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RESUMO

Atualmente a Educação à distância ou EAD é uma crescente modalidade de ensino vivenciada em
ambientes virtuais de modo que, trabalhar a Gestão do Conhecimento nesse processo de
aprendizagem é fundamental. Diante disso, o presente artigo apresenta o objetivo de verificar a
percepção da gestão do conhecimento dos professores EaD. Para tanto, esta pesquisa foi
caracterizada como exploratória, sendo utilizado para coleta de dados um questionário estruturado,
baseado na escala de Likert de 10 pontos, direcionada ao público de: docentes mediadores, e funções
correlatas. O tratamento dos dados se deu através de análises por grupos e individuais, por meio de
estatísticas descritivas e de frequência, verificando principalmente que a geração de conhecimento a
distancia necessita também de um local existencial, onde os alunos e docentes mediadores possam
partilhar seu contexto e criar novos significados através de interações. A verificação percepção da
gestão do conhecimento dos professores mediadores proporciona reflexões sobre práticas
pedagógicas e desenvolvimento estrutural interno das instituições de ensino, que favoreçam a
promoção de ensino de qualidade. 
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1. Introdução

A Educação à distância ou EAD é um fenômeno contemporâneo marcado pelo

surgimento e difusão dos meios de comunicação integrados a novos padrões

tecnológicos, que viabilizam a interação de professores e alunos, possibilitando uma

experiência de aprendizagem dinâmica, sem restrição de tempo e espaço vivenciada em

ambientes virtuais.

O último Censo EAD. BR de 2015 traduz a relevância do tema no cenário da educação,

contabilizando 5.048.912 alunos, sendo 1.108.021 em cursos regulamentados

totalmente à distância e semipresenciais e 3.940.891 em cursos livres corporativos ou

não corporativos. Foram 1.180.296 alunos registrados a mais do que em 2014. As

estatísticas da pesquisa também apontam 29.380 tutores e 18.769 professores no

período pesquisado, confirmando os números crescentes que revelam a tendência das

universidades, centros universitários e faculdades isoladas adotarem cada vez mais

parte dos seus cursos em EAD.

Essa circunstância é constatada pela portaria nº 4059 de 10 de dezembro de 2005 que

dispõem a oferta de disciplinas em que na sua totalidade ou em partes possa

contemplar a metodologia não presencial, tendo como base o art. 81 da Lei n. 9394, de

1996. Tais premissas contribuem para fomentar a criação, desenvolvimento e

consolidação da modalidade EAD nas instituições de ensino superior do sistema federal

de ensino e nas organizações pedagógicas e curriculares de seus cursos superiores

reconhecidos. Além disso, o Ministério da Educação – MEC permite a não discriminação

da informação sobre a modalidade do curso (EAD ou presencial) no diploma, desde que

o curso tenha reconhecimento, tendo validade em todo o território nacional (LESSA,

2010).

As transformações significativas que aconteceram mundialmente, em virtude dos

processos de globalização na busca por melhores recursos são alguns aspectos que

influenciam as formas de ofertas de ensino formal, no que tange a conectividade cada

vez maior de indivíduos do mundo inteiro através de redes e plataformas digitais num

mesmo ambiente. Neste contexto, a Gestão do Conhecimento possui um papel

importante na contribuição para o desenvolvimento e exercício do processo de geração

e compartilhamento de experiências e aprendizagens. Compreender a Gestão do

Conhecimento como um processo é fundamental para prática (gestão) e para academia

(pesquisas):
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Fonte: Mishra e Bhaskar (2011, p.347).

A Gestão do Conhecimento busca consolidar e formalizar o conhecimento gerado,

tornando-o um ativo para que possa ser disponibilizado, desenvolvido e trabalhado

continuamente resultando em novos conhecimentos e informações (TEIXEIRA, 2005).

Para tanto, a utilização de recursos no cenário de ensino e aprendizagem precisam

atingir níveis satisfatórios e efetivos no resultado do conhecimento gerado na

modalidade EAD.

