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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem o objetivo identificar quais são as condições necessárias para 

promover o ambiente BA em uma instituição de ensino superior privada na cidade de 

Maringá, seja em seus ambientes físicos ou virtuais e as percepções da sua comunidade 

acadêmica e corpo administrativo de melhorias que podem ocorrer nesses ambientes. Esta 

pesquisa foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento nas 

Organizações, na linha de pesquisa Organizações e Conhecimento. Essa linha de pesquisa tem 

como objetivo investigar, estudar e desenvolver pesquisas para o desenvolvimento a e 

implantação de metodologias, políticas e soluções que auxiliem na identificação, organização, 

compartilhamento, difusão e aplicação do Conhecimento nas organizações. A metodologia da 

pesquisa para identificar os conceitos de BA físico e virtual em relação à construção do 

conhecimento foi de caráter exploratório e descritivo por meio de um estudo de caso e revisão 

literária acerca do tema pesquisado para identificar os ambientes mais utilizados para criação 

e compartilhamento do conhecimento, bem como, fatores intervenientes neste processo. O 

instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário com questões estruturadas. O resultado 

da pesquisa apresenta os conceitos BA físico e virtual em relação à gestão do conhecimento, 

identifica os ambientes utilizados para criação e compartilhamento de conhecimento em uma 

instituição de ensino superior privada e levanta fatores que interferem na criação e 

compartilhamento do conhecimento nos ambientes físicos e virtuais. 

 

Palavras-chave: Gestão do Conhecimento. BA Físico e Virtual. Gestão Educacional. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present study aims to identify the necessary conditions to promote the BA environment in 

a private higher education institution in the city of Maringá, whether in its physical or virtual 

environments and the perceptions of its academic community and administrative staff of 

improvements that can occur in these environments. The research methodology to identify the 

concepts of physical and virtual BA in relation to the construction of knowledge was 

exploratory and descriptive in nature through a case study and literary review about the 

researched topic to identify the most used environments for the creation and sharing of 

knowledge. knowledge, as well as, intervening factors in this process. The research 

instrument used was a questionnaire with structured questions. The result of the research 

presents the concepts BA physical and virtual in relation to knowledge management, 

identifies the environments used for creation and knowledge sharing in a private higher 

education institution and raises factors that interfere in the creation and sharing of knowledge 

in the physical and virtual communities. 

 

Keywords: Knowledge. Knowledge management. Physical and Virtual BA. Educational 

management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento no início da história da humanidade era voltado para a busca da 

sobrevivência. Com o passar dos séculos, o homem se preocupou em técnicas de plantio e 

armazenagem, formas de habitação, locomoção, vestuário, compartilhamento do 

conhecimento, até a industrialização, que fez com que a humanidade vivesse em prol de 

conhecimentos organizacionais. 

Piovezan (2008), afirma que dentre as várias abordagens apresentadas sobre o tema 

conhecimento, a perspectiva de Nonaka e Takeuchi encontra-se entre as mais discutidas e 

citadas. Especificamente, nesse estudo, é a que apresenta os elementos mais significativos. O 

conhecimento na organização é composto de dois componentes principais: as formas de 

interação do conhecimento e os níveis de criação do conhecimento. Os autores ainda abordam 

dois outros conceitos: o de conhecimento tácito e o de conhecimento explícito (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997) 

O conhecimento é criado através da interação das pessoas com o mundo e 

principalmente com outras pessoas, onde o conhecimento tácito se manifesta, através da 

interação, combinação e internalização. Para isso, é necessário um espaço para a criação do 

conhecimento, pois o mesmo não pode ser criado no vácuo. Esse local é onde as informações 

são tratadas e filtradas, que as torna em conhecimento. Desta forma, surge o conceito de BA, 

o teórico Kitaro Nishida (1921-1970), um dos mais influentes na metade do século 20, 

desenvolve uma teoria de lugar conhecido como Basho, um local onde o BA pode ocorrer 

(TAKEUCHI, NONAKA, 2008). 

 Na busca de mais produtividade e agilidade no processo de criação de novos 

conhecimentos, o ambiente se tornou algo importante a ser analisado. Um espaço com 

barulho, quente, de péssima iluminação, pode vir a causar estresse, desconcentração, falta de 

atenção, entre outros fatores, que prejudicam a aprendizagem. Desta forma, verifica-se que o 

ambiente influencia diretamente no resultado da criação de novos conhecimentos (GRAETZ, 

2006). 

As exigências do Ministério de Educação para o funcionamento de uma Instituição de 

Ensino Superior (IES) garantem certos padrões de qualidade, devendo a instituição cumprir 

com quesitos em processos, sistemas, estrutura e capital humano. Por isso, toda IES possui 

condições para almejar a implantação de modelos de gestão de conhecimento, favorecendo a 

criação e compartilhamento do conhecimento. 
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Esta pesquisa tem como foco, identificar os ambientes necessários para a promoção de 

criação e compartilhamento do conhecimento e verificar possíveis condições de melhorias 

apresentados pela comunidade educacional. Ao pensar em ambientes educacionais, 

imediatamente vem o espaço de sala de aula, mas existem diversos outros lugares para criação 

e compartilhamento do conhecimento, sejam eles físicos ou virtuais, como: em redes sociais, 

e-mail, reuniões, visitas técnicas, conselhos acadêmicos, núcleos pedagógicos, diretórios 

acadêmicos, reuniões administrativas, integrações com as empresas, entre os mais diversos, 

desde que cumpra com o objetivo de promover a criação do conhecimento.  

Esses ambientes para a cultura oriental são chamados de BA, expressão criada pelo 

filósofo Kitaro Nishida (1921-1970) e definida por Nonaka (2008, p. 99) como “um contexto 

compartilhado em movimento, no qual o conhecimento é partilhado, criado e utilizado”.   

Para Nonaka (2008), esse espaço pode ser físico ou virtual, sendo destinado a todos os 

setores de uma Instituição de Ensino Superior, que envolve também discentes, docentes, 

gestores, corpo técnico-administrativo, além da integração da instituição com outras 

instituições de ensino, empresas parceiras, órgãos públicos, entre outros, desde que promova a 

criação do conhecimento. 

Os espaços físicos compreendem os espaços em que ocorre o relacionamento face-a-

face, que permite a criação de novos conhecimentos, o virtual também, está inserido nesse 

contexto, no qual é conhecido como, cyber espaço. 

Esses espaços não necessariamente encontram-se organizado para criação do 

conhecimento. Segundo Nonaka, Toyama e Hirata (2011) existem características específicas 

para que o conhecimento seja criado nesses espaços, como: organizado, possuir objetivos 

próprios, intenções, direção e missão. Também se faz necessário o estímulo a criação do BA 

através de motivações internas, para que a criatividade e participação seja efetivo das pessoas, 

para isso, o ambiente BA deve ser agradável aos participantes.  

Partindo do conceito de BA, que é o local onde as informações recebem significado e 

fazendo um recorte histórico, cabe apontar que os filósofos gregos, de certa forma, 

identificaram este mesmo conceito. Estes filósofos também determinaram um local para 

cognição humana ou onde as informações tornam-se conhecimento, Platão chamou o lugar de 

Chora e Aristóteles de Topos. Ainda pode-se citar que já na Era Moderna, Heidegger, 

estrutura também um conceito próximo e nomeia este local como Ort. Assim, pode-se afirmar 

que o BA é um espaço fenomenológico, onde o conhecimento é criado (TAKEUCHI, 

NONAKA, 2008). 
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Na gestão do conhecimento, os processos são centrados nas pessoas e passam por elas 

as principais decisões organizacionais. Preparar um ambiente que seja propício para a melhor 

concentração e produção é fundamental para obtermos melhores resultados. Muitos são os 

processos e gastos até chegarmos ao compartilhamento das informações através destes 

ambientes. Garantir um espaço adequado para criação e o compartilhamento do conhecimento 

é fazer o gerenciamento das informações para que sejam transformadas em conhecimento. 

Através de um estudo de caso, busca-se identificar quais os ambientes promotores para 

criação e compartilhamento do conhecimento em uma Instituição de Ensino Superior, bem 

como identificar, nas perspectivas da comunidade acadêmica, o que pode ser melhorado 

nestes ambientes, para que sejam mais eficazes na promoção do conhecimento. 

 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A questão norteadora da pesquisa é: “Quais as condições necessárias para promover o 

ambiente “BA” em uma instituição de ensino privada na cidade de Maringá? 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

O estudo tem por objetivo geral identificar as condições favoráveis para promoção do 

“BA” em uma instituição de ensino superior privada. 

Para atender o objetivo geral, o trabalho se pautará nos seguintes objetivos específicos: 

 apresentar os conceitos de BA físico e virtual em relação à Gestão do 

Conhecimento; 

 identificar os ambientes utilizados para criação e compartilhamento de 

conhecimento em uma IES privada da cidade de Maringá-PR; 

 levantar fatores que interferem na criação e compartilhamento do conhecimento nos 

ambientes físicos e virtuais em uma IES privada.  

 identificar os fatores que podem contribuir para a melhoria dos ambientes. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

           O ambiente “BA” é utilizado nas organizações como principal espaço para criação e 

compartilhamento do conhecimento. Nas Instituições de Ensino Superior os mesmos podem ser 

utilizados por alunos, docentes, coordenadores, gestores e corpo técnico-administrativo, em 

suas relações internas e externas.  

          Avaliar quais são estes ambientes, se faz necessário, visto que, com as novas tecnologias, 

novos ambientes promotores da criação do conhecimento são criados. Após identificar esses 

ambientes, é possível, verificar o que pode ser melhorado para seu melhor desempenho. 

         O resultado dessa pesquisa junto ao segmento de ensino superior privado pode contribuir 

para a manutenção sempre ativa desses ambientes, como também, uma atenção da gestão para 

investimentos necessários para seu melhor desempenho. 

          Dentre todas as funções de uma instituição de ensino superior, a criação e 

compartilhamento do conhecimento, pode ser entendida como uma das principais. Sua 

promoção se faz necessária de forma contínua em todos seus ambientes, envolvendo a 

comunidade acadêmica e suas relações externas. 

           A motivação pessoal do pesquisador vem por ter trabalhado por diversos anos em 

instituições de ensino superior e colégios, nos cargos de docente, diretor geral, diretor de 

marketing, diretor de edificações, diretor acadêmico e coordenador de cursos de pós-graduação 

lato sensu, onde existe a necessidade diária da criação e compartilhamento do conhecimento, 

acreditando que a presente dissertação pode colaborar com a identificação destes ambientes e 

através de pesquisa de campo, proporcionar melhorias necessárias para seu melhor 

desempenho. 

            Desta forma, esta pesquisa e estudo de caso busca identificar quais as condições 

favoráveis para a promoção dos ambientes BA em uma instituição de ensino superior e 

verificar o que pode ser melhorado nesses ambientes de criação e compartilhamento do 

conhecimento. Portanto, este estudo de caso será realizado em uma Faculdade privada 

localizada na região de Maringá. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O trabalho está dividido em seis capítulos. No primeiro capítulo encontra-se a 

introdução ao estudo, apresentando o tema, justificativa e objetivos. No segundo capítulo 

apresenta-se a fundamentação teórica, na qual se aborda o conhecimento, a gestão do 
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conhecimento, condições para a criação do conhecimento, conhecimento nas organizações, 

ciclos do conhecimento e o BA. A metodologia utilizada para a realização da pesquisa é 

apresentada no capítulo 3, trazendo a definição do tipo de pesquisa, caracterização da 

organização, definição da amostra, planejamento da pesquisa de campo e tratamento dos 

dados. O quarto capítulo apresenta os resultados da pesquisa, os quais são discutidos no 

capítulo cinco. Finaliza-se o estudo com o sexto capítulo, no qual encontra-se as 

considerações finais e sugestões para trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 CONHECIMENTO 

 

O conhecimento tem sido objeto de estudo desde os primórdios da civilização, neste 

sentido, diversos filósofos dedicaram suas vidas para entender como se processa o 

conhecimento e sua relação com o mundo. No final do século XVIII, ocorreu a “Revolução 

Industrial”, com a construção de ferrovias e fábricas houve a necessidade de uma maior 

qualificação da mão-de-obra existente. Até então, o mundo era basicamente agrário e o 

conhecimento das tarefas era baseado na cultura oral. Com a Revolução Industrial, o mundo 

entrou na Era de produção em escala industrial, que mudou por completo o sistema de 

trabalho e produção existentes, levando os administradores a compreenderem melhor a 

necessidade crescente da qualificação das pessoas (HOBSBAWN, 2011). 

No século XX, no início dos anos 60, Drucke foi o primeiro a utilizar o termo 

“trabalhador do conhecimento”, quando os trabalhadores passam a ter conhecimentos dos 

produtos e de seu gerenciamento, trazendo uma nova perspectiva da importância do 

conhecimento pessoal na organização (DALKIR, 2005; FIALHO et al., 2006). 

Na década de 1980, surge pela primeira vez o termo gestão do conhecimento, através 

da publicação de uma brochura publicada por Karl Wiig e desta forma, as organizações 

buscam formas de organizar e manter o conhecimento de seus funcionários na organização 

(SABADIN; MOZZATO, 2016). A partir do advento da Era da Informação a questão do 

conhecimento nas organizações tornou-se algo de grande importância para o processo da 

gestão (management – skill in managing).  

Assim, segundo Tatto e Bordin (2016, p. 342): 

 

[...] partir da década de 1990, acentuou-se um debate sobre o conhecimento que não 

se limitou aos domínios da filosofia, a exemplo da economia e da administração que 

incorporaram em suas terminologias, conceitos ou categorias até então atribuídos à 

ciência elaborada pelos gregos. Com o advento da chamada era da informação e do 

conhecimento, atrelada ao que se denominou terceira Revolução Industrial, estudos 

foram estimulados sobre o que Capurro (2011) chamou de indústria do 

conhecimento. 

 

Para Luchesi (2012), não é de hoje que o conhecimento desempenha papel 

fundamental na história. Sua aquisição e aplicação sempre representaram estímulo para as 

conquistas de inúmeras civilizações. Durante séculos o homem discutiu o papel do 
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conhecimento contextualizado com seu momento histórico passando por revoluções, era da 

tecnologia, globalização e atingindo uma perspectiva organizacional. 

No clássico livro de Peter Drucker – The concept of the Corporation (O conceito de 

organização) de 1946, o autor trata basicamente de um estudo realizado na GM – General 

Motors, sobre o modelo de gestão ali executado e ainda uma questão pontual sobre a 

formação especializada versus formação generalista para executivos, questionando de certa 

forma como o conhecimento era utilizado e organizado naquela organização. O estudo 

buscava, além de retratar um estudo sobre esta organização (GM), traçar as primeiras linhas 

sobre a importância do homem na manifestação do conhecimento. Neste contexto, novas 

definições de conhecimento surgiram, as quais são apresentadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Definições de Conhecimento 

Autores Definição de Conhecimento 

Crawford (1994, p. 21) O conhecimento “é a capacidade de aplicar informação a um trabalho ou resultado”. 

Sveiby (1998, p. 44) 

Conhecimento é “a capacidade que uma pessoa tem de agir continuamente é criada 

por um processo de saber”. Portanto, é contextual, não podendo ser separado de seu 

contexto. 

Morin (2000, p. 35) 

O conhecimento do mundo como mundo é necessidade, ao mesmo tempo, 

intelectual e vital. Segundo ele, “é o problema universal de todo cidadão do novo 

milênio: como ter acesso às informações sobre o mundo e como ter a possibilidade 

de articulá-las e organizá-las?” 

Von Krogh, Ichijo e 

Nonaka (2001) 

Conhecimento é um desses conceitos importantíssimos, positivos, promissores e de 

difícil definição. Caso se pergunte a um grupo de cientistas da cognição o que é 

conhecimento, talvez eles concordem que o conhecimento envolve estruturas 

cognitivas que representam determinada realidade. Mas se um desses cientistas 

abordar questões de conhecimento com um gerente de uma empresa, este poderá não 

concordar com tal definição. É muito mais provável que o gerente associe 

conhecimento a know-how. 

Fonte: Souza (2009, p. 57). Adaptado. 

 

 Assim, a organização passa a analisar as necessidades contemporâneas e suas 

complexidades, focando nas pessoas como grande diferencial qualitativo, num processo de 

ação, reflexão e contemplação desta forma, busca cultivar o paradoxo, as contradições, 

dilemas, dualidades, polaridades, dicotomias e as oposições, pois o conhecimento é formado 

por dois componentes dicotômicos e aparentemente opostos, isto é, o conhecimento explícito 

e o conhecimento tácito, que definição é demonstrada no Quadro 2. (TECCHIO, 2015). 
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Quadro 2: Conhecimento tácito e explícito 

Tipo de conhecimento Definição 

Conhecimento tácito 

Se obtém através da prática, difícil de ser articulado, para filosofia japonesa é 

considerado o mais importante pois é incorporado através das experiências pessoais, 

isso porque uma habilidade dificilmente pode ser expressa em palavras. Envolve 

fatores intangíveis, como perspectivas e valores do ser humano. Sua natureza é 

subjetiva e intuitiva, sendo essencial para criar uma cultura organizacional. Está 

relacionado à forma de agir do indivíduo. 

Não é facilmente visível e explicável, é altamente pessoal e difícil de formalizar, 

tornando-se de comunicação e compartilhamento dificultoso. Fazem parte as 

intuições e palpites. Está profundamente enraizado nas ações e na experiência 

corporal do indivíduo, assim como nos ideais, valores ou emoções que ele 

incorpora. 

Conhecimento explícito 

Numa perspectiva organizacional, trata-se do gerenciamento do conhecimento, 

buscando seu compartilhamento, preservação e crescimento. Esse conhecimento é 

dominante na cultura ocidental, é o conhecimento da racionalidade, envolvendo 

fatos, que são adquiridos principalmente pela informação. É processado, 

armazenado e transmitido de forma rápida. 

Pode ser expresso em palavras, números ou sons, e compartilhado na forma de 

dados, fórmulas científicas, recursos visuais, fitas de áudio, especificações de 

produtos ou manuais. Pode ser transmitido aos indivíduos, formal e 

sistematicamente. 

Fonte: Takeuchi e Nonaka (2008, p. 19) e Fialho et al. (2006, p. 75-76). Adaptado. 

 

Essa conceituação apresentada no quadro acima pode ser considerada uma forma 

didática de se entender como o conhecimento é manifesto, pois a manifestação do 

conhecimento não tem uma ordem expressa. Segundo Takeuchi e Nonaka (2008, p. 20), “O 

conhecimento não é explícito ou tácito. O conhecimento é tanto explícito quanto tácito. O 

conhecimento é inerentemente paradoxal, pois é formado do que aparenta ser dois opostos”. 

 

 

2.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

A interação entre o conhecimento tácito, conhecimento explícito, indivíduo e 

organização resultarão em quatro processos de conversão que constituem a espiral do 

conhecimento; socialização (tácito para tácito), externalização (tácito para explícito), 

combinação (explícito para explícito) e internalizarão (explícito para tácito). (TAKEUCHI; 

NONAKA, 2008). Essa interação converte o conhecimento tácito e explícito, em forma de 

espiral (Figura 1), conhecido como modelo SECI ou espiral SECI. Uma das principais 

abordagens sobre a criação do conhecimento nas organizações é baseada no modelo japonês 

desenvolvida por Nonaka e Takeuch (2008), que segundo os próprios autores: “A criação do 

conhecimento organizacional é uma interação contínua e dinâmica entre o conhecimento 

tácito e o explícito” (NONAKA; TALEUCHI, 2008, p. 69). 
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Figura 1: Modelo SECI 

 

Fonte: Nonaka, Toyama e Hirata (2011, p. 43). Adaptado. 

 

 

Segundo Nonaka, Toyama e Hirata (2011, p. 44), “O modelo SECI é um modelo 

processual. Ele se inicia com a socialização dos indivíduos, avança para a externalização 

dentro dos grupos, para a combinação nas organizações e, então, volta para a internalização 

nos indivíduos”. A seguir, aborda-se cada processo da espiral SECI. 

Cada processo da espiral SECI é descrito a seguir. 

1. Socialização (tácito para tácito): é do indivíduo para o indivíduo, compartilha e cria 

conhecimento tácito através de experiência direta. Para Nonaka, Toyama e Hirata (2011,  

p. 44), nesta etapa “[...] o conhecimento tácito individual é compartilhado por meio das 

experiências nas interações sociais do dia a dia para criar um novo conhecimento tácito”. 

Segundo Silva (2004, p. 145), na socialização: 

 

[...] ocorre diálogo frequente e comunicação “face a face”; – brainstorming, insights 

e intuições são valorizados, disseminados e analisados (discutidos) sob várias 

perspectivas (por grupos heterogêneos); – valoriza-se o trabalho do tipo “mestre-

aprendiz”: observação, imitação e prática acompanhada por um tutor; – há 

compartilhamento de experiências e modelos mentais via trabalho em equipe. Uma 

frase síntese dessa conversão pode ser, então, “troca de conhecimentos face a face 

entre pessoas”. 

 

Dessa forma, a mera transformação de informações não terá resultado se não 

estiverem conectadas as emoções dentro de um contexto para promover experiências 
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compartilhadas. Esse processo está ligado diretamente com trabalhos em grupo e a cultura 

organizacional (FIALHO et al., 2006). 

2. Externalização (tácito para explícito): é do indivíduo para o grupo, articula 

conhecimento tácito através do diálogo e da reflexão. Para Nonaka, Toyama e Hirata (2011, p. 

46), nesta etapa o “conhecimento tácito reunido na etapa da socialização é articulado como 

conhecimento explícito por meio do processo de externalização”. 

Segundo Silva (2004, p. 146), a externalização: 

 

[...] representação simbólica do conhecimento tácito através de modelos, conceitos, 

hipóteses etc., construídos por meio de metáforas/analogias ou dedução/indução, 

fazendo uso de toda a riqueza da linguagem figurada para tentar externalizar a maior 

fração possível do conhecimento tácito; – descrição de parte do conhecimento tácito, 

por meio de planilhas, textos, imagens, figuras, regras (por exemplo, nos sistemas 

especialistas), scripts, design history etc.; – relatos orais e filmes (gravação de 

relatos orais e imagens de ocorrências/ações). Uma frase síntese dessa conversão 

pode ser, então, “o registro do conhecimento da pessoa feito por ela mesma”.  

 

Modelos mentais individuais são transformados em conceitos comuns nas 

organizações, ocorrendo seu compartilhamento e análise pelo grupo. O uso de metáforas 

ocorre quando não se consegue uma expressão adequada de um pensamento, gerando 

definições conceituais. No ocidente ainda é deficiente esse processo (FIALHO et al., 2006). 

3. Combinação (explícito para explícito): é do grupo para a organização, sistematiza e 

aplica o conhecimento explícito e a informação. Para Nonaka, Toyama e Hirata (2011, p. 47), 

“O conhecimento explícito é trazido de dentro e de fora da organização para ser então 

combinado, editado ou ainda processado para formar conjuntos de conhecimentos explícitos 

mais complexos e sistemáticos”. 

Segundo Silva (2004, p. 146) 

 

Esse tipo de conversão também é abordado pelas teorias ligadas ao processamento 

da informação. Normalmente, esse conhecimento sistêmico acontece por meio do 

agrupamento (classificação, sumarização) e processamento de diferentes 

conhecimentos explícitos. Uma frase síntese desta conversão pode ser, então: o 

agrupamento dos registros de conhecimentos. 

 

Está relacionado a trocas de relacionamento explícito, de conhecimentos recém-

criados e de conhecimentos de outras seções da organização e agora sistematizado. Baseia-se 

em trocas de informações, onde os indivíduos trocam e agrupam conhecimentos através de 

documentos, reuniões, conversas ao telefone, ou redes de computador. Suas raízes estão no 
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processamento de informações, onde o conhecimento é criado através de educação e 

treinamento formal (FIALHO et al., 2006). 

4. Internalização (explícito para tácito): é da organização para o indivíduo, aprende e 

adquiri novo conhecimento tácito na prática. Para Nonaka, Toyama e Hirata (2011, p. 48), “O 

conhecimento explícito é criado e compartilhado por toda uma organização, sendo então 

convertido em conhecimento tácito durante o processo de internalização”. 

Segundo Silva (2004, p. 146), na internalização ocorre a,  

 

[...] leitura/visualização e estudo individual de documentos de diferentes 

formatos/tipos (textos, imagens, etc.); – prática individual (learning by doing); – 

reinterpretar / reexperimentar, individualmente, vivências e práticas (practices e 

lessons learned). Uma frase síntese desta conversão pode ser, então: o aprendizado 

pessoal a partir da consulta dos registros de conhecimentos.  

 

Na internalização se adquire competências, transformando as mesmas em habilidades, 

está relacionada com ao aprendizado pela prática, do saber fazendo. A documentação é 

suporte para a internalização, aumentado seu conhecimento tácito. É a experiência de uma 

pessoa, que documentada, agora é conhecida por outra, sem a mesma ter vivenciado. Gera 

conhecimento operacional sobre gerenciamento de projetos, processo de produção ou 

implementação de processo, ocorrendo a inovação (FIALHO et al., 2006). 

