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RESUMO 

As novas realidades organizacionais têm exigido olhares diferenciados aos pesquisadores 

do interdisciplinar campo da comunicação organizacional para as perspectivas que 

assumem espaço na produção do conhecimento em outras Ciências. Os estudos sobre 

Gestão do Conhecimento (GC) nas organizações é um destes temas que vem ocupando 

lugar crescente em publicações científicas na área das Ciências Sociais Aplicadas. 

Diferentes abordagens em diferentes campos do conhecimento caracterizam a visão dos 

pesquisadores. Este artigo apresenta, a partir do que pode ser encontrado na Base SciELO, o 

espaço da Comunicação nos artigos científicos sobre o tema. As abordagens encontradas 

revelam um quadro bastante precário e limitando, mostrando que há muito a compreender e 

compartilhar sobre o lugar a ser ocupado pela Comunicação na Gestão do Conhecimento.     
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Gestão do Conhecimento e Comunicação são dois temas que, frequentemente, se 

encontram no espaço das organizações. Como objetos de estudos emergentes na pesquisa 

acadêmica, revelam suas convergências e imbricações em um cenário interdisciplinar que 

busca compreender o sujeito como um ser simbólico e sua atuação nas relações 

organizacionais. Vislumbrar os nós que vinculam estes dois importantes objetos da pesquisa 

contemporânea em Ciências Sociais Aplicadas, assim como os lugares que ocupam nas 

diferentes áreas do conhecimento que os abordam é de suma importância para ampliar os 

espaços de interlocução.  

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas 
em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestre em Comunicação Social pela Famecos, PUCRS (Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil). Professora do Curso 

de Jornalismo da ESPM-Sul e Gestora de Comunicação Corporativa da Rede Marista no RS. Contato pelo e-mail: 
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 No estudo desenvolvido para a elaboração deste artigo, buscou-se compreender, 

inicialmente, o quanto a Comunicação está contemplada na pesquisa científica sobre a 

Gestão do Conhecimento nas organizações. Indo além, quando a Comunicação é apontada 

como elemento importante para a Gestão do Conhecimento, quais as abordagens e, até, 

concepções teóricas de Comunicação que prevalecem nos estudos e, ainda, quais as 

possibilidades de diálogo estabelecidas pelos pesquisadores dos dois temas.  

 É importante considerar que o ponto de vista a partir do qual a discussão é proposta, 

é o da Ciência da Comunicação e, especificamente, do campo da Comunicação 

organizacional. 

 

 2 REFLEXÃO TEÓRICA PROPOSTA 

  

Descortinar o universo simbólico que sustenta a dinâmica das relações no ambiente 

das organizações exige atenção especial para dimensões por muito tempo desconsideradas 

pelas visões hegemônicas que prevaleceram nas Ciências Administrativas. É no espaço do 

simbólico das significações que o conhecimento, nova força produtiva, tem espaço para ser 

gerido. Nonaka (2006) defende que é preciso superar a visão da organização como máquina 

de processamento da informação, que considera relevante apenas os dados duros, ou seja, 

quantificáveis ou ainda, as informações objetivas. Para o autor, é preciso aproveitar os 

insights, as intuições, experiências, vivências, palpites tácitos e, muitas vezes, subjetivos 

das pessoas que fazem a organização. 

Se adotarmos a perspectiva do autor, podemos afirmar, portanto, que é a partir do 

sujeito e de suas interações no espaço das organizações que o conhecimento é produzido, 

retido e compartilhado. As ciências administrativas, sob as mais diversas premissas 

teóricas, vêm pesquisando sistemas, processos e metodologias para fazer a gestão deste 

conhecimento, garantindo-o como fator de sobrevivência e como força que diferencia e 

sustenta a organização. Da pesquisa para o cotidiano, este saber transforma-se em 

prescrições adotadas na tentativa de, efetivamente, produzir, reter e compartilhar 

conhecimento. Muitas destas recomendações/ fórmulas/ prescrições mostram-se pouco 

efetivas. 