As metodologias ativas surgem como uma proposta focada na pretensão da participação

ativa dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, de acordo com a realidade

em que estão inseridos. Com forte estímulo ao reconhecimento dos problemas do

mundo real, a metodologia possibilita a capacidade de o aluno intervir e promover as

transformações necessárias propostas, porém não limitadas no conceito de

aprendizagem. Nesse âmbito, o aluno se torna protagonista no processo de construção

do seu próprio conhecimento, sendo responsável pelo alcance de seus objetivos e pela

sua trajetória, no qual deve ser capaz de conduzir seu processo de formação.

Nessa contextualização, analisamos a percepção dos docentes mediadores, cuja

nomenclatura será considerada na abrangência de funções correlatas, para analisar a

adoção de práticas de gestão do conhecimento por parte desses profissionais. Grande

parte dos estudos pesquisados nas bases de dados: ProQuest e EBSCO apresentam de

forma geral percepções fragmentadas da proposta apresentada, o que contribui para a

necessidade de realizar pesquisas direcionadas à investigação deste evento, de modo

que se dá a relevância a este tema, devido à importância do processo de aprendizagem

ocorrer de forma eficiente e eficaz, partindo da ideia de que este processo sofre grande

influência da prática da gestão do conhecimento e das metodologias ativas. Por meio de

pesquisas como essa, é possível revelar necessidades de melhorias no ensino a
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distância agregando também valor social. Portanto, considerando o conteúdo exposto, a

presente pesquisa busca explorar a Gestão de Conhecimento na visão dos docentes

mediadores de cursos EAD, estabelecendo como objetivo a avaliação da percepção

quanto às práticas de gestão do conhecimento.

Dessa maneira, o objetivo desse estudo é verificar a percepção da gestão do

conhecimento dos professores EAD dentro dos grupos de convívio, instituição e criação

e compartilhamento de conhecimento.

2. Referencial teórico

2.1 Ensino superior na modalidade à distância

A organização da modalidade de educação a distância no Brasil está regulada pelo

artigo 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabeleceu as Diretrizes e

Bases da Educação Nacional e incentivou o desenvolvimento e a veiculação de

programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino.

De acordo com Rocha (2013) esforços governamentais foram feitos para a

implementação da educação à distância. A facilidade apresentada pelo uso da

tecnologia de comunicação disponível tornou o empreendimento viável, permitindo

considerável desenvolvimento dessa modalidade de ensino.

De acordo com informações disponibilizadas pelo MEC por meio do documento

Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância (2007, p.10):

O desenvolvimento da educação a distância em todo o mundo está associado à

popularização e democratização do acesso às tecnologias de informação e de

comunicação. No entanto, o uso inovador da tecnologia aplicada à educação

deve estar apoiado em uma filosofia de aprendizagem que proporcione aos

estudantes efetiva interação no processo de ensino-aprendizagem, comunicação

no sistema com garantia de oportunidades para o desenvolvimento de projetos

compartilhados e o reconhecimento e respeito em relação às diferentes culturas e

de construir o conhecimento.

O professor mediador deve conhecer Plano Pedagógico do Curso (PPC), missão e valores
institucionais e integrá-los na utilização dos recursos tecnológicos e ambientes virtuais de
aprendizagem, a nova sala de aula. Nestes ambientes possibilitados pelas novas tecnologias, a
associação de diversos recursos tecnológicos e práticas pedagógicas resultam na educação à
distância.

4



Ressalta-se a importância da mediação tecnológica na educação superior a distância. De acordo com
Tajra (2002, p. 7), “Entendemos por mediação pedagógica as ações e atitudes dos professores
perante o processo de ensino/aprendizagem, ou seja, são as relações intermediárias que afetam
diretamente o processo de aprendizagem”.

2.2 Criação de conhecimento por meio da aprendizagem organizacional

De acordo com Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento, ao contrário da informação, refere-se
às crenças e compromissos. A partir desta perspectiva, o conhecimento torna-se uma atitude, uma
perspectiva, está relacionado à ação. Para Dretske (1981) a informação é um produto capaz de gerar
conhecimento e que este é identificado com a crença produzida ou sustentada pela informação.

