluir que os usuários não estão satisfeitos com as 

ferramentas de TIC, no que se refere a facilidade de uso. Como já foi abordado anteriormente 

em outras questões, é recomendável a discussão e a participação dos membros envolvidos, 

afinal da gestão participativa é um caminho para minimizar tais problemas. O uso de soluções 

inadequadas é prejudicial ao compartilhamento da informação e para a interação dos 

indivíduos, e por consequência, interfere negativamente na produção e uso do conhecimento. 

Sobre a questão da adequação dos sistemas de informação e infraestrutura das TIC 

foi verificado se: a) os sistemas de informação do IFRJ são adequados às necessidades 

institucionais; e se as TIC utilizadas pelo IFRJ são suficientes. A ilustração destas questões 

são apresentadas no Gráfico 23, itens a) e b). 

Sobre a adequação a percepção foi de que são inadequadas, considerando os 

seguintes percentuais: 60% discordaram, 20% discordaram totalmente e 20% não 

souberam/não se aplica. Em relação à infraestrutura, foi considerada insuficiente: 60% 

discordaram, 20% discordaram totalmente e 20% não souberam/não se aplica.  
 

Gráfico 23 – Adequação e infraestrutura das TIC utilizadas pelo IFRJ 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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A partir dos resultados obtidos pode-se dizer que as ferramentas de tecnologia da 

informação e comunicação utilizadas pelo IFRJ não estão sendo satisfatórias do ponto de vista 

dos usuários.  

O desenvolvimento das TIC trouxe mudanças significativas para o desempenho das 

atividades nas organizações e há cada vez mais a necessidade de que a informação circule de 

forma fluida nesses ambientes. As TIC interferem decisivamente nos fluxos informacionais 

formais, por meio de sua infraestrutura, daí a importância de um estudo detalhado tanto das 

necessidade dos setores quanto da questão técnica, a fim de balizar a escolha dos recursos 

tecnológicos. 

É importante reforçar o papel fundamental das ferramentas de TIC na criação de um 

ambiente colaborativo, integrado, onde os fluxos sejam fluidos e os indivíduos participem 

ativamente. Para tanto, é necessário uma avaliação periódica das ferramentas com foco no 

desempenho e na construção e compartilhamento da informação e do conhecimento. 

Sobre a política de uso dos sistemas de informação do IFRJ, foi perguntado se são 

claras para os usuários. Na visão dos gestores não há uma clareza na política, pois 100% dos 

entrevistados afirmaram discordar. O Gráfico 24 que ilustra tal questão. 

 

Gráfico 24 – Clareza da política de uso dos sistemas de informação do IFRJ  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Uma política bem definida e clara é imprescindível para determinar o 

comportamento do indivíduo quanto ao uso de ferramentas de TIC. É por meio da política que 

serão delimitados os comportamentos permitidos e os que não adequados de acordo com a 

visão da organização. Além disso, é preciso que o funcionário conheça e contribua para 

construção de tal instrumento. 
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Em relação à escolha dos sistemas de informação e avalição periódica, foram 

levantadas duas questões, sendo: a) os setores envolvidos participam da discussão da escolha 

do sistema de informação; b) existe uma avaliação periódica das TIC utilizadas pelo IFRJ.  

Para a questão da participação da discussão na escolha dos sistemas as respostas 

foram: 60% Discordo e 40% Discordo totalmente, o Gráfico 25 item a) ilustra as respostas 

aqui apresentadas. Sobre a existência de avaliação periódica das TIC, os respondentes 

afirmaram: 40% discordar, 40% não concordar nem discordar  e 20% não souberam/não se 

aplica. O Gráfico 25 item b) demonstra esta questão. 
 

Gráfico 25 – Sistemas de informação: escolha e avaliação periódica 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
 

Os sistemas de informação são ferramentas de apoio à gestão e às atividades de uma 

organização, que têm como objetivo fazer a circulação da informação de modo a facilitar e 

melhorar a tomada de decisão. Os sistemas de informação devem atuar na solução dos 

problemas organizacionais internos e auxiliar na recuperação da informação, de maneira que 

elas sejam confiáveis e fluam com facilidade por toda a organização. 

O sucesso na implantação e uso de um sistema de informação, primeiramente, 

depende da boa interação homem/sistema. Para tanto, como já foi abordado, é importante que 

os envolvidos diretamente com o sistema façam parte do processo, desde a sua discussão até a 

sua implantação e teste de usabilidade. Cabe ao gestor de TI fazer as elucidações  necessárias 

para que o funcionário seja informado das tecnologias disponíveis, quais seus prós e contras e, 

que em conjunto, tomem a decisão de qual a solução é mais adequada.  

É preciso que todos os membros envolvidos sejam ouvidos e se sintam parte da 

tomada de decisão, que sejam motivados a participar ativamente de todo o processo, somente 
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assim, a escolha terá mais chances de ser acertada e poderá minimizar a insatisfação em 

relação às tecnologias escolhidas. 

Projetos de implantação e uso de ferramentas de TIC devem ser acompanhados e 

avaliados periodicamente, a fim de mensurar a qualidade e a cobertura das necessidades a 

serem contempladas. A qualidade de um sistema de informação, por exemplo, somente pode 

ser atestada uma que devidamente avaliada. 

A organização ao implementar um sistema de informação deve formalizar uma 

política de avaliação do sistema que seja regular, a fim de verificar o equilíbrio entre o 

custo/benefício, atendimento ao requisitos, atualização do sistema, usabilidade do sistema e 

satisfação dos usuários. É importante frisar que a participação de todos os envolvidos no 

processo deve contemplada e garantida, de modo a ter sucesso na implantação do sistema. 

 

6.2 RESULTADO DA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO  

 

No questionário buscou-se verificar a percepção da comunidade interna (docentes, 

discentes e técnicos-administrativos) quanto à produção da informação e compartilhamento 

do conhecimento, verificando: 

a) Quais ações do planejamento do IFRJ que facilitam a produção e o 

compartilhamento da informação e do conhecimento; 

b) Qual a percepção da comunidade interna do IFRJ em relação ao papel e a 

participação das bibliotecas na produção da informação e compartilhamento do 

conhecimento; 

c) Como é o fluxo da informação e do conhecimento no Instituto. 

A seguir, são apresentados os resultados da aplicação do questionário, seguindo a 

organização das categorias de acordo com o questionário.  

 

6.2.1 Perfil dos Respondentes 
 

 
Foram obtidos cinquenta e quatro (54) questionários respondidos. Os questionários 

foram aplicados aleatoriamente aos discentes, docentes e técnicos-administrativos do IFRJ, 

por meio da intranet, tendo respondido: 11 docentes, 22 discentes e 21 técnicos-

administrativos. O Gráfico 26 ilustra o percentual de acordo com a categoria dos 

respondentes. 
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Gráfico 26 – Perfil dos respondentes do questionário 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

O quadro 9 ilustra a faixa etária dos respondentes. 
 

Quadro 9 – Faixa etária dos respondentes 

Faixa etária Número de respondentes Número em percentual 

Até 25 anos 25 46, 3% 

De 26 a 35 anos 11 20, 4% 

De 36 a 45 anos 14 25, 9% 

> 45 anos 4 7, 4% 
FONTE: Elaborado pela autora 
 

A formação acadêmica dos respondentes estão descritas no quadro 10, estão 

arroladas de acordo como foram respondendo no sistema. No IFRJ há cursos desde o médio-

técnico até a pós-graduação, havendo uma diversidade grande de profissionais atuando.   
 

 

Quadro 10 – Formação acadêmica dos respondentes 

Área de formação Quantidade 

Ensino médio 10 

Mestrado 8 

Doutorado 6 

Biblioteconomia 5 

Biologia 5 

Não informaram 4 

Química 3 

Especialista em Biblioteconomia 2 

Técnico em química 2 
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Especialista em Gestão Empresarial 2 

Engenharia química 1 

Ciência da Computação 1 

Tecnólogo em Tecnologia e Sistemas da Computação 1 

Antropólogo 1 

Letras 1 

Especialista em Sistemas de Informação e Qualidade Total 1 

Geografia 1 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 
 
6.2.2 Cultura organizacional e informacional (visão da comunidade interna) 

 

Buscou-se verificar qual a percepção da comunidade em relação a cultura 

organizacional e informacional do IFRJ. Diferentemente das questões verificadas juntos aos 

gestores que são fomentadores da cultura, aqui buscou a percepção dos indivíduos enquanto 

atores que retroalimentam e interferem no sistema cultural. O quadro 11 mostra a organização 

deste critério com suas variáveis e assertivas. 
 

Quadro 11 – Cultura organizacional e informacional: variáveis e assertivas 

Categoria Variáveis Assertivas 

 

Cultura Organizacional 

e Informacional 

Competência informacional 1, 3, 5  

Cultura organizacional 2 

Planejamento estratégico 4 

Grau de confiança 6 
FONTE: Elaborado pela autora 

 

A primeira assertiva proposta, foi se o IFRJ incentiva os discentes, docentes e 

técnicos-administrativos a participarem de eventos externos. De acordo com os resultados: 

38,9% não concordaram nem discordaram, 22,2% discordaram, 20,4% concordaram, 13% 

concordaram totalmente e 5,6% discordaram totalmente. O gráfico 35 ilustra tais percentuais. 
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Gráfico 27 – Incentivo à comunidade interna a participar de eventos externos 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

De modo geral a comunidade não tem uma boa percepção em relação ao incentivo na 

participação em eventos externos, pois menos da metade dos respondentes consideram que há 

uma prática de incentivo. Uma considerável parcela (38,9%) dos respondentes não 

concordaram nem discordaram, o que também pode ser considerado uma percepção negativa, 

pois a participação em eventos é importante para membros de uma instituição de ensino e 

pesquisa. Independente de sua categoria, docente, discente ou técnico-administrativo, esse 

tipo de prática deve fazer parte da vida acadêmica ou funcional de todos. 

Sobre o compartilhamento dos insucessos ou falhas, de modo a servir para a 

melhoria dos processos. Segundo os respondentes: 38,9% concordaram, 16,7% discordaram 

totalmente, 14,8% concordaram totalmente, 13% não concordaram e nem discordaram, 11,1% 

discordaram e 5,6% não souberam/não se aplica.  
 

Gráfico 28 – Compartilhamento das falhas ou insucessos 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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Mais da metade dos entrevistados consideram que a prática é adotada, o que denota 

que a instituição tem a preocupação de aprender com os insucessos e melhorar os processos. 

