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RESUMO
O desenvolvimento da modalidade de Educação a Distância (EaD) vem se expandindo no mundo e no Brasil, permitindo
que mais pessoas possam realizar estudos,  independentemente do espaço geográfico e com maior flexibilidade de
horários. Essa dinâmica vem ao encontro também da era da informação, em que o aprender a aprender e a autonomia
do aluno como principal agente da própria educação é bastante valorizado. Em termos de gestão, as instituições que
oferecem a EaD apresentam alto grau de complexidade, devido a todos os processos que as envolvem. A hipótese
levantada por este estudo é que as práticas de Gestão do Conhecimento representam um auxílio às organizações de
EaD em termos de gerenciamento de dados e procedimentos utilizados. Para verificar tal hipótese, esta pesquisa tem o
objetivo de realizar uma revisão sistemática de literatura que visa verificar  quais estudos publicados em periódicos
nacionais  e  internacionais,  bem como teses e dissertações,  tratam sobre a utilização da Gestão do Conhecimento
relacionada à gestão de organizações de Educação a Distância. A metodologia utilizada é a revisão sistemática de
literatura, pois torna possível visualizar de forma qualitativa e quantitativa as relações entre a Gestão do Conhecimento e
a  gestão  das  organizações  de  EaD,  no  período  de  2000  a  2016.  Os  resultados  esperados  vêm ao  encontro  do
desenvolvimento  de  um conhecimento  decodificado  para  uma melhor  compreensão sobre  os  temas de  gestão  do
conhecimento  em  prol  da  gestão  de  Educação  a  Distância  para  que  essa  relação  possa  direcionar  gestores  e
pesquisadores para uma melhoria dos métodos e modelos de negócios nesse setor.  

PALAVRAS-CHAVE: Ensino a Distância; Gestão do Conhecimento; Gestão Organizacional

1 INTRODUÇÃO

A modalidade de Educação a Distância (EaD) vem crescendo nos últimos anos tanto em
termos de sua oferta pelas instituições de ensino quanto na variedade de cursos oferecidos e de
procura pelos alunos por essa modalidade. Nesse contexto, os processos de gestão necessários em
instituições que oferecem Educação a Distância têm se mostrado bastante complexos devido aos
diversos elementos que compõem essa modalidade de ensino,  tais  como produção de material
impresso e audiovisual, sistema de secretaria, financeiro, pedagógico, dentre muitos outros. 

De  acordo  com  Cabral  (2015),  Capeleto  (2016)  e  Corradini  (2016),  a  Gestão  do
Conhecimento pode representar importante elemento para a melhoria dos processos que compõem
a gestão  das  organizações  de  Educação  a  Distância,  tanto  em termos  de  retenção  de  alunos
(CABRAL,  2015)  e  gestão  de  sua  permanência  (CAPELETO,  2016)  como  de  processos  mais
específicos como o de videoaulas (CORRADINI, 2016), por exemplo. 

A comum utilização de polos, que permite a oferta de cursos em diversas localidades, exige
que  todos  os  processos  e  procedimentos  tenham  a  adequada  formalização  por  meio  de
documentos,  normas,  manuais,  procedimentos padrões,  entre outros,  para que seja garantida a
qualidade e padronização desses serviços para todos os seus usuários. Diante desse cenário, o
presente trabalho visa evidenciar quais estudos publicados em periódicos nacionais e internacionais,
bem como teses e dissertações, tratam sobre a Gestão do Conhecimento relacionada à Gestão de
Organizações  de  Educação  a  Distância.  O  desenvolvimento  dessa  pesquisa  se  iniciou  com  a

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



realização  de  uma  revisão  sistemática  de  literatura  tanto  nacional  quanto  internacional,
compreendendo artigos,  teses e dissertações que trataram conjuntamente  esses dois  temas no
período de 2000 a 2016. 

Trata-se de uma pesquisa em andamento e com os resultados a serem ainda obtidos, será
possível  compreender  a  complexidade  do  sistema  de  Gestão  das  Instituições  de  Educação  a
Distância, bem como as possíveis interfaces deste com a Gestão do Conhecimento, o que pode
servir de fundamentação para aprimoramento e desenvolvimento de metodologias e processos de
gestão que possam contribuir com melhorias para este tipo de organização. 

2 DESENVOLVIMENTO

Esta  pesquisa  tem  por  objetivo  geral  verificar  por  quantidade  e  categoria  os  estudos
publicados em periódicos nacionais e internacionais, bem como teses e dissertações, que tratam
sobre a Gestão do Conhecimento relacionada à gestão de Instituições de Educação a Distância. 

Para a realização dessa análise, foram consultadas as seguintes bases de dados: Scopus,
Emerald Insight, Direct Science, Scielo e Google Acadêmico. Essas consultas foram realizadas nos
Campus da Unesp Presidente Prudente – SP e Universidade Estadual de Maringá – PR, por meio da
utilização das seguintes palavras-chaves: Gestão do Conhecimento, Educação a Distância e Ensino
a Distância, em português e Knowledge Management, Education Distance e Learning Distance na
língua inglesa.  Essas pesquisas resultaram em material  científico  que apresentaram o seguinte
conectivo lógico: “Gestão do Conhecimento” AND “Educação a Distância” OR “Ensino a Distância”
nos resumos, títulos ou palavras-chave. Após esse retorno, cada artigo foi analisado individualmente
para verificar se a relação existente entre as palavras-chaves procuradas está de acordo com o
problema de pesquisa elencado.