Como pressupostos deste artigo, entendemos que é preciso assumir desde a largada 

da reflexão, dois elementos balizadores. O primeiro deles é a centralidade do sujeito na 

tentativa de fazer a Gestão do Conhecimento nas organizações. O conhecimento está no 
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sujeito e, ao contrário da força física – elemento fundamental da produção e da economia na 

Era Industrial - não pode ser quantificado e objetivado de forma simples. O segundo 

pressuposto é o da interação, das trocas simbólicas, das relações, da conversação e, 

portanto, da Comunicação. As trocas comunicacionais entre os sujeitos são, por excelência, 

o espaço no qual o conhecimento circula na organização. 

Para situar a problematização teórico-exploratória que aqui pretendemos estabelecer 

precisamos então, aproximar nosso foco das questões centrais que estão implicadas no tema 

da presença da Comunicação na Gestão do Conhecimento nas organizações: o 

conhecimento, a gestão das organizações e a Comunicação. 

 

2.1 Conhecimento 

 

Objeto de estudo que circula entre diferentes áreas de saber, o conhecimento tem 

trânsito livre e consistente na Filosofia, na Sociologia, nas Ciências da Informação e, é 

fundamental, em todas as áreas de investigações das ciências, que dele depende, porém, não 

se configura como seu território exclusivo. O conhecimento pode ser visto pelos ângulos do 

subjetivismo ou do objetivismo, mas é melhor e mais amplamente compreendido na 

complementariedade destes dois territórios.  

Ao conceituar o conhecimento como “[...] é uma mistura fluida de experiência 

condensada, valores, informação contextual e insight experimentado, a qual proporciona 

uma estrutura para avaliação e incorporação de novas experiências e informações. [...]”, 

Davenport e Prusak (1999) partilham do princípio de um dos pensadores do conhecimento 

amplamente citado nos estudos sobre a Gestão do Conhecimento individual e 

organizacional: Michael Polanyi. Em sua obra Personal Knowledge, Polanyi (1958) vê 

como indistinguíveis o conhecimento e o conhecedor. Polanyi tem com o mérito de suas 

construções teóricas, justamente a superação da dualidade objetivismo/subjetivismo 

(SAIANI, 2004).  

Para Tavares (2003, 2004), existe uma aceitação quase universal do enunciado de que o 

conhecimento é libertador das potencialidades das pessoas.  

 

Estamos nos referindo ao conhecimento que promove a articulação entre o 

ser humano e o seu ambiente, entre ele e seus semelhantes e consigo 
próprio. O conhecimento que promove a autonomia, conecta este ser 

humano com o seu meio cultural no que diz respeito a crenças, valores, 

sentimentos, atitudes, etc. E na medida que o indivíduo é autônomo, a partir 
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desta sua estrutura de conhecimentos, ele é capaz de captar e apreender 
outras circunstâncias de conhecimentos assemelhados e de se apropriar da 

informação, transformando-a em conhecimento (TAVARES, 2003,2004, p. 

55). 

 

Produto da experiência e das buscas individuais do sujeito é, pois, o conhecimento, 

antigo objeto de estudo de diversas áreas do conhecimento, um novo foco de todos aqueles 

saberes que buscam compreender as organizações e a sua gestão.  

 

2.2 Organizações e Gestão do Conhecimento 

 

Não há como entender a Gestão do Conhecimento e a Comunicação das organizações 

sem mergulhar nos estudos que contemplam a gênese do conhecimento administrativo, as 

práticas culturais e as relações de poder no ambiente organizacional. A preocupação em 

mobilizar pessoas e recursos em torno de uma causa comum existe como objeto de reflexão 

desde a antiguidade. Casassus (2002) situa na República de Platão, a visão de gestão 

percebida como uma ação autoritária, necessária para conduzir os homens a realizar ações 

heróicas e de valor. Já em Aristóteles, se encontra uma visão de gestão percebida como uma 

ação democrática, na qual os homens participavam da geração de seu próprio destino. 

Contudo, reconhecido como tal, o pensamento administrativo nasce da consolidação da 

estrutura burocrática no processo de modernização da sociedade (MOTTA e 

VASCONCELOS, 2004).  

