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RREESSUUMM OO  

 

A investigação tem como objeto de estudo a formação de consultores internos no contexto 
organizacional na resolução conjunta de problemas, em torno da conversão do conhecimento. 
O objetivo da pesquisa é compreender e explicar os sentidos atribuídos pelos consultores 
internos da Petrobras às suas práticas e à sua formação no processo de conversão do 
conhecimento tácito em explícito, em torno da resolução conjunta de problemas junto aos seus 
colaboradores. Direciona sua construção, o seguinte questionamento: quais os sentidos 
atribuídos pelos consultores da Unidade de Negócios Rio Grande do Norte Ceará (UN-
RNCE) na Gestão do Conhecimento (GC), as suas práticas interventivas e formativas na 
resolução de problemas, bem como na conversão do conhecimento tácito em explícito? O 
trabalho considera que há uma dupla lógica integrada em suas práticas cotidianas: resolver 
problemas e converter conhecimento. A tese considera que as práticas cotidianas desses 
consultores são caracterizadas como espaços epistêmicos e de formação permanente mediante 
a conversão do conhecimento. Adota como base os princípios da abordagem multireferencial 
no que diz respeito à tradução de uma diversidade de ângulos, de óticas e de perspectivas, o 
que permite a interpretação e compreensão dos aspectos complexos que integram a conversão 
do conhecimento. A compreensão e explicação dos sentidos se apoiam na metodologia da 
entrevista compreensiva, apropriando-se da “escuta sensível” para interpretação compreensiva 
dos discursos orais de dez consultores e recorrendo, complementarmente, à autoscopia,  
pondo em prática, assim, a postura do pesquisador enquanto um “artesão intelectual”. Avalia 
que os limites e as possibilidades para a formação e para a aprendizagem na conversão do 
conhecimento decorrem, de um lado, devido a uma cultura de formação predominantemente 
orientada pelo paradigma da racionalidade técnica e, por outro, em função de um conjunto de 
“relação com o saber” e de “relação de saber”, revelado na busca pela formação em outras 
dimensões. Há tensões entre as demandas locais e globais situadas em uma conjuntura 
caracterizada por uma organização sistêmica do conhecimento. Contudo, o contexto é 
percebido, pelo pesquisador, como impregnado pela descontinuidade, imprevisibilidade e 
incertezas, mobilizando um conjunto de elementos formativos necessários à mediação nas 
práticas desses consultores. Predomina um suporte instrumental e tecnológico, restringindo a 
formação e dificultando o posicionamento da consultoria como função nuclear  na Gestão do 
Conhecimento.  

Palavras-chave: Conhecimento. Aprendizagem no trabalho. Formação no trabalho. Converter 
conhecimento. Consultoria como função nuclear. 
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This research aims at studying the formation of internal consultants in organizational setting 
in the joint resolution of problems, around the conversion of knowledge. The objective of 
research is to understand and explain the meanings attributed by Petrobras internal consultants 
to their practice and training for the conversion process of tacit knowledge into explicit, 
around the joint resolution of their problems with their collaborators. It has directed the next 
question: what the meanings assigned by the consultants of Unidade de Negócios Rio Grande 
do Norte e Ceara (UN-RNCE) in Knowledge Management (KM), for their interventionist and 
formative practices in problem solving, as well as conversion of tacit knowledge in explicit? 
This paper has assumed that there is a dual logic integrated into its daily practices: solving 
troubles and converting knowledge. The thesis has considered the daily practices of these 
consultants are characterized as epistemic spaces and permanent education through the 
conversion of knowledge. It has adopted the principles of multi-referential approach as 
foundations, regarding the translation of a variety of angles, perspectives and prospects which 
allow the interpretation and understanding of complex issues that are part of conversion of 
knowledge. The understanding and explanation of the senses are based on the methodology of 
the comprehensive interview; taking ownership is the “sensitive listening” for comprehensive 
interpretation of oral discourses of ten consultants, in addition to the autoscopy that putting 
into practice, thus, the stance of the researcher as an “intellectual craftsman.” Furthermore, it 
has assessed that the limits and possibilities for training and learning in the conversion of 
knowledge arise, on one hand from a predominantly driven training culture by the paradigm 
of technical rationality and one the other hand, from a set of “relationship to knowledge” and 
“relation to know”, revealed in the search for training in other dimensions. There are tensions 
between the local and global demands located in a situation marked by a systemic 
organization of knowledge. However, the context is perceived by researchers as impregnated 
by the discontinuity, unpredictability and uncertainty; mobilizing a number of elements 
necessary for the mediation in training practices of these consultants. Finally, it has set an 
instrumental and technological support, restricting the formation and undermining the 
position of the consultancy as nuclear function in Knowledge Management.  