Esta é uma prática de organizações que aprendem a aprender, é importante que a instituição 

busque um diálogo com a comunidade interna e que a aprendizagem organizacional vá além 

dos erros, que se aprenda também com os acertos e que isto seja compartilhado da mesma 

forma. 

Foi perguntado à comunidade interna se há estímulo no desenvolvimento de 

competências informacionais. As respostas para esta questão foram: 33,3% discordaram, 

24,1% discordaram totalmente, 24,1% concordaram, 13% não discordaram e nem 

concordaram, 3,7% concordaram totalmente e 1,9% não souberam/não se aplica.  
 

Gráfico 29 – Estímulo da comunidade interna no desenvolvimento de competências 

informacionais 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 
A competência informacional é importante para qualquer indivíduo num ambiente 

organizacional como no ambiente acadêmico. É por meio do desenvolvimento dessa 

competência que os indivíduos estarão aptos a reconhecer quais são as fontes confiáveis. É 

por meio da competência informacional que o indivíduo torna-se capaz de transformação 

informação em conhecimento. 

Quanto à questão da melhoria contínua, perguntou-se se é uma prioridade na 

percepção dos respondentes. O resultado para tal questionamento foi: 25,9% discordaram, 

24,1% discordaram totalmente, 22,2% concordaram, 18,5% não concordaram e nem 

discordaram, 7,4% concordaram totalmente e 1,9 não souberam/não se aplica.  
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Gráfico 30 – Melhoria contínua como prioridade no IFRJ (visão da comunidade 

interna) 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

No entendimento da comunidade interna do IFRJ a melhoria contínua não tem sido 

uma prática. Como já foi abordado anteriormente, a melhoria contínua é uma prática ligada ao 

planejamento estratégico e que estabelece políticas de qualidade a curto, médio e longo prazo, 

com foco no bom desempenho organizacional. Em uma instituição de ensino e pesquisa é 

possível a implementação de políticas nesse sentido, a fim de mapear os processos críticos e 

buscar soluções.  

Sobre o incentivo do IFRJ na troca de informações e conhecimento entre o corpo 

discente e docente pode-se perceber que há o incentivo na troca de informação, a seguir as 

respostas desta questão: 38,9% concordaram que há incentivo, 16,7% discordaram totalmente, 

14,8% concordaram totalmente, 13% não concordaram nem discordaram, 11,1% discordaram 

e 5,6% não souberam/não se aplica. 
 

Gráfico 31 – Troca de informação entre corpo docente e discente 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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Percebe-se que a cultura organizacional é positiva, pois mais da metade dos 

respondentes afirmaram que há um incentivo para a troca de informação e conhecimento entre 

o corpo docente e discente além dos limites da sala de aula.  

Ademais a aprendizagem não se limita ao espaço sala de aula, com a assimilação dos 

conteúdos curriculares. A relação aluno/professor deve ir além desses limites, sendo 

dinâmica, atrativa e, de certo modo, desafiadora. Tal prática deve ser incentivada e 

reconhecida, para que cada vez mais a interação e troca de informação façam parte da rotina 

da instituição. 

A respeito do grau de satisfação em relação ao IFRJ, observou-se que há uma 

satisfação por parte da comunidade (64,8% somados concordo e concordo plenamente) em 

pertencer a instituição.  As respostas para a pergunta foram: 42,6% concordaram, 22,2% 

concordaram totalmente, 16,7% não concordaram nem discordaram, 11,1% discordaram 

totalmente, 5,6% discordaram e 1,9 não souberam/não se aplica. O Gráfico 32 mostra tais 

percentuais. 
 

Gráfico 32 – Grau da satisfação da comunidade interna 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
 

A mensuração do grau de satisfação é algo muito comum em empresas privadas, a 

fim de medir o índice de satisfação em relação aos serviços e produtos oferecidos. Contudo, a 

prática poderia ser adotada por instituições públicas e, principalmente, por instituições de 

ensino, de modo a avaliar o seu desempenho junto à comunidade interna. 

Embora o índice de satisfação em pertencer ao IFRJ tenha sido relativamente 

positivo, ainda há um percentual que não concordou nem discordou, discordou, discordou 

totalmente e não sabia/não se aplica. É importante fazer um trabalho junto a esta parcela que 
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não tem uma percepção positiva em estar naquele ambiente. Não se pretende atingir a atingir 

a unanimidade, pois não há organizações perfeitas, mas cabe à gestão minimizar tais índices, 

de modo a atingir o maior grau de satisfação. 

 

6.2.3 Consciência informacional (visão comunidade interna) 

 

Procurou-se identificar o nível de consciência informacional da comunidade interna 

do IFRJ. Diferentemente das questões levantadas na entrevista com os gestores, no 

questionário buscou-se verificar a percepção dos indivíduos enquanto atores ativos no 

processo, que afetam e são afetados pelas práticas e política institucionalizada. No Quadro 12 

são apresentadas as variáveis e assertivas deste critério. 
 

Quadro 12 – Consciência informacional: variáveis e assertivas 

Categoria Variáveis Assertivas 

 

 

Consciência 

Informacional 

Confiabilidade 7 

Compartilhamento da informação  8 e 9 

Papel da biblioteca no compartilhamento da 

informação  

10 e 11 

Percepção da utilidade da informação  12 e 13 
FONTE: Elaborado pela autora 

 

A primeira questão desta categoria foi sobre a percepção da confiabilidade na 

informação compartilhada. A seguir as repostas em percentuais: 40,7 concordaram, 20,4% 

não concordaram nem discordaram, 14,8% discordaram, 11,1% concordaram totalmente, 

9,3% discordaram totalmente e 3,7% não souberam/não se aplica. 
 

Gráfico 33 – Confiabilidade da informação compartilhada 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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A confiabilidade é um atributo da informação, que vem sendo muito discutido face à 

grande quantidade de informação disponível. Sobretudo em ambiente acadêmico esta 

preocupação tornou-se mais proeminente. Tal questão está diretamente ligada à competência 

informacional do indivíduo, ao saber reconhecer quais as fontes de informação formal e 

informal são confiáveis.  

Nesse sentido, a maioria dos membros dos entrevistados do IFRJ tem uma percepção 

positiva em relação à confiabilidade. Mas é preciso haver iniciativas que elevem tal grau de 

percepção, de modo que haja um clima de confiança que seja compartilhado por um 

percentual maior de indivíduos. 

Sobre o compartilhamento da informação foi perguntado se ocorre com frequência. 

As respostas para esta questão foram: 35,2% concordaram, 20,4% não concordaram nem 

discordaram, 20,4% discordaram, 18,5% concordaram totalmente, 5,6% discordaram 

totalmente. O gráfico 34 ilustra as respostas aqui apresentadas. 
 

Gráfico 34 – Percepção da frequência do compartilhamento da informação 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
 

A comunidade demonstrou um bom nível de percepção do compartilhamento da 

informação, somando 53,9% os que concordam e concordam totalmente, mas como em outras 
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comunidade, a cultura organizacional dentre outras questões que interferem no 
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O compartilhamento da informação é fundamental em instituições de ensino e sua 

frequência também é um fator determinante para a produção do conhecimento. Numa cultura 
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informacional fortalecida os indivíduos compartilham a informação e o conhecimento de 

forma consciente e constante.  

Os respondentes também responderam sobre a questão da sensação de conforto e 

recompensa que sentem ao compartilhar a informação. O Gráfico 35 ilustra esta questão, que 

teve os seguintes percentuais: 27,8% concordam, 25,9% não concordam nem discordam, 

22,2% concordam totalmente, 11,1% discordam, 9,3 não sabiam/não se aplica e 3,7% 

discordam totalmente.  
 

Gráfico 35 – Conforto ao compartilhar informação (visão da comunidade interna) 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

O percentual de respostas positivas foi de 50%, somados concordo e concordo 

totalmente, algo bom para uma organização que possa vir a implantar práticas de gestão do 

conhecimento. É preciso observar e atuar em cima da outra parcela da comunidade, houve um 

percentual alto (1/4 das respostas) que disseram não concordar nem discordar. Fazem-se 

necessárias ações que demonstrem a importância do compartilhamento da informação e do 

conhecimento, pois uma vez que compartilha o que se sabe, o indivíduo soma mais e 

informação e conhecimento. 

Sobre o papel da biblioteca no compartilhamento da informação e do conhecimento 

foi perguntado: a) a biblioteca é um ambiente propício para encontrar informação informal; b) 

a biblioteca pode contribuir para o compartilhamento da informação e do conhecimento. O 

Gráfico 36 ilustra as duas questões. 

Para a questão da informação informal, as respostas foram: 55,6% concordaram 

plenamente, 31,5% concordaram e 11,1% não concordaram nem discordaram.  
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Em relação ao compartilhamento da informação e do conhecimento os respondentes 

afirmaram: 25,9% concordo totalmente, 22,2% não concordo nem discordo, 14,8% concordo, 

13% discordo, 13% não sei/não se aplica e 11,1% discordo totalmente. 
 

Gráfico 36 – Papel das bibliotecas no compartilhamento da informação e do 

conhecimento 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Sobre o papel da biblioteca no compartilhamento da informação informal tenha tido 

como o maior percentual “concordo” e “concordo totalmente”, somando 40,7%, pode-se 

inferir que a percepção dos membros da comunidade não é positiva em relação ao papel da 

biblioteca como um local de disseminação da informação informal.  

Em contrapartida, a comunidade interna tem uma excelente percepção da 

importância do compartilhamento da informação, embora a questão questionasse também o 

compartilhamento do conhecimento, que está relacionado à informação informal, o percentual 

de concordo e concordo totalmente foi de 87%.  

Embora a biblioteca ainda seja associada à disseminação da informação formal é 

possível que o setor desempenhe também esta função, para tanto é preciso que se empreenda 

atividades que favoreçam o compartilhamento da informação informal nesse espaço, como 

por exemplo o serviço de Know-why e know-how. Desta forma, o profissional demonstrará 

que a biblioteca não é apenas o local onde se encontra fontes formais e a comunidade terá 

uma percepção diferente sobre a sua contribuição. 
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Ainda sobre o compartilhamento da informação foi perguntado à comunidade se a 

informação formal é mais importante que a informação informal. A visão dos respondentes, 

em percentual, foi: 27,8% não concordo nem discordo, 22,2% concordo, 22,2% discordo, 

13% discordo totalmente, 11,1% concordo totalmente e 3,7% não sabe/não se aplica. 
 