As Ciências Administrativas, com seus diversos campos de estudos, cresceram e se 

expandiram à luz da racionalização. Com as transformações sociais profundas que 

marcaram o fim da era Industrial e a emergência de novos cenários produtivos e sociais, 

novas abordagens têm sido necessárias. Conforme Chanlat (1996), entre os 

questionamentos levantados por vários teóricos acerca das limitações das ciências 

administrativos estão: o elevado grau de especialização, a rigidez, o antiintelectualismo, o 

etnocentrismo, o quantitativismo, o economismo, a incultura, a ausência de consciência 

histórica, a inaptidão para comunicar ou interagir.   

Sob o viés do pensamento econômico, Gorz (2005) acrescenta um elemento importante 

na lista de questões apresentada por Chanlat: o estágio atual do capitalismo pós-moderno 

encontra no conhecimento sua principal força produtiva. Para o autor, a ampla admissão 

dessa realidade modifica todas as categorias do capitalismo: trabalho, valor e capital. O 

autor afirma que: 
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Na economia do conhecimento, todo trabalho, seja na produção industrial, 
seja no setor de serviços, contém um componente de saber cuja importância 

é crescente. Óbvio que o saber de que se trata aqui não é composto por 

conhecimento específicos formalizados, que podem ser aprendidos em 
escolas técnicas. Muito pelo contrário, a informatização revalorizou as 

formas de saber que não são substituíveis, que não são formalizáveis: o 

saber da experiência, o discernimento, a capacidade de coordenação, de 
auto-organização e de comunicação. Em poucas palavras, formas de um 

saber vivo adquirido no trânsito cotidiano, que pertencem à cultura do 

cotidiano. (GORZ, 2005, p.9). 

 

A longa tradição do racionalismo nas Ciências Administrativas tem, segundo Nonaka 

(2006), produzido impacto negativo na compreensão do que é conhecimento nas 

organizações. “Poucos [...] apreendem a verdadeira natureza da empresa criadora de 

conhecimento – e muito menos sabem como gerenciá-la. O motivo: entendem de maneira 

imprópria o que seja conhecimento [...] e o modo como [...] explorá-lo” (NONAKA, 2006, 

p.27). 

É fundamental então, concordando com o autor citado, compreender que a criação de 

novos conhecimentos não é uma simples questão de processamento de informações 

objetivas. Diversos outros elementos críticos assumem protagonismo na Gestão do 

Conhecimento. Entre eles, o comprometimento pessoal dos sujeitos, o senso de identidade 

com a organização e com os seus propósitos e a inclusão dos elementos simbólicos na 

interação entre os sujeitos. Nonaka considera ainda, que o diálogo e a interação permanente 

são fundamentais para a organização que pretende gerar e gerenciar conhecimento, 

especialmente porque o conflito e as discordâncias devem ser admitidos e vistos como 

propulsores da construção de novos significados. “Os novos conhecimentos emergem do 

caos” (Ibid, p.44). 

 

2. 3 Comunicação 

 

De caráter polissêmico e onipresente na vida dos indivíduos e das organizações, a 

comunicação “é resultado de formidável movimento de emancipação social, cultural e 

político nascido no Ocidente”, afirma Wolton (2006, p. 25). O autor, que conceitua 

Comunicação como a busca da relação e do compartilhamento com o outro, afirma também 

que “a comunicação parece tão natural que, a priori, não há nada a ser dito a seu respeito” 

(2006. p.13). “Na relação comunicativa, além da informação veiculada pelo enunciado, 
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portanto, além do que se dá a conhecer, há o que se dá a reconhecer como relação entre 

duas subjetividades, entre os interlocutores.” (SODRÉ, 2006, p. 10).  

Cardoso (2006, p. 1.132) entende que “a comunicação é um fato nas organizações, ou 

seja, não existe nenhuma organização sem uma prática comunicativa, ainda que os 

processos comunicativos não sejam institucionalizados”. Para o teórico francês Genelot 

(2001), que estuda o gerenciamento das organizações na perspectiva do paradigma da 

complexidade, a construção de sentido não é algo simples e direto, mas, sim, um processo 

complexo, cheio de imprevistos, sutilezas e recursividades entre o emissor e o receptor 

(GENELOT, 2001 apud CARDOSO, 2006). Compreendendo a Comunicação pelo olhar da 

complexidade e admitindo que as trocas se dão para muito além dos momentos planejados e 

das mensagens definidas. 

