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RESUMO 

Como em qualquer outra organização, uma instituição de ensino necessita gerenciar seu conhecimento e 
para que se torne uma efetiva fonte de vantagem competitiva, esse conhecimento precisa ser transferido, 
absorvido e utilizado por todos. Portanto, reconhecida como elemento fundamental dos processos de 
gestão do conhecimento, a transferência, bem sucedida, se torna a maneira mais adequada de usar o 
conhecimento organizacional. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é analisar a produção cientifica que 
relaciona a gestão do conhecimento e a transferência do conhecimento às instituições de ensino. A 
pesquisa configura-se como pesquisa descritiva e qualitativa. Quanto aos procedimentos técnicos, 
classifica-se como bibliográfica. A coleta de dados foi realizada a partir de pesquisas nas bases de dados 
Web of Science, Emerald e Catálogo de Dissertações e Teses da Capes, empregando o  método Proknow-
C, que sistematiza o processo de busca e seleção de artigos. Os resultados revelam uma carência de 
estudos que relacionam gestão do conhecimento e transferência do conhecimento no contato das 
instituições de ensino, sugerindo assim novas pesquisas nesse tema.  

 
Palavras-chave: Gestão do conhecimento, transferência do conhecimento, educação superior. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
Hoje o conhecimento passou a ser fonte fundamental no processo de 

competitividade das organizações, sendo considerado pelas empresas como essencial 
para sua sobrevivência. O conhecimento não é algo novo, mas a originalidade está 
contida, no conhecimento organizacional, individual ou em grupo, identificado por duas 
formas: o conhecimento tácito e explícito. Nonaka e Takeuchi (2008) definem o 
conhecimento tácito como altamente pessoal e difícil de formalizar, incorporado nas ações 
e valores, e conhecimento explícito como aquele expresso por palavras, números ou sons 
e compartilhado na forma de dados ou manuais. Desse modo, a gestão do conhecimento 
caracteriza-se por um processo cíclico que busca identificar a forma como as 
organizações lidam com o ativo conhecimento para gerar valor. Esse processo é formado 
por um conjunto de atividades que visam adquirir, armazenar, disseminar, compartilhar e 
aplicar o conhecimento de forma eficiente e alinhada com os objetivos da organização 
(DOROW; CALLE; RADOS, 2015).  

A transferência do conhecimento é vista como “um processo sistemático, articulado 
e intencional, apoiado na criação, codificação, disseminação e apropriação de 
conhecimentos, com o propósito de atingir a excelência organizacional” (SERRANO; 
FIALHO, 2003, p. 126). Assim, quando se trata da gestão do conhecimento, é essencial a 
colaboração integral do indivíduo para que o fluxo de conhecimento ocorra, possibilitando 
assim que o seu conhecimento se torne um “conhecimento organizacional”, o que pode 
ocorrer de duas formas: tornando explícito seu conhecimento ou pela transferência do 
conhecimento para outros indivíduos, gerando o conhecimento tácito em grupo 
(NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

O ensino superior privado demanda manter a estabilidade entre a qualidade do 
ensino e o alcance de resultados positivos. Assim, o diferencial de uma organização não 
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está na quantidade de conhecimento que ela produz, mas sim na eficácia em que o 
processo de gestão do conhecimento ocorre na IES (BOLSON, 2012).  

Assim, o presente estudo teve por objetivo analisar a produção científica 
relacionada à transferência do conhecimento. Optou-se por investigar esse processo da 
gestão do conhecimento em instituições de ensino, uma vez que estas possuem diversas 
atividades que devem ser executadas para garantir sua competitividade no mercado e, 
desse modo, transferir o conhecimento entre seus colaboradores é fundamental para 
evitar que o conhecimento organizacional se perca. 

 
2 METODOLOGIA 

 
A presente pesquisa configura-se como descritiva e qualitativa. Quanto aos 

procedimentos técnicos, classifica-se como bibliográfica, realizada a partir de uma revisão 
da literatura efetuada a partir de artigos publicados em bases de dados. 

Nesta pesquisa o método adotado foi o Knowledge Development Process 
Constructivist (ProKnow-C), desenvolvido no Laboratório de Metodologia Multicritério de 
Apoio à Decisão (LabMCDA) do Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas 
da Universidade Federal de Santa Catarina por Ensslin, Ensslin e Pinto (2013).  

1. Seleção das palavras chave adequadas para a pesquisa. 
2. Seleção das bases de dados relativas ao tema da pesquisa. 
3. Processo de filtragem através da exclusão de artigos repetidos, leitura do 

título e resumo dos artigos, verificação da relevância do artigo de acordo com a 
quantidade de citações e formação do referencial bibliográfico. 

4. Análise bibliométrica do portfólio bibliográfico obtido. 
Os procedimentos empregados para efetuar a busca na literatura estão 

sistematizados no Quadro 1. 
 

Quadro 1– Protocolo de pesquisa 

Etapa  Especificação 

1. Seleção de palavras chave 
Knowledge Management, Transfer of Knowledge and Educational 
Institution. 

2. Seleção de bases de dados 
Web of Science, Emerald e Catálogo de Dissertações e Teses da 
Capes.  

3. Processo de filtragem  

a) Critérios de inclusão 
Artigos completos publicados a partir de 2009, artigos disponíveis 
para download gratuito. 

b) Critérios de exclusão 
Artigos que abordam sobre transferência do conhecimento fora do 
contexto de instituição de ensino. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
A busca nas bases de dados foi efetuada em 08 de abril de 2019, esses dados 

encontram-se sistematizados no Quadro 2.  
 