Segundo Sveiby (1998), o conhecimento é a capacidade de agir, não pode ser destacado do contexto
e possui quatro características.

O conhecimento é tácito: conhecimento prático, pessoal e específico ao contexto. Conhecimento
adquirido pelo ser humano ao organizar ativamente suas experiências. O conhecimento é orientado
para ação. O conhecimento é sustentado por regras e modelos e depende da experiência humana
para fazer julgamentos. O conhecimento está em constante mutação e ao ser explicitado torna-se
estático e pode ser focalizado com propósitos de reflexão, pode ser desmembrado, distribuído,
analisado ou reformulado.

Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que os conhecimentos sempre se originam nas pessoas, ou seja,
uma organização não pode criar conhecimento sem indivíduos. A conversão do conhecimento
individual em recurso disponível para outras pessoas é a atividade central da empresa criadora de
conhecimento. Esse processo de transformação ocorre continuamente em todos os níveis da
organização.

Nonaka e Takeuchi (1997) propõem quatro diferentes modos de conversão do conhecimento tácito
em conhecimento explicito. Socialização: de conhecimento tácito para conhecimento tácito. É um
processo de compartilhamento de experiência. Externalização: de conhecimento tácito para
conhecimento explícito expresso na forma de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou
modelos. Combinação: de conhecimento explícito para conhecimento explicito. As pessoas são
capazes de combinar elementos isolados do conhecimento explícito para a constituição de um novo
conhecimento explícito. Exemplo ocorrido por meio da educação. Internalização: de conhecimento
explícito para conhecimento tácito. Trata-se da absorção do conhecimento explícito em
conhecimento tácito. Esta relacionada ao aprendizado pela prática.

A interação dos conhecimentos faz surgir o que Nonaka e Takeuchi (1997) denominam de espiral
de criação de conhecimento, no entanto, as organizações devem fornecer o contexto adequado para
a criação e acúmulo do conhecimento.

Figura 3: Espiral do Conhecimento
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Fonte: Nonaka e Takeuchi, 2008, p. 69

A intenção: refere-se à relação da essência da estratégia com a capacidade organizacional de
adquirir, criar, acumular e explorar o conhecimento. O investimento de autonomia aos funcionários:
amplia as chances da organização introduzir oportunidades inesperadas e aumenta automotivação
para criação de novo conhecimento. A flutuação e caos criativo: são elementos estimuladores da
interação entre a organização e o ambiente externo. Proporciona também aos membros da
organização um colapso de suas rotinas, hábitos e estruturas cognitivas. Redundância: necessidade
de redundância de informações e formações (equipes multidisciplinares). As informações devem ir
além das exigências operacionais da organização. Refere-se a informação sobre as atividades e
processos empresarias, sobre o ambiente, desejos e necessidades de consumidores potenciais.
Variedade de requisitos: a diversidade interna de uma organização deve fazer frente à complexidade
do ambiente para permitir o enfrentamento de desafios impostos por um ambiente extremamente
dinâmico e mutável.

Para Rosini (2008) a organização precisa tanto da agilidade da iniciativa, da capacidade de se
modificar, de se adaptar continuamente, quanto da confiabilidade, constância e permanência de seus
sistemas de informação. A organização precisa de leveza e rapidez para contribuir no processo de
formação do trabalhador do conhecimento.

Senge (2013) descreveu as organizações que aprendem como lugares onde as pessoas ampliam
continuamente a capacidade de criar resultados verdadeiramente desejáveis, onde se fomentam
novos padrões de pensamento mais abrangentes, onde se libera a aspiração coletiva e onde
constantemente se aprende a aprender em conjunto.

De acordo com Garvin (2000, p. 54) “a organização que aprende é a que dispõe de habilidades para
criar, adquirir e transferir conhecimentos, e é capaz de modificar seu comportamento, de modo a
refletir os novos conhecimentos e ideias”.

Para Davenport e Prusak (1998), a questão da gestão do conhecimento pode ser observada como um
grande processo comparado com a qualidade total, pois quem garante a qualidade é o próprio
indivíduo, pela execução de suas tarefas diárias.

