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RESUMO 
A gestão da informação e a gestão do conhecimento em ambientes organizacionais se 
constituem em alicerces ao ‘fazer’ organizacional, ao processo decisório, ao planejamento e 
às estratégias de ação. Nesse sentido, compreender as organizações em sua complexidade 
redimensiona o papel da informação e do conhecimento nesses ambientes. Todas as atividades 
desenvolvidas em uma organização são dependentes de informação e de conhecimento, 
portanto, os estudos relacionados a esses fenômenos são extremamente importantes para o 
avanço da área de Ciência da Informação. Estudar a informação e o conhecimento, bem como 
a gestão da informação e a gestão do conhecimento em organizações, se faz necessário, uma 
vez que são as pessoas, por meio de suas ações/atividades, que desenvolvem as organizações 
e, a partir disso, possibilitam o desenvolvimento econômico e social à sua volta. Este artigo 
apresenta uma pesquisa exploratória realizada nos periódicos científicos da área de Ciência da 
Informação, propiciando um panorama da produção científica do País relacionado a este 
escopo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: gestão da informação -  gestão do conhecimento  -  ambientes 
organizacionais    -     processos informacionais     -     fluxos informacionais. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The information management and the knowledge management in organizational environments 
are constituted in foundations for the organizational making, to decision process, to planning 
and action strategies. In that sense, understand the organizations in their complexity detach 
the role of information and of knowledge in those environments. All the activities developed 
in an organization are dependent of information and knowledge therefore the studies related to 
those phenomena are extremely important for the advancement of the Information Science 
field. To study the information, the knowledge, the information management and the 
knowledge management in organizations is necessary, because the persons by his 
actions/activities develop the organizations and, from that, enable the social and economic 
development of their environment. This article presents an exploratory research realized in 
scientific periodic of the Information Science field, providing a panorama of scientific 
production of the country related to this purpose. 
 
KEYWORDS: information management  -  knowledge management  -  organizational 
environments     -     informational process   -     informational flows. 
 
 
 
 
 



 
Introdução 

 

O campo científico da Ciência da Informação no Brasil vem se consolidando a partir 

das pesquisas realizadas por seus pesquisadores e da formação de recursos humanos em nível 

de pós-graduação. Essa evolução certamente tem influências de outras variáveis, entre elas 

destacam-se as políticas públicas, federais e estaduais, destinadas ao desenvolvimento de 

pesquisas, o incentivo à iniciação científica, o incentivo aos grupos de pesquisa institucionais, 

que atuam integrando corpo docente e discente (pós-graduandos e graduandos), os eventos 

científicos e a expansão do ambiente editorial, seja no âmbito dos periódicos científicos, seja 

no âmbito dos livros científicos. 

A evolução da sociedade, também, é fator determinante para a consolidação da área 

de Ciência da Informação, porquanto modificou os valores em relação ao acesso, organização, 

mediação e uso da informação e do conhecimento nos diferentes segmentos que a compõe. A 

informação e o conhecimento passam a ser valorados de tal forma, que justificam o 

investimento em pesquisas que apresentem metodologias aplicadas aos fenômenos 

informacionais, visando amenizar toda a problemática existente na denominada Sociedade da 

Informação. 

As organizações são um dos principais núcleos da sociedade contemporânea, no 

sentido de que elas sustentam os fluxos sociais, econômicos, políticos, tecnológicos etc., 

inerentes ao mundo atual. Para Morin (2005) as organizações integram um “ecossistema”, 

cuja influência é real nos aspectos que regem a humanidade. 

A relação entre o poder econômico (as organizações) e o poder político (os 
governos) é extremamente forte [...] Os governos são, cada vez mais, 
apoiados por grupos econômicos, que definem, de certo modo, o rumo 
econômico, político e social, tanto no nível macro (país, bloco econômico), 
quanto no nível micro (município, estado) [...] O resultado dessas interações 
e interdependência entre as organizações e o meio em que atuam, pode ser 
considerado como o que sustenta a estrutura da sociedade, neste caso a 
Sociedade da Informação (VALENTIM, 2007, p.20) (Tradução nossa). 