De acordo com a Figura 2, o conhecimento inicia na socialização (conhecimento tácito 

para conhecimento tácito), quando os indivíduos compartilham e criam conhecimentos tácitos 

através de experiência direta; na externalização (conhecimento tácito para explícito) acontece 

a articulação do conhecimento tácito através do diálogo e da reflexão, este conhecimento é 

combinado (conhecimento explícito para explícito) e ocorre a sistematização e aplicação dos 

conhecimentos explícitos e informações, por último, processo da espiral do conhecimento a 

internalização (conhecimento explícito para tácito), onde se aprende e adquire novos 

conhecimentos tácitos na prática. Essa espiral possui fluxo contínuo, na qual o conhecimento 

sempre segue em movimento. 
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Figura 2: Interação do conhecimento tácito e explícito nas organizações 

 

Fonte: Takeuchi e Nonaka (2008, p. 70). Adaptado. 

 

Essa interação ocorre em forma de espiral envolvendo o indivíduo, grupo, organização 

e interorganização, nas dimensões epistemológica e ontológica, desta forma, a criação do 

conhecimento se faz em todos ambientes da organização e através de suas relações externas. 

Segundo Chiavenato (2016), esse envolvimento na dimensão ontológica é uma 

característica das empresas atuais, que estimulam a criação de novos conhecimentos 

organizacionais, disseminando-o para obter lucros, através do conhecimento tácito e explicito. 

Os colaboradores e atores participantes do processo de aprendizagem atuam de forma 

que seu desempenho se modifica de acordo com as necessidades que surgem na organização.  

Segundo Araújo (2014 p. 29), a aprendizagem,  

 

[...] é um processo do indivíduo, interativo com o meio ambiente, que tem como 

resultado mudança no desempenho, de tal sorte que o desempenho atual difere do 

desempenho anterior à experiência de aprendizagem. Características do indivíduo 

(como motivação para aprender) e condições do ambiente (desenho de treinamento e 

desenvolvimento, por exemplo) influenciam no nível de aprendizagem. 

 

A gestão do conhecimento é um processo para criar continuamente novos 

conhecimentos, disseminando-os para a empresa de uma forma rápida, para que a mesma 

possa incorporar este conhecimento em tempo de atender as crescentes necessidades do 

mercado. Assim, pode-se afirmar que a criação do conhecimento gera modificações na 

organização, fazendo com que a mesma tenha um desempenho melhor em relação ao 

desempenho anterior. O adquirir conhecimento tem como consequência a perspectiva de 
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realização da gestão do conhecimento, como forma de conduzir a organização para um maior 

grau de desenvolvimento. 

Todavia, apresentam-se no quadro 3 os conceitos de gestão do conhecimento, por 

diversos autores que fizeram abordagens e são referências sobre a Gestão do Conhecimento. 

 

Quadro 3: Conceitos de Gestão do Conhecimento 

Autores Conceitos de Gestão do Conhecimento 

Wiig (1993) 

Gestão do conhecimento é a construção sistemática, explícita e intencional do 

conhecimento e sua aplicação para maximizar a eficiência e o retorno sobre os ativos de 

conhecimento da organização. 

Petrash (1996) 

Gestão do conhecimento é a disponibilização do conhecimento certo para as pessoas 

certas, no momento certo, de modo que estas possam tomar as melhores decisões para a 

organização. 

Hibbard (1997) 

Gestão do conhecimento é o processo de busca e organização da expertise coletiva da 

organização, em qualquer lugar em que se encontre, e de sua distribuição para onde houver 

o maior retorno. 

Spek e Spijkevert 

(1997) 

Gestão do conhecimento é o controle e o gerenciamento explícito do conhecimento dentro 

da organização, de forma a atingir seus objetivos estratégicos. 

Davenport e 

Prusak (1999) 

Consideram que a gestão do conhecimento não é algo integralmente novo e que as 

organizações, de alguma forma, já podem estar contando com recursos que a fundamentam 

e afirmam: A gestão do conhecimento baseia-se em recursos existentes, com os quais a sua 

organização pode já estar contando – uma boa gestão de sistemas de informação, uma 

gestão de mudança organizacional e boas práticas de gestão de recursos humanos. 

Moresi (2001) 

A gestão do conhecimento pode ser vista como o conjunto de atividades que busca 

desenvolver e controlar todo tipo de conhecimento em uma organização, visando à 

utilização na consecução de seus objetivos. 

Von Krogh, Ichijo 

e Nonaka (2001) 

O objetivo da gestão do conhecimento é estimular os profissionais a fazer um excelente 

trabalho e, ao mesmo tempo, captar o conhecimento de cada um e convertê-lo em algo que 

empresa possa utilizar – novas rotinas, novas ideias sobre clientes, novos conceitos de 

produtos. 

Bukowitz e 

Willians (2002) 

Definem gestão do conhecimento como processo pelo qual a organização gera riqueza, a 

partir do seu conhecimento ou capital intelectual. 

Probst, Raub e 

Romhardt (2002) 

A gestão do conhecimento consiste em um conjunto integrado de intervenções que 

aproveitam as oportunidades para dar forma à base de conhecimento. 

Choin e Lee 

(2003) 

A gestão do conhecimento não é uma atividade trivial. Segundo os autores, as 

organizações podem focar no gerenciamento do conhecimento explícito, priorizando a 

capacidade de criar, armazenar, transferir e utilizar este tipo de conhecimento, no 

gerenciamento do conhecimento tácito, enfatizando o seu compartilhamento pela interação 

interpessoal, ou de ambos. 

Turban, McLean e 

Wetherbe (2004) 

A gestão do conhecimento é um processo que ajuda as empresas a identificar, selecionar, 

organizar, distribuir e transferir informação e conhecimento especializado que fazem parte 

da memória da empresa e que normalmente existem dentro delas de forma não-estruturada. 

Murray (2008) 

Vê a gestão do conhecimento como uma estratégia que transforma bens intelectuais da 

organização, informações registradas e o talento dos seus membros em maior 

produtividade, novos valores e aumento de competitividade. 

Fonte: Souza (2009, p. 61-62). 

 

Desta forma, o conhecimento tornou-se o fator econômico mais importante no 

ambiente competitivo das organizações. Este interesse já é uma discussão feita há alguns 

anos, mas a perspectiva de gerenciamento deste conhecimento é muito recente (TEIXEIRA 

FILHO, 2000). Assim, as organizações passaram a investir mais nas pessoas e nos processos 
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relativos ao conhecimento. “Para que o conhecimento seja fonte de vantagem competitiva, os 

concorrentes devem ter dificuldade de atingir o mesmo nível de custos ou diferenciação de 

produtos e serviços” (ANGELONI, 2008, p. 9). 

Segundo Mussi (2011), entre os grandes desafios para a sobrevivência no ambiente 

globalizado e altamente competitivo está a formação e retenção de recursos humanos 

capacitados a transformar as informações em conhecimento, convergindo-as na produção de 

inovações que levem as empresas ao crescimento.  

Nessa perspectiva, os colaboradores da era do conhecimento, segundo Neto (2008, p. 

33), são. 

 

Os trabalhadores da organização do conhecimento são profissionais altamente 

qualificados e com alto grau de escolaridade e, entre suas habilidades reunidas em 

modelos ou portfólios de competências, destacam-se o desenvolvimento e a 

consolidação de boas habilidades organizacionais, boas habilidades em tecnologia 

de informação, além de capacidade analítica de resolver problemas.  

 

De acordo com Fukunaga (2015), a história do desenvolvimento econômico das 

últimas décadas tem indicado que o conhecimento constitui um bem diferente dos recursos 

empregados pelos fatores de produção tradicionais e se tornou um recurso-chave para o 

desenvolvimento econômico e social. 

Os avanços contemporâneos originados pelo desenvolvimento tecnológico, segundo 

Araújo (2014 p. 189), “levaram as empresas a desenvolver as atividades num contexto que se 

caracteriza por economias baseadas no conhecimento e na utilização intensiva da tecnologia”. 

O relatório da Work Foundation da Unesco (2013) disponibilizado no Quadro 4, 

apresenta o conhecimento como bem econômico, destacando seis pontos, valorizando as 

pessoas e o processo de criação do conhecimento e compartilhamento. Neste relatório, ainda é 

apresentada a importância de trabalhadores e serviços, baseado no conhecimento, indicando 

impacto em inovação e produtividade (FUKUNAGA, 2015). 

 

Quadro 4: Noções do conhecimento como bem econômico 

1. A capacidade de criar conhecimento por meio das redes de tecnologia e comunicação, para ganhos em 

vantagens competitivas. 

2. O valor do conhecimento nasce em seu compartilhamento com os outros em dada economia (por exemplo, 

com fornecedores, parceiros e clientes). Entretanto, pode haver restrição desse compartilhamento para 

evitar benefícios concorrentes. 

3. As dificuldades na regulação para investimento em criação de conhecimento (propriedade intelectual) e 

proibição da difusão indevida do mesmo. 

4. A diferenciação pela exploração do conhecimento explícito e tácito. 

5. A diferenciação pela exploração do conhecimento tácito. 

6. A mitigação de risco por meio de contratos para retenção de trabalhadores-chave. 

Fonte: Fukunaga (2015, p. 57). 
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Dessa forma, segundo Krutsh Neto (2008, p. 40), as organizações têm como objetivo 

dentro de um contexto da gestão do conhecimento: 

 

a) tornar acessíveis grandes quantidades de informação corporativa; 

b) permitir a identificação e mapeamento dos ativos de conhecimento e de 

informações relacionadas à instituição;  

c) dar apoio à criação de novos conhecimentos, visando os benefícios 

administrativos; e d) dar utilidade e lógica aos dados, transformando-os em 

informação compreensível e essencial ao desenvolvimento da organização. 

 

A partir do que foi explicitado faz-se necessário entender quais as condições dentro da 

organização para a criação do conhecimento. 

 

 

2.2.1 Condições para a criação do conhecimento nas organizações 

 

A organização para implantar processos de gestão do conhecimento necessita um 

ambiente propício para a criação e compartilhamento do conhecimento. Alvarenga Neto 

(2014, p. 57) relaciona os dez princípios que Davenport (1998) elenca para gestão do 

Conhecimento:  

 

1. Gestão do conhecimento custa caro (mas a ignorância também custa!); 

2. Gestão do conhecimento efetiva requer soluções que combinem pessoas e 

tecnologias; 

3. Gestão do conhecimento é altamente política; 

4. Gestão do conhecimento requer gestores do conhecimento; 

5. Gestão do conhecimento se beneficia mais de mapas que de modelos, mais de 

mercados do que hierarquia; 

6. O compartilhamento e uso do conhecimento são frequentemente comportamentos 

antinaturais; 

7. Gestão do conhecimento significa aprimorar os processos de trabalho 

relacionados com o conhecimento; 

8. O acesso ao conhecimento é apenas o início; 

9. Gestão do conhecimento nunca tem fim; 

10. Gestão do conhecimento requer um contrato de conhecimento. 

 

Nonaka e Takeuchi (2008, p. 71-82) apresentam cinco condições necessárias no nível 

organizacional para promover a espiral do conhecimento. No quadro 5 verifica-se essas 

condições. 
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Quadro 5: Condições para criação do conhecimento nas organizações 

Condições Conceito 

Intenção 

É definida como a aspiração da organização às suas metas. Na intenção inclui o 

conhecimento dos colaboradores dos objetivos, visão, missão da organização, pois somente 

desta forma, toda equipe poderá está comprometida com a criação do conhecimento. 

Autonomia 

É a permissão do cada indivíduo na organização de agir autonomamente até onde permitem 

as circunstâncias, desta forma, podendo opinar, dar sugestões nos processos de criação do 

conhecimento. As ideias dos indivíduos desta forma se difundem pela empresa se tornando 

ideias organizacionais. 

Flutuação e caos 

criativo 

Estimula a interação entre a organização e o ambiente externo. É a organização nunca estar 

acomodada, sempre buscando nossos ideais, sempre estar buscando melhorar e transmitir isso 

aos colaboradores, a necessidade da contínua reflexão sobre a melhoria dos processos e 

produtos. 

Redundância 

Permite que a espiral do conhecimento ocorra organizacionalmente. É a existência de 

informações que são dispersas pela organização e muitas vezes não são utilizadas 

imediatamente pelos colaboradores, mas fazem parte da visão contextualizada das 

informações por todos. A rotação estratégica de pessoal na organização também faz parte do 

processo de redundância, permitindo que os colaboradores diversifiquem suas fontes de 

informação e habilidades. 

Requisito 

variedade 

É fazer que todos os colaboradores possam ter acesso as informações necessárias para seu 

trabalho de uma forma rápida e fácil, facilitando o processo de criação do conhecimento. 

Fonte: Nonaka e Takeuchi, (2008, p. 71-82). Adaptado. 

 

Além do contexto necessário é importante verificar que a gestão do conhecimento tem 

uma cultura multidisciplinar, desta forma, deve-se englobar neste processo, desde a ciência 

organizacional, da cognição, computacional, de tecnologia da informação, de educação e 

treinamento, sistemas eletrônicos de performance, gerenciamento de documentos e 

informações, banco de dados, intranet, portais e outras tecnologias da web (DALKIR, 2005). 

Nesse sentido, a gestão do conhecimento tem evoluído de um ambiente de aprendizado 

privado, com necessidade de gestão do saber e controle de conteúdo, para um aprendizado 

público, com transparência e controle do usuário sobre o conteúdo.  

 Todo processo de evolução vem acompanhado de etapas que acontecem ao longo do 

processo, assim torna-se pertinente entender os ciclos do conhecimento.  

 

 

2.2.2 Ciclos do conhecimento 

 

Existem diversos ciclos do conhecimento, que se apresenta no quadro 6, com seus 

respectivos processos de conhecimento. Cada ciclo possui peculiaridades, mas todos possuem 

itens em comum, como: criação, compartilhamento, captura, codificação, acesso, aplicação e 

armazenagem das informações. 
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Quadro 6: Ciclos de processos de conhecimento 

Autores Processos de conhecimento 

Nikols (1999) 
Aquisição, organização, especialização, armazenagem, recuperação, 

distribuição, conservação, ordenação. 

Wiig (1993) Criação, localizando, compilando, disseminando, aplicando, gerando valor. 

McElroy (1999) 

Aprendizado individual e do grupo, validação pretensão do conhecimento, 

aquisição de informação, validação do conhecimento, integração do 

conhecimento. 

Rollet (2003) 
Planejando, criando, interagindo, organizando, transferindo, mantendo, 

acessando. 

Bukowits & Williams (2003) 
Buscando, usando, aprendendo, contribuindo, acessando, 

construindo/mantendo, diversificando. 

Zack (1996) Adquirindo, refinando, armazenando, distribuindo, apresentando. 

Fonte: Dalkir (2005, p. 27). 

 

Os ciclos podem ser representados fazendo parte dos processos na gestão do 

conhecimento, que estão ligados à tecnologia, estrutura e cultura organizacional, representado 

pelo mapa conceitual de Allameh, Zare e Davoodi (2010) (Figura 3). Assim, segundo Davila 

(2014, p. 59), “[...] os ciclos de conhecimento permitem perceber as etapas que permeiam à 

sua criação, compartilhamento e aquisição, até atingir a geração de valor como fator central”.  

Estes ciclos podem ser aplicados em todos os ambientes de uma organização. 

 

Figura 3: Mapa conceitual 

 

Fonte: Allameh, Zare e Davoodi (2010). 

 

Na estrutura organizacional, a alta administração exerce papel fundamental na 

definição de metas, bem como “na criação de culturas organizacionais voltadas para a 

inovação, experimentação, aprendizado contínuo e comprometidas com resultados de longo 

prazo e com a otimização de todas as áreas da empresa” (TERRA, 2001, p. 3).  
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A cultura organizacional compreende os valores e crenças que são compartilhadas 

pelos membros de uma organização, funcionando como mecanismo de controle, uma vez que 

aprova ou proíbe comportamentos enquanto direciona os membros da organização (SANTOS, 

2000). Desta forma, a cultura é fundamental, permitindo difundir o conhecimento em uma 

organização, pois sua implantação depende de pessoas.  

De acordo com Davenport e Prusak (2005), há pessoas que consideram os objetivos 

organizacionais neutros, que suas finalidades se limitam à criação de produtos e prestação de 

serviços. No entanto, os valores e crenças das pessoas exercem forte influência no 

conhecimento organizacional, pois são elas que formam a organização. Assim, conhecendo a 

cultura organizacional é possível pensar na gestão deste conhecimento como solução essencial 

às estratégias das empresas, buscando preparar a organização tanto em seus aspectos 

estruturais, como humanos (GOMES JÚNOR, 2013).  

 

 

2.2.3 Modelos de gestão do conhecimento nas organizações 

 

Os ciclos de gestão de conhecimento requerem um modelo para ser aplicado, baseado 

numa sólida fundamentação teórica, caso contrário, as atividades não serão coordenadas, não 

produzindo assim os benefícios esperados. Cada modelo apresenta características voltadas 

para um objetivo ou tipo de organização (DALKIR, 2005). Segue alguns modelos de gestão 

do conhecimento organizacional de acordo com Dalkir (2005). 

 

I - Modelo da epistemologia organizacional – Von Krogh e Roos 

Esse modelo faz a distinção entre o conhecimento individual e o social, adotando uma 

abordagem epistemológica para a realização do gerenciamento do conhecimento 

organizacional. Entre as questões tratadas por esse modelo, incluem-se: o como e o porquê os 

indivíduos no âmbito organizacional passam a conhecer, como e por que as organizações 

chegam a conhecer, o que é importante para o conhecimento do indivíduo e da organização e 

quais os impedimentos ao desenvolvimento do conhecimento nas organizações. 

 

II - Modelo de espiral de conhecimento de Nonaka e Takeuchi (2008) 

Esses autores estudaram o sucesso das empresas japonesas na conquista da 

criatividade e da inovação e descobriram que não se tratava de um processamento mecanicista 

do conhecimento objetivo. Mas, que a inovação organizacional, muitas vezes, decorria de 
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insights altamente subjetivos que podem ser mais bem descritos na forma de metáforas, 

slogans ou símbolos. Esse modelo tem suas raízes no holismo. O espectro tácito/explícito de 

formas de conhecimento (a dimensão epistemológica) e o modelo 

individual/grupal/organizacional ou de três camadas, da partilha de conhecimentos e difusão 

(a dimensão ontológica) são ambos necessários para criar conhecimento e produzir inovação. 

 

III - Modelo “sentido de fazer” de Choo (2006) 

Esse modelo enfatiza a construção de senso baseado principalmente em Weick, 

(2001), a criação de conhecimento baseada em Nonaka e Takeuchi, (1995) e a tomada de 

decisão baseada, entre outros conceitos, Simon, (1957). O modelo Choo (2006) focaliza como 

os elementos de informação são selecionados e subsequentemente alimentados em ações 

organizacionais. A ação organizacional resulta da concentração e absorção de informações do 

ambiente externo em cada ciclo sucessivo. Cada fase, criação de sentido, criação de 

conhecimento e tomada de decisão, tem um estímulo externo ou iniciativa. 

 

IV - Modelo para construir e usar o conhecimento de Wiig (1993) 

Wiig (1993) abordou em seu modelo o seguinte princípio: para que o conhecimento 

seja útil e valioso, deve ser organizado. O conhecimento deve ser organizado de forma 

diferente para cada uso do conhecimento. Por exemplo, em nossos próprios modelos mentais, 

tendemos a armazenar nosso conhecimento e know-how na forma de redes semânticas. 

Podemos então, escolher a perspectiva apropriada com base na tarefa cognitiva que temos em 

mãos. 

 

V - Modelo do espaço de Boisot   

Esse modelo é baseado no conceito-chave de uma “informação boa” que difere de um 

ativo físico. Boisot distingue as informações de dados, enfatizando informações das quais um 

observador irá extrair dos dados, e suas expectativas e prioridades de conhecimento. O efetivo 

movimento das informações boas é largamente dependente de remetentes e receptores 

compartilhando a mesma codificação e linguagem. Um bom conhecimento é aquele que 

também possui um contexto no qual ele pode ser interpretado. O compartilhamento eficaz de 

conhecimentos requer que os remetentes e receptores compartilhem o contexto, bem como a 

mesma linguagem. 

Desta forma, a gestão do conhecimento pode ser implantada numa organização, de 

acordo com seus objetivos, características e cultura organizacional. A partir desta perspectiva, 
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pode-se dizer que a partir do momento que o conhecimento surge precisa ser compartilhado e 

internalizado para tal processo, faz-se necessário o local que recebe as informações e as torna 

significativas. O conceito que explica esta condição é chamado BA, o próximo tópico tratará 

de maneira mais explicativa sobre o conceito. 

 

 

2.3 BA 

 

O conhecimento é criado através da interação das pessoas com o mundo e 

principalmente com outras pessoas, onde o conhecimento tácito se manifesta, através da 

interação, combinação e internalização. Para isso, é necessário um espaço para a criação do 

conhecimento, pois o mesmo não pode ser criado no vácuo. Esse local é onde as informações 

são tratadas e filtradas, que as torna em conhecimento. Desta forma, surge o conceito de BA, 

o teórico Kitaro Nishida (1921-1970), um dos mais influentes na metade do século 20, 

desenvolve uma teoria de lugar conhecido como Basho, um local onde o BA pode ocorrer 

(TAKEUCHI; NONAKA, 2008).  

Partindo do conceito de BA, que é o local onde as informações recebem significado e 

fazendo um recorte histórico, cabe apontar que os filósofos gregos, de certa forma, 

identificaram este mesmo conceito. Estes filósofos também determinaram um local para 

cognição humana ou onde as informações tornam-se conhecimento, Platão chamou o lugar de 

Chora e Aristóteles de Topos. Ainda pode-se citar que já na Era Moderna, Heidegger, 

estrutura também um conceito próximo e nomeia este local como Ort. Assim, pode-se afirmar 

que o BA é um espaço fenomenológico, onde o conhecimento é criado (TAKEUCHI; 

NONAKA, 2008). 

Dentro do contexto filosófico cita-se Platão, considerado um dos mais importantes e 

influentes da sua época, desenvolveu a Teoria das Ideias segundo a qual há um mundo 

inteligível no qual os seres são ideias imutáveis. Nessa teoria, o verdadeiro conhecimento é 

produzido pela mente, sem a participação dos sentidos, isto é, não se trata de um 

conhecimento empírico. O conhecimento ocorre de modo gradual, ou seja, aos poucos se vai 

acendendo ao conhecimento através do pensamento. Assim, para que esse conhecimento 

aconteça, é necessário um lugar para essas informações se transformarem em conhecimento. 

Platão nomeou este lugar de Chora (FREITAS, 2014). 
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Platão descreve o ambiente Chora em Timeu (50b8-c8), onde acontece a criação: 

 

[...] recebe sempre tudo, e nunca em circunstância alguma assume uma forma que 

seja semelhante a algo que nela entra; jaz por natureza como um suporte de 

impressão para todas as coisas, sendo alterada e moldada pelo que lá entra, e, por tal 

motivo, parece ora uma forma, ora outra; mas o que nela entra e dela sai são sempre 

imitações do que é sempre, impressas nela de um modo misterioso e admirável [...] 

(PLATÃO, 2013). 

 

Segundo Costa (2009, p. 120), Platão se refere a Chora como um lugar real, que possui 

um potencial de trazer ao lugar cada um dos seus elementos. “O lugar está então pressuposto e 

é produzido na criação. O receptáculo oferece uma comunidade de lugares para os diferentes 

corpos possibilitando a comunicação entre as realidades”.  

Pinto Neto (2014, p. 252) afirma que Chora é um espaço neutro, uma “Espécie de 

condição de inscrição que excede a própria divisão entre sensível e inteligível, empírico e 

transcendental, à medida que ambos precisam dessa superfície para ser escritos”. 

Para Platão (2013) o conhecimento é inato. O inatismo é uma teoria que defende que o 

conhecimento está na alma do sujeito desde o seu nascimento, ou seja, não é adquirido ou 

apreendido. A dialética é um processo de perguntas e respostas que tentam mostrar o 

conhecimento que o interlocutor já possui em sua mente, mas de maneira latente. Desse 

modo, o conhecimento é exclusivo da alma e do intelecto (FREITAS, 2014).  

Para Winter (2012, p. 1) 

 

No âmbito da tradição dialética, um lugar a servir como divisão entre o que é e o que 

não é, em geral, um lugar onde construir o sensível à imagem do inteligível, como 

khôra, na cosmogonia do Timeu, de Platão (2011), ou seja, um lugar de fronteira, de 

base neutra, que não participa de nenhum lado, mas possibilita a existência dos dois 

lados. 

 

A partir de um recorte histórico, pontua-se agora com teóricos modernos que define o 

espaço BA, como sendo um espaço compartilhado em movimento, é local em que os 

integrantes compartilham conhecimentos e criam novos significados pela interação. Um 

espaço temporário, organizado primando pela criatividade, opiniões particulares e objetivando 

a transformação (NONAKA; TOYAMA; HIRATA, 2011). 