2.3 Gestão do conhecimento de professores no ensino superior à distância

Para Carvalho (2012) o conhecimento não é entendido como uma verdade absoluta, estática e
imutável, mas sim como algo dinâmico e flexível. As ferramentas tecnológicas utilizadas para
mediação do aprendizado no ensino superior à distância apresentam estas características, pois
permitem interação síncrona e assíncrona para a construção do conhecimento entre professores
mediadores e os alunos. No entanto, esta atuação pedagógica deve também ser refletida na gestão
do conhecimento efetuada pelos professores mediadores na instituição que estão inseridos.
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Segundo Nonaka e Toyama (2008, p. 99) “O processo de criação do conhecimento é
necessariamente, específico ao contexto em termos de tempo, espaço e relacionamento com outros.
O conhecimento não pode ser criado no vácuo, e necessita de um lugar onde a informação receba
significado através da interpretação para tornar-se conhecimento”.

Partindo do conceito originalmente proposto pelo filósofo japonês Kitaro Nishida (1921, 1970),
Nonaka e Toyama (2008) conceituaram ba (lugar) como um contexto compartilhado em
movimento, no qual o conhecimento é partilhado, criado e utilizado. Ba proporciona a energia, a
qualidade e os locais para desempenhar as conversões individuais de conhecimento e percorrer a
espiral de conhecimento. O ba é o tempo e o espaço onde o conhecimento surge, ou seja, a interação
entre agentes e estruturas. 

O ba pode ser estabelecido em um espaço físico como sala de reuniões, mas pode surgir também em
indivíduos, grupos de trabalho, equipes de projeto, círculos informações, encontros temporários,
espaços virtuais como grupo de e-mail, fórum virtual, grupo de estudo e contato com os alunos.

Associado ao ba, o contexto organizacional propicio para a gestão do conhecimento requer a
presença das tecnologias de informação e comunicação, como e-mails, programas de mensagens
instantâneas, fóruns, intranet que são elementos importantes no processo de criação do
conhecimento.

Como afirmam Davenport e Prusak (1998, p. 196) “De modo geral, é a empresa que tem de tomar
suas próprias decisões em relação a qual conhecimento é mais importante gerir, como motivas as
pessoas a compartilhar e utilizar o conhecimento e o que fará um projeto ter sucesso em seu
ambiente próprio e específico”.

3. Procedimentos metodológicos

Este estudo utilizou uma abordagem quantitativa, por meio de pesquisa exploratória. Para Gil
(1994), as pesquisas exploratórias explicitam o problema facilitando a construção de hipóteses. O
principal objetivo é aprimorar a ideia. O método utilizado para o desenvolvimento metodológico foi
a coleta de dados, realizado por meio de questionário estruturado e adaptado de Cuffa e Nogueira
(2012) que, segundos os autores, foi adaptado de estudos realizados por Terra (2000), Castanha
(2004), Pimenta (2006), Zamberlan (2006) e Cruz (2007). O universo da amostra se compôs de
docentes mediadores e funções correlatas, professores, mediadores eou tutores EaD. Foram obtidas
40 respostas.

O questionário é baseado na escala Likert de 10 pontos, sendo 01 a menor importância e 10 a maior
importância. O questionário foi disponibilizado online via Google Forms no período de 1 de abril de
2017 até 25 de abril de 2017. O questionário apresenta 3 categorias: Instituição, com 4 perguntas,
Convívio, 3 perguntas, e Criação e Compartilhamento de Conhecimento, 6 perguntas. Com o
auxílio do software SPSS, na versão 22, foram usadas técnicas estatísticas descritivas e de
frequência para análise das variáveis por grupos e individualmente.