O  objetivo  desse  levantamento  consistiu  no  retorno  de  material  científico  que  pudesse
contribuir significativamente para a produção e fortalecimento no que diz respeito a utilização das
práticas da gestão do conhecimento na gestão de instituições de Educação a Distância, excluindo
aqueles direcionados a situações e áreas que fogem ao propósito da pesquisa ou ainda que se
restringem às competências específicas de determinadas áreas de estudo. 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se  de  uma  revisão  sistemática  de  literatura  sobre  a  utilização  da  Gestão  do
Conhecimento nas Instituições de Educação a Distância, no período de 2000 a 2016. A pesquisa se
dará  a  partir  da  revisão  sistemática  de  literatura  com  metanálise,  ou  seja,  por  um  estudo
retrospectivo,  quantitativo e qualitativo,  sobre os materiais  científicos encontrados nas bases de
dados de periódicos selecionados em âmbito nacional e internacional, entre os quais estarão os
artigos, periódicos e teses.

A revisão sistemática  é  um método científico  para  a  busca e  análise  de artigos  de uma
determinada área da ciência. Dentro de alguns critérios para desenvolver a revisão sistemática, o
desenvolvimento se dará nas seguintes etapas:  seleção das bases de buscas científicas e das
palavras-chaves;  definição  do  algoritmo  de  busca;  levantamento  dos  artigos;  referencial  teórico
sobre gestão do conhecimento; referencial teórico sobre a educação a distância; seleção dos artigos
sobre GC e EaD; análise dos artigos e periódicos; conclusões e escrita do relatório.

Os resultados da pesquisa estão sendo incluídos em um banco de dados, com o auxílio de
planilhas  do  Excel,  e  posteriormente  passarão  por  uma  tabulação  e  pré-análise  através  da
categorização de elementos como: ano, título, país de origem, resumo, palavras-chaves, periódico
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de publicação e link do arquivo. Estão sendo utilizados como critério de seleção a observação ao
problema de pesquisa delimitado.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa está em andamento e os retornos das pesquisas feitas nas bases estão sendo
inseridos no banco de dados, assim como as informações pertinentes que permitem a tabulação
e/ou categorização dos materiais encontrados. Foi verificado que na base de dados da SCOPUS, o
algoritmo  utilizado  retornou  121  artigos,  porém  apenas  7  artigos  foram  validados,  enquanto  a
SCIELO retornou 178 artigos com apenas um artigo validado, o google acadêmico retornou 102
materiais nos quais que resultaram em apenas 3 artigos válidos. É importante salientar que esse
processo encontra-se em andamento e por este motivo poderá sofrer alterações nos resultados
previamente apresentados, fornecendo assim significativas mudanças no contexto da relação da
gestão do conhecimento com a educação a distância.

Cabe destacar que dentre os arquivos retornados poucos estão relacionados ao objetivo da
pesquisa,  mesmo  contemplando  as  palavras-chave  tanto  em  português  quanto  em  inglês.  A
exclusão dos trabalhos deve-se principalmente ao fato de parte das pesquisas abordarem de forma
restrita uma ou outra palavra-chave sem estabelecer de fato uma relação que contemple a utilização
da GC na gestão das instituições que trabalham na modalidade EaD.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É  possível  observar  que  os  dados  validados  ainda  são  poucos,  porém  trata-se  de  um
segmento em grande transformação e que conta a cada dia com a inclusão de novas publicações.
Todavia,  é  notório  que  esta  relação  necessita  de  desenvolvimentos  e  mais  estudos,  pois  as
instituições que trabalham com EaD estão em grande crescimento, necessitando cada vez mais de
estudos voltados a esta área e da melhor  estruturação dos seus processos com métodos mais
condizentes e mais próximos à realidade social na qual emerge a informação e do conhecimento. 

A acessibilidade, a autonomia e a flexibilidade proporcionada por essa modalidade de ensino
se torna possível com maior amplitude de acesso geográfico, com maior flexibilização de horários,
com a disposição de uma ampla gama de modelos pedagógicos flexíveis e personalizáveis, porém
sem se perder quanto à padronização dos procedimentos de gestão que garantem uniformidade e a
mesma qualidade a todos aos alunos,  independentemente  de onde estão e  de como estão se
beneficiando da modalidade. 

Durante a realização da pesquisa, observou-se que existem poucas pesquisas feitas sobre
esse contexto,  o que já fornece informações para a identificação de lacunas teóricas e práticas
acerca  da  relação  entre  Gestão  do  Conhecimento  e  Gestão  em Organizações  de  Educação  a
Distância. Decorrente disso, tanto a conclusão desta pesquisa quanto futuros trabalhos poderão ser
realizados para o preenchimento dessas lacunas e em termos práticos, poderá representar uma
contribuição para uma nova concepção de gestão no que tange a conduzir novas oportunidades de
negócios voltados para área de ensino superior. 
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