O conhecimento para que seja criado não pode ser superficial, pois senão, é esquecido 

com facilidade, por isso, o ambiente é fator fundamental, pois favorece a atenção, 

concentração e diversos outros fatores que propiciam uma melhor integração dos 

participantes. Nesse espaço, os participantes trazem consigo suas experiências e perspectivas, 

interagindo com o grupo, mudando não só o contexto, mas também o próprio ambiente. 
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Através, desta interação do contexto do indivíduo em contato com o contexto de outros 

indivíduos e do grupo, cria-se novas perspectivas, mudando todos os pontos de vista, através 

da síntese dos diálogos. Esse é o ambiente BA propício para a criação do conhecimento, 

através do compartilhamento (NONAKA; TOYAMA; HIRATA, 2011). 

O ambiente BA é o ambiente que promove a busca desse conhecimento, favorecer 

esses ambientes, é favorecer a criação do conhecimento organizacional. Segundo Fayard 

(2006, p. 27), qualifica-se como um bom BA “as situações relacionais que energizam as 

pessoas tornando-as criativas, dentro de uma interação positiva e dinâmica”. 

Assim pode-se dizer que “BA é um contexto compartilhado em movimento, no qual o 

conhecimento é criado, compartilhado e usufruído. O BA é o alicerce da atividade da criação 

do conhecimento” (NONAKA; TOYAMA; HIRATA, 2011, p. 60). 

Desta forma, o BA torna-se um meio para os indivíduos partilharem seus 

conhecimentos e experiência na organização, através da interação do conhecimento tácito e do 

explícito, obtêm novos conhecimentos. O ambiente é fundamental para que o conhecimento 

possa ser compartilhado, criado e utilizado (MEDEIROS; MACEDO; TRINDADE, 2013). 

Segundo Nonaka e Takeuchi (2008), para cada forma de interação é necessário um 

ambiente específico, acelerando a criação do conhecimento, essa interação se dá num 

contexto compartilhado entre indivíduos, através de um BA existencial, físico e virtual 

(Figura 4). 

Figura 4: BA existencial, físico e virtual 

 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (2008, p. 100). 
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O BA surge em todos os locais de uma organização e através das relações fora dela, 

mas para isso é necessário que esse ambiente, essa integração, feita por mais de uma pessoa, 

seja promotor do conhecimento. Esses ambientes podem ser físicos ou virtuais (Figura 5), 

podendo ocorrer num corredor de uma Faculdade, na sala de café dos professores, no 

ambiente de sala de aula, nas visitas técnicas, através de troca de e-mails, nas redes sociais, 

entre outros locais. Nesses espaços, os participantes trazem consigo suas experiências e 

perspectivas, interagindo com o grupo, mudando não só o contexto, mas também o próprio 

ambiente. Através desta interação do contexto do indivíduo em contato com o contexto de 

outros indivíduos e do grupo, cria-se perspectivas, mudando todos os pontos de vista, através 

da síntese dos diálogos. 

Nonaka e Konno (1998) desenvolveram um BA para cada estágio do ciclo de criação 

do conhecimento SECI (Figura 5), onde respectivamente ocorre a socialização, 

externalização, combinação e internalização. 

O BA de origem ou existencial, onde a socialização acontece, é o mundo individual, é 

compartilhado os sentimentos, emoções, experiências e modelos mentais. É neste BA que o 

processo de criação inicia, onde os indivíduos compartilham visões e emergem as ideias. 

 

Figura 5: BA e modelo SECI 

 

Fonte: Nonaka e Konno (1998, p. 46). 

 

A interação e o diálogo que acontecem no BA correspondem a externalização. Neste 

BA, através do diálogo, modelos e habilidades mentais dos indivíduos são convertidos de 
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conhecimento explícito em tácito (NONAKA; KONNO, 1998, p. 47). Equipes verbalizam 

com histórias, visualizam com imagens e conceitos e com isso, propiciam um conceito de 

mudança (KONNO, 2009). Ainda, o BA “exercitar” que facilita a conversão do conhecimento 

explícito no tácito. Este é um local de reflexão, confiança mútua e onde os indivíduos pensam 

juntos no futuro da organização. É onde ocorrem através da aprendizagem e do processo de 

internalização para criação de novos conhecimentos (KONNO, 2009). O cyber BA ou 

sistematizado, representa a combinação e é o local da interação virtual, onde a combinação 

explícita do conhecimento é mais eficiente, utilizando ambientes tecnológicos e de 

informação (NONAKA; KONNO, 1998, p. 47). 

Quando estes conhecimentos individuais se tornam coletivos, então, passa a ser 

conhecimento institucional, tornando-se repositório e base de conhecimento da organização, 

são novas ideias e pensamentos que permeiam por toda organização, abrindo espaço para as 

novas ideias e inovação (LIEBOWITZ; FRANK, 2016). Esses espaços são construídos a 

partir de diferentes padrões da criação do conhecimento, de acordo com a Figura 6, esses 

padrões são apresentados. 

 

Figura 6: Contextos dos tipos de Ba 

 

Fonte: Nonaka e Konno (2008, p. 46). 

 

Para que o conhecimento seja criado nesses respectivos espaços BA, segundo Nonaka, 

Toyama e Hirata (2011, p. 63) existem condições necessárias. 

 

1. Intenção: onde é direcionada a energia do BA, senão o caos prevalecerá. Os 

gestores podem promover o BA, mas somente os participantes, através da 
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energia necessária, serão responsáveis pelos resultados para promoção do 

conhecimento. 

2. Objetivos: são necessários para a busca de um resultado em comum, senão 

perde a função da busca do conhecimento através de discussões mais profundas, 

lembrando que o conhecimento necessário está na essência e não na 

superficialidade das coisas. 

3. Missão: acompanha todos os valores da organização, parametrizando para as 

ações. 

4. Direção: para que mantenha foco nos objetivos. 

5. Mente aberta: para que ocorra a síntese das opiniões é necessário que a posição 

de todos seja respeitada, que favoreça o diálogo e novas sugestões. 

6. Empatia: fundamental para que os participantes colaborem através de um 

relacionamento amigável e de respeito. 

7. Diversidade de conhecimento: proporciona diversas opiniões de ponto de vista 

diferente, contribuindo através de suas experiências pessoais. 

8. Limites: apesar do BA não ter limites, para que possa ser alcançando os 

objetivos necessários o mesmo é fundamental. 

9. Comprometimento: a efetiva participação dos envolvidos proporcionará 

resultados e a energia necessária para a criação do conhecimento. 

10. Motivação: pesquisar o que pode vir a motivar as pessoas para criação de novos 

conhecimentos. Motivar através de ações exógenas, como uma adição de nota 

para alunos atingirem objetivos, pode funcionar a curto prazo, mas o que espera 

são motivações endógenas, aquelas que motivam internamente as pessoas em 

busca de objetivos que lhe sejam significativos, para isso é necessário respeitar 

a criatividade e que o ambiente seja prazeroso para a criação do conhecimento.  

 

Desta forma, é necessário que exista condições que venham a promover ambientes de 

qualidade para criação do BA, seja na área tecnológica, como programas de informação, 

internet de qualidade, treinamento para uso das tecnologias e na estrutura física, com salas 

que estimulem o encontro das pessoas para criação e compartilhamento do conhecimento. A 

estrutura deve ser pensada como um todo, para que favoreça o BA, além de espaços criados 

fora do ambiente da organização, com parceiros, espaços de coworking, clientes e 

fornecedores (NONAKA; TOYAMA; HIRATA, 2011). 

As instituições de ensino superior possuem todas as características para promoverem o 

ambiente BA como pode ser verificado na Figura 7, buscar analisar os fatores que promovam 

esses ambientes é favorecer a criação e compartilhamento do conhecimento. Uma estrutura 

não determina a criação do BA, nem somente as pessoas, é necessário que o ambiente seja 

propício, por isso, esses três elementos se interagem para promover os ambientes BA. Na 

teoria convencional das organizações o ambiente determina a estrutura, que determina as 

pessoas, numa visão de processos, os três ambientes se interagem (Figura 7). 
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Figura 7: BA: A interpretação do ambiente, da estrutura e agente 

 

Fonte: Nonaka, Toyama e Hirata (2011, p. 67). 

 

Através de um modelo sistêmico, podem-se analisar alguns ambientes BA que são 

possíveis de criação e compartilhamento de conhecimento em uma instituição de ensino 

superior privada (Figura 8 ). 

O conhecimento sempre surge através dos indivíduos (NONAKA; KONNO, 1998), 

por isso, analisar através de suas perspectivas, quais são os ambientes promotores de 

conhecimento numa organização e quais melhorias são necessárias, significa oportunizar para 

a mesma, uma visão capaz de reflexão para estimular novos conhecimentos na organização. 

 

Figura 8: Modelo sistêmico de ambientes BA em uma IES 

 

Fonte: Nonaka, Toyama e Hirata (2011, p. 67-68). 
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De acordo com a Figura 10 o modelo sistêmico de ambientes de BA em uma IES, 

proposto por Nonaka, Toyama e Hirata (2011), apresenta de forma clara e evidenciada onde o 

conhecimento pode ser compartilhado e assimilado de diversas formas. 

 

 

2.4 CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES)  

 

O setor de ensino superior no Brasil passou por grandes mudanças desde o início dos 

anos 1990 até os primeiros anos do século XXI. Houve grande aumento do número de alunos 

matriculados, especialmente na rede privada, que são classificadas de acordo com o Decreto 

nº 2.306, de 19 de agosto de 1997, artigo 8º: Universidades; Centros Universitários; 

Faculdades integradas; Faculdades; e Institutos Superiores ou Escola Superiores. 

Segundo Silva (2003, p. 31) “as faculdades, institutos superiores ou escolas superiores 

caracterizam-se por possuírem propostas curriculares em uma área de conhecimento 

específico”. 

As Faculdades possuem uma mantenedora e uma mantida, a mantenedora é a pessoa 

jurídica que provê os recursos necessários para o funcionamento da Faculdade e é a 

representante legal. A mantida é a Faculdade que é responsável para oferta dos cursos de 

ensino superior (BRASIL, 2016).  

No ano de 1999, surgiu o Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pelo então 

Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. O PNE sintetiza os objetivos e 

prioridades em todos os níveis de ensino. O novo Plano Nacional de Educação (2011-2020) 

estabelece metas e estratégias, fundamentadas nas seguintes premissas: universalização da 

educação básica pública, por meio dos acessos e permanência na instituição educacional; 

expansão da oferta da educação superior, sobretudo a pública por meio da ampliação do 

acesso e da permanência na instituição educacional; garantias de padrões de qualidade em 

todas as instituições de ensino, por meio do domínio de saberes, habilidades e atitudes 

necessários ao desenvolvimento do cidadão, bem como da oferta dos insumos próprios a cada 

nível, etapa e modalidade de ensino; gratuidade para o estudante em qualquer nível, etapa ou 

modalidade da educação, nos estabelecimentos públicos oficiais; gestão democrática da 

educação e controle social da educação; respeito e atendimento às diversidades étnicas, 

religiosas, econômicas e culturais; excelência na formação e na valorização dos profissionais 

de educação; financiamento público das instituições públicas (GAMA FILHO, 2013). 
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A proposta que consta do novo PNE propõe vinte metas multidimensionais, 

acompanhadas das estratégias de implantação. As que são condizentes com o Ensino superior 

são, segundo Gama Filho (2013, p. 42) 

 

Meta 13: Elevar, de forma consciente e duradoura, a qualidade da educação superior, 

ampliando a atuação de mestres e doutores, nas intuições de ensino superior, para no 

mínimo, 75% do corpo docente em efetivo exercício, de 35% de doutores. 

Meta 14: Elevar, gradualmente, o número de matrículas na pós-graduação stricto 

sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. 

Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, que todos os professores da educação básica tenham 

formação específica de nível superior, obtida em cursos de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam. 

Meta 16: Formar 50% dos professores da Educação Básica em nível de pós-

graduação stricto e lato sensu, em Cursos de Especialização, Mestrado ou Doutorado 

e garantir a todos formação continuada em sua área de atuação. 

Meta 18: Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os 

profissionais do Magistério em todos os sistemas de ensino. 

 

O governo cria objetivos de política de estado para a educação, direcionando que 

através da melhoria da capacitação docente e outras políticas públicas, proporcionar 

desenvolvimento para a nação. 

Todas Instituições de Ensino Superior são cadastradas no INEP, pelo e-MEC, um 

sistema que acompanha todo desenvolvimento das mesmas, onde são realizados os pedidos de 

credenciamento, recredenciamento, autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento de cursos. Os processos podem ser acompanhados pelas instituições, sendo 

que este sistema eletrônico tem trâmite mais rápido no Ministério da Educação. O currículo 

dos docentes é atualizado a cada 48 horas, através da plataforma Lattes, contendo todos os 

dados acadêmicos dos docentes e avaliadores institucionais. Desta forma, o MEC tem os 

dados das instituições de ensino, podendo verificar os índices de qualidade, apontando as 

deficiências para que sejam corrigidas e dos docentes, analisando seu desenvolvimento 

profissional (GAMA FILHO, 2013). 

Em 2004, através da Lei º 10.861 foi criado o SINAES – Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior com objetivo de promover a melhoria da educação brasileira 

aumenta sua oferta, eficácia, efetividade acadêmica e social, através da promoção de valores 

democráticos, respeito às diferenças, autonomia e da identidade institucional. Através do 

SINAES são avaliadas as graduações, instituições, cursos e desempenho dos estudantes. As 

Instituições são avaliadas por comissões avaliadoras enviadas pelo INEP e através de uma 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), objetivando verificar aspectos qualitativos do ensino e 

estrutura da instituição de ensino, sob o ponto de vista dos gestores, alunos corpo técnico-
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administrativo e docentes. Os estudantes são avaliados através do ENADE – Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes, avaliando nível de conhecimento, habilidades, saberes e 

competências, ao longo da trajetória dos alunos em cada curso (GAMA FILHO, 2013). 

Através desde processo de avaliação, o MEC estabelece padrões de qualidade para as 

Instituições de Ensino Superior, proporcionando ambientes promotores de criação do 

conhecimento, em todos os locais do Brasil. 

As Instituições de ensino têm o impacto direto de todas as transformações na 

sociedade, visto que, o perfil do aluno é diverso, tanto no que se refere a classe social, quanto 

aos segmentos que exercem suas profissões. Segundo Thiesen (2008, p. 7), “O atual momento 

histórico, chamado por alguns estudiosos de transição paradigmática, vem produzindo 

incomensurável sensação de incerteza e de imprevisibilidade em todos os setores da vida”.  

Para Leney et al (2004, p. 11),  

 

Nossas sociedades estão cada vem mais heterogêneas. O ritmo das mudanças 

socioculturais, tecnológicas e organizacionais são rápidas. Os impactos da 

globalização e do aumento de conhecimento e informação são complexos e 

contraditórios: sorriso para alguns, ocasionalmente vencedores e muitas vezes cruel 

para outros, aqueles que perdem neste mundo competitivo. É necessário encontrar 

formas de lidar e responder as incertezas do presente e futuro, através da educação, 

entendendo que a mesma tem um processo lento e deliberado de resposta, 

necessitando então, uma visão clara e estratégica de futuro, para que possa realizar 

intervenção na transformação dos agentes envolvidos. 

 

Com isso, grandes expectativas necessitam ações eficazes para criação e 

compartilhamento de conhecimento nas instituições de ensino, segundo Moraes (2010, p. 46-

47), a gestão do conhecimento é 

 

[...] um elemento estratégico, para formação de pessoas, técnico-científicas e 

tecnológicas, pode promover a instituição, fazê-la ser competitiva no mercado e 

desta forma gerar mais benefícios para toda comunidade acadêmica, assim, a 

eficiência do processo da gestão do conhecimento, resulta numa maior satisfação de 

desempenho de todos os envolvidos, sejam eles os gestores, docentes, corpo técnico-

administrativo e discentes (MORAES, 2010, p. 46-47). 

 

O conhecimento em uma Instituição de Ensino Superior privada, segundo Amorim 

(2011, p. 8), “[...] é construído por meio da coletividade, as pessoas compartilham 

informações e experiências que são transformadas em conhecimento, concebendo desta 

forma, o aprendizado e o desenvolvimento organizacional”, conforme as características das 

IES no quadro 6 tirar, essas organizações possuem um alto potencial para implementação de 

gestão do conhecimento, devido ao seu capital intelectual e processos bem definidos. 
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A criação do conhecimento se faz num ambiente compartilhado, segundo Senge 

(2014, p. 34), as instituições que investem na criação do conhecimento “estimulam padrões de 

pensamento novos e abrangentes, a aspiração coletiva ganha liberdade e as pessoas aprendem 

continuamente a aprender juntas”. 

Dessa maneira, investir na gestão de conhecimento é investir diretamente na educação, 

conforme especialistas da Unesco (2000, p. 15) “a educação aparece como um dos bens 

sociais mais importantes, senão o meio mais potente para alcançar o bem-estar social 

individual e coletivo”. Para alcançar os objetivos necessários, são fundamentais os ambientes 

propícios para a criação do conhecimento. Como foi observado na Figura 10, apresentando 

essa diversidade de espaços onde o conhecimento pode ser construído dentro de uma IES. 

 

2.5 AMBIENTE BA FÍSICO EM UMA IES PRIVADA 

 

Uma Instituição de Ensino compreende de diversos espaços que podem promover a 

criação do conhecimento, entre eles estão: as salas de aula, reuniões, tesouraria, secretaria, 

coordenação, praça de alimentação, anfiteatros, laboratórios, biblioteca, corredores, sala de 

café, ginásio de esportes, entre outros ambientes. Para Mueller (2007, p. 18-22), “uma escola 

que possui qualidade em seus ambientes, proporciona: melhor desempenho escolar, aumento 

da média diária de frequência, aumento da satisfação e retenção dos professores na escola, 

redução dos impactos visuais e redução do custo de operação”. 

De acordo com o que diz Anísio Teixeira (1960), nenhum outro elemento é tão 

importante, no que diz respeito a situação educacional, após o professor, como as instalações 

físicas das escolas. Demonstrando a importância e a influência da estrutura de uma instituição 

de ensino para aprendizagem (BEZERRA; CHOAS, 2016). 

O ambiente físico nas instituições de ensino é pouco discutido nas reuniões 

pedagógicas, mas 20% da população passam grande parte do tempo nestas instituições, desta 

forma, é necessário indagar os aspectos de promoção de conhecimento relacionado a estrutura 

física da instituição. O espaço físico deve contribuir para o desempenho acadêmico, criando 

contextos adequados para criação do conhecimento, necessitam ser confortáveis, estimulando 

a produção acadêmica (KOWALTOWSKI, 2011). Nos próximos parágrafos serão 

apresentados vários elementos que compõe o ambiente físico de uma IES, pode-se fazer um 

gripo e afirmar que estes elementos podem compor outros ambientes físicos de outros tipos 

instituições. 



 

 

46 

Uma das principais áreas que podem impactar no aprendizado é o ambiente físico, são 

diversos elementos e formas de contribuição para criação do conhecimento, tais como: cor, 

temperatura, disposição das cadeiras, recursos tecnológicos, revestimento acústico, entre 

outros. Cada um destes elementos pode ter um grande efeito no indivíduo e no grupo, 

melhorar estes elementos de acordo com as percepções das pessoas pode vir a favorecer a 

criação de conhecimento (GRUBAUGH; HOUSTON, 2013). Aqui faz-se importante trazer o 

conceito de NR, que são chamadas de Normas Regulamentadoras – NR, relativas à segurança 

e medicina do trabalho, são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e 

pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como, pelos órgãos dos Poderes 

Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT. Na sua construção existe um conjunto de 36 normas que tratam de diversos 

aspetos ligados a segurança e medicina do trabalho, para esta pesquisa evidencia-se a NR 17 

que trata do elemento Ergonomia. 

Segundo a NR 17 (Norma Regulamentadora Ergonomia): 

 

Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação 

intelectual e atenção constantes, tais como: salas de controle, laboratórios, 

escritórios, salas de desenvolvimento ou análise de projetos, dentre outros, são 

recomendadas as seguintes condições de conforto: 

a) níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira 

registrada no INMETRO; 

b) índice de temperatura efetiva entre 20oC (vinte) e 23oC (vinte e três graus 

centígrados); 

c) velocidade do ar não superior a 0,75m/s; 

d) umidade relativa do ar não inferior a 40 (quarenta) por cento. 

 

A partir da apresentação do conceito de NR e do que trata a NR 17, pode ser discutida 

a influência da ergonomia na promoção da criação do conhecimento. 

 

2.5.1 Influência da ergonomia na promoção da criação do conhecimento 

 

A ergonomia também deve ser aspecto importante a ser analisado numa sala de aula, 

ambiente similar de um trabalho, onde os alunos ficam sentados, num ambiente fechado, na 

maior parte do tempo, segundo Delcor (2004, p. 187), 

 

O trabalho humano possui um duplo caráter: por um lado é fonte de realização, 
satisfação, prazer, estruturando e conformando o processo de identidade dos 
sujeitos; por outro, pode também se transformar em elemento patogênico, tornando-
se nocivo à saúde. No ambiente de trabalho, os processos de desgaste do corpo são 
determinados em boa parte pelo tipo de trabalho e pela forma como esse está 
organizado. 



 

 

47 

 

Em uma pesquisa realizada com professores de uma rede particular de Vitória da 

Conquista, na Bahia, Delcor (2004) identificou diversas queixas de saúde, que aparecem no 

Quadro 7, essas questões afetam diretamente no desempenho do docente e sua capacidade de 

estímulo da criação do conhecimento em sala de aula. 

 

Quadro 7: Queixas de saúde de professores no exercício do trabalho 

Queixas de saúde Frequência (%) 

Problemas psicossomáticos ou relacionados à saúde mental  

Cansaço Mental 59,2 

Esquecimento 36,9 

Nervosismo 32,9 

Insônia 18,8 

Azia/queimação 19,2 

Problemas relacionados à postura corporal  

Dor nos braços/ombros 52,1 

Dor nas costas 51,4 

Dor/formigamento nas pernas 47,5 

Dor na coluna 43,2 

Inchaço nas pernas 10,8 

Problemas relacionados à poeira e pó de giz  

Entupimento nasal 27,9 

Tosse 21,5 

Irritação nos olhos 17,8 

Coriza 17,1 

Problemas de pele 14,5 

Outros problemas  

Sonolência 30,5 

Queda dos cabelos 27,4 

Redução de visão 21,7 

Problemas digestivos 19,3 

Tontura 15,6 

Fraqueza 15,0 

Zumbido 14,6 

Falta de ar 10 

Palpitações 8,8 

Não ouve bem 6,7 

Ardor ao urinar 5,0 

Dor no peito 4,6 

Fonte: Delcor (2004, p. 191). 

 

Esta pesquisa reflete uma condição específica de professores de uma rede particular de 

Vitoria da Conquista na Bahia, mas é importante salientar que a mesma pode dar um 

indicativo da relação ergonomia e saúde do docente, avaliando o quesito desempenho em sala 

de aula. Podendo assim, abrir precedentes para desenvolvimento de outras pesquisas em 

ambientes diferentes. Por isso, é importante que as instituições de ensino procurem 

acompanhar através de pesquisa de percepção dos docentes das condições de trabalho, 

buscando melhorá-las. Todas essas queixas dos docentes refletem no ensino/aprendizagem e 

desta forma, diminui a capacidade plena de promoção da criação do conhecimento. 
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Dentro da perspectiva ergonômica deve-se observar vários elementos, como 

comportamento postural dos alunos, mobiliário, posicionamento deste mobiliário, entre outros 

elementos. No que se refere ao o comportamento postural de alunos inseridos no ambiente de 

aprendizagem, é possível observar, que os alunos ficam sentados por um longo período 

durante as aulas que são ministradas. O mobiliário é outro elemento importante para análise, 

as cadeiras em sala de aula, também podem causar estresse e falta de concentração, caso não 

sejam confortáveis para os alunos. Quando os alunos não se sentem confortáveis, busca a 

melhor posição o tempo todo, uma cadeira confortável vem aumentar o tempo de 

concentração e as atitudes dos alunos (BURKE; SAMIDE, 2004). 

O posicionamento sentado pode afetar toda a estrutura corpórea e biológica do aluno, 

segundo Reis, Reis e Moro (2005, p. 19): 

 

Na postura sentada, a circulação sanguínea sofre uma alteração significativa, onde o 

retorno do sangue pelas veias até o coração se torna difícil, pois nesta posição, a 

pressão, na parte posterior das coxas, funciona como um obstáculo para a circulação. 

Esta situação, muitas vezes agravada devido às más condições materiais do 

mobiliário escolar, principalmente quando este não permite o apoio dos pés no chão, 

afetando a coluna vertebral, interferindo no comportamento dos educandos e 

refletindo, também, diretamente no ensino-aprendizagem.  

 

Para um bom conforto, as cadeiras devem ser estofadas, e com variedade de posições, 

visando a possibilidade de mudança de postura durante a aula (BEZERRA; CHOAS, 2016). 

No que tange a transmissão de informação, a tecnologia também ajuda a promover a 

criação de conhecimento em sala de aula, segundo Moran (1994, p. 237), 

 

As tecnologias, dentro de um projeto pedagógico inovador, facilitam o processo de 

ensino-aprendizagem. Mas nenhuma tecnologia salva um mau professor. 