Quadro 2– Resultados da pesquisa realizada nas bases de dados 

Palavras-chave 
Web of 
Science 

Emerald Capes  
Total 

Knowledge Management AND Transfer of Knowledge 65 1086 69 1220 

Knowledge Management AND Educational Institution 0 0 2 2 

Educational Institution AND Transfer of Knowledge 0 0 5 5 

Knowledge Management AND Transfer of Knowledge AND 
Educational Institution 

2 0 5 7 

Total 67 1.086 81 1.234 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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No processo de filtragem buscou-se identificar artigos repetidos, o resultado foi 
nulo. Na sequência efetuou-se a leitura dos títulos e resumos, permaneceram no 
processo 5. Dos dois artigos descartados um aborda sobre “a exposição ao perigo em 
uma instituição educação e destaca o nível de risco, se a GC promove uma gestão mais 
integradora no que tange ao compartilhamento do ativo de conhecimento ,visando à 
construção de novos conhecimentos e ao aumento da capacidade de resposta às 
demandas institucionais na rede de bibliotecas ”. O outro trata do “processo eficaz para 
melhorar a transferência de conhecimento para os níveis superiores, incluindo métodos 
para capturar conhecimento tácito e capacitar líderes para recuperar esse conhecimento 
de uma forma que promove a aprendizagem”. 

Por fim, após a leitura completa dessas publicações foram consideradas três 
alinhadas com o tema e, portanto, compõem o portfólio bibliográfico desta pesquisa. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

Nesta seção apresenta-se um breve panorama das publicações que tratam da 
gestão do conhecimento, transferência do conhecimento em instituições de ensino 
superior selecionadas para esta pesquisa. 

Dolores Bengoa e Yasmin Koehler (2017), no estudo de caso denominado “Useful 
Methodologies for Knowledge Transfer in Education and in Business”, analisam as 
metodologias de transferência de conhecimento aplicadas em uma IES. Os objetivos 
foram identificar como e quais métodos os alunos podem aprender, sua relevância para a 
educação e para a vida profissional. Os resultados mostram que o treinamento de um 
novo funcionário deve abranger tanto a transferência oral de conhecimento, através de 
mentoring, quanto a transferência por escrito, na forma de bancos de dados de 
conhecimento. Identificaram que em uma IES a transferência de conhecimento é de 
extrema importância. É igualmente importante ensinar competências que sejam úteis para 
a entrada na carreira e que apoiem a aplicação do conhecimento adquirido (BENGOA; 
KOEHLER, 2017). 

O estudo de caso de Mário Eustáquio Nogueira Gomes (2017) Intitulado “Gestão 
do Conhecimento: fatores relevantes à transferência do conhecimento tácito numa 
instituição de ensino privada”, tem como objetivo geral pesquisar e analisar os fatores 
percebidos como relevantes para a transferência de conhecimento tácito, presentes numa 
instituição de ensino pré-vestibular ”, O autor  elaborou um modelo de diagrama heurístico 
de transferência do conhecimento tácito, o qual visa identificar quais dos construtos - 
fatores idiossincráticos, modelo organizacional, estrutura organizacional e estratégia de 
gestão são considerados relevantes à transferência do conhecimento tácito. A esses 
construtos foram associados 12 indicadores: tempo, linguagem, confiança, conhecimento 
valorizado, poder, ambiente favorável, rede de relacionamento, hierarquia, mídia, 
reconhecimento e recompensa, treinamento e transmissão e armazenamento do 
conhecimento. Os resultados confirmaram que nenhum dos construtos analisados foi 
considerado relevante à transferência do conhecimento tácito (GOMES, 2017). 

Por fim, a pesquisa de André Luís Otaviano Gatinho (2015), estudo de caso 
denominada “Gestão do conhecimento na EaD corporativa: tensões e possibilidades na 
transferência do conhecimento tácito nas comunidades e redes sociais”, o objetivo geral  
parte da análise da GC em uma  (IES) a fim de verificar se a comunidade virtual de 
professores (CVP) permite, viabiliza e facilita a socialização do conhecimento tácito entre 
os professores participantes. Examinou os fatores idiossincráticos e organizacionais 
relevantes para a transferência do conhecimento tácito, como se propicia aos docentes 
uma ambientação favorável para tal. O estudo sustenta-se em aparato bibliográfico sobre 
conhecimento, GC e redes, comunidades virtuais e novo social learning e objetiva 
confrontar as teorias com as análises realizadas quantitativa e qualitativamente na 
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tentativa de prover elucidações capazes de satisfazer as hipóteses formuladas na 
pesquisa (GATINHO, 2015). 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com a aplicação do método Pronow-C identificou-se que os temas gestão do 

conhecimento e transferência do conhecimento possuem uma grande quantidade de 
estudos publicados, sendo abordados em distintos segmentos. Especificamente no 
contexto de instituições de ensino, poucos foram os estudos identificados, podendo-se 
considerar, desse modo, que existe uma lacuna na literatura voltada para a compreensão 
dos processos de transferência do conhecimento como instrumento de apoio à gestão do 
conhecimento nesse segmento.  

É importante ressaltar que a quarta e última etapa do método de Ensslin, Ensslin e 
Pinto (2013), a análise bibliométrica, não foi efetuada em função da baixa quantidade de 
trabalhos resultantes dos procedimentos relatados acima, uma vez que a falta de dados 
não possibilita a comparação entre os parâmetros. Contudo, é fato que esse método 
facilita a justificativa de seleção de portfólios para pesquisas de revisão da literatura em 
estudos empíricos, sistematizando os processos de busca e seleção, e permitindo a 
construção do conhecimento sobre o assunto pesquisado.     

Por fim, com base nos resultados obtidos com a realização desta pesquisa, pode-
se inferir que estudos relacionados ao tema são escassos, indicando assim a 
necessidade de aprofundamento. 
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