Gráfico 37 – A importância da informação formal em relação à informal (visão 

comunidade interna) 

 
 Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Percebe-se claramente a divergência entre os membros da comunidades, estando 

tecnicamente empatadas as opiniões, onde parte afirma discordar da premissa, com 35,2% 

(discordo totalmente e discordo) e parte concorda, somando 33,3% (concordo totalmente e 

concordo), ainda tendo uma parcela considerável que diz não concordar nem discordar. 

Dependendo da situação a formal tem mais valor, seja por questões legais ou de 

comprovação, mas não necessariamente é mais importante que a informal. O fundamental é 

compreender que ambos os tipos de fontes são importantes e contribuem para a construção do 

conhecimento. 

Foi questionado sobre a contribuição do compartilhamento da informação e do 

conhecimento para a produção do conhecimento no IFRJ. Para tal questão as respostas foram: 

61,1% concordaram totalmente, 29,6% concordaram, 5,6% não concordaram nem 

discordaram e 3,3% discordaram totalmente, conforme mostra o Gráfico 38. 
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Gráfico 38 – Contribuição da informação e do conhecimento compartilhados para a 

produção do conhecimento no IFRJ 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Como pode-se notar a percepção da comunidade interna é extremamente positiva ao 

reconhecer que a informação e o conhecimento compartilhados são importantes para a 

construção do conhecimento. Embora a resposta entre em conflito com algumas percepções 

demonstradas em outras questões, pode-se entender que a orientação da comunidade é voltada 

para o compartilhamento. 

 

6.2.4 Comunicação e redes de compartilhamento e colaboração  (visão da comunidade 

interna) 

 

O critério “Comunicação e redes de compartilhamento e colaboração” voltado para a 

comunidade interna, embora tenha o mesmo embasamento utilizado para os gestores, aqui 

buscou-se verificar como é a atuação no dia-a-dia dos membros do IFRJ em relação à forma 

de comunicação e como são estabelecidas as redes de compartilhamento e colaboração. Para 

melhor entendimento da estrutura deste critério, o quadro 13 mostra as variáveis e respectivas 

assertivas. 
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colaboração Redes de contato 18 

Compartilhamento da informação  19, 20 e 21 

Papel da biblioteca 22 e 23 

Mídias sociais 24, 25 e 26  
FONTE: Elaborado pela autora 
 

Sobre a colaboração e trabalho em equipe questionou-se: a) é uma prática frequente; 

b) é valorizado. O Gráfico 39, itens a) e b) ilustra a questão. 

Em relação à frequência com que há colaboração e trabalho em equipe as respostas 

foram: 29,6% concordaram, 24,1%  discordaram totalmente, 20,4% não concordaram nem 

discordaram, 18,5% discordaram, 5,6% concordaram totalmente e 1,9% não souberam/não se 

aplica. 

Sobre o colaboração e o trabalho em equipe é valorizados percentuais das respostas 

foram: 31,5%  não concordaram nem discordaram, 24,1% concordaram, 20,4% discordaram, 

18,5% discordaram totalmente, 3,7% concordaram totalmente e 1,9% não souberam/não se 

aplica. 
 

Gráfico 39 – Colaboração e trabalho em equipe 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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concordância. A colaboração e o trabalho em equipe são fundamentais para qualquer tipo de 

organização, para uma organização que pretenda ser do conhecimento tais práticas são 
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essenciais. Tais questão estão ligadas diretamente a forma de gestão praticada e os gestores 

são os principais motivadores de comportamentos pró colaboração e trabalho em equipe.  

A respeito da gestão organizacional foi perguntado: a) se a comunidade do IFRJ é 

consultada em relação às tomadas de decisão; b) se os objetivos de médio e longo prazo são 

divulgados. O Gráfico 40 mostra os percentuais das questões a) e b). 

Em relação à consulta,  obteve-se os seguintes percentuais: 33,3% discordaram 

totalmente, 27,8% discordaram, 20,4% não concordaram nem discordaram,  9,3% 

concordaram, 5,6% não souberam/não se aplica e 3,7% concordaram totalmente. 

As respostas para a divulgação dos objetivos de médio e longo foram: 27,8% 

discordaram, 22,2% discordaram totalmente, 22,2% não concordaram nem discordaram, 

14,8% não souberam/não se aplica, 9,3% concordaram e 3,7% concordaram totalmente. 
 

Gráfico 40 – Tomada de decisão e objetivos de médio e longo prazo 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

As duas questões verificadas tiveram um percentual de discordância, sendo a 

consulta à comunidade interna com 61,1% e a divulgação dos objetivos com 50%, somando 

as resposta discordo e discordo totalmente.  

A participação dos membros da comunidade na tomada de decisão traz maior 

transparência ao processo de gestão. Torna os membros mais participativos, dá aos indivíduos 

maior sensação de pertencimento, o que a médio e longo prazo modificará a cultura 

organizacional e informacional da organização. Obviamente nem todas as questões devem ser 

compartilhadas com a comunidade devido as suas especificidades, como por exemplo, as 
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relacionadas às estratégias, planos e metas, mas outras que visam à melhoria das atividades 

operacionais deveriam sim, serem compartilhadas. 

A divulgação de tais informações são primordiais para organização e seus membros, 

afinal, são os objetivos que guiarão as ações dos indivíduos a fim de atingir as metas as 

estabelecidas. Sem o devido conhecimento de quais são os objetivos os membros internos não 

poderão alinhar suas práticas e colaborar para atingí-los. Tais objetivos devem ser divulgados 

para todos, sem exceção, pois todos, independente de seu nível na organização, contribuem 

para o avanço da organização. Uma estratégia a ser adotada pelo IFRJ poderia ser a realização 

de reuniões periódicas dos gestores com a comunidade interna. 

Sobre as redes de contato ou de colaboração foi indagado se indivíduos se sentem à 

vontade de participar de comunidades de práticas presenciais e/ou virtuais, listas de discussão 

ou outra ferramenta de interação. O Gráfico 41 ilustra os percentuais das repostas, que foram: 

29,6% concordaram, 24,1% não concordaram nem discordaram, 24,1% discordaram, 11,1% 

discordaram totalmente, 5,6% concordaram totalmente e 5,6% não souberam/não se aplica.  
 

Gráfico 41 – Participação da comunidade interna em comunidades de prática 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Esta questão ficou tecnicamente empatada entre o grupo que concorda (35,1%) e o 
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prática virtuais ou presenciais. A interação entre membros da comunidade é fundamental para 

o compartilhamento da informação e do conhecimento, para o estabelecimento de redes e, por 

conseguinte, busca de soluções e produção do conhecimento tanto a nível organizacional 

quanto a acadêmico. 

Sobre o compartilhamento da informação formal perguntou-se se chega a todos com 

facilidade, seja por meio do site institucional e/ou redes sociais. As respostas foram: 31,5% 
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concordaram, 29,6% não concordaram nem discordaram, 13% discordaram totalmente, 11,1% 

discordaram totalmente, 11,1% concordaram totalmente e 3,7% não souberam/não se aplica. 
 

Gráfico 42 –Informação formal x Facilidade de acesso 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Na percepção dos respondentes a informação não chega a todos, uma vez que 59%  

foi a soma dos que discordaram e discordaram totalmente. A informação formal importante 

para a organização e a produção da informação e do conhecimento, mas para que cumpra o 

seu papel deve chegar a todos com a maior facilidade. 

Em relação ao compartilhamento e uso das fontes informais, foram levantadas duas 

questões: a) há trocas de informações com as equipes de outros setores com frequência; b) 

quando você precisa de informações procura primeiro os seus colegas. O Gráfico 43 apresenta 

os percentuais dos itens a) e b). 
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nem discordaram, 24,1% discordaram, 20,4% discordaram totalmente, 16,7% concordaram, 
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Gráfico 43 – Compartilhamento da informação entre equipes e/ou colegas 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

As trocas de informação com membros de outras equipes é fundamental para a 

construção do conhecimento, para integração dos indivíduos e para o conhecimento das 

atividades que são desenvolvidas na organização. Pelas respostas pode-se perceber que há 

poucas iniciativas entre as equipes, sendo que apenas 20,4% (somados concordo e concordo 

totalmente) afirmaram que há trocas com frequência. Embora no item b) as respostas 

demonstram que há o compartilhamento da informação entre os indivíduos.  

Desta forma pode-se dizer que há um clima de confiança entre os membros do IFRJ, 

uma vez que ao necessitarem de informação, recorrem primeiramente aos colegas de trabalho. 

As relações interpessoais devem ser incentivadas nas organizações, pois os colegas de 

trabalho podem ser uma excepcional  fonte de informação para o dia-a-dia. Mas é importante 

que esta percepção possa ser estendida para as equipes também. 

Sobre o papel das bibliotecas no compartilhamento da informação formal e informal 

perguntou-se: a) frequentemente busco informação necessária para o seu trabalho na 

biblioteca (fontes formais); b) frequentemente busco indicações de informação e/ou pessoas 

na biblioteca (fontes informais). O Gráfico 44 mostra estas questões a) e b). 

Para o item a) as respostas foram: 38,9% concordaram, 20,4% concordaram 

totalmente, 18,5% não concordaram nem discordaram, 9,3% discordaram, 9,3% discordaram 

totalmente e 3,7% não souberam/não se aplica. 
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Em relação ao item b) obteve-se as seguintes respostas: 33,3% não concordaram nem 

discordaram, 18,5% não souberam/não se aplica, 16,7% discordaram, 13% discordaram 

totalmente, 13% concordaram e 5,6% concordaram totalmente. 
 

Gráfico 44 – Compartilhamento de informação formal e informal na biblioteca 

 
 Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

  

Embora o percentual de concordância com o uso da biblioteca para busca de fontes 

formais tenha sido a maioria, 59,3%, ainda há um percentual relativamente alto de não 

concordância nem discordância, com 18,5%. Em relação às fontes informais pode-se dizer 

que não houve uma percepção que prevalecesse, ainda que o maior percentual de respostas 

tenha sido não concordo nem discordo (33,3%). 

 Tradicionalmente a biblioteca é conhecida pela disponibilização e busca de fontes 

formais, embora hoje sofra com a concorrência da Internet, que disponibiliza inúmeras fontes 

de informação gratuitamente e com apenas alguns cliques. No entanto, é possível a 

implantação de serviços voltados para disseminação das fontes informais na instituição, pois é 

um setor por onde passam praticamente todos os membros da organização, no qual o 

bibliotecário pode se relacionar com o maior número de pessoas e estabelecer conexões. 