Computadores, vídeo, redes, CDROM's podem sensibilizar para a pesquisa de novos 

assuntos, trazem instantaneamente informações novas, diminuem a rotina, nos ligam 

com o mundo, com as outras escolas, aumentam a interação (através de redes 

eletrônicas, da multimídia), permitem a personalização (adaptação do trabalho ao 

ritmo de cada aluno) e se comunicam facilmente com o aluno, porque trazem para a 

sala de aula as linguagens e meios de comunicação do dia-a-dia.  

 

Desta forma, se faz importante para as instituições de ensino a interatividade, 

contextualizando os temas tratados, com situações reais da prática, proporcionando através 

das tecnologias essa interação, propiciando ambientes mais atraentes, envolventes e 

multissensoriais (MORAN,1994). 

As mesmas necessidades de conforto das cadeiras em salas de aula, são necessárias 

para todos ambientes da instituição, visto que, podem causar baixa produtividade, através da 

adequação do corpo no ambiente de trabalho.  
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Atualmente, a maioria dos colaboradores, nas suas mais diversas funções, trabalha 

com utilização de um computador, na figura 9 é apresentado a correta posição do corpo, 

cadeira e computador, para que atenda às necessidades ergométricas de conforto. 

 

Figura 9: Posicionamento e mobiliário para uso do computador 

 

Fonte: Bibliomed (2007) 

 

 

2.5.2 Influência do ruído na aprendizagem 

 

O ruído também pode afetar a criação de novos conhecimentos, influenciando na 

capacidade de concentração, cognição e execução, para melhor compreensão do elemento 

ruído, faz-se importante conceituar para Santos e Santos (2000, p. 8), “Som ou ruído é o nome 

dado a qualquer vibração que ocorre em um meio elástico, geralmente o ar, que é capaz de ser 

percebido pelo ouvido humano. De maneira geral reserva-se o nome de ruído aos sons 

desagradáveis, indesejáveis”. Já para Fernandes (2002, p. 6), “O som é gerado pela vibração 

de um corpo, que produz uma oscilação da pressão alternando compressões e rarefações, em 

um meio elástico. Essa onda acústica gerada, quando causa uma sensação auditiva indesejada, 

é chamada de ruído”.  

Outro ponto importante para ser trazida a esta discussão, é sobre os ruídos excedentes 

dentro de um ambiente de ensino-aprendizagem que pode ser chamado de ruído de fundo. 

Segundo Teixeira (2014), ruído de fundo é todo som além da voz de um palestrante ou de um 
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instrutor em um treinamento e que pode causar, de acordo com Vallet (2000), problemas 

devido sua exposição, afetando o aprendizado no que se refere, por exemplo, a fadiga mental, 

atraso no aprendizado, influência na leitura, não ouvir claramente as informações dos 

instrutores ou palestrante e despertar desinteresse no conteúdo ensinado. 

Os ambientes de ensino como salas de aula, a NBR 10152 define os níveis de ruído 

entre 40 e 50 dB, o mesmo pode estabelecer para salas de treinamento, visto que, atendem aos 

mesmos quesitos referente às necessidades e objeto de uso. Vale salientar que níveis abaixo 

dos estipulados pela norma representa nível sonoro de conforto, não afetando a qualidade do 

treinamento, já o nível superior a este poderá interferir nesse ambiente. 

É importante destacar a influência deste ruído na inteligibilidade da fala, que segundo 

Fernandes (2006, p. 33): 

 

Para o bom aprendizado são aspectos fundamentais: o entendimento da palavra 

falada, ou seja, a inteligibilidade da fala, e o poder de concentração de alunos e 

professores. Baixos níveis de ruído dentro das salas de aula são essenciais e 

prioritários para se atingir a qualidade de ensino. 

 

Segundo Mueller (2007, p. 20), “Mesmo sendo evidente que o ruído atrapalha o 

rendimento escolar, os resultados das pesquisas relacionando a acústica e aprendizado são 

consistentes e convincentes: a boa acústica é fundamental ao bom desempenho do 

acadêmico”. 

Este ruído de fundo é pesquisado em diversos países a fim de determinar condições 

favoráveis em ambientes educacionais, que se enquadram os ambientes de treinamento, cujos 

valores levantados por Vallet (2000) são apresentados no Quadro 8. 

Quadro 8: Valores de ruído recomendado em ambientes de ensino 

País Ano da norma Critério Nível limite 

Bélgica 1977/87 LeqA* 30-45 

França 1995 LeqA* 38 

Alemanha 1989 - 30 

Itália 1975 - 36 

Portugal - - 35 

Reino Unido 1997 Leq*1h 40 

Suécia 1995 Leq* 30 

Turquia 1986 Leq* 45 
* Leq – Nível sonoro equivalente 

Fonte: Vallet (2000, p. 17). 

 

Para entender melhor o ponto valores de ruído é importante a compreensão do que seja 

NBR. A NBR é a sigla para a Norma Brasileira aprovada pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. As NBRs são uma espécie de norma técnica que é estabelecida a partir de 
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um consenso entre pesquisadores e profissionais da área e aprovada por um organismo 

nacional ou internacional. No caso do Brasil este órgão é a ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas). As NBRs têm por objetivo estabelecer regras, diretrizes, características ou 

orientação sobre determinado material, produto, processo ou serviço. A NBR aqui trazida é a 

de número 10152 que tem por objetivo apresentar o procedimento detalhado da medição de 

ruído para ambientes internos das edificações, quais os tempos de medição, posicionamento 

dos microfones, descritores de níveis sonoros, entre outros, que apresenta o procedimento de 

avaliação e uma nova lista de ambientes com os níveis recomendados de ruído (ABNT, 1991). 

Para que se tenha um bom entendimento acerca deste aspecto, pode-se afirmar que a 

NBR 10152 considera a faixa de ruído aceitável entre 40 e 50 dB, é importante saber o nível 

normal da voz de um professor, ou instrutor, que segundo Fernandes (2006) é 

aproximadamente de 65 a 75 dB, falando da forma normal, chegando a tons mais altos, mas 

sem gritar. Diante disso, pode-se verificar que com o ruído 30% acima da média alta 

estabelecido pela Norma Brasileira, já impossibilitaria de compreender o instrutor, pois estaria 

na mesma faixa de som do mesmo. Os equipamentos que medem o som dos ambientes são 

chamados decibelímetro. 

Importante a ser analisado é o sinal de ruído (S/R) que é a diferença da voz do 

palestrante e o ruído do ambiente. Segundo Losso (2003, p. 13): 

 

Para se atingir um certo grau adequado de inteligibilidade, é necessária uma 

diferença mínima entre o sinal da fala e o ruído de fundo. Quanto maior esta 

diferença, melhor a capacidade de entendimento pelos ouvintes, pois a voz 

sobressai-se em relação ao ruído. 

 

Descreve-se que o valor considerado ideal para o ambiente de ensino é de +15 dB. No 

entanto, nas ações práticas não é encontrado, podendo ser de +6 dB ou até menos, gerando 

uma consequência referente aos ruídos chegarem a um valor de 75 dB, o que exige de o 

instrutor falar a 90 dB, levando a problemas sérios vocais e auditivos (BRADLEY, 1986; 

LOSSO, 2003). 

É fundamental para uma boa aprendizagem e saúde dos participantes que o ruído seja 

dentro dos padrões estabelecidos pelo NBR 10152 além de evitar um ambiente que não seja 

agradável aos participantes que, segundo Guidalli (2012, p. 59) 

 

As condições desfavoráveis estão relacionadas a um ambiente inadequado, que 

dificulta as atividades. O desconforto, devido à inadequação do espaço físico ou à 

inabilidade de uso pelos usuários, desgasta fisicamente, mentalmente e 

emocionalmente aqueles que o habitam. 
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Garantir então um ambiente sem ruído pode vir a colaborar para um ambiente mais 

saudável e facilitador para criação de novos conhecimentos pelos participantes. 

 

 

2.5.3 Influência da temperatura na aprendizagem 

 

A temperatura é um elemento muito importante no que tange o processo de criação do 

conhecimento, pois existe um limite mínimo e máximo que o ser humano pode suportar. 

Segundo Frota e Schiffer (2001, p. 19), “O homem é um animal homeotérmico. Seu 

organismo é mantido a uma temperatura interna sensivelmente constante. Essa temperatura é 

da ordem de 37°C, com limites muito estreitos — entre 36,1 e 37,2°C —, sendo 32°C o limite 

inferior e 42°C o limite superior para sobrevivência, em estado de enfermidade”. 

Para Vecchi (2011, p. 5) 

 

A estrutura humana, por meio de um processo evolutivo, desenvolveu mecanismos 

que permitem sua adaptação ao meio com um objetivo principal: alcançar o bem-

estar. E conforto térmico, para a maioria das pessoas, nada mais é do que a íntegra 

sensação de bem-estar. Sensação esta que é essencialmente subjetiva, dependendo 

da percepção, expectativa e preferência de cada indivíduo, fazendo com que um 

ambiente possa ser mais confortável enquanto quente para um, ou frio para outro. 

 

A fadiga e o estresse estão relacionados ao organismo do ser humano buscar liberar a 

quantidade suficiente de calor, para que seu organismo mantenha a média de 37ºC. Quando 

essa troca não ocorre esforço, a pessoa tem sensação de conforto, mas quando existe sensação 

de frio ou calor, o organismo necessita de esforço adicional, influenciando na capacidade de 

realização de trabalhos ou problemas de saúde (FROTA; SHIFFER, 2001). De acordo com 

Frota e Schiffer (2001, p. 15), “O homem tem melhores condições de vida e de saúde quando 

seu organismo pode funcionar sem ser submetido a fadiga ou estresse, inclusive térmico”. 

Para De Dear e White (2008), existem três mecanismos de adaptação do corpo 

humano para se defender dos efeitos do clima: o primeiro são ajustes comportamentais, como: 

abrir ou fechar a roupa, abrir ou fechar uma janela, entre outros, desta forma propicia a 

desatenção das pessoas em seus ambientes de estudo e de trabalho. Em segundo ajustes 

fisiológicos, onde o corpo reage ao frio e ao calor, podendo gerar a fadiga e o estresse e em 

terceiro, ajustes psicológicos, onde as pessoas por exposição crônica ao frio e ao calor 

diminuem seu poder de percepção, podendo causar doenças. 
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No Brasil, existem parâmetros de conforto térmico, a umidade relativa do ar deve estar 

entre 30% e 60%, o conforto térmico ótimo, é com a temperatura entre 23º e 25ºC, com a 

temperatura acima disso, já inicia sensação de desconforto, fazendo que as pessoas comecem 

a ficar agitadas e perder a concentração. Com a temperatura entre 25 e 28º, já é considerado 

quente e entre 31º e 35º, limite onde o ambiente fica desconfortável (RIVERO, 1985). 

As planilhas de Mahoney no quadro 9, definem os intervalos de conforto térmico de 

acordo com a umidade relativa (UR) e a média anual de temperatura (TMA) (VECCHI, 

2011).  

 

Quadro 9: Planilha de Mahoney e os limites confortáveis de temperatura 

Média mensal de 

Umidade Relativa 

TMA < 15 15 ≤ TMA ≤ 20 TMA > 20 

Noite Dia Noite Dia Noite Dia 

UR < 30% 12 a 21 21 a 30 14 a 23 23 a 32 17 a 25 26 a 34 

30% ≤ UR < 50% 12 a 20 20 a 27 14 a 22 22 a 30 17 a 24 25 a 31 

50% ≤ UR < 70% 12 a 19 19 a 26 14 a 21 21 a 28 17 a 23 23 a 29 

UR  70% 12 a 18 18 a 24 14 a 20 20 a 25 17 a 21 22 a 27 

Fonte: Vecchi (2011, p. 12). Adaptado. 

 

Existem muitos fatores que influenciam no conforto térmico do ser humano, a posição 

que as pessoas estão trabalhando, se sentadas, em pé, em movimento ou não, e seus trajes, 

também influenciam na temperatura para que se tenha uma condição confortável, como 

podemos ver no Quadro 10. 

 

Quadro 10: Vestimenta x nível de atividade x temperatura 

Vestimenta 
Nível de atividade 

Dormindo Sentado Em pé Ativo 

Nu 31ºC 29ºC 25ºC 23ºC 

Roupa leve 29ºC 26ºC 21ºC 18ºC 

Paletó e gravata 27ºC 23ºC 17ºC 13ºC 

Fonte: BRE – Building Research Establishnebt. Principlesof Natural Ventilation (1978) 

 

Em pesquisa realizada por Vecchi (2011), foi identificada que a aceitabilidade térmica 

durante o experimento na cidade de Florianópolis - SC. – onde num primeiro momento, 

utilizou ventilação mecânica, quando a temperatura estava entre 19º e 23ºC – teve 86% de 

satisfação dos participantes, como um ambiente confortável, já aumentando essa temperatura 

para próximo de 25º e 26º, a satisfação caiu para 25% a 35%. Em um segundo momento foi 

realizado o experimento com condicionadores de ar e a temperatura agradável ficou próxima 

de 23ºC. Outros dados importantes analisados através do experimento foram (VECCHI, 

2011). 
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1. A ventilação mecânica produz insatisfação nas pessoas pelo movimento de ar 

contínuo e a dificuldade de concentração na aula, barulho do equipamento, 

problemas respiratórios pela poeira proveniente do giz. Em menor frequência, 

justificativas como: dores de cabeça ou dor no ouvido, causadas pelo vento 

constante e não uniformidade de sensação refrescante, pelas áreas não atingidas 

pelo movimento do ar; 

2. Alguns alunos descreveram que os ventiladores não refrescavam o suficiente nos 

dias quentes, com baixo efeito na temperatura ambiental; 

3. O barulho foi determinado como um dos principais pontos negativos no uso de 

ventiladores; 

4. O uso de ar condicionado foi mais aceito, de acordo com os resultados quanto a 

sensação térmica, preferência e aceitabilidade térmica. 

5. A pesquisa identificou que as pessoas que utilizam com frequência climatizadores 

de ar, predominantemente preferem a ele a ventiladores para regulação da 

temperatura. 

6. O conforto térmico também está relacionado com a capacidade de memorização 

das pessoas. Numa temperatura entre 18º e 26ºC, tem-se uma média de 70% de 

desempenho em testes de atenção e memória (SOCIESC-IST, 2009). 

 

Segundo Corgnati, Filippi e Viazzo (2007, p. 951), “O conforto térmico é essencial 

para qualquer ambiente, mas os prédios escolares, devem ter específica atenção, devido ao 

alto grau de concentração necessária para o aprendizado”.  

 

 

2.5.4 Influência da cor na aprendizagem 

 

O conhecimento depende dos sentidos, da percepção, desta forma, a cor ajuda a criar 

um bom ambiente promotor da criação do conhecimento, segundo Moran (1994, p. 233), “O 

conhecimento precisa da ação coordenada de todos os sentidos — caminhos externos — 

combinando o tato (o toque, a comunicação corporal), o movimento (os vários ritmos), o ver 

(os vários olhares) e o ouvir (os vários sons)”. 

De acordo com Gaines e Curry (2011, p. 46), “Um ambiente físico planejado 

cuidadosamente melhorará o conforto psicológico, eliminando o impacto sensorial 
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prejudicial”, desta forma, planejar as cores para cada ambiente se faz necessário, na busca de 

ambientes que visam promover a criação do conhecimento. 

Para Engelbrecht (2003, p. 1) 

 

Ao discutir experiências de cor em termos de reações físicas de pressão arterial, 

fadiga ocular e desenvolvimento do cérebro, o poder e a importância de um 

ambiente bem projetado cruza as barreiras culturais e pessoais. Isso não anula a 

importância dessas experiências, mas fornece uma vantagem objetiva ao argumento 

para uma aplicação cuidadosa da cor em uma tomada de decisão muitas vezes 

subjetiva. 

 

A influência da cor nos seres humanos é devido a energia produzida pela luz, 

influenciando nossa mente e emoção. Em 1976 Rikard Kuller demonstrou que o padrão visual 

afeta não apenas o córtex, mas também o sistema nervoso central. A reação biológica do 

indivíduo está ligada diretamente com as reações psicológicas, provocando sensações através 

da cor, de: ansiedade, agressividade, tristeza, silêncio, entre outras (ENGELBRECHT, 2003). 

O Quadro 11 apresenta as cores básicas e suas influências sobre os indivíduos. 

Quadro 11: Influência das cores básicas sobre os indivíduos 

Cor Influências Fontes 

Vermelho 

Influência no sistema motor; 

Aumenta a pressão arterial; 

Aumenta a respiração; 

O coração bate mais rápido; 

Aumenta o sentido de olfato; 

Associado a emoção e felicidade; 

Possui mais reação positiva entre as mulheres; 

Alta preferência nas crianças; 

Associado com raiva, dor e felicidade. 

Torrice; Logrippo, (1989) 

Morton (1998) 

Engelbrecht (2003) 

Terwogt; Hoeksma (2001) 

Karp; Karp (2001) 

Azul 

Correlata com os olhos, nariz e ouvido, através do ver, ouvir e 

cheirar; 

Efeito calmante no sistema cardíaco e respiratório; 

Reduz a temperatura corporal; 

Reduz o apetite. 

Terwogt; Hoeksma (2001) 

Torrice; Logrippo (1989) 

Engelbrecht (2003) 

Morton (1998) 

Walker (1991) 

Amarelo 

Sensível ao peito, coração e pulmões; 

Crianças com asma obtém melhor respiração; 

Associada a honestidade; 

Luz mais luminosa, em grande quantidade pode irritar a vista. 

Terwogt; Hoeksma (2001) 

Torrice; Logrippo (1989) 

Morton (1998) 

Karp; Karp (2001) 

Verde 

Relacionado com a garganta e cordas vocais; 

Afeta o desenvolvimento de habilidades de fala; 

O mais tranquilizante para a vista. 

Torrice; Logrippo (1989) 

Karp; Karp (2001) 

Laranja 
Ligada a circulação e ao sistema nervoso central; 

Possuí grande efeito tonificante. 
Torrice; Logrippo (1989) 

Violeta 

Ligada a atividade cerebral; 

Propicia para atividades não verbais; 

Simboliza altos níveis de sabedoria e autoridade; 

Nas crianças, gera pensamentos profundos, preocupação ou medo. 

Torrice; Logrippo (1989) 

Rosa 

Promove reações positivas, mais em mulheres do que em homens; 

Efeito tranquilizante. 

Reduz agressão em prisioneiros. 

Boyatzis; Varghese (1993) 

Morton (1998) 

Marrom 
Ligada a emoções negativas; 

Mais positiva nas mulheres. 

Boyatzis; Varghese (1993) 

Karp; Karp (2001) 
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Ligada a força. 

Preta 

Ligada a emoções negativas; 

Mais positiva nas mulheres; 

Associada ao medo. 

Boyatzis; Varghese (1993) 

Karp; Karp (2001) 

Cinza Associada a emoções negativa. Boyatzis; Varghese (1993) 

Fonte: Gaines e Curry (2011, p. 50-51). 

 

Através do estudo das cores nos ambientes é possível criar espaços agradáveis, que 

estimulem o conhecimento, amizade, reflexão, tranquilidade, criatividade, insigths, sossego, 

coragem, satisfação, entre outros, necessários para propiciar a criação do conhecimento.  

 

 

2.5.5 Influência da iluminação na aprendizagem 

 

Outro elemento de grande importância dentro do ambiente que proporciona o 

aprendizado é a iluminação. A influência da luz é conhecida desde a antiguidade, nos dias de 

hoje através de estudos verificaram uma disfunção, causando a depressão, influenciando o 

estado de ânimo das pessoas. Segundo Bertolotti (2007, p. 1), “a luz é parte integrante do 

processo de aprendizado [...] É fundamental também para todos os processos que tornam 

possível ao cérebro relacionar-se com o meio ambiente”. 

Para Mueller (2007 p. 20), ambientes com uma iluminação deficiente e uma qualidade 

do ar deficiente, são barreiras para a educação. “Ambientes com alto desempenho removem 

essas barreiras, permitindo que professores e estudantes trabalhem em melhores condições”. 

A luz pode vir a afetar a concentração e habilidade de criação de conhecimento para alguns 

indivíduos. Embora pesquisas sejam limitadas, um estudo de Krimsky (1982) demonstrou que 

aquelas pessoas que preferem uma luz mais brilhante, se sentem confortáveis em salas bem 

iluminadas e as que preferem luzes com menos brilho, ou seja, salas com iluminação suave 

(BURKE; SAMIDE, 2004). 

Quando bem projetada, a iluminação natural tem papel fundamental na qualidade da 

aprendizagem, podendo ser utilizada nas janelas, claraboias, prateleiras ou túneis de luz. A luz 

natural é essencial para o bem-estar, fisiológico e psicológico do ser humano (BEZERRA; 

CHOAS, 2016). 

Segundo Rennhackkamp (1964, p. 1), “quanto melhor as condições de iluminação, mais 

fácil e mais rápida a tarefa será realizada e menor será o esforço para os olhos”. Desta forma, 

gera menos estresse, propiciando um ambiente mais agradável para criação do conhecimento. 
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Quando a iluminação não é adequada às tarefas propostas, existe o desconforto, que 

levam à distração das tarefas, ocorrendo ofuscamento ou pulsação intermitente. As más 

condições de iluminação podem causar a fadiga visual, com sintomas como: olhos 

congestionados, visão embaraçada, lacrimejar constante, dificuldade de visão e dor de cabeça, 

apesar de serem sintomas temporários, podem ser repetidos com frequência, atrapalhando no 

desempenho das pessoas. Trabalhos que requerem muita atenção, quando não iluminados 

corretamente, podem afetar o sistema muscular que controla a fixação, a acomodação, 

convergência e tamanho da abertura da pupila. A iluminação inadequada pode ser tanto 

natural, quanto artificial (BERTOLLOTI, 2007). 

A figura 10 demonstra os efeitos da saúde em função da pouca iluminação natural, onde 

os postos de trabalho mais afastados das janelas, apresentaram maiores problemas de saúde e 

consequentemente, mais dias afastados do trabalho. 

 

Figura 10: Aumento de problemas comuns de saúde em função da distância do poste de trabalho das 

janelas 

 

Fonte: Bertolotti (2007, p. 36). 

 

Alguns ambientes de aprendizagem fazem o uso de iluminação artificial ou iluminação 

de interior. A luz artificial também deve ser adequada para cada espaço da organização para 

tal referência se faz necessário o uso de NBR. A norma utilizada com esse critério é a NBR 

5413, norma referenciada na NR 17, mas esta foi cancelada e substituída pela ABNT NBR 

ISO/CIE 8995-1:2013 desde 21/03/2013, conforme informações disponíveis no site da 

ABNT. A NBR ISO 8995-1 é direcionada para ambientes de trabalho internos, e todas as 

novas obras e reformas devem estar adequadas à determinação. 
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 A nova norma substitui a ABNT NBR 5413 (Iluminância de interiores), com última 

revisão em 1992, e a ABNT NBR 5382 (Iluminação de ambientes de trabalho), que havia sido 

inicialmente publicada em 1977 e que se encontrava sem atualização há 28 anos (desde 1985). 

A NBR ISO 8995-1 se diferencia das demais por apresentar novos critérios e requisitos 

qualitativos ao projeto, tais como controle de ofuscamento, índice de reprodução da cor, 

iluminação de tarefas e critérios quantitativos, como o atendimento aos níveis de iluminância 

recomendados. A iluminação adequada no ambiente tem muito a ver com a qualidade e 

segurança das atividades exercidas no mesmo. Nesse contexto, observamos no quadro 12, 

alguns fatores que interferem em uma iluminação adequada.  

 

Quadro 12: Fatores determinantes da iluminação adequada 

Características da tarefa e do 

observador 

Peso 

-1 0 +1 

Idade Inferior a 40 anos 40 a 55 anos Superior a 55 anos 

Velocidade e precisão Sem importância Importante Critica 

Refletância do fundo da tarefa Superior a 70% 30 a 70% Inferior a 30% 

Fonte: ABNT NBR 5413 (1991). 

 

A NBR estabelece de acordo com essa adequação, a iluminação mínima para atender 

os trabalhos, sem comprometimento da saúde. O Quadro 13 apresenta os valores de alguns 

ambientes educacionais que necessitam de iluminação artificial. Para cada tipo de local, 

existem três iluminâncias indicadas, o valor do meio, deve ser utilizado em todos os casos, o 

valor mais alto, quando a tarefa apresenta refletâncias e contrastes bastante baixos, erros são 

difícil de correção, trabalho visual é crítico, alta produtividade ou precisão são de grande 

importância e a capacidade visual do observador está abaixo da média.  

Quadro 13: Iluminância em espaço educacional 

Local Iluminância em lux por tipo de atividade 

Auditórios e anfiteatros 

Tribuna 300 500 750 

Plateia 100 150 200 

Sala de espera 100 150 200 

Bilheterias 300 150 750 

Bibliotecas 

Sala de leitura 300 500 750 

Recinto das estantes 200 300 500 

Fichário  200 300 500 

Salas de aula 200 300 500 

Quadro negro 300 500 750 

Salas de trabalhos manuais 200 300 500 

Laboratório  

Geral 150 200 300 

Local 300 500 750 

Sala de reuniões 150 200 300 

Fonte: ABNT NBR 5413 (1991). 
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O valor mais baixo pode ser utilizado quando a refletância ou contraste são altos, a 

velocidade e/ou precisão não são importantes e a tarefa é executada ocasionalmente. As 

instituições de ensino atendem a um público bem variado, desta forma, deve ser bem 

dimensionado para que propicie um ambiente adequado para a criação do conhecimento, 

desde as crianças aos idosos. 