 
Os fazeres organizacionais são alicerçados por informação, conhecimento e 

tecnologias de informação e comunicação (TICs), cuja imbricação tem transformado os 

ambientes organizacionais significativamente. Diferentes áreas do conhecimento se debruçam 

em modelos, métodos, técnicas, instrumentos e ferramentas que melhorem esses fazeres, com 

o objetivo de dinamizar as ações econômicas, comerciais, políticas, sociais etc., de modo a 

propiciar a permanência da organização no mercado em que atuam. Portanto, a informação e 



o conhecimento passam a ser elementos-chave, cujas problemáticas afetam sobremaneira a 

atuação organizacional. 

Nesse sentido, a Ciência da Informação tem contribuído com estudos sobre a 

informação e o conhecimento em ambientes organizacionais. No que tange mais 

especificamente à gestão da informação (GI) e à gestão do conhecimento (GC), bem como aos 

aspectos pertinentes a esse escopo, verifica-se crescente produção científica nacional. 

 

Gestão da informação e gestão do conhecimento: especificidades e convergências 

 

Compreende-se gestão da informação em ambientes organizacionais como um 

conjunto de atividades que visa: obter um diagnóstico das necessidades informacionais; 

mapear os fluxos formais de informação nos vários setores da organização; prospectar, 

coletar, filtrar, monitorar, disseminar informações de diferentes naturezas; e elaborar serviços 

e produtos informacionais, objetivando apoiar o desenvolvimento das atividades/tarefas 

cotidianas e o processo decisório nesses ambientes (VALENTIM, 2004, p.1).  

A gestão do conhecimento é um conjunto de atividades que visa trabalhar a cultura 

organizacional/informacional e a comunicação organizacional/informacional em ambientes 

organizacionais, no intuito de propiciar um ambiente positivo em relação à criação/geração, 

aquisição/apreensão, compartilhamento/socialização e uso/utilização de conhecimento, bem 

como mapear os fluxos informais (redes) existentes nesses espaços, com o objetivo de 

formalizá-los, na medida do possível, a fim de transformar o conhecimento gerado pelos 

indivíduos (tácito) em informação (explícito), de modo a subsidiar a geração de idéias, a 

solução de problemas e o processo decisório em âmbito organizacional. 

 

Gestão da Informação Gestão do Conhecimento 

Âmbito  
Fluxos Formais 

Âmbito  
Fluxos Informais 

Objeto 
Conhecimento explícito 

Objeto 
Conhecimento tácito 

Atividades Base Atividades Base 
� Identificar necessidades/demandas de 

informação; 
� Mapear e reconhecer fluxos formais; 
� Desenvolver a cultura organizacional 

positiva em relação ao 
compartilhamento/socialização de 
informação; 

� Proporcionar a comunicação informacional 

� Identificar necessidades/demandas de 
conhecimento; 

� Mapear e reconhecer fluxos informais 
(redes); 

� Desenvolver a cultura organizacional 
positiva em relação ao 
compartilhamento/socialização de 
conhecimento; 



de forma eficiente, utilizando tecnologias 
de informação e comunicação; 

� Prospectar e monitorar informações; 
� Coletar, selecionar e filtrar informações; 
� Tratar, analisar, organizar, armazenar e 

agregar valor às informações, utilizando 
tecnologias de informação e comunicação; 

� Desenvolver e implantar sistemas 
informacionais de diferentes naturezas, 
visando o compartilhamento e o uso de 
informação; 

� Elaborar produtos e serviços 
informacionais; 

� Elaborar e implantar normatizações 
visando à sistematização da informação 
produzida internamente e externamente; 

� Retroalimentar o ciclo. 
 

� Proporcionar a comunicação informacional 
de forma eficiente, utilizando tecnologias 
de informação e comunicação; 

� Criar espaços criativos dentro da 
organização; 

� Desenvolver competências e habilidades 
voltadas ao negócio da organização; 

� Criar mecanismos de captação e 
sistematização de conhecimento, gerado 
por diferentes pessoas da organização; 

� Desenvolver e implantar sistemas de 
diferentes naturezas, visando o 
compartilhamento e uso de conhecimento; 

� Elaborar e implantar normatizações 
visando à sistematização do conhecimento 
gerado internamente; 

� Retroalimentar o ciclo. 