Acerca do uso das mídias e redes sociais foi perguntado: a) se os membros da 

comunidade interna as utilizam com frequência para o compartilhamento da informação; b) se 

os membros utilizam com frequência as mídias e redes sociais para buscar informação.  
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Os percentuais sobre o uso para o compartilhamento foram: 37% concordaram 

totalmente, 37% concordaram, 11,1% não concordaram nem discordaram e 9,3% discordaram 

totalmente. 

Para a utilização para a busca as respostas foram: 42,6% concordaram totalmente, 

31,5% concordaram, 11,1% não concordaram nem discordaram, 9,3 discordaram e 5,6 

discordaram totalmente. 
 

Gráfico 45 – Mídias e redes sociais: compartilhamento e busca de informação 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

As duas questões tiveram um alto percentual de concordância (cada uma com mais 

de 70%) em relação ao uso das mídias e redes sociais para o compartilhamento e busca da 

informação. Nesse sentido a comunidade interna parece fazer um uso frequente e assim 

contribuindo para a circulação da informação. 

Ao serem indagados sobre quais ferramentas e mídias socias disponibilizadas pelo 

IFRJ na internet utilizam, destacam-se o e-mail, com 72,2% e o Facebook, com 53,7%. O 

Gráfico 46 ilustra as mídias sociais e ferramentas virtuais que a comunidade mais utiliza. 
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Gráfico 46 – Mídias sociais e ferramentas virtuais disponibilizadas pelo IFRJ 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
 

As mídias e redes sociais por seu dinamismo podem ser utilizadas para o 

compartilhamento da informação e do conhecimento em ambientes organizacionais e 

educacionais. A interação constante que proporcionam podem contribuir para a mudança do 

comportamento informacional e organizacional, uma vez que aproximam os indivíduos, 

mesmo que virtualmente e  que pode ser transferido para as relações face-a-face.  

 

6.2.5 Orientação ao desempenho e à inovação (comunidade interna) 

 

Buscou-se verificar qual a percepção da comunidade do IFRJ sobre a cultura de 

orientação ao desempenho e à inovação e como os indivíduos atuam em relação a esta 

questão. O quadro 14 mostra como foi estruturado o critério com suas variáveis e assertivas. 
 

Quadro 14 – Orientação ao desempenho e à inovação: variáveis (comunidade interna) 

Critério Variáveis Perguntas 

 

Orientação ao 

desempenho e à 

inovação 

Práticas de gestão voltadas para a inovação  27 

A biblioteca como fomentadora da inovação 28 

Compartilhamento da informação  29 e 30 

Uso da TI como suporte à inovação  31 e 32 
FONTE: Elaborado pela autora 
 

Sobre as práticas de gestão voltadas para a inovação, foi perguntado se as novas 

ideias são acolhidas com facilidade pelos gestores. As respostas foram: 35,2% não 

concordaram nem discordaram, 31,5% discordaram, 13% discordaram totalmente, 9,3% 

concordaram, 7,4% não souberam/não se aplica e 3,7% concordaram totalmente. 
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Gráfico 47 – Acolhimento das novas ideias  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

As respostas mostram que, aparentemente, as novas ideias não vem sendo 

estimuladas ou bem aceitas no IFRJ, desestimulando assim,  a colaboração e a inovação, o 

que não é recomendável, em especial por se tratar de uma instituição de ensino. 

Sobre o papel da biblioteca, foi perguntado a comunidade se a biblioteca contribui 

para o processo de inovação do ensino/aprendizagem. As respostas foram: 31,5% 

concordaram, 22,2% concordaram totalmente, 20,4% não concordaram nem discordaram, 

9,3% não souberam/não se aplica, 9,3% discordaram e 7,4% discordaram totalmente. 
 

Gráfico 48 – Contribuição da biblioteca para a inovação do ensino/aprendizagem 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

De acordo com a percepção da comunidade interna, a biblioteca tem cumprido esse 

papel, tendo vista que 53,7% (concordo + concordo totalmente) afirmaram que o setor 

contribui para a inovação do ensino/aprendizagem. Mas é preciso incrementar mais práticas 

com o propósito de melhorar a visão da comunidade em relação ao papel desempenhado. 
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A biblioteca pode complementar o ensino/aprendizagem, fazendo parte do processo 

educacional e se integrar projeto político pedagógico de ensino, de modo a facilitar a 

aprendizagem. Como um instrumento de apoio a esse processo, a questão da inovação deve 

estar alinhada com a política e diretrizes da instituição, de modo a contribuir efetivamente 

para o processo de inovação.  

Quanto ao acesso à informação levantou-se as seguintes questões: a) a comunidade 

interna tem conhecimento de quais informações podem ou não serem divulgadas; b) você tem 

conhecimento da classificação das informações quanto ao nível de acesso. No Gráfico 49 

estão ilustradas as duas questões. 

Para o item a) as respostas foram: 33,3% não concordaram nem discordaram, 29,6% 

concordaram, 11,1% concordaram totalmente, 9,3% discordaram totalmente, 9,3% não 

souberam/não se aplica e 7,4% discordaram. 
 

Para o item b) as respostas foram: 27,8% não concordaram nem discordaram, 27,8% 

discordaram, 22,2% não souberam/não se aplica, 9,3% discordaram totalmente, 7,4% 

concordaram e 5,6% concordaram totalmente. 
 

Gráfico 49 – Compartilhamento da informação 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

As duas questões estão relacionadas e devem ser pautadas pela política de acesso à 

acesso a informação, pelas respostas obtidas na questão a), parece que a divulgação é  

conforme a visão dos indivíduos. Já na questão b) a maioria dos respondentes afirma que 
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discordam quanto à existência de classificação do nível de acesso à informação e outro 

percentual considerável diz não saber.  

Para que de fato haja práticas pautadas na LAI e que a informação seja acessada 

devidamente, verifica-se a necessidade de uma política de acesso à informação do Instituto e 

que esta seja divulgada amplamente. 

No que diz respeito ao uso da TI levantou-se duas questões: a) se IFRJ utiliza com 

frequência as tecnologias de informação para o desenvolvimento de novos serviços e 

produtos; b) se as bibliotecas utilizam a TI para oferta de novos produtos e serviços 

Sobre a frequência do uso das TI as respostas em percentuais foram: 44,4% não 

concordaram nem discordaram, 18,5% discordaram, 11,1% discordaram totalmente, 11,1% 

concordaram, 9,3% concordaram totalmente e 5,6% não souberam/não se aplica. 

Em relação ao uso que as bibliotecas fazem da TI as respostas foram: 42,6% não 

concordaram nem discordaram, 14,8% não souberam/não se aplica, 13% discordaram 

totalmente, 11,1% discordaram, 11,1% concordaram totalmente e 7,4% concordaram 

 

Gráfico 50 – A TI no suporte à inovação 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Com base nos resultados das duas questões, pode-se inferir que, de acordo com os 

respondentes,  a TI no IFRJ não está sendo amplamente explorada para  o desenvolvimento de 

produtos e serviços. Em relação as bibliotecas percebe-se que há uma indiferença ou 

desconhecimento em relação ao usos da TI, o que pode significar que não há atuação 

significativa das bibliotecas na oferta de nosso produtos e serviços. 
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6.2.6 Gestão da informação (comunidade interna) 

 

Buscou-se verificar qual a percepção dos membros em relação à gestão da 

informação, sob o ponto de vista dos usuários do sistema. As questões foram organizadas 

conforme mostra o quadro 15. 
 

Quadro 15 – Gestão da Informação: variáveis e assertivas (comunidade interna) 

Critério Variáveis Perguntas 

 

Gestão da Informação 

Gestão da informação   33, 34 e 35 

Papel da biblioteca  36, 37 e 38  
FONTE: Elaborado pela autora 

 

Perguntou-se sobre a periodicidade com que as informações são atualizadas. As 

respostas foram: 27,8% concordaram, 25,9% não concordaram nem discordaram, 22,2% 

discordaram, 9,3% concordaram totalmente, 7,4% discordaram totalmente e 7,4% não 

souberam/não se aplica. 

Gráfico 51 – Atualização das informações: frequência  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Em relação à organização e acesso à informação perguntou-se: a) as informações são 

organizadas de modo a facilitar o seu acesso; b) as informações úteis são facilmente 

encontradas. O Gráfico 52 ilustra as duas questões. 

Para o item a) as respostas foram: 31,5% não concordaram nem discordaram, 24,1% 

discordaram, 14,8% discordaram totalmente, 14,8% concordaram, 9,3% concordaram 

totalmente e 5,6% não souberam/não se aplica. 
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As respostas obtidas para o item b) foram: 29,6% não concordaram nem 

discordaram, 24,1% discordaram, 16,7% discordaram totalmente, 14,8% concordaram, 9,3% 

concordaram totalmente e 5,6% não souberam/não se aplica. 
 

Gráfico 52 – Organização e acesso à informação 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Com base nos resultados dos dois itens, pode-se perceber alguns problemas, a 

observar: a maioria dos respondentes afirmam que a atualização da informação com 

periodicidade, embora não haja uma diferença grande para as demais repostas; a organização 

da informação não está disposta de forma a facilitar o acesso; e as informações úteis não são 

facilmente encontradas.  

A importância da gestão da informação para as organizações é incontestável. No 

entanto, é preciso que a GI seja eficiente e eficaz, que seja implantada em todos os setores a 

fim de melhorar os fluxos informacionais na organização e que facilite a recuperação da 

informação. A GI deve ser vista como um recurso estratégico e deve ser focada nos objetivos 

da organização. 

Na questão que procurou identificar se a biblioteca dispõe de variadas fontes formais 

de informação, e segundo a maioria dos respondentes a biblioteca possui sim, embora alguns 

discordem: 25,9% concordaram totalmente, 25,9% concordaram, 20,4% não concordaram 

nem discordaram, 13% discordaram totalmente, 9,3% discordaram e 5,6 não souberam/não se 

aplica. 
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Gráfico 53  – Disponibilização de fontes formais na biblioteca 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Procurou-se saber sobre a disseminação de fontes formais e informais na biblioteca: 

a) a biblioteca frequentemente sabe indicar onde encontrar as fontes formais de informação; 

b) a biblioteca frequentemente sabe indicar onde encontrar as fontes informais de informação.  