De acordo com a apresentação sobre o BA físico, verifica-se que cada elemento que 

compõe a estrutura de uma organização torna-se importante como fator colaborador para a 

criação do conhecimento. Outra perspectiva importante para explicar estes espaços de 

conhecimento é a apresentação do BA virtual. 

 

 

2.6 BA VIRTUAL NUMA IES 

 

O BA virtual é um espaço para combinação, onde um novo conhecimento explícito é 

combinado com conhecimentos existentes, sistematizando-o e explicitando-o para toda 

organização, desta forma, segundo Choo (2006, p. 30), “a organização que for capaz de 

integrar eficientemente os processos de criação de significado, construção do conhecimento e 

tomada de decisões pode ser considerada uma organização do conhecimento”. 

Para Balbino (2015, p. 29) 

 

O conhecimento organizacional converge as experiências e os valores presentes num 

determinado ambiente que pode ser aproveitado em situações análogas, inclusive 

tendo seus aspectos alterados com a finalidade de adequar-se às novas experiências 

exigidas pela realidade em que será aplicado. 

 

É importante salientar que a sociedade no mundo contemporâneo, mediada pelas 

tecnologias digitais, da informação e comunicação, resulta numa sociedade imersa no 

compartilhamento da informação e do conhecimento, onde pode-se acessar diversos assuntos, 

a fim de comunicar instantaneamente via internet. É fundamental refletir, da dinâmica nas 

instituições de ensino, seja junto a área acadêmica ou administrativa, visando que a grande 

quantidade de informações, promova a criação do conhecimento nos mais diversos ambientes 

da Instituição (BORIM, 2015). 

O ser humano está mais dependente das novas tecnologias, seu uso está 

proporcionando a cada dia novas formas de integração, desenvolvimento organizacional, 

comunicação e formas de trabalho nas organizações, por isso, as instituições de ensino devem 
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acompanhar esse desenvolvimento, com uma estrutura eficiente para o uso dessas tecnologias, 

bem como, as integrar no processo de trabalho e ensino/aprendizagem, buscando colaborar 

para a sua aplicação, desenvolvimento e inovação (NONAKA; REINMOELLER; SENOO, 

1998). 

A informação numa concepção atual é vinculada ao desenvolvimento organizacional, 

buscando atingir às mudanças necessárias e adaptações do meio externo. Através de seu uso 

estratégico, pode-se organizar e processar informações para criar novos conhecimentos, com 

suporte na aprendizagem e na prática faz que as organizações validem suas ações, por meio de 

tomadas de decisões racionais, implementadas em ambientes complexos, de interesses 

conflitantes, afim de atingir os objetivos organizacionais (CHOO, 2006). 

Assim, a organização, deve propiciar a criação do conhecimento através de seus 

ambientes, sejam físicos ou virtuais. Segundo Nonaka, Reinmoeller e Senoo (1998, p. 679), 

“a experiência contínua em espaços compartilhados por profissionais é a chave do sucesso da 

gestão do conhecimento”, desta forma, é função da organização propiciar esses espaços de 

forma satisfatória para atender sua comunidade. 

Segundo Balbino (2015, p. 28), “[...] a gestão do conhecimento integra as rotinas 

organizacionais. Esta constatação permite investigar como as organizações gerem as 

informações e os conhecimentos de seus interesses, em razão da grande variedade de dados 

disponíveis”. Lévy (2009) sinaliza o papel das tecnologias intelectuais, como favorecedoras 

de novas formas de acesso à informação e de novos estilos de raciocínio e de construção do 

conhecimento. Na era digital, as funções humanas modificam-se, pois, as tecnologias 

intelectuais são dinâmicas, objetivas e podem ser compartilhadas por várias pessoas. Os 

saberes construídos no atual mundo do trabalho têm muito valor, pois as transformações e 

necessidades das empresas fazem com que o homem evolua suas ideias e aprimore seus 

conhecimentos. Assim, tornou-se necessário a criação de espaços mais amplos para a 

estrutura do conhecimento com o advento das tecnologias digitais, esses espaços mais amplos 

têm por nome ciberespaço. 

Lévy (2009, p. 92) define ciberespaço como: [...] “o espaço de comunicação aberto 

pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores”. Essa 

definição inclui o conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos (aí incluídos os 

conjuntos de redes hertzianas e telefônicas clássicas), na medida em que transmitem 

informações. Consiste de uma realidade multidirecional, artificial ou virtual incorporada a 

uma rede global, sustentada por computadores que funcionam como meios de geração de 

acesso. Para Gadotti (2005, p. 44), “o ciberespaço rompeu com a ideia de tempo próprio para 
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a aprendizagem. O espaço da aprendizagem é aqui, em qualquer lugar; o tempo de aprender é 

hoje e sempre”. 

Os direcionamentos pedagógicos para as tecnologias de informação são necessários 

para uma participação humana, não substituindo a interação face-a-face, através das 

tecnologias, mas servindo para potencializar essas relações, desta forma, é necessária sempre 

uma visão reflexiva, conforme Pucci (2005) 

 

Vivemos hoje a era das tecnologias digitais, genéticas e cibernéticas; outras estão 
vindo por aí. E, em contraposição aos anos 1940, as novas tecnologias não atingem 
apenas os setores de ponta do poder político e econômico, mas estão em todos os 
lugares e cada vez encontram mais espaço para preencherem. Entraram de vez na 
sala de aula, no interior de nossas casas; tornaram-se nossos utensílios pessoais, 
misturaram-se com nossos membros corporais, manipulam nossos genes. Fizeram de 
nós indivíduos mais rápidos, interplanetários, interconectados. E, ao mesmo tempo, 
nos deixaram mais inseguros. Moldaram-nos à sua imagem e semelhança; mas 
exigem de nós entrega e dedicação. Inundaram o mundo de informações; debilitaram 
a sensibilidade e a reflexão (PUCCI, 2005, p. 13-14).  

 

As transformações advindas das tecnologias educacionais demandam novas 

metodologias de ensino, que contam com modernos suportes pedagógicos, capazes de criar 

um papel para o professor e ressignificar o conceito de ensino (LEVY, 2009). 

 

 

2.6.1 Uso das tecnologias de informação para criação do conhecimento no ambiente docente 

 

O docente tem papel central na incorporação das novas tecnologias na educação, mas 

para que isso seja possível, é necessário o conhecimento dessas tecnologias. Segundo 

Hopenhayn (2006, p. 21), “Os professores devem ser, ao mesmo tempo, aprendizes de novos 

modos e conteúdos renovadores pedagógicos e facilitadores, diante de uma ferramenta nova 

que os alunos costumam aprender a usar melhor e mais rápido do que eles”. Para isso, a 

capacitação docente se faz necessário, em busca não somente de conhecimento técnico, de uso 

das ferramentas, mas também reflexivo, para observar os limites de uso da mesma. 

Segundo Oliveira (2011, p. 35-36) 

 

A formação adequada do professor para o uso das tecnologias de informação e 

comunicação favorece uma postura de aproximação e incorporação das tecnologias 

na prática pedagógica e pode provocar mudanças significativas na educação, desta 

forma, entende-se que as tecnologias precisam ser consideradas além da perspectiva 

instrumental; devem envolver questões que contemplem novas formas de organizar 

o conhecimento; de ensinar e aprender. 
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Do mesmo modo, as novas exigências da sociedade atual levam as instituições de 

formação do professor a se reposicionar, para atender às diferentes metodologias, ao exercício 

da pesquisa no cotidiano da prática pedagógica, com respeito aos distintos saberes dos alunos. 

Esse processo possibilita a ambos os atores sociais – docente e aluno – a formação do senso 

crítico, diante das diversidades da vida contemporânea (LEVY, 2009). 

Quanto mais alunos utilizarem novas tecnologias de informação, mais poderão 

participar interagir e compartilhar seus conhecimentos, oportunizando para as instituições de 

ensino, a inserção pedagógica nos ambientes tecnológicos. 

 

 

2.6.2 Redes sociais para promoção do ambiente BA  

 

              As redes sociais é uma forma da utilização do BA Virtual para criação de novos 

conhecimentos. O quadro 20, apresenta pesquisa realizada por Statista (2016), apresentando as 

10 maiores redes sociais no mundo, por número de usuários. 

 

Quadro 14: Descrição das redes sociais 

Rede social 
Nº de 

usuários 
Descrição Fonte 

Facebook 
1,712 

bilhões 

O Facebook é uma das redes sociais mais utilizadas 

em todo o mundo para interagir socialmente. Esta 

interação surge essencialmente pelos comentários a 

perfis, pela participação em grupos de discussão ou 

pelo uso de aplicações e jogos. É um espaço de 

encontro, partilha, discussão de ideias e, 

provavelmente, o mais utilizado entre estudantes 

universitários. 

Patrício e 

Gonçalves (2010, 

p. 594) 

WhatsApp 1 bilhão 

O aplicativo WhatsApp Messenger é um aplicativo de 

mensagens criado em 2009, que utiliza diferentes 

plataformas que permite a comunicação pelo aparelho 

de telefone celular tipo smartphone, utilizando a 

internet como meio. 

WhatsApp (2016) 

Facebook 

Messenger 
1 bilhão 

O Facebook Messenger é o aplicativo de mensagens 

instantâneas do Facebook. Ele tem uma série de 

recursos que vão muito além do bate-papo com os 

contatos da rede social. É possível trocar arquivos 

multimídia, realizar ligações de voz e fazer chamadas 

de vídeo. 

 

QQ 889 milhões 

O QQ é o aplicativo de mensagens instantâneas mais 

popular da China. Apesar da base ser em inglês, possui 

conversões de chat ao vivo em Mandarim, Espanhol e 

Japonês. 

QQchat (2016) 

WeChat 806 milhões 

WeChat é um aplicativo gratuito multiplataforma - 

disponível para Android, iOS, Windows Phone, Mac, 

Blackberry e Symbian - para troca de mensagens de 

texto, voz, imagem e vídeo. Com ele, todos os contatos 

falam de graça entre si. 
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Qzone 652 milhões 

É umа rede social quе permite оѕ ѕеuѕ usuários 

escreverem еm pequenos blogs, dе modo а manter 

diários, compartilhar fotos е vídeos е аté mеѕmо 

escutar músicas. Popular na China. 

Aprendebrasil.net 

(2016) 

Tumblr 555 milhões 

É uma plataforma de blogs popular no mundo inteiro 

que funciona como espaço para que compartilhem 

vídeos, imagens, músicas, textos e gifs.  

 

Instagram 500 milhões 

É uma rede social de fotos para usuários de Android e 

iPhone. Basicamente se trata de um aplicativo gratuito 

que pode ser baixado e, a partir dele, é possível tirar 

fotos com o celular, aplicar efeitos nas imagens e 

compartilhar com seus amigos.  

 

 

Twitter 313 milhões 

O Twitter é um serviço por meio do qual amigos, 

familiares e colegas de trabalho podem se comunicar e 

se manter conectados, trocando mensagens rápidas e 

frequentes. As pessoas publicam Tweets, que podem 

conter fotos, vídeos, links e até 140 caracteres de texto. 

Twitter (2016) 

Baidu Tieba 300 milhões 

É a maior plataforma de comunicação chinesa, 

fornecidos pelo serviço de busca Baidu. É uma 

comunidade online ligada firmemente com pesquisa na 

internet.  

 

Fonte: Statista (2016). 

 

Um estudo realizado por Patrício e Gonçalves (2010, p. 597), em uma turma de 

Licenciatura em Educação Básica em Portugal, identificou o potencial educativo da rede 

social Facebook, com a seguinte avaliação: 

 

 ;desenvolveram competências tecnológicas %77 ـ

 permitiu conhecer melhor os colegas melhorando a coesão dos grupos de %63 ـ

trabalho; 

 ;estimulou a motivação para a aprendizagem %59 ـ

 ;permitiu aumentar o interesse pela unidade curricular %59 ـ

 ;permitiu mais conhecimentos e aprender mais %55 ـ

 ;aumentou a participação e envolvimento com os colegas %52 ـ

 ;aumentou a participação e envolvimento com os conteúdos %64 ـ

 ;promoveu a autonomia e gestão de aprendizagem %61 ـ

 ;contribuiu para estimular e ativar o pensamento crítico e reflexivo %55 ـ

 ;contribuiu para o compartilhamento de informação e conhecimento %55 ـ

 ;promoveu a integração, colaboração, interação e a participação de todos %59 ـ

 facilitou a comunicação entre alunos e professores, prolongando os %54 ـ

momentos de aprendizagem, independentemente do local e tempo; 

 ;permitiu aos professores orientar a aprendizagem num modo significativo %50 ـ

 promoveu a reflexão crítica e a criação de novas ideias e %71 ـ

 proporcionou um ambiente aberto, cooperativo e colaborativo de %61 ـ

aprendizagem. 

 

Desta forma, demonstra que as redes sociais podem servir como apoio para a criação 

do conhecimento. A participação dos docentes é fundamental, criando metas, objetivos e 

incorporando-as a disciplina ministrada.  
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2.6.3 E-mail para promoção do ambiente BA 

 

O e-mail é outra ferramenta que favorece a criação de novos conhecimentos, segundo 

Moran (1991, p. 37), “Com a Internet e as redes de comunicação em tempo real, surgem 

novos espaços importantes para o processo de ensino-aprendizagem, que modificam e 

ampliam o que fazíamos na sala de aula”. Desta forma, é necessária a integração dos alunos e 

docentes para propiciarem esse ambiente BA Virtual. 

Segundo Marques (2004, p. 79) 

 

O e-mail já está consagrado como um meio mais rápido e eficaz na transmissão e na 

recepção das mensagens. É raro o estudante de uma instituição de Ensino Superior 

que não tenha seu endereço eletrônico. As iniciativas governamentais também estão, 

aos poucos, fazendo com que a internet e a consequente interação por e-mail estejam 

ao alcance de todos os jovens em idade escolar. Antes de caracterizar a realidade dos 

textos do e-mail em relação à constituição do discurso escrito formal, é preciso 

analisar a maneira como o aluno lida com os mecanismos de interpretação e 

construção dos símbolos criados nos textos escritos pela oralidade.  

 

O apoio docente as atividades, dão suporte pedagógico para as mesmas, direcionando-

as. Segundo Moran (1991, p. 36), “Em relação aos produtores e criadores de mídias, é 

legítima a preocupação manifestada por educadores que juntam educação e comunicação: 

preocupam-se excessivamente com os meios e esquecem-se das mediações culturais e 

educacionais”. 

As tecnologias se integram na aprendizagem, participando do contexto e não de 

formas isoladas, segundo Perriault (1996, p. 187), “Começam a aparecer sinais visíveis de 

mudança no comportamento dos estudantes, tais como: exigência de retorno imediato de 

informação, o que explica a receptividade a mídias interativas como o e-mail”. 

O e-mail surgiu como uma forma de integração apoiando as atividades de toda 

organização, promovendo a criação do conhecimento. Segundo Freitas (2008, p. 27), “O 

correio eletrônico (e-mail) é, sem dúvida, o serviço com maior utilização na internet”, desta 

forma fazendo parte do cotidiano da comunidade acadêmica, com isso, o e-mail passa ser 

necessário para integração de todas as pessoas da comunidade acadêmica, sendo uma 

ferramenta eficaz que proporciona e promove a criação de novos conhecimentos. 

A partir de apresentação de várias formas de compartilhar o conhecimento, precisa 

entender melhor a perspectiva do compartilhamento do conhecimento, assim é importante 

ressaltar a externalização e internalização, como um dos principais modos de criação do 

conhecimento no que tange à capacitação do capital intelectual das organizações. O processo 
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se inicia com a troca de experiências, a informação orientada e planejada, a recepção por parte 

das pessoas e, finalmente, com a introjeção do conteúdo e consequente aplicabilidade 

(PIOVEZAN, 2008). Assim pode-se dizer que “BA é um contexto compartilhado em 

movimento, no qual o conhecimento é criado, compartilhado e usufruído. O BA é o alicerce 

da atividade da criação do conhecimento” (NONAKA; TOYAMA; HIRATA, 2011, p. 60). 
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3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa tem o objetivo geral identificar as condições favoráveis para promoção 

do “BA” em uma instituição de ensino superior privada na cidade de Maringá, seja em seus 

ambientes físicos ou virtuais e as percepções da sua comunidade acadêmica de melhorias que 

podem ocorrer nesses ambientes. O modelo de pesquisa utilizado será exploratório e 

descritivo. 

A pesquisa será realizada em uma instituição de ensino superior localizada na cidade 

de Maringá, noroeste do Paraná. A instituição possuí 19 anos de existência, com cinco cursos 

em funcionamento: Direito, Administração, Jornalismo, Ciências Contábeis e Propaganda e 

Publicidade. 

Para identificar os conceitos de BA físico e virtual em relação à gestão do 

conhecimento, foi realizada uma revisão literária, apresentando conceitos de gestão do 

conhecimento e BA físico e virtual. Para identificar os ambientes mais utilizados para criação 

e compartilhamento do conhecimento, bem como, fatores intervenientes neste processo, será 

realizado um questionário através de um estudo de caso na instituição. 

 

3.1 DEFINIÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

 

Será feita uma investigação para entender os fatores que exercem influência no objeto 

de pesquisa, descobrindo as principais variáveis necessárias para o estudo (GIL, 2007). 

A classificação da pesquisa segundo objetivo de identificar as condições favoráveis 

para promover o ambiente BA é de natureza quantitativa e quanto aos objetivos é descritiva, 

esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade, 

segundo Gil (2007, p. 42), “tem como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis”. 

De acordo Fonseca (2002, p. 20)  

 

Os resultados da pesquisa quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras 

geralmente são grandes e consideradas representativas da população, os resultados 

são tomados como se constituíssem um retrato real de toda a população alvo da 

pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. [...] A pesquisa 

quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um 

fenômeno, as relações entre variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa 

qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia 

conseguir isoladamente. 
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Com isso, diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa 

quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e 

consideradas representativas da população, os resultados são tomados como se constituíssem 

um retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na 

objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser 

compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos 

padronizados e neutros, que recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um 

fenômeno, as relações entre variáveis, e outros. 

A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais 

informações do que se poderia conseguir isoladamente. Será realizada também uma pesquisa 

bibliográfica em artigos científicos, revistas especializadas, livros, dissertações e teses de 

doutorados. Essa etapa é fundamental, pois influenciará em todas as etapas da pesquisa, pois 

fornece as informações teóricas da dissertação (AMARAL, 2007). 

Neste estudo será aplicado questionário, pois é uma pesquisa que busca informação 

diretamente com um grupo de interesse a respeito dos dados que se deseja obter. Trata-se de 

um procedimento útil, especialmente em pesquisas exploratórias e descritivas (SANTOS, 

2000). 

Após identificar o universo da pesquisa, será realizando um estudo de caso, que 

segundo Gil (2007, p. 54), “Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente 

impossível mediante outros delineamentos [...]”. 

De acordo com Gil (2007 p. 34) 

 

 O estudo de caso pode ser visto como técnica psicoterápica, como método didático 

ou como método de pesquisa. Neste último sentido, que é o que interessa neste 

trabalho, pode ser definido como: um conjunto de dados que descrevem uma fase ou 

a totalidade do processo social de uma unidade, em suas várias relações internas e 

nas suas fixações culturais, quer seja essa unidade uma pessoa, uma família, um 

profissional, uma instituição social, uma comunidade ou uma nação. 

 

Esta modalidade de pesquisa é amplamente usada nas ciências biomédicas e sociais 

(GIL, 2007). Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem 

definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou uma 

unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma determinada 

situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há nela de 

mais essencial e característico. O pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser 
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estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe. O estudo de caso pode decorrer de acordo 

com uma perspectiva interpretativa, que procura compreender como é o mundo do ponto de 

vista dos participantes, ou uma perspectiva pragmática, que visa simplesmente apresentar uma 

perspectiva global, tanto quanto possível completa e coerente, do objeto de estudo do ponto 

de vista do investigador (FONSECA, 2002). 

A característica principal deste tipo de pesquisa é a profundidade do estudo. De acordo 

com Yin (2005), um estudo de caso é uma investigação empírica que: investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos; enfrenta uma situação tecnicamente 

única em que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados; baseia-se em 

várias fontes de evidências; e, como outro resultado; e beneficia-se do desenvolvimento 

prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e análise de dados. Mais 

especificamente, segundo Yin (2005) é um estudo de caso descritivo, pois tem por objetivo 

mostrar ao leitor uma realidade que ele não conhece. Não procura estabelecer relações de 

causa e efeito, mas apenas mostrar a realidade como ela é, embora os resultados possam ser 

usados posteriormente para a formulação de hipóteses de causa e efeito. 

Finalmente, Yin (2005) existem cinco razões para realizar estudos de caso único: 

quando ele representa o caso decisivo ao testar uma teoria bem formulada; quando ele 

representa um caso raro ou extremo; quando ele é o caso representativo ou típico e pode-se 

com ele capturar uma situação lugar comum; quando ele é um caso revelador, ou seja, quando 

ele representa a oportunidade de analisar um acontecimento previamente inacessível; e 

quando o objetivo é estudar um caso longitudinalmente, em dois ou mais pontos no tempo.  

Desta forma, o estudo de caso único vem ao encontro das necessidades de respostas 

objetivo dessa dissertação. Para Yin (2005), independente de o estudo proposto ser 

exploratório, descritivo ou explicativo, existe três condições para utilização da estratégia, que 

são: a) no tipo de questão de pesquisa proposta; b) na extensão que o pesquisador tem sobre 

eventos comportamentais atuais; c) no grau de enfoque em acontecimentos contemporâneos 

em oposição a acontecimentos históricos. O quadro 15 demonstra como cada uma das 

condições se relaciona às principais estratégias de pesquisas nas ciências sociais. 
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Quadro 15: Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa 

Estratégia Forma de questão de 

Pesquisa 

Exige controle sobre 

eventos 

comportamentais 

Focaliza acontecimentos 

contemporâneos 

Experimento Como, por que Sim Sim 

Análise de arquivos Quem, o que, onde, quantos, 

Quanto 

Não Sim/não 

Pesquisa histórica Como, por que Não Não 

Estudo de caso Como, por que Não Sim 

Levantamento Quem, o que, 

onde, quantos, quanto 

Não sim 

Fonte: Yin (2005). 

 

 

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Após definição e delineamento da pesquisa e para atender ao objetivo geral da 

pesquisa, foram definidas três etapas a serem executadas. 

 Etapa 1: Apresentar os conceitos de BA físico e virtual em relação à Gestão do 

Conhecimento. 

 Etapa 2: Identificar os ambientes utilizados para criação e compartilhamento de 

conhecimento em uma IES privada de Maringá-PR. 

 Etapa 3: Levantar fatores que interferem na criação e compartilhamento do 

conhecimento nos ambientes físicos e virtuais em uma IES privada. 

 

Para atender a primeira etapa relativa a apresentação dos conceitos de BA físico e 

virtual em relação à Gestão do Conhecimento foi desenvolvida uma revisão literária sobre o 

tema levantado documentalmente o modelo organizacional. 

Em relação a segunda etapa, que visa identificar os ambientes utilizados para criação e 

compartilhamento de conhecimento em uma IES privada de Maringá, foi desenvolvida uma 

pesquisa descritiva onde foram descritos os ambientes que colaboram para o processo de 

compartilhamento e socialização do conhecimento. 

Finalmente para a terceira etapa, que tem como meta levantar fatores que interferem 

na criação e compartilhamento do conhecimento nos ambientes físicos e virtuais na IES em 

estudo, foi desenvolvido uma pesquisa descritiva e exploratória. De acordo com a natureza da 

investigação, a pesquisa é descritiva e exploratória, pois é caracterizada pela existência de 

estudos científicos quanto à disseminação do conhecimento em organizações cooperativas. 
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Segundo Vergara (2004), a pesquisa exploratória é realizada em área na qual há pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado. 

 A pesquisa descritiva, de acordo com Gil (2007) tem como objetivo principal a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis. Incluem-se neste grupo as pesquisas que têm por objetivo levantar as 

opiniões, atitudes e crenças de uma população e aquelas que visam descobrir a existência de 

associações entre variáveis. Para tal o método escolhido foi o estudo de caso. Yin (2005,  

p. 32), autor clássico para a conceituação deste método de pesquisa, afirma que “o estudo de 

caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um 

contexto da vida real, quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos”.  

O estudo de caso típico combina vários métodos de coleta de dados, tais como 

arquivos, entrevistas, questionários e observações. As evidências podem ser qualitativas, 

quantitativas ou ambos (SANTOS; EISENHARDT, 2005). 

 

 

3.3 LOCAL DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada em uma IES privada, estabelecida na cidade de Maringá, 

estado do Paraná, há cerca de 20 anos. 