Superar o paradigma informacional, que entende a Comunicação como o processo de 

transmissão de uma mensagem partindo do emissor e chegando ao receptor, impõe-se 

diante do entendimento de que ela remete mais a uma problemática de confiança, de 

relação. Wolton (2006, p.32) conclui que: 

 

A vitória da comunicação é acompanhada por uma mudança em seu 

estatuto. É menos um processo, com início e um fim, do que uma questão 

de mediação, um espaço de coabitação, um dispositivo que visa amortecer o 

encontro de várias lógicas que coexistem na sociedade aberta. 

 

 

Pelo viés epistemológico, Sodré (2006) concorda com Wolton ao colocar a 

Comunicação como fundamental na relação com o outro, transcendendo o paradigma 

informacional. “Na relação comunicativa, além da informação veiculada pelo enunciado, 

portanto, além do que se dá a conhecer, há o que se dá a reconhecer como relação entre 

duas subjetividades, entre os interlocutores.” (Ibid, p. 10). 

É a partir da perspectiva desta Comunicação que se estabelece na dimensão 

relacional, superando a transmissão de dados duros e informações, que pode ser 

estabelecida a relação e o lugar da Comunicação na Gestão do Conhecimento nas 

organizações.  

 

2 LUGAR DA COMUNICAÇÃO NA PRODUÇÃO TEÓRICA DE GC 

Para estabelecer um estado da arte, ou seja, visualizar a produção teórica acerca da 

Gestão do Conheciemnto e entender a inclusão da dimensão comunicacional nos estudos 
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desenvolvidos, foi realizado um levantamento em bases de dados de pesquisas científicas, 

mais especificamente da Base SciELO
3
. Com o uso do mecanismo de pesquisa da base, 

realizou-se, em novembro de 2011, um levantamento dos artigos publicados nos periódicos 

ali indexados, no período de 2000 a 2011.  Utilizando as palavras-chave Comunicação e 

Gestão do Conhecimento na base de artigos, foram localizadas 108 publicações nas mais 

diversas áreas do conhecimento. Deste total, 81 artigos tiveram seus títulos, resumos e 

textos analisados
4
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 SciELO - Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Eletrônica em Linha) é um modelo para a 
publicação eletrônica cooperativa de periódicos científicos na Internet. Especialmente desenvolvido para responder às 

necessidades da comunicação científica nos países em desenvolvimento e particularmente na América Latina e Caribe, o 
modelo proporciona uma solução eficiente para assegurar a visibilidade e o acesso universal a sua literatura científica, 
contribuindo para a superação do fenômeno conhecido como 'ciência perdida'. O Modelo SciELO contém ainda 
procedimentos integrados para medir o uso e o impacto dos periódicos científicos. O Modelo SciELO é o produto da 
cooperação entre a FAPESP (http://www.fapesp.br) - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, BIREME 
(http://www.bireme.br) - Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, instituições 
nacionais e internacionais relacionadas com a comunicação científica e editores científicos, com apoio do CNPq 
(http://www.cnpq.br) - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (fonte: 

http://www.scielo.org/php/level.php?lang=pt&component=56&item=1 disponível em 14/11/2011). 
 
4 Os demais foram descartados porque estava evidente que não se referiam a estudos acerca da Gestão do Conhecimento.  

Gráfico 2 

Gráfico 1 

http://www.scielo.org/php/level.php?lang=pt&component=56&item=1
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Um primeiro olhar mais qualitativo sobre os artigos que refletem a produção teórica 

encontrada aponta para algumas inferências gerais que valem ser citadas por ilustrar o 

conjunto do problema analisado.  Do total de 81 artigos selecionadas para a análise, 70% 

deles foram produzidos no período de 1007 a 2011, mostrando que, se considerarmos toda a 

primeira década do século 21, há um crescimento na produção teórica do tema, portanto é 

um problema que ganha interesse na pesquisa e espaço nas publicações científicas. 