Para o item a) as respostas foram: 29,6% não concordaram nem discordaram, 24,1% 

discordo, 16,7% discordaram totalmente, 14,8% concordaram, 9,3% concordaram totalmente 

e 5,6% não souberam/não se aplica. O Gráfico 54, item a) ilustra as respostas. 

As respostas para o item b) foram: 37% não concordaram nem discordaram, 20,4% 

concordaram, 14,8% discordaram, 11,1% não souberam/não se aplica, 9,3% concordaram 

totalmente e 7,4% discordaram totalmente. O Gráfico 54 item b) ilustra esta questão. 
  

Gráfico 54 – Disseminação de fontes formais e informais na biblioteca 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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A percepção da comunidade interna em relação ao papel da biblioteca no que tange à 

disseminação de fontes formais foi positivo, apresentando a concordância da maioria dos 

respondentes 53,7% (concordo + concordo totalmente). Já em relação às fontes informais o 

maior percentual foi não concordo nem discordo, pode-se perceber que a biblioteca não vem 

desempenhando tal função.  

 

6.2.7 Gestão de sistemas de informação (comunidade interna) 

 

No critério gestão de sistemas de informação voltado para comunidade interna 

buscou-se verificar a percepção dos membros enquanto usuários dos sistemas utilizados pelo 

IFRJ. A organização do critério está como mostra o quadro 16. 
  

Quadro 16 – Gestão de Sistemas de Informação: variáveis e assertivas (comunidade interna) 

Critério Variáveis Assertivas 

 

Gestão de Sistemas de 

Informação 

Nível de confiança nas TIC   39 

Informatização dos processos 40 

Uso da TI para suporte aos processos 

organizacionais  

41 e 42 

Gestão de sistemas de informação 43 
FONTE: Elaborado pela autora 

 

Foi indagado sobre o nível de confiança da comunidade interna em relação às TIC 

utilizadas pelo IFRJ. As respostas para esta questão foram: 35,2% não concordaram nem 

discordaram, 29,6% concordaram, 11,1% discordaram totalmente, 9,3% discordaram, 9,3% 

concordaram totalmente e 5,6% não souberam/não se aplica.  
 

Gráfico 55 – Nível de confiança nas TIC utilizadas pelo IFRJ  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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Para esta questão existe percepção de apenas parte  dos participantes (38,9%, se 

somados os que concordam e concordam totalmente) é de que há confiança em relação às 

ferramentas de TIC utilizadas pelo IFRJ. Tal fato requer uma análise das ferramentas 

utilizadas, além de outros aspectos ligados à confiabilidade de um sistema, como por 

exemplo: a operabilidade do sistema, reputação, vulnerabilidade, satisfação do usuário, 

capacidade e qualidade do sistema, conformidade com normas internacionais, usabilidade, 

dentre outras.  

Sobre a informatização dos processos, foi perguntado aos membros da comunidade 

se ela auxilia na recuperação da informação. Para esta questão a percepção da comunidade é 

bem positiva como mostram os dados a seguir: 46,3% concordaram, 22,2% concordaram 

totalmente, 11,1% discordaram totalmente, 9,3% não concordaram nem discordaram e 3,7% 

não souberam/não se aplica. 
 

Gráfico 56 – Papel da informatização dos processos na recuperação da informação 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

A comunidade interna do Instituto reconhece, 68,5% (concordo + concordo 

totalmente), a importância da informatização para uma recuperação eficiente. Mas é 

importante observar também que somente a informatização não garante uma boa recuperação, 

deve-se atentar para a questão do tratamento da informação, que em conjunto com a 

informatização incrementará o processo de recuperação. 

Indagou-se três questões sobre a facilidade no uso das ferramentas de gestão da 

informação utilizadas pelo Instituto: a) há helpdesk para auxiliar no uso das ferramentas de 

GI; b) as ferramentas de GI utilizadas pelo Instituto são intuitivas; c) o IFRJ provê 

treinamentos a fim de melhorar o uso dos sistemas de informação. O Gráfico 58 ilustra os três 

itens. 
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Sobre a existência de helpdesk as respostas foram: 35,2% não concordaram nem 

discordaram, 25,9% discordaram totalmente, 18,5% discordaram, 11,1% não souberam/não se 

aplica, 7,4% concordaram e 1,9% concordaram totalmente. 

Em relação à facilidade na utilização das ferramentas, a percepção foi: 31,5% não 

concordaram nem discordaram, 27,8% discordaram, 20,4% concordaram, 11,1% não 

souberam/não se aplica e 9,3% discordaram totalmente. 

Para questão das ferramentas serem intuitivas as respostas foram: 35,2% discordaram 

totalmente, 29,6% não concordaram nem discordaram, 18,5% discordaram, 7,4% não 

souberam/não se aplica, 7,4% concordaram e 1,9% concordaram totalmente.   
 

Gráfico 57 – Facilidade no uso das ferramentas de gestão da informação 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

De modo geral, como pode-se observar que a percepção da comunidade interna em 

relação à facilidade no uso das ferramentas de GI não foi positiva. Houve um grande 

percentual de não concordo e nem discordo, e discordo e discordo totalmente.  

Um dos requisitos para um sistema de informação ser reconhecido pela qualidade é a 

questão da facilidade do uso, ou seja, deve ser intuitivo. Além disso, é necessário que tenha 

um helpdesk para auxiliar nas dúvidas que possam ocorrer durante o uso da ferramenta. Para 

que, de fato, os sistemas de informação sejam um recurso relevante para a organização, ele 

deve ser amplamente utilizado. O uso do sistema está diretamente relacionado à facilidade 

que o usuário tem em operá-lo. Nesse sentido o treinamento também é um recurso importante 
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para que os usuários estejam aptos a utilizar todos os recursos disponíveis e da melhor forma 

possível. 

 

6.3  VISÃO COMPARATIVA DA PERCEPÇÃO DOS GESTORES E DA COMUNIDADE 
INTERNA DO IFRJ 

 
 

Nesta subseção será apresentada uma análise comparativa dos resultados das 

entrevistas com os gestores e o questionário aplicado à comunidade interna do IFRJ. Nem 

todas as variáveis e questões foram comuns aos dois grupos, desta maneira serão comentadas 

apenas as questões comuns. 

 

A) Critério: Cultura organizacional e informacional 

 

Umas das questões comuns aos dois grupos foi o incentivo à participação de toda a 

comunidade interna do IFRJ em eventos externos. Nesta questão os gestores tiveram uma 

percepção mais positiva em relação à ação do Instituto, mas que a comunidade não entende da 

mesma forma. Enquanto 60% dos gestores afirmam que há um incentivo, apenas 33,4% da 

comunidade interna compactua com a mesma percepção. Ainda houve um grande percentual 

que não concordaram e nem discordaram da ação. 

Aqui pode-se perceber que não há um alinhamento entre o que é percebido pela 

gestão e o que a comunidade percebe. Na entrevista, um dos gestores afirmou que há muita 

burocracia para a participação em eventos. Para melhorar essa percepção, é aconselhável o 

estabelecimento de políticas formalizadas, que sejam divulgadas para toda a comunidade e 

que garantam a participação de um maior número de pessoas. Afinal, a participação em 

eventos é uma excelente forma de troca de informação e conhecimento, assim como para o 

estabelecimento de redes de contato. 

Outra questão comum aos dois grupos foi o incentivo ao desenvolvimento da 

competência informacional. Ambos os grupos tiveram uma percepção negativa em relação à 

esta prática, pode-se entender, a partir dos resultados, que o IFRJ não estimula a comunidade 

interna no desenvolvimento de suas competências em informação.  

Como já foi abordado, o desenvolvimento dessa competência é fundamental para a 

produção do conhecimento, indivíduos com baixa competência informacional, possivelmente  

terão dificuldades em identificar as fontes de qualidade e transformar informação em 
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conhecimento. A capacidade do indivíduo lidar com a informação e o seu ciclo é fundamental 

para qualquer ambiente organizacional. 

Para a solução de tal questão, cabe à equipe de bibliotecários atuar em prol do 

desenvolvimento da competência em informação, desenvolvendo projetos nas bibliotecas que 

auxiliem nesta capacitação, estabelecer parcerias com docentes da área de Letras e 

Linguística, a fim de contribuir para a mudança deste cenário. Corroborando com esta 

premissa, Campello (2003, p. 30) observa: 
Uma das funções do bibliotecário seria a de professor, encarregado de ensinar não 
apenas as habilidades que vinha tradicionalmente ensinando (localizar e recuperar 
informação), mas também envolvido no desenvolvimento de habilidades de pensar 
criticamente, ler, ouvir e ver, enfim ensinando a aprender a aprender. 

 

A melhoria contínua também foi uma questão comum aos dois grupos. De acordo 

com os resultados há uma visão divergente entre o grupo de gestores e a comunidade interna, 

sendo que: os gestores, em sua maioria (60%), declararam haver uma preocupação com a 

melhoria contínua no IFRJ, em contrapartida, a percepção da maioria dos respondentes (50%) 

da comunidade interna diz que não há esta preocupação. 

Mais uma vez a percepção dos gestores não é traduzida no sentimento da 

comunidade interna, talvez a política não esteja tão clara para todos, talvez seja necessário 

que a alta gestão se aproxime mais da comunidade, estabelecendo um canal direto de 

comunicação com os docentes, discentes e técnicos-administrativos dos campi.  

A melhoria contínua não é mais uma preocupação somente do setor privado, é uma 

questão que chegou ao setor público e deve ser uma meta das instituições de ensino do país, 

de modo a aperfeiçoarem a sua gestão e, em uma instância, a melhoria do processo de ensino. 

A última questão comum deste critério foi a respeito do incentivo à troca de 

informação e conhecimento entre docentes e discentes. A partir dos resultados dos dois 

grupos, ficou claro que há um incentivo às trocas para além do ambiente da sala de aula. Na 

percepção de 100% dos gestores há a prática, enquanto 53,7% dos demais respondentes 

afirmaram que sim. Para alinhar essas visões pode-se utilizar estratégias que ampliem a troca 

de informação, como por exemplo, a utilização de ambientes virtuais, mídias sociais, 

construção de espaço de convivência no qual os discentes possam circular livremente e 

compartilhá-lo com os docentes. 
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B) Critério: Consciência informacional 

 

Uma das questões comuns aos dois grupos neste critério foi a sensação de conforto e 

recompensa que os indivíduos sentem ao compartilhar informação. Pode-se notar que embora 

ambos os grupos possuem uma percepção positiva em relação à esta questão, os gestores têm 

uma percepção um pouco mais apurada nesse sentido e houve um menor percentual de 

discordantes. As condições para essa percepção positiva devem ser estendidas à comunidade 

interna em geral, a fim de criar um clima organizacional e informacional propício para o 

compartilhamento da informação, sem que os indivíduos se sintam obrigados a compartilhar. 

