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Ética a Nicômaco e a sabedoria prática (Aristóteles)

• São cinco as disposições da virtude das quais a alma possui a 
verdade, seja afirmando, seja negando: a arte, o conhecimento 
científico, a sabedoria prática, a sabedoria filosófica e a razão 
intuitiva.

• Quem tem sabedoria prática visa calculadamente ao que há de 
melhor para os homens, naquilo que é atingível pela ação: 
relaciona-se com o particular, do que pode ser conhecido pela 
experiência. Um homem dotado de sabedoria prática é capaz 
de deliberar bem acerca do que é bom e conveniente para ele, 
não sob um aspecto particular. Relaciona-se com as coisas 
humanas. A excelência da deliberação é a deliberação correta 
e implica raciocínio. 



Pragmatismo americano



Mais a 
frente...

Edith Penrose: 
conhecimento objetivo 
e experiência

Michael Polanyi: 
conhecimento pessoal, 
dimensão tácita



Nonaka e Takeuchi: 
Phronesis na Gestão
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• Ação, contexto, bondade e ação;;

• Episteme (why?); Techne (how?) e 
Phronesis (how should be done?);

• É a força direcionadora da 
espiral do conhecimento;

• Base das decisões corretas;

• Capacidades: julgamentos, decisões, 
compartilhamentos, busca da 
essência, orientação pelo bem;

• Busca pela excelência.



Surge o Personal 
Knowledge 
Management 
(FRAND;HIXON, 
1999)...
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Jason FrandCarol Hixon

PKM… is a conceptual framework to organize and
integrate information that we, as individuals, feel is
important so that it becomes part of our personal
knowledge base. It provides a strategy for transforming
what might be random pieces of information into
something that can be systematically applied and that
expands our personal knowledge.



Aspectos conceituais do PKM

• PKM é focado na abordagem de baixo para cima, com uma perspectiva individual para KM. 

• Permitir que os indivíduos escolham quais informações coletar, como estruturá-las, e com quem compartilhá-las. 
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• Gestão do conhecimento pessoal também usada para designar o processo dos indivíduos em gerenciar o 
conhecimento incorporado e codificado.

• PKM é um processo individual disciplinado, pelo qual cada um faz juízo das informações, observações e 
ideias. 

(Vasconcelos, Ramos Filho e Sousa, 2014, adaptado de Cheong e Tsui (2011, p. 40).)

• As pessoas precisam ser capazes de gerir a sua própria informação, de modo que seja significativo, acessível 
quando necessário, e facilmente explorado. 

• O PKM permite aos trabalhadores organizem tanto conteúdo digital e papel, de forma a permitir-lhes tomar 
decisões em meio a quantidade de informações que eles estão continuamente expostos.



Estratégias de Gestão do 
Conhecimento Pessoal 
(GORMAN; PAULEEN, 2011)
• Customização individual;

• Disposição pela aprendizagem contínua

• Interação social e formação de rede;

• Utilização da tecnologia para melhorar a organização, 
rastreabilidade e recuperação de suas informações 
relevantes, reforçando sua criatividade (AGNIHOTRI; 
TROUT, 2009)

• Capacidade de previsão e antecipação, derivada pela 
habilidade e “sensibilidade” construídas pela experiência 
prévia do indivíduo em leituras, observações etc., 
ajudando a líder com incertezas (a mais desafiadora, ).
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David PauleenGary Gorman



Sobre sabedoria prática...

David Pauleen
Windelin Küpers



GCP: Produção de Dissertações (PPGE/UFRRJ  e TCCs (UFF)
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https://pos.filosofia.ufg.br/up/115/o/teses-e-disserta%C3%A7%C3%B5es-
300x204.jpg?1424396874



GESTÃO DO CONHECIMENTO PESSOAL DOS DOCENTES EM CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO: UM ESTUDO 
COMPARATIVO ENTRE UMA UNIVERSIDADE TRADICIONAL E UMA UNIVERSIDADE CORPORATIVA

PRISCILA APARECIDA SOUSA
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➢Este projeto teve por objetivo geral
comparar como docentes do curso de
Administração de Empresas de uma
universidade tradicional e docentes do
curso de Gestão e Negócios de uma
universidade corporativa realizam a
gestão do conhecimento pessoal em
sua prática profissional, e quais as
diferenças encontradas nos dois casos.



GESTÃO DO 
CONHECIMENTO 

PESSOAL: 
ESTUDO DE CASO COM 

PESQUISADORES 
SENIORES 

CARLOS HENRIQUE DE 
VASCONCELOS

Objetivo: Compreender como 
pesquisadores seniores realizam a 
gestão do conhecimento pessoal.  
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GESTÃO DO CONHECIMENTO PESSOAL DOS DOCENTES EM 
CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO: UM ESTUDO COMPARATIVO 
ENTRE UMA UNIVERSIDADE TRADICIONAL E UMA 
UNIVERSIDADE CORPORATIVA

FÁBIO SILVA DE FIGUEIREDO
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➢ O foco central deste estudo foi o de
investigar como a prática de lições
aprendidas pode sistematizar a gestão do
conhecimento organizacional desenvolvido
no âmbito dos projetos administrativos
elaborados por uma equipe de consultoria
interna em uma instituição federal de ensino
superior.



PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO PESSOAL 
FACILITADORAS

DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS:  
ESTUDO DE CASO EM UNIDADE DE SERVIÇOS 

COMPARTILHADOS DE UMA EMPRESA DE ENERGIA.

CLOE RODRIGUES FERNANDES

• Questão de pesquisa: quais são as práticas de 
gestão do conhecimento pessoal facilitadoras da 
modelagem de processo na atividade de contratação 
de serviços?
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GESTÃO DO CONHECIMENTO 
PESSOAL DE ESPECIALISTAS 
PARA A EFETIVIDADE 
ORGANIZACIONAL: PROPOSTA 
DE FRAMEWORK EM UMA 
EMPRESA DE CONSULTORIA.
ALEXANDRE FERREIRA 
NASCIMENTO

• Objetivo: elaborar um 
framework para auxiliar na 
formação, socialização e 
transferência do 
conhecimento pessoal 
aprofundado dos 
profissionais especialistas de 
uma empresa de consultoria 
a partir do modelo de 
transferência de 
conhecimento proposto por 
Leonard e Swap (2005)



GESTÃO DO CONHECIMENTO PESSOAL PARA A MELHORIA DOS
RESULTADOS DE PROJETOS A PARTIR DE LIÇÕES APRENDIDAS:
UM ESTUDO DE CASO COM GESTORES TECNOLÓGICOS EM UM
CENTRO DE P&D
VALÉRIA DE PAULA SILVA

• O objetivo final deste 
estudo foi o de 
descrever como os 
gestores tecnológicos 
praticam a GCP para 
aprimorar os resultados 
dos projetos de P&D a 
partir do uso das Lições 
Aprendidas.
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A PRÁTICA DA GESTÃO 
DO CONHECIMENTO 

PESSOAL DE 
COORDENADORES DE 

CURSOS DE GRADUAÇÃO 
DE UMA UNIVERSIDADE 

PÚBLICA
DÉBORA CLARISSA 
VALIM DE SOUZA 
VASCONCELLOS
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GESTÃO DO CONHECIMENTO PESSOAL NO 
CONTEXTO ACADÊMICO: 
POSSIBILIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DO 
PROCESSO DE COACHING COMO 
FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO DE 
ALUNOS DE GRADUAÇÃO
LEONARDO FERNANDES SOUTO

19

• Objetivo: identificar possibilidades de implementação do processo de 
coaching como ferramenta de desenvolvimento de alunos de graduação e 
sua relação com a gestão do conhecimento pessoal.

• Acredita-se que o papel da universidade vai além do desenvolvimento das 
competências teóricas e técnicas, devendo alcançar a formação integral do 
aluno – entendendo-a como a formação de seu “ser” e utilizando-se da 
gestão do conhecimento pessoal para ampliar seu autoconhecimento 



INFLUENCIADORES DA GESTÃO DO CONHECIMENTO PESSOAL

PKMProfissional

Organizacional

Cultural

Contextual

Tecnológico



Correndo atrás (ou na 
frente?) da tecnologia...
(inspirado por Alex Bretas, Conrado 
Schlochauer, José Mauro Nunes, David 
Leonhardt, Byung –Chul Han e os clássicos 
...

• Curadoria

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_175574.htm

• Amor

• Conhecimento de si mesmo

• Sabedoria prática

• Horas para reflexão e 
convivência interna (“Schultz 
Hour”)

• Bola de neve

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_175574.htm


PROJETO DE 
PESQUISA: Gestão 
do Conhecimento 
Pessoal nas 
Organizações e 
Phronesis no 
âmbito de novas 
tecnologias e 
configurações 
organizacionais

O objetivo final do projeto da pesquisa é avaliar as peculiaridades das práticas de 
gestão do conhecimento (GCP) em diferentes atividades ocupacionais e em 
diferentes estágios de desenvolvimento, levando em conta a sabedoria prática 
alcançada e o contexto das novas tecnologias e configurações organizacionais.

Espera-se com o estudo:

1. Mapear, para diferentes perfis de atividades e em diferentes estágios de 
desenvolvimento, um conjunto de práticas, processos e competências para o 
exercício da gestão do conhecimento pessoal visando a construção de 
sabedoria prática. Isto inclui práticas consolidadas e lições aprendidas, ambas 
a partir da experiência.

2. Avaliar comparativamente o conjunto citado no tópico anterior tendo em 
vista fatores impactantes tais como a introdução no âmbito organizacional de 
novas tecnologias e de novas configurações relacionais.

3. Avaliar o impacto do especialista na atividade em termos de disseminação, 
inovação e reprodutibilidade. 

4. A partir dos itens anteriores, propor quadros de referência que ajudem a 
estabelecer padrões, relações e causalidades.

➢ Diversas frentes de trabalho com alunos do programa de Mestrado



Saberes

Condutas

Práticas

Competências

Qualificações
Gestão do 

Conhecimento 

Pessoal

Ciclo da Sabedoria Prática



Webinar em Gestão e Conhecimento
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Liderança de tema no EnANPAD 2020- EPQ



Choruses from “The Rock” 
(1934)

• Where is the Life we have lost in 
living?

• Where is the wisdom we have 
lost in knowledge?

• Where is the knowledge we have 
lost in information?
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T S Eliot (1888-1965)

https://www.arak29.am/PDF_PPT/6-Literature/Eliot/Chtherock_eng.htm
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