   Figura 1: Gestão da Informação e Gestão do Conhecimento. 
   Fonte Adaptada: Valentim – 2004 – p.2 

 

Ressalta-se que o conceito de gestão do conhecimento não é consenso na área de 

Ciência da Informação. Contudo, nem mesmo o conceito de Ciência da Informação é 

consenso na área (ZINS, 2006). É importante mencionar que existem duas correntes distintas 

na área sobre gestão do conhecimento: uma que defende a GC conforme foi mencionado 

acima, e outra corrente que não acredita que exista gestão do conhecimento. Os pesquisadores 

envolvidos nessa segunda corrente, a conceituam como ‘gestão da mente humana’, cuja 

viabilidade é impossível. Ressalta-se o pensamento de Tom Wilson:  

[...] não existe gestão do conhecimento, uma vez que o conhecimento reside 
nas pessoas. O que pode ser feito é tentar gerenciar a organização de modo a 
assegurar que o desenvolvimento da aprendizagem e das habilidades seja 
encorajado e que a cultura organizacional promova o compartilhamento da 
informação (WILSON, 2006, p.54). 

Certamente, não há a mesma compreensão em relação ao conceito de gestão do 

conhecimento, visto que a primeira corrente não compreende a GC como um modelo de 

gestão que gerencie a mente humana. 

Destacam-se, também, as diferentes formas em se compreender a gestão do 

conhecimento em outros campos científicos que estudam os fenômenos inerentes à GC. As 

áreas vinculadas às Tecnologias de Informação (TI) recorrentemente usam a expressão 

‘gestão do conhecimento’, mas referem-se, na verdade, aos sistemas de informação, ou seja, 

ao que está explicitado em algum tipo de suporte, que para a Ciência da Informação é, de fato, 

gestão da informação. A área de Engenharia da Produção também estuda os fenômenos 

relacionados à gestão do conhecimento cuja compreensão conceitual se relaciona ao know-



how corporativo, ou seja, ao processo de inovação. Há, também, a área de Administração que 

compreende a gestão do conhecimento como ambiente de aprendizagem (learning 

organization) (ALVARENGA NETO; BARBOSA; PEREIRA, 2007, p.13). 

 A Ciência da Informação deve se preocupar com os fenômenos relacionados à 

gestão do conhecimento, porquanto a informação é insumo para a geração de conhecimento, e 

o conhecimento só é, de fato, um conhecimento conhecido quando explicitado de alguma 

forma. Essa dualidade, portanto, faz parte da vida humana, sem a qual não seríamos o que 

somos. A dinâmica existente entre informação e conhecimento foi amplamente disseminada 

por autores como Polanyi (1966), Nonaka e Takeuchi (1997), Vigotsky (1998), Morin (1999), 

Choo (2003), entre outros. 

Vigotsky (1998) em seus estudos da linguagem menciona claramente a estreita 

relação entre pensamento e linguagem. Para ele, a construção do conhecimento somente é 

possível exatamente pela dinâmica dessa relação. Morin (1999) também corrobora com a 

opinião de Vigotsky 

A linguagem é tão necessária à constituição, à perpetuação, ao 
desenvolvimento da cultura quanto à inteligência, ao pensamento e à 
consciência do homem; tão consubstancial ao humano do humano que se 
pode dizer que a linguagem faz o homem (MORIN, 1999, p.133). 

 
Considera-se que a gestão da informação enfoca os fluxos formais do ambiente 

organizacional, ou seja, o que está sistematizado, formalizado, explicitado em qualquer tipo 

de suporte (eletrônico, digital, papel etc.), e a gestão do conhecimento enfoca os fluxos 

informais do ambiente organizacional, ou seja, o que não está explicitado, formalizado, 

sistematizado (cultura, comunicação, comportamento, aprendizagem, valores, práticas etc.). 