Em relação ao papel das bibliotecas no compartilhamento da informação e do 

conhecimento os dois grupos também tiveram uma percepção positiva. Pode-se perceber que 

a cultura informacional e a consciência informacional partilhadas pelos membros do IFRJ 

sobre o papel das bibliotecas é voltada para o compartilhamento da informação e tendo o setor 

como um dos fomentadores da prática.   

Quanto às fontes de informação, na variável compartilhamento de informação, foi 

perguntado aos participantes da pesquisa se consideram a informação formal mais importante 

que a informação informal. O grupo de gestores, em sua maioria, afirmou que não, 

considerando, portanto, a informação informal importante, já a comunidade teve uma 

percepção mais diversificada, parte dos respondentes entendem a informação formal é mais 

importante, outra parte acredita que a informal é mais importante e outra parte do grupo não 

tem opinião formada. 

Como já foi discutido, ambos os tipos de fontes são importantes para a organização.. 

Por sua vez, as fontes de informação informais apresentam algumas desvantagens, pois não 

podem ser tratadas e sequer armazenadas em um sistema, além de não poderem ser utilizadas 

como fontes comprobatórias, mas no processo gerencial elas podem ser cruciais ao subsidiar a 

tomada de decisão dos gestores, ou ainda, contribuir para o avanço de pesquisas em 

instituições de ensino e pesquisa. 

 

C) Critério: Orientação ao desempenho e à inovação  

 

A questão comum deste critério aos dois grupos foi sobre o papel da biblioteca no 

processo de inovação do ensino/aprendizagem no IFRJ. Segundo os gestores a biblioteca não 

tem contribuído na fomentação  da inovação, embora tenha um grande potencial, já a 

comunidade interna tem uma percepção mais positiva em relação à atuação das bibliotecas, 
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um pouco mais da metade (53,7%) acreditam que as bibliotecas têm sim contribuído o 

processo. 

Mais uma vez percebe-se que há um desalinhamento entre as percepções dos 

gestores e a percepção da comunidade interna. A gestão deve ser mais próxima e estabelecer 

um diálogo direto com a comunidade interna, com o propósito de minimizar diferentes 

percepções e ter uma cultura o mais homogênea possível e que todos os artefatos culturais 

sejam compartilhados entre os membros do IFRJ. 

 

D) Critério: Gestão da informação 

 

A questão da política de segurança da informação foi comum aos dois grupos. Em 

relação aos gestores foi questionada a existência de uma política e para a comunidade 

instituição e  se a informação pessoal é protegida. Para a maioria dos gestores não há uma 

política formal estabelecida e na visão da comunidade interna há a proteção das informações 

pessoais.  

Independente da área de atuação da organização, é fundamental que se tenha claro e 

disponível para todos as questões sobre a política de proteção de informações pessoais regras 

que protegem o tratamento das informações pessoais, conscientização da comunidade interna 

sobre as questões de ética e política de tratamento das informações para a organização. 

Somente assim, a organização transmitirá maior segurança e aumentará a sua credibilidade 

junto aos membros da organização. Vale ressaltar que, a garantia total segurança é impossível 

de se alcançar hoje em dia, mas é primordial que as organizações busquem o estabelecimento 

dessas políticas. 
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

As organizações são frutos dos  indivíduos, que nela interagem e compartilham, na 

maioria das vezes, das mesmas crenças, valores, ritos, códigos de ética e moral. Dessa 

interação e compartilhamento resultam os princípios que nortearão a gestão e políticas 

adotadas pelas organizações. A partir da revisão de literatura pode-se constatar a importância 

da cultura organizacional e informacional nas organizações, pois é o alicerce de suas práticas 

e ações, e irão determinar como a organização irá se comportar frente aos desafios. Ela 

influenciará a forma institucionalizada de agir da organização.  

Nesse sentido, a cultura organizacional e informacional de uma organização pode ser 

orientada ou não para a construção e uso do conhecimento. Como foi visto, para que as 

organizações tenham essa orientação, faz-se necessário que a cultura organizacional e 

informacional seja positiva em relação ao comportamento e uso da informação. Para que 

sejam organizações que aprendem, as organizações precisam adotar práticas e 

comportamentos que fomentem a circulação da informação e do conhecimento, de modo que 

cheguem a todos os membros da organização. 

No que tange à cultura organizacional e informacional do IFRJ, o estudo permitiu 

perceber que existem vários aspectos positivos e alguns negativos em relação ao 

compartilhamento da informação e do conhecimento.  

Para minimizar os problemas é importante aproximar mais os campi, estabelecer 

canais e meios de comunicação entre a alta gestão e a comunidade interna para que a sensação 

de pertencimento ao Instituto seja de fato compartilhada e praticada. A instituição precisa se 

ver e comportar como uma unidade. Esta questão é fundamental e determinante para outros 

aspectos que foram levantados ao longo da pesquisa e pode-se dizer que compromete o 

comportamento dos membros internos em relação à produção e uso da informação e do 

conhecimento como um todo. 

O aspecto consciência informacional é referente ao grau de valor ou compreensão do 

valor que indivíduo tem sobre a informação no ambiente organizacional para o 

desenvolvimento de suas atividades. Quando a consciência informacional é positiva, a 

informação é valorizada por todos e seu fluxo, consequentemente, é melhor, sendo 

compartilhada facilmente.   

Em relação a este aspecto, tanto os gestores quanto a comunidade interna têm um 

bom nível de consciência informacional, indicando que a informação é considerada 

importante para todos, especialmente pelos membros da comunidade interna. Em relação aos 
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gestores houve algumas questões que não foram positivas, mas de modo geral, a consciência 

informacional tem uma orientação voltada para o compartilhamento e uso da informação e do 

conhecimento. 

Para incrementar o nível de consciência informacional dos membros do IFRJ em 

relação à informação, sugere-se que façam uso de mais as ferramentas de compartilhamento 

da informação formal e informal, que a equipe de bibliotecários aja como instrumento 

fomentadores da circulação da informação, que promova ações e práticas, de modo a auxiliar 

os membros a perceberem os benefícios do compartilhamento e uso da informação, tanto a 

nível organizacional, quanto pessoal e acadêmico. 

A comunicação organizacional, sem dúvidas, é um fator determinante para a 

circulação da informação e conhecimento dentro de uma organização, pois diz respeito à 

interação dos indivíduos. Uma comunicação eficiente proporciona à organização bons fluxos 

informacionais (vertical e horizontalmente), clareza e confiabilidade na informação, auxilia na 

tomada de decisão e, sobretudo, torna a organização mais integrada.  

Além disso, uma melhor comunicação no âmbito das organizações favorece o 

estabelecimento das redes de compartilhamento e colaboração entre os indivíduos. As redes 

de compartilhamento e colaboração são fundamentais, visto que estimulam  a interação.  

Cabe à organização fomentar a formação de redes tanto as formais quanto as 

informais, por meio de ações voltadas para a interação e integração. Muitas vezes o indivíduo 

tende a se relacionar apenas com os indivíduos que estão no mesmo círculo de atividade, por 

questões de proximidade, mas é necessário que haja a interação com o maior número de 

indivíduos e das mais variadas origens, seja de forma presencial ou virtual. As redes, como já 

foi visto, favorecem a circulação da informação informal, e em última instância, a produção 

do conhecimento. 

Neste aspecto a percepção em relação à comunicação e ao estabelecimento de redes 

de compartilhamento de informação e conhecimento no IFRJ teve alguns pontos positivos e 

outros negativos, que necessitam uma reavaliação das práticas existentes e implementação de 

novas práticas, para que de fato contribuam para a produção, o compartilhamento e o uso da 

informação e do conhecimento. 

Uma sugestão para a melhoria da comunicação é a promoção de clima favorável a 

formação de comunidades de prática virtuais ou presenciais. As comunidades de prática, 

como já discutido, são instrumentos valiosos para a aprendizagem organizacional e para os 

meios acadêmicos também, pois a aprendizagem se dá em meio coletivo, onde vários 

indivíduos podem colaborar para a construção do conhecimento. 
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Sugere-se que sejam revistas as práticas de comunicação, em especial, aquelas 

voltadas para a comunicação formal, tendo em vista que um dos pontos fracos foi o acesso à 

informação formal. Para esta questão da informação formal foi sugerida por um respondente a 

implantação de um repositório institucional, que reuniria toda a produção organizacional e 

acadêmica do IFRJ. Além de solucionar a questão da dispersão da informação e do seu 

acesso, traria maior visibilidade à produção institucional como também contribuiria para o 

movimento do acesso aberto. 

Um dos pontos fracos verificados a partir da análise de dados, foi o aspecto da 

orientação ao desempenho e à inovação. Pode-se perceber que os processo não são pensados 

com vistas ao desempenho e orientados à inovação,  conforme prega a gestão do 

conhecimento, pelo menos na  percepção dos gestores e da comunidade interna. Há 

necessidade de ambiente favorável descontraído, com liberdade e espaço (virtual ou não) para 

encontros, trocas de opinião, compartilhamento de informações, de forma a estimular a 

produção do conhecimento. 

A gestão da informação é recurso estratégico para as organizações, uma vez que a GI 

garante a toda a gestão do ciclo da informação, respeitando o fluxo da informação de cada 

organização. Para tanto é necessário que a GI tenha como apoio de suas práticas as políticas 

institucionais, de modo que se baseie na missão e objetivo da organização e possa de fato 

contribuir para a produção, compartilhamento e uso da informação e do conhecimento.  

A GI no IFRJ apresentou alguns pontos críticos e que devem ser sanados, uma vez 

que a informação não é devidamente tratada e disponibilizada. Para uma gestão da informação 

eficiente, todos os processos do fluxo informacional, da geração ao uso, devem ser 

identificados e monitorados. A questão da recuperação necessita ser pensada cuidadosamente 

e as necessidades dos usuários da informação devem ser estudadas. 