Key-words: Knowledge. Learning in work. Training in work. Converting knowledge. 
Consultants as nuclear function. 
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La recherche porte sur la formation de consultants internes en milieu organisationnel pour la 
résolution conjointe de problèmes autour de la conversion de la connaissance. Le but de cette 
étude est de comprendre et d’expliquer les significations attribuées par les consultants internes 
de la Petrobras à leur pratique et à leur formation pour le processus de transformation de la 
connaissance tacite en connaissance explicite, autour de la résolution conjointe de problèmes 
parmi leurs collaborateurs. Il est signifiant, pour les consultants de l’Unité d’Affaires Rio 
Grande do Norte et Ceará (UN-RNCE), de se poser la question suivante: quelles sont les 
significations que l’on pourrait attribuer à nos pratiques interventives et formatives dans la 
résolution de problèmes ainsi que dans la conversion de la connaissance tacite en 
connaissance explicite, dans la Gestion de la Connaissance (GC)? Le travail scientifique 
considère qu’il y a une double logique intégrée dans leurs pratiques quotidiennes: résoudre 
des problèmes et convertir connaissance. La thèse envisage que les pratiques quotidiennes de 
ces consultants soient prises pour des espaces épistémiques et de formation continue, au 
moyen de la conversion de la connaissance. Cette investigation prend pour référenciel les 
principes de l’approche multiréferencielle, en ce qui concerne la traduction d’une diversité 
d’angles, d’optiques et de perspectives, ce qui permet l’interprétation la compréhension des 
aspects complexes qui intégrent la conversion de la connaissance. La compréhension et 
l’explication des sens s’appuient sur la méthodologie de l’entretien compréhensive, en 
s’appropriant l’”écoute sensible” pour l’interprétation compréhensive des discours oraux de 
dix consultants et en se servant, à titre de complémentation, de l’autoscopie, en mettant à jour 
, par conséquent, la posture du chercheur en tant qu’”artisan intellectuel”. Cette étude 
envisage que les limites et les possibilités pour la formation et pour l’a apprentissage dans la 
conversion de la connaissance adviennent , d’une part, d’une culture de formation 
avantageusement orientée par le paradigme de la rationalité technique et, d’autre part, d’un 
ensemble de “rapport avec le savoir” et de “rapport de savoir”, révélé dans la recherche de la 
formation dans d’autres dimensions. Il y a des tensions entre les demandes locales et globales 
situées dans une conjonture caractérisée par une organisation systémique de la connaissance. 
Pourtant, le contexte é vu, par le chercheur, comme impregné par la discontinuité, 
l’imprévisibilité et les incertitudes, qui mobilisent un ensemble d’éléments formatifs 
nécessaires à la médiation dans les pratiques de ces consultants. Il y prédomine un support 
instrumental et technologique restreignant la formation et rendant difficile l’emplacement de 
la consultation comme foction nucléaire dans la Gestion de la Connaissance.  

 

Mots-clé: Connaissance. Apprentissage en le travail. Formation en le travail. Convertir des 
connaissances. Consultants pour fonction nucléaire. 
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CCAAPPÍÍ TTUULL OO  11  

  OORRII GGEEMM   DDOO  PPRROOBBLL EEMM AA      

Nesta pesquisa, temos como objeto de estudo a formação de consultores internos em 

torno da conversão do conhecimento na resolução conjunta de problemas, no contexto 

organizacional. Direciona-nos como foco investigativo o questionamento sobre os sentidos 

atribuídos por consultores internos da Petrobras – Unidade de Negócios Rio Grande do Norte 

e Ceará (UN-RNCE) na Gestão do Conhecimento (GC), as suas práticas interventivas e 

formativas na resolução de problemas, bem como na conversão do conhecimento tácito em 

explícito. 

A compreensão da “relação com o saber, as competências e as habilidades para 

geração e apropriação do conhecimento, especialmente no contexto organizacional, torna-se 

necessária para a concepção de modelos mais apropriados à formação, na perspectiva de gerar 

conhecimentos destinados às demandas interna e externa das organizações. Consideramos que 

as trocas entre as dimensões tácitas e explícitas do conhecimento são aspectos fundamentais 

ao entendimento do processo educativo em contextos diferenciados do escolar.  