Nesse sentido, ressalta-se que a gestão do conhecimento alimenta a gestão da 

informação, que retroalimenta a gestão do conhecimento, em um ciclo sem começo, meio e 

fim. Os indivíduos são os atores desses processos, cujo papel é fundamental para a dinâmica 

acontecer. 

Muitos pesquisadores da área de Ciência da Informação defendem que o objeto da 

área é a ‘informação’, consideram o conhecimento ou o usuário elementos periféricos aos 

estudos da área. Contudo, as pesquisas apresentadas em fóruns nacionais e internacionais 

contestam essa visão. Se as ações para organizar, tratar e recuperar a informação têm um 

propósito, um contexto, um público, e só faz sentido relacionadas a essas variáveis, é 

impossível não estudar os fenômenos relacionados à compreensão, apreensão e uso da 

informação por parte dos indivíduos cognoscentes, em qualquer tipo de público. A gestão da 



informação e a gestão do conhecimento se preocupam com isso e desenvolvem metodologias 

que abrangem todos esses aspectos. 

 

Produção científica brasileira 

 

A gestão da informação e a gestão do conhecimento, no âmbito da Ciência da 

Informação, têm apresentado diferentes estudos sobre os fenômenos desses processos duais. A 

partir de uma pesquisa realizada nos periódicos: Ciência da Informação, Encontros Bibli, 

DataGramaZero, Informação & Sociedade, Perspectivas em Ciência da Informação e 

Transinformação – cuja escolha se deu pelo fato de todos serem classificados como Qualis A, 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) –, foi possível 

obter um panorama dos textos publicados nesse âmbito. 

Ressalta-se que a pesquisa foi realizada nos sumários dos referidos periódicos, 

considerando apenas os textos publicados que se inserem em temáticas relacionadas ao 

escopo da gestão da informação e gestão do conhecimento (Figura 2), independentemente dos 

títulos conterem necessariamente as palavras-chave ‘gestão da informação’ e/ou ‘gestão do 

conhecimento’. Vale destacar que foram considerados apenas os números disponíveis em 

formato eletrônico na Internet. 

 

Título do Periódico Período Artigos 

Ciência da Informação (CI) 1997/2007 91 

DataGramaZero (DGZ) 1999/2008 32 

Encontros Bibli (EB) 1996/2008 29 

Informação & Sociedade (I&S) 1991/2008 45 

Perspectivas em Ciência da Informação (PCI) 1996/2008 61 

Transinformação (TI) 2002/2008 16 

Total de Artigos: 274 
     Figura 2: Títulos de Periódicos Pesquisados. 
     Fonte: Elaborado pela autora. 
 

A partir da seleção inicial, foram analisados os títulos e resumos dos artigos 

publicados, visando estabelecer categorias temáticas a posteriori, de forma a mensurar 

quantitativamente a produção existente nos referidos periódicos. Para tanto, analisou-se a 

relação dos conteúdos dos artigos com o escopo ‘gestão da informação e gestão do 

conhecimento’, e somente após confirmar se havia de fato uma real vinculação é que as 



categorias foram eleitas, conforme já mencionado a posteriori. Outro aspecto levado em conta 

se refere à recorrência com que as categorias apareceram nos artigos publicados nas referidas 

revistas pesquisadas. Assim, identificou-se 274 textos publicados relacionados ao escopo 

temático da pesquisa. 

Constatou-se que o periódico Ciência da Informação publicou mais textos 

relacionados ao escopo da gestão da informação e da gestão do conhecimento, constituindo 

33% do total publicado (Gráfico1). 
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  Gráfico 1: Artigos Publicados. 
  Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As temáticas abordadas nos 274 textos publicados refletem que os estudos da área 

concentram-se, de fato, em estudos relacionados à gestão da informação; à gestão do 

conhecimento; à administração de sistemas, unidades e serviços de informação; à inteligência 

competitiva; e à cultura e comportamento informacional. Outras temáticas, tais como gestão 

da qualidade, prospecção e monitoramento, gestão documental e gestão de competências 

aparecem de forma menos significativa em termos quantitativos, contudo estão presentes na 

maioria dos periódicos pesquisados. 