Outro aspecto observado foi a gestão de sistemas de informação. Para um sistema de 

gestão de informação ser considerado eficiente, a interação  entre homem e máquina deve ser 

harmônica, um deve ser a extensão do outro. Pensar que somente as TIC irão solucionar os 

problemas é um grande erro, o fator humano é fundamental para o sucesso da implantação e 

do uso do sistema. 

Este aspecto também mostrou-se crítico na visão dos gestores e da comunidade 

interna, e um dos aspectos apontados é a ausência ou desconhecimento das políticas de 

implantação e uso dos sistemas de informação.  

Por fim, não menos importante, o aspecto que originou a proposta desta dissertação, 

é o papel das bibliotecas do IFRJ e a atuação do bibliotecário na instituição. Observou-se que 
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as bibliotecas do IFRJ cumprem o papel tradicional em uma instituição de ensino, que é o 

apoio ao ensino e pesquisa, por meio da disponibilização de informação formal no ambiente 

da biblioteca. Mas nota-se que ainda há algumas lacunas que devem ser preenchidas e que os 

bibliotecários podem e devem se adentrar nesse cenário.  

A contribuição da biblioteca e dos bibliotecários pode e deve ir além do suporte ao 

ensino por meio da oferta do acesso à literatura. Foram mostrados, ao longo do estudo, alguns 

exemplos de práticas em GC desempenhadas por bibliotecários e aplicadas em bibliotecas que 

podem ser adotadas no IFRJ. O bibliotecário por meio de sua expertise em tratamento da 

informação, pode apoiar e fomentar as práticas de GC na instituição, práticas estas que vão 

além dos limites da biblioteca, mas que podem contribuir para a produção do conhecimento 

no IFRJ. O campo de atuação do profissional bibliotecário deve ser ampliado, voltando-se 

também para GC. 

Tradicionalmente a biblioteca não trabalha com a informação informal, como já foi 

abordado, as práticas de criar diretórios ou guias para os “quem sabe o quê, quem pesquisa o 

quê” – como recomenda a gestão do conhecimento, ainda estão no início, pelo menos em 

âmbito nacional.  

Como ainda é uma prática nova para as bibliotecas, talvez nem todos os membros da 

comunidade interna saibam que o setor pode desempenhar tal função, daí o alto percentual de 

respostas de quem não concordou nem discordou com a atuação da biblioteca na promoção de 

práticas de GC. Apesar disso, as bibliotecas são ambientes favoráveis para o desenvolvimento 

de práticas em gestão do conhecimento que incluem a informação informal.  

Por fim, como desdobramentos deste estudo para futuras pesquisas, a fim de avançar 

e contribuir para a utilização de práticas da gestão do conhecimento aplicadas às bibliotecas, 

sugere-se:  

a) a formação e atuação do profissional bibliotecário voltados para práticas de 

gestão do conhecimento – faz-se necessário estudos voltados para a formação 

do profissional, verificando se este está preparado para desempenhar 

atividades com foco na promoção e construção do conhecimento; 

b) estabelecimento de modelo de gestão de conhecimento voltado para 

bibliotecas de instituições técnico-acadêmicas – a Rede Federal de Educação 

Técnica e Profissional é uma das que mais cresce no país nos últimos anos, 

tendo pelo menos um instituto em cada estado brasileiro, é importante que se 

crie modelos de gestão adequados para essas bibliotecas, de modo que 
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contribuem efetivamente para a construção do conhecimento em suas 

instituições. 

 

O ambiente das bibliotecas pode se transformar em elemento facilitador para a troca 

de experiências, contribuindo para a produção de conhecimento, deixando de ser um ambiente 

estático, com regras muito rígidas, passando a ser um ambiente mais prazeroso e dinâmico, 

aonde os membros da comunidade interna vão em busca da informação informal também, e 

que a biblioteca esteja apta para apoiar a aprendizagem acadêmica e organizacional. E ao 

profissional bibliotecário, cabe transformar a sua atuação, fazendo uso de novas práticas com 

foco na gestão do conhecimento, tornando-se  um promotor da interação e compartilhamento 

da informação e do conhecimento. 

A biblioteca unindo as práticas de GI e GC poderá desempenhar uma função 

estratégica nas organizações e contribuir plenamente para construção e uso do conhecimento. 
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APÊNDICE A –Entrevista aos gestores de Campi e de Bibliotecas do IFRJ 
	  

 
Cultura Organizacional e Informacional no IFRJ 

 
Esta entrevista visa identificar práticas de gestão do conhecimento, compartilhamento e produção da informação 
e do conhecimento por discentes, docentes e técnicos-administrativos no IFRJ. Além do papel do biblioteca 
como ambiente que fomenta tais práticas.  
O levantamento de dados faz parte da pesquisa acadêmica de Cristiane da Cunha Teixeira,  sob o título “A 
Cultura Organizacional e Informacional em Ambientes Técnico-Acadêmicos”, vinculada ao Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Informação (Mestrado) da Universidade Federal Fluminense, sob orientação da Profa. 
Dra. Regina de Barros Cianconi. 
 
Observamos que os dados não serão individualizados e que os respondentes não serão identificados. 
 
 
PERFIL DO ENTREVISTADO 

 

1. Cargo  

1.1 (   ) Docente   1.2 (   ) Bibliotecário 1.3 (   ) Técnico-administrativo 1.4 (   ) Assistente em Administração 

1.5 (   ) Outros. Especificar: ____________________________ . 

2. Formação em: _______________________________ . 

3. Nível 

3.1 (   ) Graduação  3.2 (   ) Especialização  3.3 (   ) Mestrado  3.4 (   ) Doutorado   

3.5 (   ) Pós-Doutorado 

4. Há quanto tempo trabalha no IFRJ?  _____________ anos. 

5. Há quanto tempo está na função de gestor(a)? ______________ anos. 
 

 

 
 
A) CULTURA ORGANIZACIONAL E INFORMACIONAL 

 

 
Assertivas 5 4 3 2 1 0 

1 A instituição dá importância ao planejamento e opera baseada em planos 

(estratégicos, de acordo com as diretrizes do MEC) 

      

2 A cultura da gestão e de tomada de decisão do IFRJ é com base na 

informação e no conhecimento 

      

Instruções 
A entrevista é composta de por questões abertas e fechadas. No caso das questões fechadas, assinale para cada 
assertiva a opção que melhor corresponde ao que você percebe em relação ao Instituto Federal do Rio de Janeiro, 
conforme a escala indicada abaixo: 
 
1 Discordo totalmente; 2 Discordo; 3 Não concordo nem discordo; 4 Concordo; 5 Concordo totalmente; 0 
Não sei/Não se aplica 

1 Discordo totalmente; 2 Discordo; 3 Não concordo nem discordo; 4 Concordo; 5 Concordo 
totalmente; 0 Não sei/Não se aplica 
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3 A informação  é vista como um recurso estratégico, assim como as 

pessoas e tecnologia 

      

4 O IFRJ possui um plano de capacitação para os servidores       

5 O IFRJ estimula a comunidade a participar de eventos externos       

6 A biblioteca participa do planejamento dos cursos       

7 A melhoria contínua é uma prioridade       

8 O IFRJ busca estimular a comunidade no desenvolvimento de 

competências informacionais 

      

 
9. Independente da sala de aula, como o IFRJ incentiva a troca de informação e conhecimento entre o corpo 
docente e discente? 
 

 
 
 
 

 
 
B) CONSCIÊNCIA INFORMACIONAL 

 
Assertivas 5 4 3 2 1 0 

10 Na tomada de decisão os setores/equipes afetadas são envolvidas       

11 Há no IFRJ clima de confiança que favorece o compartilhamento da 

informação e do conhecimento 

      

12 Entendo que a informação e o conhecimento compartilhado contribuem 

para o produção do conhecimento no IFRJ 

      

13  Os indivíduos se sentem confortáveis e recompensados (contentes) por 

compartilhar informação 

      

14 A biblioteca pode contribuir para o compartilhamento da informação e do 

conhecimento 

      

15 Julgo a informação formal mais importante que a informação informal       

 
16. Há uma política estabelecida no IFRJ que define quem pode ter acesso a determinadas informações?  

16.1 (   ) Sim   16.2 Não   16.3 Como?____________________________________________ 

 

17. Caso positivo, a questão da Lei de Acesso a Informação é aplicada no IFRJ?  

17.1 (   ) Sim   17.2 (   )    

 

18. Qual o perfil profissional dos indivíduos envolvidos na definição de políticas de acesso à informação? 

 
 
 
 

1 Discordo totalmente; 2 Discordo; 3 Não concordo nem discordo; 4 Concordo; 5 Concordo totalmente; 
0 Não sei/Não se aplica 
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C) COMUNICAÇÃO E REDES DE COMPARTILHAMENTO E COLABORAÇÃO 

Assertivas 5 4 3 2 1 0 

19 A instituição apoio a criação de comunidades voltadas a criar, gerenciar, 

publicar e arquivar conteúdo na web 

      

20 Existe disseminação na internet de produtos e serviços de informação 

produzidos na instituição 

      

21  As mídias sociais, tais como: Facebook, Instagram, Twitter, Flickr, Blogs 

e Microblogs, YouTube, dentre outras, são utilizadas para o 

compartilhamento da informação 

      

22 Há feedback por parte dos gestores em relação aos resultados gerados a 

partir da colaboração entre as equipes 

      

23 Os gestores compartilham e trocam informações com gestores de outras 

instituições  

      

 

24. Que tipos de canais de comunicação (formal e informal) são utilizados pelo IFRJ, tanto em âmbito interno 

quanto externo? 

 
 
 
 

 

25. Existem comunidades de prática no IFRJ? 

25.1 (   ) Sim   25.2 (   ) Não 

 

26. Em caso positivo, você participa de alguma comunidade de prática? 

 
 
 
 

 

27. Você participa de alguma rede de colaboração? Qual? 

 
 
 
 

 

D) ORIENTAÇÃO AO DESEMPENHO E À INOVAÇÃO 

 

 

1 Discordo totalmente; 2 Discordo; 3 Não concordo nem discordo; 4 Concordo; 5 Concordo 
totalmente; 0 Não sei/Não se aplica 

1 Discordo totalmente; 2 Discordo; 3 Não concordo nem discordo; 4 Concordo; 5 Concordo 
totalmente; 0 Não sei/Não se aplica 



	  

156	   

	  

28. Há um programa formal voltado para a inovação no IFRJ? Qual? 

 
 
 
 

 

29.  Qual a sua percepção em relação à contribuição da biblioteca para o processo de inovação no IFRJ? 

 
 
 
 

 

30. São utilizados novos recursos de TI para desenvolver produtos e serviços? Por exemplo, tecnologias móveis 

para acessar as informações da Biblioteca. 