 

3.4 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

  O universo da pesquisa na Faculdade foram os seus alunos, docentes, 

coordenadores, gestores e corpo técnico-administrativo.  

  A pesquisa realizou-se com 100% do corpo técnico-administrativo, gestores e 

coordenadores que totaliza 32 respondentes; mas com os discentes e docentes será necessária a 

seleção de uma amostra, pois será aleatória e intencional pois segundo Gil (2002, p. 145), 

“Quando, [...], o universo é numeroso e esparso, é recomendável a seleção de uma amostra”. 

Totalizando a amostra de discentes e docentes foram 96 respondentes. 

 

  Segundo Gil (2002, p. 121), 

[...] os levantamentos abrangem um universo de elementos tão 

grande que se torna impossível considerá-los em sua totalidade. 
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Por essa razão, o mais frequente é trabalhar com uma amostra, ou 

seja, com uma pequena parte dos elementos que compõem o 

universo. 

  Foi elaborada uma amostragem de forma sistemática, pelo departamento de 

Tecnologia de Informação da Faculdade, para isso sua aplicação requer que a população seja 

ordenada de tal modo que, cada um de seus elementos possa ser unicamente identificado pela 

posição. Apresenta condições para satisfação desse requisito uma população identificada a 

partir de uma lista que englobe todos os seus elementos, uma fila de pessoas ou o conjunto de 

candidatos a um concurso identificado pela ficha de inscrição. 

 

3.5 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

  O instrumento de pesquisa foi um questionário desenvolvido pelo autor. “O 

questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série de perguntas, que 

devem ser respondidas por escrito”, apresenta várias vantagens em relação a pesquisa, como: 

economia de tempo, viagens e obtém grande número de dados; atinge maior número de pessoas 

simultaneamente; abrange uma área geográfica mais ampla; economiza pessoal (treinamento; 

coleta campo) ;obtém respostas mais rápidas e exatas; liberdade de respostas (anonimato); mais 

tempo para responder; horário favorável (Marconi & Lakatos, 1999:100). A partir do que foi 

levantado nos objetivos específicos nos objetivos quanto a identificação dos espaços de criação e 

compartilhamento do conhecimento e as melhorias necessárias sob ponto de vista da comunidade 

acadêmica, o questionário torna-se o melhor instrumento de pesquisa. O questionário será 

composto de caracterização dos respondentes da amostra e avaliação dos ambientes que 

possibilitam a criação, compartilhamento e socialização do conhecimento. 

  Outro instrumento utilizado foi a entrevista semi estruturada com os diretores da IES 

pesquisada. Segundo Gil (2002), a entrevista semi-estruturada aproxima-se mais duma 

conversação (diálogo), focada em determinados assuntos, do que duma entrevista formal. Baseia-

se num guia de entrevista adaptável e não rígido ou pré-determinado. A vantagem desta técnica é a 

sua flexibilidade e a possibilidade de rápida adaptação. A entrevista pode ser ajustada quer ao 

indivíduo, quer às circunstâncias.  

  E ainda a observação direta por parte do pesquisador em relação ao fenômeno 

estudado, que seria a observação nos ambientes (BA) pesquisados. Segundo Yin (2005), a 

observação é uma técnica de coleta de dados, que não consiste em apenas ver ou ouvir, mas em 

examinar fatos ou fenômenos que se desejam estudar, elemento básico de investigação científica, 
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utilizado na pesquisa de campo como abordagem qualitativa, podendo ser utilizada na pesquisa 

conjugada a outras técnicas ou de forma exclusiva. 

 

 

3.5.1 Preparação e validação do instrumento de pesquisa 

 

Para a definição do instrumento de pesquisa (Apêndice A) utilizado, foram realizadas 

visitas à organização nas quais foram ouvidos os gestores. As entrevistas semi- estruturadas 

foram orientadas pelos objetivos da pesquisa. 

O questionário foi construído com três blocos de questões: a) características sócio 

demográficas (dados pessoais); b) ambientes físicos que utiliza para criar novos 

conhecimentos; c) ambientes virtuais que utiliza para criar novos conhecimentos. Foi aplicado 

o mesmo questionário para acadêmicos, professores, técnico-administrativo, gestores e 

serviços gerais.  

Para a validação do instrumento de pesquisa, o mesmo foi aplicado a cinco 

funcionários da empresa, que emitiram opinião acerca dos seguintes aspectos: 

a) Quanto tempo você precisou para responder o questionário? 

b) Você considerou o tempo despendido para responder ao questionário: rápido, 

razoável, demorado ou muito demorado? 

c) As perguntas são claras. Indique aquelas que não considerou claras. 

d) O preenchimento do questionário o aborreceu de alguma forma? Se sim, por quê? 

e) Existe alguma pergunta que na sua opinião deveria ser retirada? Se sim, por quê? 

f) Existe alguma pergunta que na sua opinião deveria ser acrescentada? Se sim, qual? 

g) Se desejar, anote outra opinião sobre esse questionário. 

Constatou-se que os respondentes precisaram de 5 a 10 minutos para responder ao 

questionário e não foi apontado nenhum problema em relação ao mesmo, dessa forma, o 

instrumento de pesquisa foi considerado adequado à aplicação. 

A escolha do questionário como instrumento de pesquisa deu-se, pois com este 

instrumento é possível levantar a caracterização sociodemográfica, tais como idade, grau de 

escolaridade, atividade, renda e ainda o estilo de vida, traduzido sob os aspectos de atitudes, 

interesses e opiniões, levando em consideração o objetivo geral desta pesquisa que é 

identificar as condições favoráveis para promoção do “BA” em uma instituição de ensino 

superior privada. Para atender o objetivo geral, têm-se os objetivos específicos, e entre os três 

apresentados, dois desses objetivos indicam a busca de respostas pontuais para a temática, tais 
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como identificar os ambientes utilizados para criação e compartilhamento de conhecimento 

em uma IES privada de Maringá-PR; e levantar fatores que interferem na criação e 

compartilhamento do conhecimento nos ambientes físicos e virtuais em uma IES privada. A 

opinião neste modelo de pesquisa torna-se necessária para dar validade aos questionamentos 

levantados. 

 

3.6 TABULAÇÃO DOS DADOS 

 

Após a pesquisa realizada, deve-se transferir o resultado da pesquisa para uma tabela 

de resultados. O programa escolhido para esta tarefa é o Microsoft Excel, devido sua 

facilidade de inclusão de dados: ao incluir uma vez a informação na coluna, como “masc.” ou 

“fem.” (por exemplo), nas inclusões posteriores, basta digitar a primeira letra para que o Excel 

auxilie no preenchimento e a visualização da tabela é bastante simples e é muito fácil utilizá-

lo (NAKAMURA, 2006). 

 

 

3.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para realizar a análise dos dados foi necessário a elaboração de um protocolo de 

estudo de caso. O instrumento de pesquisa contém os procedimentos e as regras gerais que 

devem ser seguidas ao utilizar o instrumento de pesquisa. Constitui uma das principais formas 

para aumentar a confiabilidade da pesquisa de estudo de caso e se destina a orientar o 

pesquisador na realização da coleta de dados (YIN, 2005). 

O protocolo do estudo de caso para esta pesquisa é composto das seguintes partes: 

visão geral do projeto, questões do estudo de caso, procedimentos para coleta e análise dos 

dados, cronograma do desenvolvimento e o plano de análise para os resultados obtidos na 

pesquisa do estudo de caso, seguindo o modelo de Lucca (2005). O protocolo desta pesquisa é 

apresentado no Apêndice. 

 

3.8 ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS NO ESTUDO DE CASO 

 

A análise das evidências no estudo de caso é um dos mais difíceis passos da pesquisa. 

“O objetivo final da análise é o de tratar as evidências de forma adequada para se obter 

conclusões analíticas convincentes e eliminar interpretações alternativas” (YIN, 2005, p. 111). 
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O autor ainda aponta que as fontes de evidências são variadas e que um bom estudo de caso 

utilizará o maior número possível de fontes. No Quadro 16 serão apresentadas as principais 

fontes de evidências para estudo de caso realizado. 

 

Quadro 16: Fontes de evidências utilizadas na pesquisa  

Variáveis Resultados 

Observação direta e 

entrevista semi 

estruturada 

- Conversa com os gestores. 

- Conhecimento da estrutura física e virtual através de apresentação dos responsáveis 

pelos setores. 

Documentos 

- Planta arquitetônica da Faculdade Maringá; 

- Organograma da IES; 

- Histórico da Faculdade e dados de seus cursos através de documentos públicos, como: 

PPP (Projeto Político Pedagógico dos cursos, relatório de CPA (Comissão Própria de 

Avaliação) e PDI (Projeto de Desenvolvimento Institucional). 

Questionário 

- Parte I – Caracterização (Dados Pessoais); 

- Parte II – Ambientes físicos que utiliza para criar novos conhecimentos; 

- Parte III – Ambientes virtuais que utiliza para criar novos conhecimentos. 

Fonte: Baseado em Piovezan, (2008). 

   

 Faz-se necessário apresentar as fontes de evidências, pois é de grande importância que 

as fontes estejam claras e organizadas para uma pesquisa mais acurada. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE ESTUDO 

 

 

4.1 HISTÓRICO 

 

A instituição atua no ramo de prestação de serviços educacionais, localizada na cidade 

de Maringá, fundada em três de abril do ano de 1996, sendo uma associação de ensino de 

direito privado, sem fins lucrativos e possui objetivos educacionais e culturais. 

Desde 1996, iniciaram-se os trabalhos para os projetos dos cursos de graduação com 

pedido de autorização dos cursos ao MEC – Ministério de Educação e Cultura. 

1. O curso de Administração com área de formação específica em Análise de 

Sistemas, foi autorizado a funcionar pela Portaria Ministerial NR. 091/98, de 

12/02/1998. 

2. O curso de Administração com área de formação específica em Comércio Exterior, 

foi autorizado a funcionar pela Portaria Ministerial NR. 091/98, de 12/02/1998. 

3. O curso de Administração Mercadológica, foi autorizado a funcionar pela Portaria 

Ministerial NR. 1.170, de 29/07/1999. 

4. O curso de Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo, foi autorizado a 

funcionar pela Portaria Ministerial NR. 452, de 02/06/1998. 

5. O curso de Direito, foi autorizado a funcionar pela Portaria Ministerial NR. 1.205, 

de 30/07/1999.  

6. O curso de Ciências Contábeis, foi autorizado pela Portaria Ministerial NR. 278 de 

19 de dezembro de 2012. 

7. O curso de Publicidade e Propaganda foi autorizado pela Portaria Ministerial NR. 

235 de 15 de abril de 2014. 

 

A Instituição preocupa-se em manter a qualidade de ensino para o caminho do 

aperfeiçoamento do conhecimento e da modernidade do saber e ainda, na profissionalização 

através da condução do processo-aprendizagem como formação sólida para o crescimento 

profissional. 
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4.2 MISSÃO, VISÃO, VALORES INSTITUCIONAIS  

 

A faculdade tem por missão “Promover através da Educação Superior excelência na 

formação integral de um cidadão capaz de realizar exercício e com competência profissional, 

liberdade, igualdade e fraternidade”. 

Sua visão é “Estar entre as melhores Instituição de Ensino Superior, proporcionando o 

crescimento social, ético e moral. Visa a formação de profissionais aptos a trabalhar em prol 

da comunidade, através da transferência de tecnologias e de competências”. 

Seus valores institucionais são: “Humanismo, ética nas relações, transparência em 

todos os campos de atuação e solidariedade com responsabilidade”. 

 

 

4.3 ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL 

 

Figura 11: Organograma 

 

Fonte: Própria Instituição (2016). 
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4.4 SERVIÇOS 

 

A Faculdade fornece diversos serviços à comunidade educacional e sociedade, 

destacando: Formatura, acervo on-line, artigos e dicas de saúde, Revista Maringá 

Management, Revista Actio, Revista Communicatium, Biblioteca, Portal do Egresso Empresa 

Junior, Galeria de Fotos, Notícias da Agecom e Núcleo Jurídico, além de eventos de iniciação 

científica, ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

4.5 ESTRUTURA FÍSICA 

 

 Secretaria: possui cadeiras estofadas, ar condicionado, iluminação artificial e 

natural e circulação de ar. (Imagem 1) 

 Coordenação Curso de Administração: a estrutura possui iluminação artificial e 

natural, ar condicionado, ventilação e cadeiras estofadas. (Imagem 2) 

 Coordenação Curso de Direito: possui iluminação artificial e natural, ar 

condicionado, ventilação e cadeiras estofadas. (Imagem 3) 

 Sala dos Professores: possui iluminação artificial e natural, ar condicionado, 

ventilação e cadeiras estofadas. (Imagem 4) 

 Coordenação Curso de Jornalismo: possui iluminação artificial e natural, ar 

condicionado, ventilação e cadeiras estofadas. (Imagem 5) 

 Laboratório de Informática 1: A estrutura possui iluminação artificial e natural, 

ar condicionado, ventilação e cadeiras estofadas. (Imagem 6) 

 Laboratório de Informática 2: A estrutura possui iluminação artificial e natural, 

ar condicionado, ventilação e cadeiras estofadas. (Imagem 7) 

 Estúdio de TV: ambiente climatizado e acusticamente adequado para realização 

de gravações. (Imagem 8) 

 Sala Técnica do Estúdio de TV: ambiente climatizado, com cadeiras estofadas, 

sem iluminação e ventilação natural. (Imagem 9) 

 Estúdio de Fotografia: possui iluminação artificial e natural e circulação de ar. 

(imagem 10) 
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 Tesouraria: possui cadeiras estofadas, ar condicionado, iluminação artificial e 

natural e circulação de ar. (Imagem 11)  

 Sala Café Funcionários: possui cadeiras estofadas, ambiente com iluminação e 

ventilação natural. (Imagem 12) 

 Direção Geral: A estrutura possui iluminação artificial e natural, ar condicionado, 

ventilação e cadeiras estofadas. (Imagem 13) 

 Ginásio: possui iluminação artificial e natural e ventilação. (Imagem 14) 

 Sala Reuniões MEC: possui iluminação artificial e natural, ar condicionado, 

ventilação e cadeiras estofadas. (Imagem 15) 

 Atendimento Alunos: possui iluminação artificial e natural, ar condicionado, 

ventilação e cadeiras estofadas. (Imagem 16) 

 Departamento de TI: possui iluminação artificial, ar condicionado e cadeiras 

estofadas. (Imagem 17) 

 Área Verde: Espaço para atividades ao ar livre. (Imagem 18) 

 Núcleo Jurídico: a estrutura possui iluminação artificial e natural, ventilação e 

cadeiras estofadas. (Imagem 19) 

 Cobrança: possui iluminação artificial, ar condicionado e cadeiras estofadas. 

(Imagem 20) 

 Biblioteca: possui iluminação artificial e natural, ventilação e cadeiras estofadas. 

(Imagem 21) 

 Salas de Aula Modelo 1: possui iluminação artificial e natural, ar condicionado, 

ventilação e cadeiras estofadas. (Imagem 22) 

 Salas de Aula Modelo 2: A estrutura possui iluminação artificial e natural, ar 

condicionado, ventilação e cadeiras estofadas. (Imagem 23) 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS E DOS RESULTADOS 

 

 

O objetivo dessa pesquisa foi identificar os ambientes que ocorrem a criação e 

compartilhamento do conhecimento em uma Instituição de Ensino Superior Privada na cidade 

de Maringá e as percepções da sua comunidade acadêmica de melhorias que podem melhorar 

esses ambientes. A pesquisa foi realizada na Faculdade Maringá, tendo como respondentes os 

acadêmicos dos cursos de Direito, Administração, Jornalismo, Ciências Contábeis e 

Propaganda e Publicidade e ainda os colaboradores no ambiente administrativo. 

A apresentação dos dados levantados está organizada em duas categorias de 

ambientes: acadêmico e administrativo.  

 Dentro do ambiente acadêmico, foram analisadas as variáveis de caracterização – sexo 

e idade dos acadêmicos; espaço sala de aula foi analisado as variáveis de utilização por parte 

dos acadêmicos, temperatura, cadeira, iluminação, ruído cor das paredes e finaliza a análise 

desses dados com um gráfico de respostas múltiplas sobre as melhorias necessárias na sala de 

aula; espaço biblioteca foi analisado as variáveis de utilização por parte dos acadêmicos, 

temperatura, iluminação, cadeira, ruído, cor das paredes, computadores e finaliza a análise 

desses dados com um gráfico de respostas múltiplas sobre as melhorias necessárias na 

biblioteca; espaço externo da IES foi analisado utilização do espaço no aspecto geral, em 

eventos organizados pela IES ou outras instituições, laboratório de informática e finaliza a 

análise desses dados com um gráfico de respostas múltiplas sobre as melhorias necessárias no 

ambiente externo; espaço virtual foi analisado a utilização do Facebook, WatsApp, MSN e 

aproveitamento dos ambientes virtuais, ainda foi calculado a média e o desvio padrão das 

variáveis – espaços: sala de aula, biblioteca, ambiente externo, eventos , laboratórios de 

informática, acessos ao ambientes virtuais (Facebook, WatsApp e MSN). No ambiente 

acadêmico totalizou 96 respondentes de uma amostra intencional e aleatória. 

No ambiente administrativo, foram analisadas também variáveis de caracterização 

como: sexo, idade e setor de trabalho; espaço físico na IES foi analisado ambiente em que o 

colaborador trabalha, temperatura do local, cadeira em que o colaborador senta, iluminação 

local, ruído, cor das paredes e finaliza a análise desses dados com um gráfico de respostas 

múltiplas sobre as melhorias necessárias no ambiente de trabalho; ambiente externo – 

utilização, melhorias, eventos realizados, outros espaços (biblioteca, outros departamentos, 

laboratório de informática, sala de professores, cozinha); espaço virtual foi analisado a 

utilização do Facebook, Wattsapp, MSN e aproveitamento dos ambientes virtuais, ainda foi 
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calculado a média e o desvio padrão destas variáveis e ouras variáveis referentes ao ambiente 

externo. No ambiente administrativo totalizou 32 respondentes de uma amostra intencional e 

aleatória e no ambiente acadêmico totalizou 96 respondentes. Abaixo as tabelas demostrando 

esses valores. 

  

Tabela 1 - Corpo Acadêmico (n= 96) 

Sexo Número Percentual 

Feminino 49 51,1 

Masculino 47 48,9 

Total 96 100 

        Fonte: Pesquisa, (2018) 

 

 Ainda que o percentual das mulheres brasileiras aumentasse quanto a frequência no 

ensino superior. (MEC, 2016). Assim pode-se verificar que a idade média ficou acima da 

média apresentada pelo censo nacional, mas pode-se dizer que por terem sido avaliados 

cursos diurnos e noturnos a média sobe, pois tem-se grande parte desse universo trabalhando. 

O percentual de 51,1% de mulheres em uma relação de 48,9 confirma a tendência que o MEC 

apresenta através do Censo da Educação. 

 

Tabela 2 -  Corpo Administrativo (n= 32) 

Sexo Número Percentual 

Feminino 20 62,5 

Masculino 12 37,5 

Total 32 100 

        Fonte: Pesquisa, (2018) 

 

De acordo com os dados obtidos na pesquisa de caracterização a Idade média dos 

acadêmicos está em 28,32 anos; DP= 10,78; idade mínima= 18; idade máxima = 75. Segundo 

o Censo da Educação do ensino Superior de 2016, a média de idade da graduação presencial é 

de 21 anos, enquanto o ensino a distância registrou 28 anos.  

 

       Tabela 3 - Idade 

Idade Número Percentual 

18 a 30 anos 65 67,7 

31 a 40 anos 18 18,8 

41 a 50 anos 9 9,3 

51 ou mais 4 4,2 

Total 96 100,0 

Idade média: 28,32 anos; DP= 10,78; idade mínima= 18; idade máxima = 75 

         Fonte: Pesquisa, (2018) 
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No que se refere a utilização da sala de aula 78,1% utiliza como espaço de construção 

do conhecimento. Esses ambientes podem ser físicos ou virtuais como está apresentado na 

Figura 5 podendo ocorrer num corredor de uma Faculdade, na sala de café dos professores, no 

ambiente de sala de aula, nas visitas técnicas, através de troca de e-mails, nas redes sociais, 

entre outros locais.  

 

       Gráfico 1 – Utilização da sala de aula 

   
  Fonte: Pesquisa, (2018)   

 

Nesses espaços, os participantes trazem consigo suas experiências e perspectivas, 

interagindo com o grupo, mudando não só o contexto, mas também o próprio ambiente. 

Através desta interação do contexto do indivíduo em contato com o contexto de outros 

indivíduos e do grupo, cria-se perspectivas, mudando todos os pontos de vista, através da 

síntese dos diálogos. Na gestão do conhecimento, os processos são centrados nas pessoas e 

passam por elas as principais decisões organizacionais. Preparar um ambiente que seja 

propício para a melhor concentração e produção é fundamental para obtermos melhores 

resultados.  

 Muitos são os processos e gastos até chegarmos ao compartilhamento das informações 

através destes ambientes. Garantir um espaço adequado para criação e o compartilhamento do 

conhecimento é buscar favorecer que as informações sejam transformadas em conhecimento. 

(NONAKA, TOYAMA e HIRATA, 2011) 

 Segundo Corgnati e Viazzo (2007, p. 951), “O conforto térmico é essencial para 

qualquer ambiente, mas os prédios escolares devem ter específica atenção, devido ao alto grau 

de concentração necessária para o aprendizado”. O conforto térmico também está relacionado 

78,1%

17,7%

4,2%

utiliza constantemente utiliza às vezes não utiliza
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com a capacidade de memorização das pessoas. Numa temperatura entre 18º e 26ºC, tem-se 

uma média de 70% de desempenho em testes de atenção e memória (SOCIESC-IST, 2009). 

Na pesquisa 44,8% responderam que a temperatura compromete pouco o aprendizado, assim, 

pode-se afirmar que o BA físico sala de aula apresentado no estudo de caso apresenta 

condições de temperatura favoráveis para o aprendizado e construção de conhecimento. 

 

Tabela 4 - Avaliação da temperatura na sala de aula 

Sala de aula Número Percentual 

(b) Temperatura   

Não compromete 27 28,1 

Compromete pouco 43 44,8 

Compromete muito 26 27,1 

Total 96 100,0 

 Fonte: Pesquisa, (2018) 

 

O mobiliário é outro elemento importante para análise, as cadeiras em sala de aula, 

também podem causar estresse e falta de concentração, caso não sejam confortáveis para os 

alunos. Quando os alunos não se sentem confortáveis, buscam a melhor posição o tempo todo, 

uma cadeira confortável vem aumentar o tempo de concentração e as atitudes dos alunos 

(BURKE; SAMIDE, 2004). Na pesquisa 43,7% afirma que as cadeiras disponibilizadas no 

ambiente de sala de aula comprometem pouco o processo de aprendizagem. As cadeiras 

apresentam estofamento e com capacidade para estar em posições diferenciadas, facilitando o 

processo de socialização e troca de conhecimento. Para um bom conforto, as cadeiras devem 

ser estofadas, e com variedade de posições, visando a possibilidade de mudança de postura 

durante a aula (BEZERRA; CHOAS, 2016). 

 

                   Gráfico 2 – Avaliação da cadeira na sala de aula 

 
        Fonte: Pesquisa, (2018) 
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 Outro elemento de grande importância dentro do ambiente que proporciona o 

aprendizado é a iluminação. A influência da luz é conhecida desde a antiguidade, nos dias de 

hoje através de estudos verificaram uma disfunção causando a depressão, influenciando o 

estado de ânimo das pessoas. Segundo Bertolotti (2007, p. 1), “a luz é parte integrante do 

processo de aprendizado (...) É fundamental também para todos os processos que tornam 

possível ao cérebro relacionar-se com o meio ambiente”.  Na pesquisa 43,8% dos 

respondentes afirmam que essa é uma variável que pode comprometer muito o processo de 

aprendizagem e este percentual vai ao encontro do que autores colocam em relação a 

importância da iluminação no procedo de aprendizagem, quando a iluminação não é adequada 

as tarefas propostas, existe o desconforto, que levam à distração das tarefas, ocorrendo 

ofuscamento ou pulsação intermitente. As más condições de iluminação podem causar a 

fadiga visual, com sintomas como: olhos congestionados, visão embaraçada, lacrimejar 

constante, dificuldade de visão e dor de cabeça, apesar de serem sintomas temporários, pode 

ser repetido com frequência, atrapalhando no desempenho das pessoas. Trabalhos que 

requerem muita atenção, quando não iluminados corretamente, podem afetar o sistema 

muscular que controla a fixação, a acomodação, convergência e tamanho da abertura da 

pupila. A iluminação inadequada pode ser tanto natural, quanto artificial (BERTOLLOTI, 

2007). O percentual levantado pode também demostrar certo comprometimento na iluminação 

apresentada em sala de aula. 