 

 



Título do Periódico Temáticas Abordadas 
CI DGZ EB I&S PCI TI Total 

1. Gestão da informação 23 7 2 8 19 7 66 

2. Gestão do conhecimento 20 9 5 7 14 1 56 

3. Administração de sistemas, 
unidades e serviços de 
informação 

10 1 9 17 9 2 48 

4. Inteligência competitiva 15 8 6 4 2 4 39 

5. Cultura e comportamento 
informacional 

9 3 1 6 8 0 27 

6. Gestão da qualidade 4 0 1 1 5 1 12 

7. Prospecção e monitoramento 6 1 1 1 0 1 10 

8. Gestão documental 1 2 3 1 1 0 8 

9. Gestão de competências 3 0 1 0 3 0 7 

10. Fluxos de informação 0 1 0 0 0 0 1 

Total de Artigos: 91 32 29 45 61 16 274 

   Figura 3: Temáticas Abordadas nos Artigos. 
   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ressalta-se que 44% dos textos publicados são diretamente relacionados à gestão da 

informação e à gestão do conhecimento, ou seja, quase metade dos 274 textos publicados são 

voltados aos objetos e fenômenos relacionados à gestão, aqui pensada de forma lato (Gráfico 

2). A produção científica da área, portanto, reflete a necessidade do desenvolvimento de 

pesquisas sobre fluxos, processos e uso da informação na perspectiva da gestão. Essa 

afirmação pode ser constatada se a relacionarmos com as linhas de pesquisa dos programas de 

pós-graduação em Ciência da Informação no País, credenciados pela CAPES, visto que, além 

de demonstrar a demanda e interesse por essa temática, demonstra também que há produção 

científica relevante nesse âmbito. 

 

Programa Linha de Pesquisa 

UFBA Informação e Ambientes Organizacionais - estuda as relações entre a informação, suas 
tecnologias, estruturas organizacionais e processos de cognição, mediação, recepção. Reflete 
sobre acervos institucionais, gestão do conhecimento e inteligência competitiva; 
competências e trabalho informacional. 

UFF/IBICT Representação, Gestão e Tecnologia da Informação - estudo das diferentes formas de 
mediação dos processos cognitivos, comunicacionais e sociais, considerando a informação 
como objeto de uma ação de intervenção. Investigação dos fluxos, processamento e gestão 
da informação em contextos distintos. Estudos de necessidades e usos da informação em 



seus diferentes contextos. Ênfase na organização de domínios de conhecimento, na 
representação da informação e nas tecnologias de informação e comunicação. 

UFMG Gestão da Informação e do Conhecimento - as atividades de investigação científica nesta 
linha concentram-se em temáticas relacionadas à gestão da informação e do conhecimento 
em contextos organizacionais. Tais temas focalizam as seguintes questões: políticas de 
informação (nacionais e transnacionais) para a infoinclusão, cognição em organizações, 
fontes e serviços de informação para negócios,  tecnologias para gestão do conhecimento e 
avaliação de sistemas de informações organizacionais. 

UFPB Ética, Gestão e Políticas de Informação - incluem estudos sobre: ética e informação, 
inclusão social, gestão do conhecimento, gestão de unidade, de serviços e produtos de 
informação, políticas de informação: cultural, científica e tecnológica. 

UFSC Fluxos de Informação - estudar os canais de produção, distribuição e circulação da 
informação, os processos e suportes informacionais e a apropriação da informação nas 
unidades de informação, visando construir suportes teóricos para a compreensão do 
funcionamento das unidades de informação e para o entendimento da dinâmica dos fluxos de 
informação na sociedade contemporânea. 

UnB Gestão da Informação e do Conhecimento - estudos teóricos, metodológicos e práticos 
sobre gestão da informação e do conhecimento em sistemas de informação, bibliotecas, 
arquivos e demais unidades de informação e sobre formação e mercado de trabalho dos 
profissionais da informação. Análise das necessidades de informação e dos comportamentos 
dos indivíduos e das comunidades na busca e uso da informação. 