Tal fato nos conduz ao objetivo de compreender e explicar os sentidos atribuídos pelos 

consultores internos da Petrobras à sua prática e à sua formação no processo de conversão do 

conhecimento tácito em explícito, em torno da resolução conjunta de problemas junto aos 

seus colaboradores. Buscamos, assim, a dupla lógica integrada em suas práticas cotidianas: 

resolver problemas e converter conhecimento. Partimos da tese de que as práticas cotidianas 

desses consultores internos são caracterizadas como espaços epistêmicos e de formação 

permanente mediante a conversão do conhecimento. 

A relevância desta pesquisa está em perspectivar as possibilidades de formação para 

esses profissionais e para os seus colaborados, imbricadas no duplo direcionamento da 

função: resolver problemas e converter conhecimento. Esse duplo da prática está situado em 

um contexto de trabalho caracterizado pela lógica competência, na qual predomina a 

imprevisibilidade, a incerteza e a descontinuidade, o que exige deles a pluritecnicidade, a 

pluriespecialidade e a plurifuncionalidade em uma lógica que predomina a polivalência, a 

multicompetência e a multiqualificação. 
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Entendemos que o conhecimento, como criação humana provisória, devido à fluidez 

nas demandas do trabalho, é continuamente renovado mediante trocas entre as dimensões 

tácitas e explícitas, o que instiga os aprendizes a uma postura mais autônoma, ativa e criativa. 

As pessoas envolvidas nos processos de ensinar e de aprender no contexto organizacional 

buscam continuamente a formação, no sentido de se integrarem na realidade dinâmica que 

caracteriza tal contexto.  

A Petrobras foi criada em outubro de 1953, por meio da Lei 2.004, tendo como 

execução as atividades do setor de petróleo no Brasil em nome da União. A Companhia 

recebeu o acervo do antigo Conselho Nacional do Petróleo (CNP), que tinha o papel de 

fiscalizador do setor, detendo, no período de 1954 a 1997, o monopólio das operações de 

exploração e produção de petróleo, bem como as demais atividades ligadas a esse setor, gás 

natural e derivados, à exceção da distribuição atacadista e da revenda no varejo pelos postos 

de abastecimento.1 

Numa história de cinquenta e quatro anos, em que se propõe a construir uma intensa 

relação com a natureza e com a sociedade, coloca como um de seus deveres prestar contas à 

sociedade quanto ao impacto de suas atividades sobre a biosfera. Para isso, integra, nas suas 

políticas, diretrizes, processos e procedimentos, um conjunto de medidas preventivas e 

educativas sobre as questões ambientais (PETROBRAS, 2008a). 

Dessa forma, a escolha da Petrobras (UN-RNCE) como campo empírico nesta 

pesquisa decorre da aproximação que criamos com a Companhia em função da forte cultura 

centrada em torno da formação e da geração do conhecimento. Assim, a nomeação de dez 

consultores internos como colaboradores desta investigação deve-se ao amplo espaço que 

ocupam na GC, identificando, criando, adquirindo e compartilhando conhecimento, mediante 

práticas formativas, seja na resolução conjunta de problemas, seja participando em diferentes 

fóruns em torno da conversão do conhecimento. 

Afirmam Davenport e Prusak (1998, p. 81): “o maior ativo de uma empresa é o 

conhecimento, a empresa que deixar de gerar conhecimento novo muito provavelmente 

deixará de existir”. Nesse contexto, as práticas dos consultores internos para atender às 

                                                 
1 Nesse período, projetou-se como líder em comercialização de derivados no país, sendo premiada em 1992 pela Offshore 
Technology Conference (OTC), o mais importante prêmio do setor e, posteriormente, recebeu o prêmio em 2001. A 
Petrobras desenvolve esforços no sentido de sustentar sua produção acima da demanda em longo prazo. A trajetória da 
Petrobras até o alcance da autossuficiência foi marcada por altos investimentos em avanços tecnológicos e recordes de 
perfuração em águas profundas, além do aperfeiçoamento de diversas atividades da Petrobras. Nesse sentido, as decisões em 
vários níveis adotadas por essa Companhia são orientadas pelo seu Estatuto Social e Código de Conduta, além de, 
sistematicamente, prestar conta à sociedade dos seus resultados, mediante publicações oficiais (PETROBRAS, 2008a). 
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demandas interventivas e formativas no contexto organizacional estão sintonizadas com o 

valor atribuído ao conhecimento como elemento de maior importância para as organizações. 