Diversas áreas do conhecimento apresentam interesse em pesquisar a Gestão do 

Conhecimento. Da Zootecnia às Ciências da Saúde, passando pelas Engenharias, 

Psicologia, Educação, enfim, é um tema de interesse interdisciplinar. Entretanto, as 

Ciências da Informação lideram o volume de publicações de artigos sobre GC. Dos 81 

artigos, 37% deles estão indexados em publicações da área, enquanto 30% permanecem em 

publicações da área de gestão organizacional. A área da saúde também foca a Gestão do 

Conhecimento, com 2% dos artigos publicados e os 26% restantes se distribuem em 

diversas outras áreas. 

Aproximando este primeiro olhar do foco de interesse desta pesquisa, observamos 

que dos 81 artigos, apenas 2% trazem a palavra Comunicação no título e só 8% trazem a 

palavra no resumo. No desenvolvimento dos artigos, porém, 67% deles trazem alguma 

citação do termo Comunicação, sendo que 33% não fazem qualquer menção à esta palavra. 

Para além das informações quantitativas, aqui interessa, sobremaneira, o que se diz 

acerca da Comunicação nos artigos sobre Gestão do Conhecimento. Dentre as abordagens 

de Comunicação encontradas nos 54 artigos que citaram o termo no texto, prevalecem as 

citações breves nas quais a Comunicação é rapidamente elencada como um dos processos 

Gráfico 3 
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importantes para que a Gestão do Conhecimento possa acontecer nas organizações. Em 26 

artigos, encontramos esta realidade. As citações abaixo
5
 ilustram a abordagem superficial 

da Comunicação e dos processos comunicacionais nos artigos. 

 

“A estrutura em rede melhora o processo de aprendizagem pelo fato de aproximar 

indivíduos que, embora atuem distantes um dos outros, são conectados por estruturas que 

intensificam a comunicação e a troca de conhecimento.” 

 

“Armazenagem do conhecimento da empresa: refere-se ao modo como o 

conhecimento é armazenado na organização. O conhecimento pode ser encontrado nos 

bancos de dados e manuais, e também nas pessoas (personalização), destacando aspectos 

como criatividade, inovação, comunicação, etc.”. 

 

“Para atingir esses objetivos os gerentes optaram por dispositivos de formação, 

comunicação e práticas participativas que tratam de disseminar valores destinados a obter 

a adesão dos trabalhadores numa base pessoal”. 

 

Outra abordagem encontrada em um grande conjunto de artigos mostra a 

Comunicação como recurso tecnológico, principalmente no escopo das Tecnologias de 

Informação e da Comunicação (TICs). Junto desta, há também a que prevalece em um 

conjunto de artigos e que destaca a importância dos canais de Comunicação. Todos eles 

enfatizando a importância das TICs e dos canais para que a Gestão do Conhecimento de 

fato ocorra nas organizações. As citações abaixo refletem a abordagem. 

 

“Seguindo o mesmo raciocínio,a Internet foi inovadora porque transformou 

computadores pessoais em dispositivos de comunicação em vez de calculadoras isoladas, 

transformando radicalmente os usos possíveis desse equipamento”. 

 

“O surgimento das tecnologias da informação e da comunicação”. 

 

“A implantação de um chat para comunicação”. 

                                                
5 Não houve preocupação em citar a fonte da qual o trecho foi extraído porque aqui os fragmentos de artigos estão sendo 
usados como meras ilustrações e não como fonte de estudo e problematização. 
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"Tecnologias da Informação e Comunicação Por fim, ao se ponderar sobre a 

atuação interdisciplinar dos engenheiros e gestores do conhecimento, o modelo proposto se 

torna um importante meio de comunicação entre tais atores, quando do desenvolvimento de 

Agentes da Engenharia do Conhecimento, tecnologicamente mais aderentes aos 

Instrumentos da Gestão do Conhecimento." 

 

“Para atingir esses objetivos os gerentes optaram por dispositivos de formação, 

comunicação e práticas participativas que tratam de disseminar valores destinados a obter 

a adesão dos trabalhadores numa base pessoa”. 