UNESP Informação e Tecnologia - realiza estudos e pesquisas relacionados à geração, 
armazenamento, gestão, transferência, utilização e preservação da informação e de 
documentos nos ambientes científico, tecnológicos, empresarial e da sociedade em geral, 
associados a métodos e instrumentos proporcionados pelas tecnologias da informação e 
comunicação (TICs). 

USP Acesso à Informação - realiza estudos e pesquisas relacionados à geração, armazenamento, 
gestão, transferência, utilização e preservação da informação e de documentos nos ambientes 
científico, tecnológicos, empresarial e da sociedade em geral, associados a métodos e 
instrumentos proporcionados pelas tecnologias da informação e comunicação (TICs). 

   Figura 4: Linhas de Pesquisa Relacionadas à GI e GC – Programas de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação. 

   Fonte: Sites dos Programasi. 
 

Destacam-se algumas temáticas presentes na produção científica publicada como 

administração de sistemas, unidades, serviços, produtos e recursos informacionais, 

demonstrando a importância em se estabelecer metodologias específicas de gestão, com o 

objetivo de se obter mais eficiência e eficácia nesses âmbitos. 

A produção científica relacionada à inteligência competitiva também é representativa, 

demonstrando o interesse dos pesquisadores em compreender esse modelo de gestão baseado 

em informação, cujo impacto na economia é significativo. Ressalta-se que a 

internacionalização da economia influiu consideravelmente para que essa temática fosse 

explorada em estudos e pesquisas da área. 

Artigos sobre cultura e o comportamento informacional aparecem em quase todos os 

periódicos pesquisados, dimensionando a importância das pesquisas sobre esta temática, visto 

que as pessoas são, de fato, aquelas que qualificam a informação como sendo informação; ou 

seja, é extremamente necessário o desenvolvimento de estudos que aprofundem esses 

aspectos no âmbito da Ciência da Informação. Os estudos sobre a cultura e o comportamento 



informacional aproximam a Ciência da Informação de outras áreas como as Ciências 

Cognitivas, a Psicologia Organizacional e a Sociologia da Empresa, cuja interação é 

extremamente benéfica para a compreensão desses fenômenos. 
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  Gráfico 2: Temáticas Abordadas. 
  Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Considerando-se a evolução da publicação dos referidos textos a partir do ano de 2000 

(Gráfico 3), destaca-se o aumento considerável de artigos relacionados à gestão da 

informação, no período de 2001 a 2003. Por outro lado, verifica-se que as temáticas 

relacionadas à gestão do conhecimento aumentaram significativamente no período de 2005 a 

2007. Isso demonstra que os fenômenos relacionados à gestão do conhecimento têm sido 

objetos de estudos e pesquisas na área, atendendo às necessidades das organizações 

brasileiras, que mais recentemente despertaram para esse modelo de gestão. 

A temática ‘administração de sistemas, unidades e serviços de informação’ mantém o 

ritmo de publicação no período, com ligeira queda no ano de 2005. Outra temática 

amplamente discutida, por meio de estudos da área no período de 2002 a 2006, qual seja, o 



processo de inteligência competitiva, apresenta queda nos dois últimos anos, refletindo a 

satisfação dos pesquisadores quanto às respostas obtidas nas pesquisas realizadas até então. 

Há a tendência de esta temática manter-se em seu espaço de discussão, mesmo porque nunca 

se esgotam todas as possibilidades de pesquisa. 
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  Gráfico 3: Evolução das Temáticas Abordadas. 
  Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Realizou-se também uma pesquisa nos sites dos referidos periódicos, mais 

especificamente no campo palavras-chave, com exceção do periódico DataGramaZero que 



não possui mecanismo de busca para este campo. Os termos de busca utilizados foram os 

mesmos encontrados nos artigos da pesquisa feita nos sumários dos periódicos: ‘gestão da 

informação’, ‘gestão do conhecimento’, ‘administração de sistemas, unidades e serviços de 

informação’, ‘inteligência competitiva’, ‘cultura e comportamento informacional’, ‘gestão da 

qualidade’, ‘prospecção e monitoramento’, ‘gestão documental’ e ‘gestão de competências’. 