 

                      Gráfico 3 – Avaliação da iluminação da sala de aula 

 
         Fonte: Pesquisa, (2018) 

 

22,9%

33,3%

43,8%

não compromete compromete pouco compromete muito



 

 

84 

 O ruído pode afetar o desenvolvimento do indivíduo, podendo influenciar em sua 

capacidade de concentração, cognição e execução, para melhor compreensão do elemento 

ruído, faz-se importante conceituar para Santos e Santos (2000, p. 8), “Som ou ruído é o nome 

dado a qualquer vibração que ocorre em um meio elástico, geralmente o ar, que é capaz de ser 

percebido pelo ouvido humano. De maneira geral reserva-se o nome de ruído aos sons 

desagradáveis, indesejáveis”. Na pesquisa 57,3% dos respondentes afirmam que o ruído em 

sala de aula compromete muito o aprendizado, pode-se entender como uma percepção ou 

ainda um indicativo que ruídos presentes na sala de aula estão comprometendo o processo de 

aprendizagem para esta amostra. 

 

       Tabela 5 – Avaliação do ruído em sala de aula 

Sala de aula Número Percentual 

(e) Ruído   

Não compromete 18 18,8 

Compromete pouco 23 23,9 

Compromete muito 55 57,3 

Total 96 100,0 

       Fonte: Pesquisa, (2018) 

 

 É importante salientar que é fundamental para uma boa aprendizagem e saúde dos 

participantes que o ruído seja dentro dos padrões estabelecidos pelo NBR 10152 além de 

evitar um ambiente que não seja agradável aos participantes que, segundo Guidalli (2012, p. 

59), 

As condições desfavoráveis estão relacionadas a um ambiente 

inadequado, que dificulta as atividades. O desconforto, devido à 

inadequação do espaço físico ou à inabilidade de uso pelos 

usuários, desgasta fisicamente, mentalmente e emocionalmente 

aqueles que o habitam. 

 

 Garantir então um ambiente sem ruído pode vir a colaborar para um ambiente mais 

saudável e facilitador para criação de novos conhecimentos pelos participantes. Assim poderia 

em pesquisas futuras avaliar de forma mais pontual os valores medidos em relação aos ruídos 

encontrados em sala de aula.  

 Na pesquisa foi verificado a relação da cor da parede e como essa variável pode 

influenciar no processo de aprendizagem. A influência da cor nos seres humanos é devido a 

energia produzida pela luz, influenciando nossa mente e emoção. Em 1976 Rikard Kuller 

demonstrou que o padrão visual afeta não apenas o córtex, mas também o sistema nervoso 

central. A reação biológica do indivíduo está ligada diretamente com as reações psicológicas, 
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provocando sensações através da cor, de: ansiedade, agressividade, tristeza, silêncio, entre 

outras (ENGELBRECHT, 2003). Na pesquisa a avaliação em relação a cor da parede no 

ambiente de sala de aula, aponta que 46,9% afirma que a cor não compromete o processo de 

aprendizagem, também apresenta um percentual de 38,5% que compromete pouco, aqui 

aponta-se mais uma vez a questão da percepção desta amostra em relação esta variável ou 

pode-se afirmar que a cor da sala que encontra-se os respondentes não apresente distorções de 

cores ou uma cor que afete de forma conjunta o processo de aprendizagem. De acordo com 

Gaines e Curry (2011, p. 46), “Um ambiente físico planejado cuidadosamente melhorará o 

conforto psicológico, eliminando o impacto sensorial prejudicial”, desta forma, planejar as 

cores para cada ambiente se faz necessário, na busca de ambientes que visam promover a 

criação do conhecimento. O gráfico abaixo demonstra esses resultados. 

 

                     Gráfico 4 – Avaliação da cor das paredes na sala de aula 

 
       Fonte: Pesquisa, (2018) 

 

Na busca de mais produtividade e agilidade no processo de criação de novos 

conhecimentos, o ambiente se tornou algo importante a ser analisado. Um espaço com 

barulho, quente, de péssima iluminação, pode vir a causar estresse, desconcentração, falta de 

atenção, entre outros fatores, que prejudicam a aprendizagem. Desta forma, verifica-se que o 

ambiente influencia diretamente no resultado da criação de novos conhecimentos (GRAETZ, 

2006). 

Gestão do Conhecimento é um processo para criar continuamente novos 

conhecimentos, disseminando-os para a empresa de uma forma rápida, para que a mesma 

possa incorporar este conhecimento em tempo de atender as crescentes necessidades do 
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mercado, desta forma pode-se afirmar que a melhoria nesses espaços se torna necessário para 

que o processo de criação do conhecimento seja disponibilizado de forma adequada.  

 

                                     Gráfico 5 – Melhoria necessária na sala de aula (respostas múltiplas) 

 
     Fonte: Pesquisa, (2018) 

 

De acordo com os dados levantados (Gráfico 05) os maiores índices pedindo uma 

melhoria é: cadeira (46,9%), ruído (39,6), iluminação (21,9%). O tipo de melhoria não foi 

pesquisado, ficando assim sugestão para trabalhos futuros. O conhecimento sempre surge 

através dos indivíduos (NONAKA, 1998), por isso, analisar através de suas perspectivas, 

quais são os ambientes promotores de conhecimento numa organização e quais melhorias são 

necessárias, significa oportunizar para a mesma, uma visão capaz de reflexão para estimular 

novos conhecimentos na organização. Outro espaço que apresenta um índice de 

aproveitamento mediano quanto a sua utilização é a biblioteca, sendo que 50% utiliza as vezes 

e 28,1% utiliza constantemente. Entende-se que este espaço seja muito importante para o 

compartilhamento do conhecimento. A criação do conhecimento se faz num ambiente 

compartilhado, segundo Senge (2014, p. 34), as Instituições que investem na criação do 

conhecimento “estimulam padrões de pensamento novos e abrangentes, a aspiração coletiva 

ganha liberdade e as pessoas aprendem continuamente a aprender juntas”. Seria importante a 

IES investir na promoção de uso deste ambiente, pois aqui as pessoas podem compartilhas 

experiências e conhecimentos que em grande parte não estão nos livros. Pode-se verificar esse 

resultado na tabela abaixo: 
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Tabela 6 – Utilização da biblioteca 

Biblioteca Número Percentual 

(a) Utilização   

Utiliza constantemente 27 28,1 

Utiliza às vezes 48 50,0 

Não utiliza 21 21,9 

Total 96 100,0 

 

         Fonte: Pesquisa, (2018) 

   

Pribadi (2010) apud Medeiros, Madeiros e Trindade (2013) afirma que Ba pode ser 

entendido como um "lugar" utilizado pelos indivíduos para se reunirem, se encontrarem e 

para se comunicarem com outros. Os indivíduos trazem consigo o próprio conhecimento, 

acumulado a partir de sua experiência de vida, educação e outras experiências de 

compartilhamento de conhecimento. Ao compartilharem seus conhecimentos, os indivíduos 

adquirem novos conhecimentos e integram os já existentes. Verifica-se que de acordo com os 

resultados obtidos o espaço biblioteca mostrou que 50% dos acadêmicos frequenta a 

biblioteca, pode-se inferir que seria necessário haver uma maior integração entre acadêmicos 

e este espaço de conhecimento. É importante uma maior integração entre professores e 

biblioteca. Uma forma de aproximação seria que, assim que os professores entrassem na 

instituição, as coordenações fizessem a ponte dessa comunicação entre biblioteca e professor, 

pois a utilização de ferramentas de redes sociais por si não é capaz de gerar o interesse do 

discente em aumentar a sua frequência na biblioteca, o que pode contribuir positivamente para 

o processo de ensino-aprendizagem (BATISTA, 2016). 

 Em relação a iluminação na biblioteca foi verificado que 34% dos respondentes 

entendem que não há comprometimento da iluminação no que tange o processo do 

conhecimento ou seja, não é uma ambiente que tem a iluminação como um elemento que 

dificulta o processo de aprendizagem. Segundo Rennhackkamp (1964, p. 1), “quanto melhor 

as condições de iluminação, mais fácil e mais rápida a tarefa será realizada e menor será o 

esforço para os olhos”. Desta forma, gera menos estresse, propiciando um ambiente mais 

agradável para criação do conhecimento.  Desta forma é possível inferir que a biblioteca, 

neste contexto é um ambiente agradável para colaborar no processo de criação do 

conhecimento. 
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Tabela 7 – Iluminação da biblioteca 

Biblioteca Número Percentual 

(d) Iluminação   

Não compromete 18 18,8 

Compromete pouco 33 34,3 

Compromete muito 24 25,0 

Não usa 21 21,9 

Total 96 100,0 

        Fonte: Pesquisa, (2018) 

 

 Outra variável que foi pesquisa foi o ruído, de acordo Vallet (2000), problemas devido 

sua exposição, podem afetar o aprendizado no que se refere por exemplo a fadiga mental, 

atraso no aprendizado, influência na leitura, não ouvir claramente as informações dos 

instrutores ou palestrante e despertar desinteresse no conteúdo ensinado. 

 

Tabela 8 – Ruído da biblioteca 

Biblioteca Número Percentual 

(e) Ruído   

Não compromete 25 26,0 

Compromete pouco 18 18,8 

Compromete muito 32 33,3 

Não usa 21 21,9 

Total 96 100,0 

        Fonte: Pesquisa, (2018) 

 

  De acordo com os dados obtidos na pesquisa 33% dos respondentes afirmam que o 

ruído compromete muito o ambiente da biblioteca. Segundo Mueller (2007, p. 20), “Mesmo 

sendo evidente que o ruído atrapalha o rendimento escolar, os resultados das pesquisas 

relacionando a acústica e aprendizado são consistentes e convincentes: a boa acústica é 

fundamental ao bom desempenho do acadêmico”. Dentro de esta perspectiva obter uma 

estrutura onde a acústica seja adequada torna-se condição importante para que o processo de 

aprendizagem aconteça de maneira adequada. Outra variável analisada nesta pesquisa é cor do 

ambiente que o acadêmico esta inserida para que o processo de conhecimento aconteça. 

O conhecimento depende dos sentidos, da percepção, desta forma, a cor ajuda a criar 

um bom ambiente promotor da criação do conhecimento, segundo Moran (1994, p. 233), “O 

conhecimento precisa da ação coordenada de todos os sentidos — caminhos externos — 

combinando o tato (o toque, a comunicação corporal), o movimento (os vários ritmos), o ver 

(os vários olhares) e o ouvir (os vários sons)”. Na pesquisa realizada 38% dos respondentes 

afirmaram que a cor não comprometia a aprendizagem, pode-se inferir que é possível que 

parte dos respondentes da pesquisa não tenham ainda percebido a importância da cor para o 
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processo de aprendizagem ignorem esta variável cor como componente que favorece o 

processo de aprendizagem. 

 

Tabela 9 – Cor das paredes da biblioteca 

Biblioteca Número Percentual 

(f) cor das paredes   

Não compromete 37 38,5 

Compromete pouco 25 26,0 

Compromete muito 13 13,6 

Não usa 21 21,9 

Total 96 100,0 

         Fonte: Pesquisa, (2018) 

 

 

 

 A partir das respostas obtidas na pesquisa, o Gráfico 6 apresenta as variáveis que 

precisam melhorar. Dois percentuais aqui apresentados indicam melhoria necessária, que seria 

43,8% no que se refere aos computadores e 44,8% em relação a temperatura. A variável 

cadeira apresentou um índice elevado, 31,3%, Assim se pode afirmar que os computadores 

que atendem os acadêmicos na biblioteca precisam ser melhorados, que são importantes 

ferramentas para o compartilhamento do conhecimento. As tecnologias, dentro de um projeto 

pedagógico inovador, facilitam o processo de ensino-aprendizagem, desta forma, se faz 

importante para as Instituições de Ensino a interatividade, contextualizando os temas tratados, 

com situações reais da prática. Proporcionar através das tecnologias essa interação pode 

propiciar ambientes mais atraentes, envolventes e multissensoriais (MORAN,1994). Assim 

melhores equipamentos poderia facilitar o processo ensino-aprendizagem. Outra variável 

importante que apresenta necessidade de mudança seria em relação a temperatura. A fadiga e 

o estresse estão relacionados ao organismo do ser humano buscar liberar a quantidade 

suficiente de calor, para que seu organismo mantenha a média de 37ºC. Quando essa troca não 

ocorre esforço, a pessoa tem sensação de conforto, mas quando existe sensação de frio ou 

calor, o organismo necessita de esforço adicional, influenciando na capacidade de realização 

de trabalhos ou problemas de saúde, o homem tem melhores condições de vida e de saúde 

quando seu organismo pode funcionar sem ser submetido a fadiga ou estresse, inclusive 

térmico. (FROTA; SHIFFER, 2001). Readequar a temperatura do ambiente biblioteca seria 

uma possibilidade de prevenir menos estresse e sobre carga para os alunos objetivando um 

melhor aproveitamento em relação ao conhecimento que ali é disponibilizado. 
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Em relação a variável cadeira verifica-se que existe uma necessidade de melhoria. O 

posicionamento sentado pode afetar toda a estrutura corpórea e biológica do aluno, segundo 

Reis, Reis e Moro (2005, p. 19): 

Na postura sentada, a circulação sanguínea sofre uma alteração significativa, 

onde o retorno do sangue pelas veias até o coração se torna difícil, pois nesta 

posição, a pressão, na parte posterior das coxas, funciona como um 

obstáculo para a circulação. Esta situação, muitas vezes agravada devido às 

más condições materiais do mobiliário escolar, principalmente quando este 

não permite o apoio dos pés no chão, afetando a coluna vertebral, 

interferindo no comportamento dos educandos e refletindo, também, 

diretamente no ensino-aprendizagem.  

 

 Para um bom conforto, as cadeiras devem ser estofadas, e com variedade de posições, 

visando a possibilidade de mudança de postura durante a aula (BEZERRA; CHOAS, 2016). 

Identificar que melhoria estrutural poderia ser realizada se torna importante, pois de acordo 

com os autores acima citados, uma cadeira que não atende ao requisito conforto pode 

comprometer o processo de ensino-aprendizagem. 

 

                      Gráfico 6 - Melhoria necessária na biblioteca (múltipla escolha) 

 
                                     Fonte: Pesquisa, (2018) 

 

 Em relação ao ambiente externo ser utilizado para esses processos de socialização e 

compartilhamento do conhecimento foi avaliado a utilização desses espaços para o uso do dia 

a dia e em momento de eventos. De acordo com as respostas obtidas foi verificado que o 

aproveitamento desses espaços se da quando algum tipo de evento é organizado pela 

instituição, assim, a organização deve propiciar a criação do conhecimento através de seus 

ambientes, sejam físicos ou virtuais. Segundo Nonaka, Reinmoeller e Senoo (1998, p. 679), 

“a experiência contínua em espaços compartilhados por profissionais é a chave do sucesso da 
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gestão do conhecimento”. Desta forma, é função da organização propiciar esses espaços de 

forma satisfatória para atender sua comunidade. As tabelas 10 e 11 abaixo apresentam os 

valores que vão ao encontro das afirmações da literatura citada. 

 

Tabela 10 – Utilização do ambiente externo  

Ambiente externo Número Percentual 

Utilização   

Utiliza constantemente 22 22,9 

Utiliza às vezes 34 35,4 

Não utiliza 40 41,7 

Total 96 100,0 

Fonte: Pesquisa (2018) 

 

 

 

 

Tabela 11 – Utilização do ambiente externo - Eventos 

Eventos Número Percentual 

Utilização   

Utiliza constantemente 47 48,9 

Utiliza às vezes 44 45,8 

Não utiliza 5 5,3 

Total 96 100,0 

Fonte: Pesquisa (2018) 

 

Outra variável importante no que tange os ambientes compartilhados esta o laboratório 

de informática, onde se pode entender, no caso desta unidade de estudo de caso ser 

considerado um cyber BA. O BA virtual é um espaço para combinação, onde um novo 

conhecimento explícito é combinado com conhecimentos existentes, sistematizando-o e 

explicitando-o para toda organização. O cyber BA ou sistematizado, representa a combinação 

e é o local da interação virtual, onde a combinação explícita do conhecimento é mais 

eficiente, utilizando ambientes tecnológicos e de informação (NONAKA; KONNO, 1998, p. 

47). Nesta avaliação verificou-se que 54,2% dos acadêmicos não frequentam o ambiente.  

 

Tabela 12 – Laboratório de informática 

Laboratórios Número Percentual 

Utilização   

Utiliza constantemente 7 7,3 

Utiliza às vezes 37 38,5 

Não utiliza 52 54,2 

Total 96 100,0 

Fonte: Pesquisa (2018) 
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 Considerando a literatura que afirma que a combinação local da iteração virtual e 

ambientes tecnológicos e de informação são mais eficientes pode-se inferir que o processo de 

construção do conhecimento tem sido prejudicado. O uso do computador como ferramenta de 

disseminação do conhecimento não é algo no novo, Valente (1993) afirma que, 

(...) O computador pode ser usado também como ferramenta educacional. 

Segundo esta modalidade o computador não é mais o instrumento que ensina 

o aprendiz, mas a ferramenta com a qual o aluno desenvolve algo, e, 

portanto, o aprendizado ocorre pelo fato de estar executando uma tarefa por 

intermédio do computador. Estas tarefas podem ser a elaboração de textos, 

usando os processadores de texto; pesquisa de banco de dados já existentes 

ou criação de um novo banco de dados; resolução de problemas de diversos 

domínios do conhecimento e representação desta resolução segundo uma 

linguagem de programação; controle de processos em tempo real, como 

objetos que se movem no espaço ou experimentos de um laboratório de 

física ou química; produção de música; comunicação e uso de rede de 

computadores; e controle administrativo da classe e dos alunos. 

 

 Assim seriam importantes ações de incentivo voltadas para o uso mais diretivo desta 

ferramenta já que sua função é altamente importante para o contexto da produção do 

conhecimento. 

 

 De acordo com o gráfico 7 verifica-se as seguintes variáveis levantadas, 54,2% não 

utiliza o espaço biblioteca para o processo de criação e troca do conhecimento, e isto pode 

estar ocorrendo em decorrência deste espaço físico não esta adequado ao que os acadêmicos 

esperam, pois a pesquisa apresenta necessidade de melhoria em vários elementos que compõe 

este ambiente. Outra questão que poderia ser verificada seria quantos os docentes envolvidos 

com este ambiente no que tange a criação e compartilhamento neste ambiente se estariam 

utilizando de forma correta. É importante salientar que a sociedade no mundo contemporâneo, 

mediada pelas tecnologias digitais, da informação e comunicação, resulta numa sociedade 

imersa no compartilhamento da informação e do conhecimento, onde pode-se acessar diversos 

assuntos, afim de, comunicar instantaneamente via internet. É fundamental refletir, da 

dinâmica nas Instituições de Ensino, seja junto a área acadêmica ou administrativa, visando 

que a grande quantidade de informações, promova a criação do conhecimento nos mais 

diversos ambientes da Instituição (BORIM, 2015). E o professor deve, ainda, integrar o 

computador na sua prática pedagógica e ser capaz de superar barreiras de ordem 

administrativa e pedagógica. 
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                Gráfico 7 - Melhoria necessária no espaço da biblioteca (múltipla escolha) 

 

    Fonte: Pesquisa (2018) 

 

 Ainda dentro da perspectiva da analise sobre o BA virtual, foi analisado a utilização 

das redes sociais, sendo estas: Facebook, Whatsapp, MSN. Segundo Moran (2004, p. 37), 

“Com a Internet e as redes de comunicação em tempo real, surgem novos espaços importantes 

para o processo de ensino-aprendizagem, que modificam e ampliam o que fazíamos na sala de 

aula”. Desta forma, é necessário a integração dos alunos e docentes para propiciarem esse 

ambiente BA Virtual. A partir desta perspectiva entender o comportamento de aprendizagem 

destes acadêmicos frente a estes novos modelos de ambientes torna-se importante. As tabelas 

12, 13 e 14 vão demostrar respostas em relação a analise destas variáveis. 

 

Tabela 13 – Utilização do Facebook 

Facebook  Nº % Média 
Desvio 

padrão 
Não usa 

Nota 1 (péssimo) 4 4,2 

3,51 1,14 24 (25,0%) 

Nota 2 (ruim) 8 8,3 

Nota 3 (regular) 24 25,0 

Nota 4 (bom) 19 19,8 

Nota 5 (ótimo) 17 17,7 

Total 72 75,0    

Fonte: Pesquisa (2018) 

Tabela 14 – Utilização do Whatsapp 

Whatsapp  Nº % Média 
Desvio 

padrão 
Não usa 

Nota 1 (péssimo) 6 6,2 

3,57 1,21 21 (22,0%) 

Nota 2 (ruim) 7 7,3 

Nota 3 (regular) 20 20,8 

Nota 4 (bom) 22 22,9 

Nota 5 (ótimo) 20 20,8 

Total 75 78,0    
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Fonte: Pesquisa (2018) 

 

Tabela 15 – Utilização do MSN 

MSN Nº % Média 
Desvio 

padrão 
Não usa 

Nota 1 (péssimo) 3 3,1 

3,17 1,27 72 (75,1) 

Nota 2 (ruim) 3 3,1 

Nota 3 (regular) 10 10,4 

Nota 4 (bom) 3 3,1 

Nota 5 (ótimo) 5 5,2 

Total 24 24,9    

Fonte: Pesquisa (2018) 

 

Dentre as variáveis analisadas verifica-se que a maior media em relação a utilização 

do ambiente virtual para criação e compartilhamento do conhecimento é  referente ao 

watssapp (3,57) e a menor media seria a utilização em relação ao MSN (3,17). Segundo 

Batista (2016) as redes sociais é uma ferramenta que permite a interação entre os usuários, 

formação de comunidades e uma comunicação mais informal com troca de informações entre 

os usuários, que o exemplo mais conhecido seria o facebook. Recuero (2009) destaca o poder 

das redes sociais para a colaboração, propagação de informações e para criação de novos 

valores sociais. Acrescenta que “são as pessoas que estão utilizando a internet para ampliar 

suas conexões e construir um espaço mais democrático, mais amplo, mais plural e com isso, 

gerando valores como reputação, suporte social, acesso as informações e etc.” (RECUERO, 

2009, p. 25). Ainda segundo este mesmo autor o watssap e o MSN seriam considerados 

ferramentas de mensagens instantâneas, que seriam dispositivos que permite a interação em 

tempo real em geral utilizado para tirar dúvidas (BATISTA, 2016). Nesta pesquisa pode-se 

verificar um gap quanto a utilização destes espaços, principalmente no que tange a utilização 

do MSN, pode-se inferir que é possível haver este gap pois o MSN hoje é uma ferramenta 

virtual pouco utilizada, pois 75,1% da amostra pesquisada não utiliza. 
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                 Gráfico 8 – Médias das avaliações dos diversos ambientes 

 

 Fonte: Pesquisa (2018) 

 

Finalizando a análise da amostra referente aos acadêmicos é apresentada as médias das 

avaliações dos diversos ambientes da IES estudada. Dentre as médias apuradas temos a 

biblioteca com a menor média de utilização (2,65) e os eventos com a maior média de 

utilização (3,86). Pode-se inferir que de acordo com as médias apresentadas os eventos 

organizados pela IES ainda é uma das variáveis que mostra uma maior interação dos 

acadêmicos com o conhecimento, ou seja, seria um espaço onde as trocas de experiências e 

conhecimento acontecem de forma mais intensa.  

Em relação à amostra do corpo administrativo – colaboradores e professores, as 

mesmas questões forma avaliadas tendo por objetivo levantar a perspectiva em relação aos 

ambientes para criação e troca do conhecimento. As variáveis iniciais esta relacionada a 

caracterização da amostra, a Tabela 2 apresenta o resultado da caracterização em relação ao 

sexo da amostra, abaixo na Tabela 14 e verificada a caracterização em relação a idade, onde a 

idade média: 41,9 anos; DP= 11,9; idade mínima= 20; idade máxima = 73, onde a maior 

quantidade de funcionários, esta na faixa de idade de 31 a 40 anos. 

 

Tabela 16 – Idade corpo administrativo 

Idade Número Percentual 

18 a 30 anos 4 12,5 

31 a 40 anos 13 40,6 

41 a 50 anos 9 28,1 

51 a 60 anos 4 12,5 

61 ou mais 2 6,3 

Total 32 100,0 

Fonte: Pesquisa (2018) 
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Na avaliação das variáveis relacionadas ao BA físico – ambiente de trabalho, foram 

avaliadas as seguintes variáveis: acesso a internet, espaço próprio, cadeira, climatização, 

desempenho do computador, iluminação, bancada de trabalho. Têm-se os seguintes 

percentuais em um gráfico de respostas múltiplas. 

 

                  Gráfico 9 – Médias das avaliações dos diversos ambientes no que se refere a melhorias 

 

   Fonte: Pesquisa (2018) 

 

 Dentre as variáveis apresentadas alguns percentuais apresentam resposta mais pontual 

quanto à melhoria, pode-se entender que esta variável não tem colaborado de forma efetiva 

para a criação, disseminação e socialização do conhecimento, necessitando assim de 

readequação para ter um papel mais atuante nesse processo de criação do conhecimento. Entre 

as variáveis com maior necessidade têm-se: desempenho do computador, climatização e 

iluminação. 