 

Um pequeno número de apenas nove artigos, dos 81 analisados e dos 54 com 

citação da Comunicação em seus textos, apresentam uma visão um pouco mais aprofundada 

e, abrem possibilidades de dialogar com uma perspectiva relacional e humanizadora da 

comunicação.  Algumas citações abaixo exemplificam essa nova abordagem possível. 

“Para Hoof e Ridder (2004), as pessoas compartilham se souberem que o seu 

conhecimento será realmente útil, e se estabelecerem uma relação de confiança com seus 

gerentes e colegas. O comprometimento da organização e o ambiente de comunicação são 

fundamentais para que o compartilhamento aconteça”. 

“Algumas das respostas valem ser destacadas para demonstrar os problemas 

gerados pela deficiência na comunicação interna entre os colaboradores: A empresa não 

incentiva a comunicação interna, o que causa o distanciamento entre os colaboradores e 

erros nos processos que dependem de mais de uma pessoal. Os colaboradores recebem as 

informações desencontradas e fora do tempo adequado gerando com isso as conversas 

paralelas chamadas de “rádio corredor”. Para melhorar a empresa e seus produtos e 

serviços precisa-se implantar uma comunicação clara entre os colaboradores e os 

departamentos”. 

“Nas últimas duas décadas ocorreu uma revolução em nosso entendimento do que 

se produz no cérebro quando aprendemos e lembramos. Uma descoberta fundamental diz 

respeito à biologia da comunicação interneuronal: a sinalização pelos neurônios não é 

fixa, mas pode ser modulada pela atividade e pela experiência”. 

“Quando há o compartilhamento do conhecimento científico tácito, há 

necessariamente a utilização da comunicação informal. Por esta razão, talvez, é atribuído 
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à comunicação científica informal grande importância na produção do conhecimento 

científico”.  

O estudo detalhado e aprofundado dos artigos encontrados na Base SciELO 

permitem um relevante retrato da pesquisa sobre Gestão do Conhecimento no Brasil, além 

de complementos de algumas publicações portuguesas e da América Latina ali indexadas. 

Chama atenção o crescimento da pesquisa pelo tema revelado no crescimento do número de 

publicações sobre o assunto de 2007 a 2011. Para o presente artigo, que tem como foco a 

perspectiva da Comunicação incluída nestes artigos, chama a atenção que não há um só 

artigo que aprofunde exclusivamente o tema. Processos e sistemas comunicacionais são 

incluídos como um dos aspectos, um dos fatores, mas nunca com foco exclusivo.   

Da mesma forma, a ausência da área de conhecimento Ciências da Comunicação e 

das subáreas, em especial da Comunicação Organizacional, também é facilmente percebida. 

Em contrapartida, quem está concentrando a maior parte dos estudos de GC são as Ciências 

da Informação. Uma inferência possível é encontrar aí a causa para a visão de Comunicação 

como transmissão de informação, praticamente hegemônica nos artigos publicados no 

período analisado. 

 

3 OUTRO LUGAR POSSÍVEL – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sujeito é o detentor do conhecimento, mesmo daquele que produz e retém acerca 

dos processos organizacionais e de produção nos quais está envolvido. A organização 

percebe hoje como fator de sobrevivência e competitividade, a importância deste 

conhecimento e quer retê-lo e compartilhá-lo. Para que seja possível falar e fazer a tão 

buscada Gestão do Conhecimento é imprescindível estudar e propor processos que admitam 

e incluam o protagonismo da Comunicação e, em especial, da Comunicação organizacional.  

É a partir dos saberes da Comunicação e da contribuição desta área que será possível 

avançar para a compreensão das relações entre sujeitos na organização, das trocas e 

interações e da construção de sentido para os novos conhecimentos gerados e 

compartilhados.  

Portanto, ao vislumbrar a produção teórica até então publicada, é possível perceber 

um amplo espaço a ser explorado pela dimensão comunicacional da Gestão do 

Conhecimento. O foco nos sujeitos, nos espaços e nos tempos de interação como partilha de 

significados poderá fundamentar uma nova compreensão teórica a partir da Comunicação 
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complexa, que proporcione a mediação das trocas entre os sujeitos de uma organização com 

fins de fazer avançar a prática da Gestão do Conhecimento.  
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