 
 
 
 

 

31. A TI é usada para estimular e dar suporte a criatividade, por meio do uso de fóruns virtuais, redes sociais, 

bases de especialistas e etc? 

 
 
 
 

 

E)  GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

 

Assertivas 5 4 3 2 1 0 

32 O IFRJ busca adequar a política às normas do MEC para a organização da 

informação nos portal  

      

33 O IFRJ possui política formal para proteção das informações pessoais       

34 A equipe de bibliotecários participa da organização da informação 

institucional 

      

 

35. Existe um repositório institucional para a salvaguarda e divulgação da produção acadêmica e informação 

produzida pelo IFRJ ? 

 
 
 
 

 

36. Qual a relevância da informação para o seu desempenho organizacional? 

 

1 Discordo totalmente; 2 Discordo; 3 Não concordo nem discordo; 4 Concordo; 5 Concordo 
totalmente; 0 Não sei/Não se aplica 
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F) GESTÃO DE SISTEMAS DA INFORMAÇÃO 

 

Assertivas 5 4 3 2 1 0 

37 A política de uso dos sistemas de informação é clara       

38 As TICs garantem a melhoria dos processos no IFRJ       

39 Os sistemas de informação são adequados as necessidades do IFRJ       

38 A infraestrutura de TIC é suficiente       

39 As ferramentas de TICs utilizadas pelo IFRJ são de fácil utilização       

40 A escolha dos sistemas de informação é discutida com os setores que a 

utilizam 

      

41 A infraestrutura de TIC é periodicamente avaliada, a fim de verificar a sua 

eficiência 

      

 

  

1 Discordo totalmente; 2 Discordo; 3 Não concordo nem discordo; 4 Concordo; 5 Concordo 
totalmente; 0 Não sei/Não se aplica 
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Apêndice B – Questionário aos membros do IFRJ 
 
 

Cultura Organizacional e Informacional no IFRJ 
 
Este questionário visa identificar práticas de gestão do conhecimento, compartilhamento e produção da 
informação e do conhecimento por discentes, docentes e técnicos-administrativos no IFRJ. Além do papel do 
biblioteca como ambiente que fomenta tais práticas.  
O levantamento de dados faz parte da pesquisa acadêmica de Cristiane da Cunha Teixeira, sob o título “A 
Cultura Organizacional e Informacional em Ambientes Técnico-Acadêmicos”, vinculada ao Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Informação (Mestrado) da Universidade Federal Fluminense, sob orientação da Profa. 
Dra. Regina de Barros Cianconi. 
 
Informamos que os dados não serão individualizados e que os respondentes não serão identificados. 
 
Em caso de dúvidas, pode entrar em contato comigo pelo e-mail: cristiane.c.teixeira@gmail.com. 
 
 
PERFIL DO RESPONDENTE 
 
Vinculo Institucional  (   ) Aluno    (   ) Professor   (   ) Técnico-administrativo 

Faixa etária   (   ) até 25 anos   (   ) 26 a 35 anos   (   ) 36 a 45 anos   (  ) >45 

Área de formação  ____________________________ 
 
  
1. CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

 
Assertivas 5 4 3 2 1 0 

1  O IFRJ incentiva os discentes, docentes e técnico-administrativos a 

participarem de eventos externos 

      

2  Os insucessos ou falhas são compartilhados, de modo a servir de base para 

melhoria dos processos 

      

3  O IFRJ busca estimular a comunidade no desenvolvimento de 

competências informacionais 

      

4 A melhoria contínua é uma prioridade       

5  Independente da sala de aula, o IFRJ incentiva a troca de informações e 

conhecimento entre o corpo discente e o docente 

      

6  Estou satisfeito em fazer parte do IFRJ       

 
 
2. CONSCIÊNCIA INFORMACIONAL 
 

Instruções 
Assinale para cada assertiva a opção que melhor corresponde ao que você percebe em relação ao Instituto Federal do Rio de Janeiro, 
conforme a escala indicada abaixo: 
 
1 Discordo totalmente; 2 Discordo; 3 Não concordo nem discordo; 4 Concordo; 5 Concordo totalmente; 0 Não sei/Não se aplica 

Instruções 
Assinale para cada assertiva a opção que melhor corresponde ao que você percebe em relação ao Instituto Federal do Rio de Janeiro, 
conforme a escala indicada abaixo: 
 
1 Discordo totalmente; 2 Discordo; 3 Não concordo nem discordo; 4 Concordo; 5 Concordo totalmente; 0 Não sei/Não se aplica 
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Assertivas 5 4 3 2 1 0 

7 A informação compartilhada é considerada confiável         

8  Os indivíduos com quem me relacionam compartilham a informação com 

frequência 

      

9 Você se sente confortável e recompensado (contente) por compartilhar 

informação 

      

10 A biblioteca é um ambiente propício para encontrar informações informais       

11 A biblioteca pode contribuir para o compartilhamento da informação e do 

conhecimento 

      

12 Julgo a informação formal mais importante que a informação informal       

13  Entendo que a informação e o conhecimento compartilhado contribuem 

para o produção do conhecimento no IFRJ 

      

 
 
3. COMUNICAÇÃO E REDES DE COMPARTILHAMENTO 

 

 
Assertivas 5 4 3 2 1 0 

14 A colaboração e o trabalho em equipe é uma prática frequente       

15 A colaboração e o trabalho em equipe é valorizado       

16 A comunidade do IFRJ é consultada em relação as tomadas de decisão       

17 Os objetivos de médio e longo prazo do IFRJ são divulgados para a 

comunidade 

      

18  Os indivíduos se sentem à vontade para participar de comunidades de 

prática presenciais e/ou virtuais, listas de discussão ou outra ferramenta de 

interação social 

      

19  A informação formal chega a todos com facilidade, seja por meio de mala 

direta, boletim informativo, site institucional e/ou redes sociais 

      

20  Há trocas de informações com as equipes de outros setores com frequência       

21  Quando preciso de informações procuro primeiro meus colegas ou amigos 

(fontes informais) 

      

22  Frequentemente busco informação necessária para meu trabalho na 

biblioteca (fontes formais) 

      

23  Frequentemente busco indicações de informação e/ou de pessoas na 

biblioteca (fontes informais) 

      

24 Utilizo com frequência as mídias e redes sociais para o compartilhamento 

da informação 

      

Instruções 
Assinale para cada assertiva a opção que melhor corresponde ao que você percebe em relação ao Instituto Federal do Rio de Janeiro, 
conforme a escala indicada abaixo: 
 
1 Discordo totalmente; 2 Discordo; 3 Não concordo nem discordo; 4 Concordo; 5 Concordo totalmente; 0 Não sei/Não se aplica 
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25 Utilizo com frequência as mídias e redes sociais para buscar informação       

 
26. Dos recursos disponibilizados pelo IFRJ na Internet, quais você conhece: 26.1 (   ) E-mail   26.2 (   ) 

Biblioteca Virtual   26.3 Blog   26.4 (   ) Facebook   26.5 Boletim eletrônico    

26.6 (   ) Outro (s). Especifique: ______________________________________ 

 
 
4. ORIENTAÇÃO AO DESEMPENHO E À INOVAÇÃO 

 
Assertivas 5 4 3 2 1 0 

27 As novas ideias são acolhidas com facilidade pelos gestores, sejam elas 

propostas por alunos, professores e/ou técnicos-administrativos 

      

28  A biblioteca contribui para o processo de inovação do ensino/aprendizagem 

no IFRJ 

      

29  Você tem conhecimento de quais informações que podem ou não serem 

compartilhadas 

      

30  Você tem conhecimento da classificação das informações quanto ao nível 

de acesso 

      

31 O IFRJ utiliza com frequência as tecnologias de informação para o 

desenvolvimento de novos serviços e produtos 

      

32  A biblioteca utiliza com frequência as tecnologias de informação para o 

desenvolvimento de novos serviços e produtos 

      

 
 
5. GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

 
 

Assertivas 5 4 3 2 1 0 

33 As informações são atualizadas com periodicidade       

34 As informações são organizadas de modo a facilitar o seu acesso       

35  As informações uteis são facilmente encontradas       

36  A biblioteca dispõe de variadas fontes formais de informação       

37  A biblioteca frequentemente sabe indicar onde encontrar as fontes formais 

de informação 

      

Instruções 
Assinale para cada assertiva a opção que melhor corresponde ao que você percebe em relação ao Instituto Federal do Rio de Janeiro, 
conforme a escala indicada abaixo: 
 
1 Discordo totalmente; 2 Discordo; 3 Não concordo nem discordo; 4 Concordo; 5 Concordo totalmente; 0 Não sei/Não se aplica 

Instruções 
Assinale para cada assertiva a opção que melhor corresponde ao que você percebe em relação ao Instituto Federal do Rio de Janeiro, 
conforme a escala indicada abaixo: 
 
1 Discordo totalmente; 2 Discordo; 3 Não concordo nem discordo; 4 Concordo; 5 Concordo totalmente; 0 Não sei/Não se aplica 
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38  A biblioteca frequentemente sabe indicar onde encontrar as fontes 

informais de informação 

      

 
 
6. GESTÃO DE SISTEMAS DA INFORMAÇÃO 

 

Assertivas 5 4 3 2 1 0 

39 As tecnologias de informação e comunicação utilizadas pelo IFRJ são 

confiáveis 

      

40  A informatização dos processos ajuda na recuperação da informação       

41  Há helpdesk para auxiliar no uso das ferramentas de gestão da informação       

42 As ferramentas de gestão da informação são intuitivas, ou seja, fáceis de 

utilizar 

      

43 O IFRJ provê treinamentos a fim de melhorar o uso dos sistemas de 

informação 

      

 

 
 

Instruções 
Assinale para cada assertiva a opção que melhor corresponde ao que você percebe em relação ao Instituto Federal do Rio de Janeiro, 
conforme a escala indicada abaixo: 
 
1 Discordo totalmente; 2 Discordo; 3 Não concordo nem discordo; 4 Concordo; 5 Concordo totalmente; 0 Não sei/Não se aplica 