Tal fato se põe para nós enquanto uma necessidade de compreender os sentidos dados à 

formação no contexto organizacional da Companhia. 

A definição da temática formação como objeto de investigação encontra-se ancorada 

na nossa dinâmica, progressiva e intrarrelacional, o que nos conduziu a um processo de 

autoformação mediante, entre outros fatores, a reflexão sobre nossos valores e crenças, a 

compreensão das nossas emoções e sentimentos que afloravam naturalmente no decorrer do 

processo de formação. De um lado, destacamos: a nossa motivação, as nossas expectativas, os 

nossos desejos, as nossas realizações, as nossas frustrações, as nossas angústias e medos, 

entre outros. Por outro, e associado ao primeiro, avançamos em um movimento de 

estreitamento constante das inter-relações que se tornaram fundamentais para o nosso 

relacionamento com o contexto empírico na busca de respostas para as nossas indagações, o 

que nos movia diante das práticas da pesquisa em direção à construção do conhecimento. 

1.1 Da nossa implicação com o tema 

É essencialmente através do self que compreendemos o mundo. Por sua vez, as 
descobertas que fazemos refletem-se no self, que afeta a investigação, e assim 
sucessivamente (WOODS, 1999, p. 11). 

Refletir sobre essa citação encontra eco nesse nosso momento atuando como 

pesquisadora, cujo movimento reflexivo apresenta-se em formatos, entrelaçamento entre as 

dimensões intra e interpessoal. Vivenciar esse processo investigativo representou para nós 

uma experiência que integrou concomitantemente solicitações intra e inter-relacionais, 

constituindo-se como movimentos interdependentes.  

Partindo do entendimento de Woods (1999), ao afirmar que quando decidimos fazer 

uma investigação é porque estamos querendo descobrir mais sobre nós próprios, procuramos 

estar bem atentos ao entrelaçamento dos movimentos intra e inter-relacionais, no sentido de 

estimular uma dinâmica de completude e não de perturbações entre a figura do pesquisador e 

o objeto de estudo. Nessa direção, procuramos nos apoiar nas recomendações de Morin 

(1988), ao advertir que qualquer que seja o fenômeno estudado, é preciso que o observador 

estude a si próprio, pois ele perturba sempre de algum modo o objeto estudado, nele se 

projetando. 
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A nossa implicação com a temática da formação nesse processo de pesquisa relaciona-

se com nossa história profissional como funcionária na Petrobras – Unidade de Negócio de 

Exploração e Produção no Rio Grande do Norte e Ceará (UN-RNCE) –, onde trabalhamos por 

sete anos como administradora na área de Recursos Humanos. Durante esse período, tivemos 

a oportunidade de desempenhar algumas funções, entre elas, a de gerente do Setor de 

Relações do Trabalho, na época vinculada, hierarquicamente, à Gerência de Recursos 

Humanos. Atuamos também como assessora e facilitadora de aprendizagem na área de 

Recursos Humanos, cujas funções eram representadas por um significativo componente 

formativo. 

Por meio dessas experiências, aprendemos muito sobre nós, sobre as pessoas com 

quem convivemos e sobre a cultura da Companhia. Meditar acerca das experiências de 

aprendizagem vivenciadas nesse período constituiu-se como motivo de impulsos e 

inquietações mobilizadoras, animando os movimentos em direção a esta pesquisa. Essa nossa 

dinâmica está em concordância com o nível de implicação psicoafetiva concebido por Barbier 

(1985, p. 110), no qual: “O desejo de saber que se investe numa atividade de pesquisa é ao 

mesmo tempo genital (preencher um vazio, fechar os espaços do não-saber) e oral, porque o 

saber é alimento, como um bom leite oferecido generosamente”.  

Dessa forma, essas oportunidades de aprendizagem no decorrer da trajetória 

profissional tomaram o formato de elementos norteadores e referenciais para a nossa práxis 

investigativa. Com isso, o nosso processo de pesquisa integrou-se no nível da abordagem 

estrutural-profissional de Barbier (1985), na medida em que nos envolvemos na procura de 

elementos que se relacionassem com o nosso trabalho social de investigação. Tomando a 

forma de uma atitude integrada ao papel que desenvolvemos como profissional na Petrobras, 

esse processo foi sendo estruturado mediante uma variedade de relações sociais desenvolvidas 

junto a outros profissionais.  