 Uma das principais áreas que podem impactar no aprendizado é o ambiente físico, são 

diversos elementos e formas de contribuição para criação do conhecimento, tais como: cor, 

temperatura, disposição das cadeiras, recursos tecnológicos, revestimento acústico, entre 

outros. Cada um destes elementos pode ter um grande efeito no indivíduo e no grupo. 

Melhorar estes elementos de acordo com as percepções das pessoas pode vir a favorecer a 

criação de conhecimento (GRUBAUGH; HOUSTON, 2013). Quando o computador ensina e 

orienta o colaborador, o computador assume o papel de máquina de ensinar e a abordagem 

educacional é a instrução auxiliada por computador, seja para utilização para aspectos 

técnicos da função propriamente dita ou para processo direto de aprendizagem e investigativo. 

(VALENTE, 1993) 
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 Na avaliação geral três variáveis apresentaram o percentual maior para a resposta de 

melhoria: desempenho do computador (28,1%), climatização (21,9%) e iluminação (15,6%).  

 No que se refere ao desempenho do computador é de grande importância adequar o 

ambiente com equipamentos que possam facilitar o processo de construção do conhecimento, 

na perspectiva dos colaboradores esta ferramenta não esta adequada para o processo de 

criação do conhecimento. Uma questão que não pode deixar de ser abordada é em relação à 

cultura capitalista, a tendência das pessoas é sempre esta pronta a consumir mais e mais 

tecnologia e consequentemente equipamentos de ultima geração. Segundo Moran em 1995 

trouxe essa discussão sendo assim pertinente para justificar a afirmação acima, cada inovação 

tecnológica bem sucedida modifica os padrões de lidar com a realidade anterior, muda o 

patamar de exigências do uso. Assim podemos inferir que talvez a instituição forneça a 

ferramenta necessária para esse processo mas talvez a cultura capitalista que modifica o 

padrão de exigência venha conflitar a avaliação. 

 Em relação a variável climatização, ou seja, a regulação da temperatura no mbiente 

de trabalho, é importante reafirmar o que a literatura pesquisada já afirma a importância de 

um ambiente equilibrado no que se refere a temperatura. Para Vecchi (2011, p. 5), 

A estrutura humana, por meio de um processo evolutivo, 

desenvolveu mecanismos que permitem sua adaptação ao meio 

com um objetivo principal: alcançar o bem-estar. E conforto 

térmico, para a maioria das pessoas, nada mais é do que a íntegra 

sensação de bem-estar. Sensação esta que é essencialmente 

subjetiva, dependendo da percepção, expectativa e preferência de 

cada indivíduo, fazendo com que um ambiente possa ser mais 

confortável enquanto quente para um, ou frio para outro. 

A fadiga e o estresse estão relacionados ao organismo do ser humano buscar liberar a 

quantidade suficiente de calor, para que seu organismo mantenha a média de 37ºC. Quando 

essa troca não ocorre esforço, a pessoa tem sensação de conforto, mas quando existe sensação 

de frio ou calor, o organismo necessita de esforço adicional, influenciando na capacidade de 

realização de trabalhos ou problemas de saúde (FROTA; SHIFFER, 2001). De acordo com 

Frota e Schiffer (2001, p. 15), “O homem tem melhores condições de vida e de saúde quando 

seu organismo pode funcionar sem ser submetido a fadiga ou estresse, inclusive térmico”. A 

adequação de um ambiente com uma melhor climatização e consequente regulação da 

temperatura do ambiente de trabalho poderia promover um processo de criação do 

conhecimento mais adequado. 

A última variável avaliada que apresentou o índice maior no que se refere a resposta 

melhoria está a iluminação. Para Mueller (2007 p. 20), ambientes com uma iluminação 
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deficiente e uma qualidade do ar deficiente, são barreiras para a educação. “Ambientes com 

alto desempenho removem essas barreiras, permitindo que professores e estudantes trabalhem 

em melhores condições”. Assim desta forma pode inferir que a readequação da iluminação 

neste ambiente de trabalho pode melhorar as condições para o processo de construção do 

conhecimento. 

Na avaliação das variáveis relacionadas ao BA físico – ambientes externos, foram 

avaliadas as seguintes variáveis: travessia entre prédios, ambiente aconchegante, sala de 

descanso, rampa de acesso, cor das paredes, guia para deficientes. Têm-se os seguintes 

percentuais em um gráfico de respostas múltiplas. 

 

 

                Gráfico 10 – Melhorias do ambiente externo (respostas múltiplas) 

 

    Fonte: Pesquisa (2018) 

 

 Na avaliação geral das respostas em relação ao ambiente externo têm-se os seguintes 

percentuais: travessia entre prédios (6,3%), ambiente mais aconchegante (6,3%), sala de 

descanso (6,3%) e rampa de acesso (6,3%) apresentaram o mesmo percentual no que tange 

melhoria para este ambiente. Verificou-se também que 25% dos respondentes não informaram 

acerca da percepção deste ambiente ou sugestão em relação a como este ambiente poderia 

melhorar como ambiente adequado ou não para o processo de produção do conhecimento, 

socialização e disseminação. Pode-se inferir algumas questões: talvez os funcionários não 

quiseram opinar sobre o contexto apresentado ou desconhecesse a importância deste ambiente 

como espaço para o processo do conhecimento, assim sugere-se que em trabalhos futuros seja 
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estudado o comportamento organizacional da IES estudada para poder responder a estas 

indagações. 

 Em relação a utilização dos ambientes externos da instituição em eventos foi apurada 

as seguintes respostas: cadeiras, climatização, equipamentos novos, cursos e palestras, sala 

para pesquisa. Dentre as variáveis cursos e palestras (9,4%) dos respondentes afirmam que 

poderia haver melhoria. A proposta dentro das organizações em relação a eventos e palestras é 

prover para o funcionário a capacidade de promover o aprendizado em relação as temáticas 

que são oferecidas para promover o processo de gestão de conhecimento. De acordo com 

Antonello (2007), a aprendizagem é uma atividade social que acontece dentro de um ambiente 

participativo aonde a interação entre pessoas conduz a uma terceira dimensão instruída, “o 

saber que”. 

 

Tabela 17 – Ambiente externo - Eventos 

Eventos Número Percentual 

Melhorias*   

Não necessita 1 3,1 

Cadeiras 1 3,1 

Climatização 1 3,1 

Equipamentos novos 1 3,1 

Cursos e palestras 3 9,4 

Sala para pesquisa 1 3,1 

Não informou 5 15,6 

Fonte: Pesquisa (2018) 

 

 Em relação aos ambientes externos (outros) temos as seguintes variáveis que foram 

avaliadas: biblioteca (12,5%), outros departamentos (3,1%), laboratório de informática (3,1), 

sala de professores (3,1), cozinha (6,3%) e não utiliza (71,9%). 

 

Tabela 18 – Ambientes externos  

Outros espaços Número Percentual 

Quais?   

Biblioteca 4 12,5 

Outros departamentos 1 3,1 

Laboratório de informática 1 3,1 

Sala de professores 1 3,1 

Cozinha 2 6,3 

Não utiliza 23 71,9 

Total 32 100,0 

Fonte: Pesquisa (2018) 

 

 Dentro das variáveis relacionadas ao espaço um percentual se apresenta 

desproporcional aos outros percentuais, que é de 71,9% dos funcionários, ou seja, um grande 

percentual dos funcionários não frequentam os outros espaços que podem proporcionar troca 
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de conhecimento. Segundo Tonet (2006), para as empresas, o compartilhamento de 

conhecimento no trabalho é uma forma de assegurar que seus colaboradores ou empregados 

possam estar repassando uns aos outros o conhecimento que possuem, e garantindo a 

disseminação e posse do conhecimento de que necessitam. Assim seria importante a 

organização desenvolver ações para proporcionar maior atratividade em relação a estes 

ambientes. 

 

 
                      Gráfico 11 – Melhorias dos ambientes virtuais e externos (respostas múltiplas) 

 
         Fonte: Pesquisa (2018) 

 

De acordo com o Gráfico 11 verifica-se a avaliação das seguintes variáveis em medias, 

seriam: BA virtual: MSN, whatsapp, facebook; BA físico: ambientes externos e trabalho e 

ainda os eventos. Dentre as medias apontadas verifica-se duas muito significativas que é o 

ambiente de trabalho, apresentado uma media no que se refere a melhoria de 3,91 e ambiente 

externo  que é 3,81. É importante a organização esta sempre pensando em novas ações que 

possam aprimorar estes ambientes de troca de conhecimento para que consequentemente haja 

desenvolvimento da organização e das pessoas que estão envolvidas com a mesma.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O conhecimento tem sido objeto de estudo desde os primórdios da civilização, neste 

sentido, diversos filósofos dedicaram suas vidas para entender como se processa o 

conhecimento e sua relação com o mundo. Na gestão do conhecimento, os processos são 

centrados nas pessoas e passam por elas as principais decisões organizacionais. Preparar um 

ambiente que seja propício para a melhor concentração e produção é fundamental para 

obtermos melhores resultados. 

Muitos são os processos e gastos até chegarmos ao compartilhamento das informações 

através destes ambientes, por isso este estudo de caso propõe levar as organizações a 

repensarem os seus espaços de conhecimento. 

Esta pesquisa tem como foco, identificar as condições favoráveis para promoção do 

“BA” em uma instituição de ensino superior privada e também os ambientes necessários para 

a promoção de criação e compartilhamento do conhecimento e ainda verificar possíveis 

condições de melhorias apresentados pela comunidade educacional e ainda apresentar os 

conceitos de BA físico e virtual em relação à Gestão do Conhecimento; identificar os 

ambientes utilizados para criação e compartilhamento de conhecimento em uma IES privada 

da cidade de Maringá-PR; e levantar fatores que interferem na criação e compartilhamento do 

conhecimento nos ambientes físicos e virtuais em uma IES privada. 

Ao pensar em ambientes educacionais, imediatamente vem o espaço de sala de aula, 

mas existem diversos outros lugares para criação e compartilhamento do conhecimento, sejam 

eles físicos ou virtuais, como: em redes sociais, e-mail, reuniões, visitas técnicas, conselhos 

acadêmicos, núcleos pedagógicos, diretórios acadêmicos, reuniões administrativas, 

integrações com as empresas, entre os mais diversos, desde que cumpra com o objetivo de 

promover a criação do conhecimento. 

Por meio de uma revisão literária foi relacionado os fatores que interferem na criação 

do conhecimento em ambientes físico, como: ergonomia, temperatura, ruído, cor das paredes 

dos ambientes, iluminação e em ambientes virtuais, como: whatsapp, MSN, facebook e e-

mail. Foi identificado diversos fatores intervenientes no processo de criação do conhecimento 

e que através da adequação de uma estrutura física organizacional e tecnológica, pode 

promover a criação e compartilhamento do conhecimento. Na revisão literária pesquisando o 

BA físico e virtual verificou-se que estes conceitos têm relação na interação organizacional e 
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interorganizacional, mas, contudo, não foi encontrado informações de como deveriam ser 

esses ambientes. 

Vários pontos de respostas apresentaram necessidade de melhoria ou readequação, a 

proposta deste trabalho não é melhorar ou modificar totalmente o ambiente estudado, mas 

sim, pensar nesses ambientes como promotores do conhecimento e serem melhores adequados 

à realidade proposta estudada, já que se trata de um estudo de caso. 

No corpo acadêmico foi identificado que 78,1% consideram a sala de aula como 

ambiente de criação de conhecimento, trazendo a perspectiva que ainda esse espaço atende à 

necessidade dos alunos. Também foi identificado diversas melhorias necessárias para 

promover a criação e compartilhamento do conhecimento, tais como: a temperatura para 

44,8% compromete pouco, mesmo as salas sendo climatizadas, desta forma, pode-se verificar 

que pela inexistência de políticas que definem uma temperatura padrão na Faculdade, a 

temperatura é determinada pela vontade pessoal dos indivíduos que frequentam esses 

ambientes, a mesma deveria estar segundo Rivero (1985) para um conforto térmico está entre 

23º e 25ºC.  

As cadeiras apresentaram uma grande necessidade de readequação estrutural para que 

consequentemente possa produzir uma relação ambiente/ergonomia, ou seja, mesmo as 

cadeiras sendo estofadas e com certa estruturação ergonômica, teriam a necessidade de 

variação no controle de posicionamento, altura e variedade para o suporte de peso, pois 

entende-se que esses critérios vão adequar melhor a postura e conforto. 

Foi identificado que o ruído compromete muito para 57,3 dos acadêmicos, indicando 

melhor necessidade de isolamento acústico. A cor das paredes para 46,9% dos acadêmicos 

não compromete na criação de novos conhecimentos, sendo favorável para criação do 

conhecimento, mas, contudo, melhorias podem ser realizadas já que 38,5% avaliaram que 

comprometo pouco, essa percepção levantada está baseada no estudo das cores apresentado na 

fundamentação teórica. A iluminação para 43,8% compromete muito, demonstrando uma 

necessidade por parte da Faculdade de adequação e reestruturação, podendo observar o que as 

NRs orientam em relação a esta variável. 

No que se refere ao corpo técnico-administrativo verifica-se as seguintes 

possibilidades de melhoria: a temperatura para 40,6% dos pesquisados não compromete na 

criação de novos conhecimentos.  

Através da observação pessoal, pode-se perceber que em vários ambientes havia uma 

concentração de poucas pessoas por metro quadrado, facilitando o controle da temperatura, 

mas para 37,5% a temperatura compromete pouco, havendo uma necessidade por parte da 
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Faculdade em ambientes com maior de concentração de pessoas, uma política para definir 

uma temperatura padrão.  

A cadeira para 65,6 não compromete, indicando que está ergonomicamente adequada, 

mas para 25% compromete pouco, demonstrando uma necessidade de a Faculdade adequar as 

mesmas para atender melhor aos colaboradores e evitar segunda a revisão literária proposta, 

danos na saúde, desempenho do colaborador e consequentemente estar afetando a criação de 

novos conhecimentos.  

No ambiente de trabalho 56,3% avaliaram que a iluminação não compromete, mas, 

contudo, 28,1 que compromete pouco e 15,6 que compromete muito, com isso apesar do 

resultado favorável. Seria importante como sugestão para novas pesquisas avaliar o 

comportamento organizacional em relação a bem-estar e qualidade de vida no trabalho, já que 

não foi o foco de pesquisa deste estudo de caso. 

A biblioteca é um espaço importante no que tange a criação do conhecimento, já que 

pode-se entender ser um local propicio para compartilhar e socializar o conhecimento. 

Apresenta um índice de aproveitamento que pode-se afirmar sendo razoável quanto a sua 

utilização, sendo que 50% utiliza as vezes e 28,1% utiliza constantemente, a resposta esperada 

seria um bom aproveitamento, mas como já foi apresentado na análise e discussão dos dados, 

a biblioteca precisa ser revista em relação a várias variáveis que foram analisadas, para que 

havendo melhorias e ações para desenvolver afinidade entre biblioteca e alunos.  

Aqui pode-se apontar algumas destas variáveis analisadas, como: a iluminação na 

biblioteca - foi verificado que 34% dos respondentes entendem que não há comprometimento 

da iluminação no que tange o processo do conhecimento, ou seja, não é um ambiente que tem 

a iluminação como um elemento que dificulta o processo de aprendizagem; o ruído - 

apresenta 33% dos respondentes afirmando que compromete muito; a cor das paredes - de 

acordo com a pesquisa realizada não compromete a aprendizagem, de acordo com os 38% 

respondentes. Dessa forma, tem-se como sugestão à Faculdade para melhorar o ambiente para 

criação do conhecimento na biblioteca, incentivar a participação dos alunos, já que é um 

ambiente propício para novos conhecimentos e melhorar o isolamento acústico para evitar o 

ruído.  

Em relação ao ambiente externo ser utilizado para os processos de socialização e 

compartilhamento do conhecimento, foi avaliado pelo corpo acadêmico como de maior média 

de utilização, dessa forma, como sugestão, a Faculdade deveria continuar investindo nessas 

ações. 
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Ainda dentro da perspectiva da análise sobre o BA virtual, foi analisado a utilização 

das redes sociais e ferramentas de comunicação, sendo estas: Facebook, Whatsapp, MSN, e 

ainda, o uso do laboratório de informática e a melhoria em relação aos computadores. Dentre 

as variáveis analisadas verifica-se que a maior média em relação a utilização do ambiente 

virtual para criação e compartilhamento do conhecimento é referente ao whatsapp (3,57) e a 

menor média seria a utilização em relação ao MSN (3,17), indicando para a Faculdade, uma 

ferramenta que pode ser mais utilizada e explorada para o processo de criação do 

conhecimento no ambiente acadêmico e administrativo. 

O laboratório de informática, segundo avaliação, é frequentado por 54,2% dos 

acadêmicos, sendo um aproveitamento de espaço muito pequeno levando-se em conta que em 

uma IES, este deveria ser um dos espaços mais frequentados pelos alunos, considerando que é 

um dos principais espaços (BA físico) voltadas para a criação do conhecimento, de acordo 

com a pesquisa, dessa forma, como sugestão a Faculdade através do corpo de docentes, 

deveria incentivar o uso do laboratório para promover a criação do conhecimento através do 

BA virtual. 

Por se tratar de um estudo de caso é importante salientar que muitas das características 

e respostas levantadas representam este universo estudado, mas não a qualquer impedimento 

para que estes resultados possam ajudar outras IES para avaliar sua realidade frente aos 

desafios que é analisar o BA físico e o BA virtual. 

A pesquisa demonstrou os ambientes existentes e a percepção da comunidade 

acadêmica em relação aos mesmos, mas, contudo, não sendo objeto dessa pesquisa, identificar 

necessidades organizacionais e os ambientes necessários e suas condições, tais como: 

necessidade dos colaboradores se integrarem com estes ambientes; o desenvolvimento de uma 

comunicação empática entre funcionários, questão importante para criação do conhecimento, 

já que para criação do conhecimento é necessário a relação entre pessoas, seja em ambientes 

virtuais ou físicos. Recomenda-se também um aprofundamento das ferramentas tecnológicas 

como ambiente BA, que houve pouca informação na revisão literária, como sugestão de 

trabalhos futuros. 
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APÊNDICE B INFRAESTRUTURA DA FACULDADE 

 

 

Secretaria: A secretaria possui cadeiras estofadas, ar condicionado, iluminação artificial e 

natural e circulação de ar. 

 

Imagem 1: Secretária  

 

Fonte: IES (2017). 
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Coordenação Curso de Administração: A estrutura possui iluminação artificial e natural, ar 

condicionado, ventilação e cadeiras estofadas. 

 

Imagem 2: Coordenação administração 

 

Fonte: IES (2017). 
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Coordenação Curso de Direito: A estrutura possui iluminação artificial e natural, ar 

condicionado, ventilação e cadeiras estofadas. 

 

Imagem 3: Coordenação Curso de Direito 

 

Fonte: IES (2017). 
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Sala dos Professores: A estrutura possui iluminação artificial e natural, ar condicionado, 

ventilação e cadeiras estofadas. 

 

Imagem 4: Sala dos professores 

 

Fonte: IES (2017). 
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Coordenação Curso de Jornalismo: A estrutura possui iluminação artificial e natural, ar 

condicionado, ventilação e cadeiras estofadas. 

 

Imagem 5: Coordenação Curso de Jornalismo 

 

Fonte: IES ( 2017). 
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Laboratório de Informática 1: A estrutura possui iluminação artificial e natural, ar 

condicionado, ventilação e cadeiras estofadas. 

 

Imagem 6: Laboratório de Informática 1 

 

Fonte: IES (2017). 

 

Laboratório de Informática 2: A estrutura possui iluminação artificial e natural, ar 

condicionado, ventilação e cadeiras estofadas. 

 

Imagem 7: Laboratório de Informática 2 

 

Fonte: IES (2017). 
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Estúdio de TV: Ambiente climatizado e acusticamente adequado para realização de 

gravações. 

 

Imagem 8: Estúdio de TV 

 

Fonte: IES (2017). 
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Sala Técnica do Estúdio de TV: Ambiente climatizado, com cadeiras estofadas, sem 

iluminação e ventilação natural. 

 

Imagem 9: Sala Técnica do Estúdio de TV 

 

Fonte: IES (2017). 
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Estúdio de Fotografia: Estúdio possui iluminação artificial e natural e circulação de ar. 

 

Imagem 10: Estúdio de Fotografia 

 

Fonte: IES (2017). 
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Tesouraria: A secretaria possui cadeiras estofadas, ar condicionado, iluminação artificial e 

natural e circulação de ar. 

 

Imagem 11: Tesouraria 

 

Fonte: IES (2017). 
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Sala Café Funcionários: Cadeiras estofadas, ambiente com iluminação e ventilação natural. 

 

Imagem 12: Sala de Café Funcionários 

 

Fonte: IES (2017). 
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Direção Geral: A estrutura possui iluminação artificial e natural, ar condicionado, ventilação 

e cadeiras estofadas. 

 

Imagem 13: Direção Geral 

 

Fonte: IES (2017). 
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Ginásio: A estrutura possui iluminação artificial e natural e ventilação. 

 

Imagem 14: Ginásio  

 

Fonte: IES (2017). 
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Sala Reuniões MEC: A estrutura possui iluminação artificial e natural, ar condicionado, 

ventilação e cadeiras estofadas. 

 

Imagem 15: Sala Reuniões MEC 

 

Fonte: IES (2017). 
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Atendimento Alunos: A estrutura possui iluminação artificial e natural, ar condicionado, 

ventilação e cadeiras estofadas. 

 

Imagem 16: Sala de Atendimento aos Alunos 

 

Fonte: IES (2017). 
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Departamento de TI: A estrutura possui iluminação artificial, ar condicionado e cadeiras 

estofadas. 

 

Imagem 17: Departamento de TI 

 

 Fonte: IES (2017). 

 

Imagem 18: Área Verde 

 

Fonte: IES (2017). 
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Núcleo Jurídico: A estrutura possui iluminação artificial e natural, ventilação e cadeiras 

estofadas. 

 

Imagem 19: Núcleo Jurídico 

 

Fonte: IES (2017). 
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Cobrança: A estrutura possui iluminação artificial, ar condicionado e cadeiras estofadas. 

 

Imagem 20: Cobrança 

 

Fonte: IES (2017). 

 

Biblioteca: A estrutura possui iluminação artificial e natural, ventilação e cadeiras estofadas. 

 

Imagem 21: Biblioteca 

 

Fonte: IES (2017). 
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Salas de Aula Modelo 1: A estrutura possui iluminação artificial e natural, ar condicionado, 

ventilação e cadeiras estofadas. 

 

Imagem 22: Sala de Aula Modelo 1 

 

Fonte: IES (2017). 
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APÊNDICE C PROTOCOLO DE ESTUDO DE CASO – FACULDADE MARINGÁ 

 

 

Protocolo de Estudo de Caso: FACULDADE MARINGÁ 

 

1. Visão Geral 

 
Estudo Organizacional  Aplicação da Pesquisa  Análise 

 
2. Questão do Estudo de Caso 

 
É possível identificar os ambientes necessários para a promoção de criação e 

compartilhamento do conhecimento e verificar possíveis condições de melhoria 

apresentado pela comunidade educacional? 

 
3. Procedimentos para Coleta e Análise de Dados 

 
Estudo Organizacional Aplicação do Questionário Análise e Interpretação 
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Res
ultados 

Levantamento bibliográfico Análise da documentação 

Avaliação Comitê de Ética Levantamento dos dados 

 

 

 

 

 

Entrevistas Aplicação do Questionário 
Interpretação e Análise

 

4. Cronograma de Desenvolvimento 

 
Fases Procedimentos Metodológicos Período 

 E
st

u
d

o
 

O
rg

a
n
iz

a
c
io

n
a
l 

Apresentação do projeto à instituição pesquisada  

Aprovação do projeto pela instituição  

Levantamento de documentos para caracterização da instituição 

Levantamento da base conceitual para fundamentação do tema proposto  

Caracterização da organização proposta para a pesquisa  

Aprovação do projeto pelo Comitê de Ética da UNICESUMAR  

Cadastro da pesquisa no portal do SISNEP  

Qualificação do projeto de pesquisa  

 A
p

li
c
a
ç
ã
o

 d
a
 

P
e
sq

u
is

a
 Estruturação do instrumento de pesquisa  

Apresentação do modelo preliminar do instrumento de pesquisa 

Aprovação do instrumento pela banca de qualificação  

Aplicação experimental para validação do instrumento (piloto)  

Validação do instrumento por parte dos especialistas (piloto)  

Aplicação do instrumento de pesquisa na organização 

A
n

á
li

se
 e

 I
n
te

rp
re

ta
ç
ã
o
 d

o
s 

 D
a
d

o
s 

Levantamento dos dados obtidos pela pesquisa  

Interpretação dos dados obtidos  

Correlação das informações obtidas na pesquisa com a literatura em questão 

Conclusão da análise dos dados  

Redação e apresentação do trabalho científico  

5. Plano para o Relatório do Estudo de Caso 

 
1. Apresentar os dados obtidos com os respondentes no que se refere ao modo de 

disseminação do conhecimento 

2. Confrontar a informação com a literatura existente 

3. Apresentação do resultado obtido na pesquisa para o programa de pós-graduação e 

para a instituição pesquisada 

 
Fonte: Autor (2018).  