Vale ressaltar que também se utilizou termos relacionados aos anteriormente 

mencionados, bem como se utilizou os recursos da lógica booleana (and e or), visando obter a 

melhor recuperação possível. Observa-se que há, sem dúvida alguma, um problema quanto às 

palavras-chave escolhidas pelos autores dos artigos, visto que a pesquisa específica no campo 

‘palavras-chave’ reduziu imensamente a quantidade de artigos relacionados às referidas 

temáticas (Figura 5). 

Nesse sentido, é importante que autores e editores preocupem-se com as palavras-

chave escolhidas, no intuito de melhorar a recuperação da informação em pesquisas realizadas 

por pesquisadores, alunos de pós-graduação, alunos de graduação e profissionais da 

comunidade científica nacional e internacional. 

 

Palavras-Chave CI EB I&S PCI TI Total 

Gestão da Informação 9 11 8 3 6 37 

Gestão do Conhecimento 14 6 7 0 4 31 

Administração de sistemas, 
unidades e serviços de 
informação  

8 3 3 3 3 20 

Inteligência competitiva 11 6 1 0 4 22 

Cultura e comportamento 
informacional 

11 3 0 0 1 15 

Gestão documental 1 1 1 0 1 4 

Gestão da qualidade 5 1 0 0 2 8 

Prospecção e 
monitoramento 

6 1 2 0 1 10 

Fluxos de Informação 0 2 45 3 0 9 

Gestão de Competências 7 2 3 0 1 13 

   Figura 5: Pesquisa no Campo Palavras-Chave. 
   Fonte: Elaborado pela autora. 

 



Em relação à autoria dos artigos publicados, observa-se que, dos 274 artigos 

relacionados a essas temáticas, a maioria deles é de autoria única (129), seguido de dupla 

autoria (84). Isso demonstra uma quantidade expressiva de pesquisas individuais ou pelo 

menos de aspectos específicos estudados por um único pesquisador, no caso de pesquisas 

integradas ou em grupo, visto que a minoria dos artigos publicados (25) é de mais de três 

autores. 

Destaca-se que a maioria dos textos foi publicada nas revistas Ciência da Informação 

(91) e Perspectiva em Ciência da Informação (61), infere-se que essa proporção está 

diretamente relacionada à existência de linhas de pesquisa específicas com esse enfoque nos 

programas de pós-graduação em Ciência da Informação, da UnB e da UFMG 

respectivamente. 

 

Título do Periódico 1 Autor 2 Autores 3 Autores Mais de 3 
Autores 

Artigos 

Ciência da Informação (CI) 49 20 13 9 91 

DataGramaZero (DGZ) 13 14 3 2 32 

Encontros Bibli (EB) 15 7 5 2 29 

Informação & Sociedade (I&S) 19 12 9 5 45 

Perspectivas em Ciência da 
Informação (PCI) 

28 25 4 4 61 

Transinformação (TI) 5 6 2 3 16 

Total de Artigos: 129 84 36 25 274 
   Figura 6: Autoria dos Artigos. 
   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Esta pesquisa exploratória dimensiona como a produção científica relacionada aos 

fenômenos da gestão, no âmbito da Ciência da Informação, tem contribuído para o avanço da 

área, discutindo questões importantes para a sociedade científica, bem como estabelecendo 

metodologias para diferentes segmentos sociais, cujos resultados melhoram efetivamente os 

processos de geração, difusão/compartilhamento e uso da informação e do conhecimento. 

Considera-se que os estudos sobre gestão da informação e gestão do conhecimento, no 

âmbito da Ciência da Informação, são extremamente importantes, porquanto contribuem para 

uma melhor compreensão do campo científico, além de interagirem fortemente com outras 

temáticas da Ciência da Informação como a Organização da Informação e do Conhecimento e 

a Mediação da Informação. 

Ressalta-se que esse escopo de pesquisa tem avançado em nível nacional, mas é 

necessário que haja mais estudos voltados à epistemologia da gestão da informação e da 



gestão do conhecimento, de forma a estabelecer fundamentos e princípios norteadores para a  

construção de conhecimento científico sobre essa temática. 