4. Apresentação e discussão dos resultados

A primeira categoria refere-se à infraestrutura da instituição para promoção da gestão do
conhecimento, olhando pontos como acervo bibliográfico, laboratórios de pesquisa e experimentos,
promoção de encontros para troca de experiências e incentivo financeiro para realização de pesquisa
científica. Verificou-se que 50% dos respondentes consideram que as respectivas instituições
possuem infraestrutura adequada concordando totalmente que a instituição possui acervo
bibliográfico suficiente. No entanto, somente 5% dos respondentes concordam totalmente que as
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instituições promovem encontros e eventos que estimulam a gestão do conhecimento, e ainda 7,5%
concordam totalmente que a instituição tem estímulos financeiros para a realização de pesquisa
cientifica. Cabe ressaltar que na amostra coletada, a variável de incentivo financeiro foi que a
obteve maior discrepância entre os dados revelados, com respostas em toda a escala, de 1 a 10, e o
maior desvio padrão de todas as variáveis, 3,085.

O segundo grupo, Convívio, que analisa a comunicação entre docentes, discentes e instituição,
apresentou resultado positivo. Todas as variáveis apresentaram média em torno de 8, de 10 da
escala, e desvio padrão de 1,2, tendo resultado homogêneo. Todas as variáveis apresentaram mais
de 70% de concordância na percepção da amostra.

O terceiro grupo, Criação e Compartilhamento de Conhecimento, engloba ferramentas de
colaboração para uso de metodologias ativas de aprendizagem e ensino, usando dos recursos do
ambiente virtual de aprendizagem para uma maior integração entre discentes, docentes e os
conteúdos estudados. Neste grupo percebe-se que o uso de ferramentas colaborativas no ambiente
virtual tem 65% dos respondentes em concordância. 85% concordam que os discentes são
estimulados quanto a busca de conhecimentos. 75% fazem uso de ferramentas de metodologias
ativas no ambiente virtual. Contudo 22,5% dos docentes discordam que há conscientização dos
próprios docentes quanto a importância da pesquisa cientifica.

Percebeu-se, também, quanto a amostra, apesar de 85% ter mais de 5 anos de experiência
profissional, 42% tem mais de 5 anos de experiência docente e apenas 7,5% tem mais de 5 anos
com docência EaD, evidenciando que a carreira dos professores EaD é recente em relação a
trajetória profissional. Sendo que 60% da amostra tem de 1 a 3 anos de atuação como docentes EaD,
faz-se ainda mais necessário o empenho institucional na promoção de encontros, semanas
acadêmicas, dentre outros, variável essa apontada como discordante no grupo 1, Instituição.

5. Considerações finais

A prática do ensino superior na modalidade à distância por meio das tecnologias é um exemplo de
ba, um local existencial onde os alunos e docentes mediadores partilham seu contexto e criam
novos significados através de interações. A instituição de ensino pode ser vista como uma
configuração orgânica de vários ba, onde as pessoas interagem umas com as outras e com o
ambiente, com base no conhecimento que possuem e no significado que criam. O ensino superior na
modalidade à distância permite uma observação das interações necessárias para a criação do
conhecimento, sem estar restrito à estrutura organizacional. Pode-se também ampliar esta visão para
os atores envolvidos no processo que constituem elementos fundamentais de uma organização do
conhecimento à distância, como: administração, coordenação pedagógica, financeiro, estrutura de
apoio físico ou polos de apoio, geração de conteúdos e tecnologia. A instituição de ensino superior é
um tipo de organização formada por pessoas, processos e tecnologia, que produz e propaga
conhecimento para a sociedade, no entanto, deve considerar também o gerenciamento do
conhecimento interno para cumprir sua função social efetivamente.

Contudo, vale salientar que a presente pesquisa apresentou algumas limitações decorrentes a coleta
de dados, devido ao período em que ocorreu a aplicação do questionário, uma vez que isso reduziu
o tempo para maior captação de respondentes. Cabe lembrar que a pesquisa teve o foco na
percepção dos docentes mediadores, e funções correlatas, restando, ainda, a identificação de
práticas de gestão do conhecimento indicadas em outras categorias para comparar outras
percepções, como institucionais e organizacionais, que serão objetos para produções de estudos
futuros. Todavia, essa pesquisa abre um caminho para a realização de novas investigações e para a
observação ampla das práticas contemporâneas de ensino e gestão do conhecimento.
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