 

Considerações finais 

 

A gestão da informação e do conhecimento em ambientes organizacionais 

contribuem para amenizar diferentes aspectos que afetam o desenvolvimento da organização 

como o desenvolvimento de atividades/tarefas, a aprendizagem organizacional, as práticas 

organizacionais, a criatividade inovativa, o grau de incerteza no processo decisório, entre 

outros aspectos que influenciam o dia-a-dia das organizações. 

A gestão da informação e a gestão do conhecimento, entendidas como alicerces do 

fazer organizacional, atuam objetivando diminuir situações ambíguas e com diferentes graus 

de incerteza, possibilitando às pessoas da organização o acesso, o compartilhamento e o uso 

de informações que agirão sobre essas situações. O ambiente organizacional necessita de 

condições que amenizem a complexidade dos processos existentes, por esse motivo, a gestão 

da informação e do conhecimento se tornam essenciais, pois perpassam todo o ambiente 

organizacional. 

A pesquisa brasileira nesse âmbito demonstra que os aspectos mencionados acima 

são objeto de estudo já há algum tempo; os pesquisadores pretendem compreender esses 

fenômenos e aprofundar os saberes sobre as problemáticas que os envolvem. Dessa maneira, é 

possível construir conhecimento significativo para o avanço do campo científico e, também, 

da sociedade em geral, visto que são aspectos que influem diferentes segmentos econômicos e 

sociais. 

 

Referências 

 
ALVARENGA NETO, R. C. D. de; BARBOSA, R. R.; PEREIRA, H. J. Gestão do 
conhecimento ou gestão de organizações da era do conhecimento?: um ensaio teórico-prático 
a partir de intervenções na realidade brasileira. Perspectivas em Ciência da Informação, 
Belo Horizonte, v.12, n.1, p.5-24, jan./abr. 2007. 
 
CHOO, C. W. A organização do conhecimento. São Paulo: Senac, 2003. 426p. 
 
MORIN, E. O método 3: o conhecimento do conhecimento. Porto Alegre: Sulina, 1999. 
288p. 
 
MORIN, E. Introdução ao pensamento complexo. Porto Alegre: Sulina, 2005. 120p. 
 



NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. Criação de conhecimento na empresa. Rio de Janeiro: 
Campus, 1997. 376p. 
 
POLANYI, M. The tacit dimension. London: Routledge e Kegan Paul, 1966. 108p. 
 
SAINSAULIEU, R.; KIRSCHNER, A. M. Sociologia da empresa: organização, poder, 
cultura e desenvolvimento no Brasil. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 464p. 
 
VALENTIM, M. L. P. Gestão da informação e gestão do conhecimento: especificidades e 
convergências.  Londrina: Infohome, 2004. 3p. Disponível em: 
<http://www.ofaj.com.br/colunas_conteudo.php?cod=88>. Acesso em: 05 jun. 2008. 
 
VALENTIM, M. L. P. Información y conocimiento en organizaciones complejas. In: 
GARCÍA MARCO, F. J. (Ed.). Avances y perspectivas en sistemas de información y 
documentación en el entorno digital. Zaragoza: Prensas Universitarias, 2007. 414p.; p.19-25 
 
VIGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 194p. 
 
WILSON, T. D. A problemática da gestão do conhecimento. In: TARAPANOFF, K. 
Inteligência, informação e conhecimento em corporações. Brasília: IBICT, UNESCO, 
2006. p.37-55. 
 
ZINS, C. Conceptions of Information Science. Journal of the American Society for 
Information Science and Technology, v.58, n.3, p.335-350, 2007. 
                                            
i http://www.uff.br/ppgci/; 
  http://www.posici.ufba.br/; 
  http://www.eci.ufmg.br/ppgci/; 
  http://www.ancib.org.br//index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=28; 
  http://www.cin.ufsc.br/pgcin/pgcin.htm; 
  http://www.cid.unb.br/pos/M0011000.asp?txtID_PRINCIPAL=27; 
  http://www.marilia.unesp.br/index.php?CodigoMenu=363&CodigoOpcao=363; 
  http://poseca.incubadora.fapesp.br/portal/informacao/org-ci/programa-pgci/. 
 