Essas experiências de aprendizagem foram extremamente facilitadas pela nosso 

momento anterior com a conclusão do mestrado em Administração, na área de Recursos 

Humanos, através do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), tendo exercido, no mesmo período em que era mestranda, a 

função de gerente de Recursos Humanos na Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do 

Norte (CAERN), onde trabalhamos durante cinco anos, época em que já percebiamos e 

convivíamos com os vácuos presentes nos processos de aprendizagem organizacional em 
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função da predominância de questões pragmáticas e mecanicistas hegemônicas, no decorrer 

dos processos de formação da Companhia.  

Para o exercício das funções como gestora, facilitadora e assessora na área de 

Recursos Humanos na Petrobras, passamos por processos de desenvolvimento proporcionados 

pela Petrobras, os quais contribuíram para a nossa formação técnica e, especialmente, 

relacional, integrando, particularmente, as questões intra e interpessoal. Essas experiências, 

após a nossa saída da Companhia, contribuíram na decisão de continuar atuando em outras 

empresas, como consultora e como docente, em práticas de intervenção e formação 

organizacional. Buscamos também nos integrar no ambiente acadêmico, no qual 

permanecemos atuando em programas de graduação e pós-graduação nas atividades de 

docência e pesquisa.  

A nossa implicação com a formação como temática investigativa associa-se também 

ao fato de termos desenvolvido uma história como profissionais de recursos humanos no 

âmbito empresarial. Essa experiência nos mobilizou para outro nível de implicação com essa 

área, mediante a atuação docente em programas de graduação e de pós-graduação, ampliando 

os nossos interesses no sentido de compreender melhor as questões relacionadas a essa área 

numa perspectiva investigativa. 

 Compreendemos que esse nosso movimento integra-se ao conceito de implicação 

histórico-existencial de Barbier (1985), no qual, nós, enquanto sujeitos sociais, estamos 

conectados com a socialização, a nossa classe social de origem. Enquanto sujeitos 

questionadores estamos sempre numa relação dialética com o objeto questionado através do 

canal essencial da práxis. “A existência, a práxis e o projeto do pesquisador partem da 

história, passam pela história e voltam à história em seu vasto movimento de totalização 

dialética” (BARBIER, 1985, p. 116). 

Refletindo sobre as nossas práticas mais recentes como doutoranda, docente e 

consultora, temos muita clareza de que a conversão do conhecimento tácito em explícito se 

instala em várias fases dos processos de consultoria, de formação e de aprendizagem. 

Pensando na nossa experiência anterior na Petrobras, passamos a refletir sobre como, no 

momento, acontece esse processo no contexto da Companhia. Isso nos motivou a tomar 

algumas decisões sobre o direcionamento do nosso trabalho de investigação. 

As implicações decorrentes da proximidade com o campo da pesquisa (pesquisadora 

como ex-funcionária da Petrobras e pesquisados ex-colegas de trabalho), tomando os vários 
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formatos mencionados, nos sinalizaram para algumas questões de natureza metodológica. 

Nesse sentido, ficamos atentos para o fato de que essas implicações não influenciassem nas 

nossas discussões, privilegiando a explicitação do já sabido, previnindo, assim, as limitações 

que poderiam comprometer o caráter científico e a objetividade de nossas reflexões.  

Por essa razão, procuramos adotar uma postura no sentido de reconhecer a 

impossibilidade de um distanciamento das memórias mental e emocional relacionadas às 

experiências vivenciadas, enquanto profissional nessa Companhia. Partimos da compreensão 

de que é necessário refletir sobre a parcialidade inerente a toda investigação científica, fato 

esse que aponta para a implicação. Assim, aceitamos a dinâmica (entre subjetividades e 

objetividades) que nos movimenta ou nos mobiliza durante esse trajeto de construção 

epistemológica. 

1.2 O modelo de gestão na Sociedade do Conhecimento 

Na medida em que a Sociedade do Conhecimento se desenvolve, requerendo o uso 

cada vez mais intensivo de conhecimentos, emerge no contexto organizacional a GC como 

um processo ativo e sistemático de identificação, criação, renovação e aplicação dos 

conhecimentos considerados como alternativas estratégicas da garantia da sustentabilidade. 

Esse novo modelo de gestão imprime mudanças organizacionais, no intuito de compatibilizar 

a dinâmica interna, mediante a eficiência na relação entre conhecimento e trabalho no sentido 

de atender às exigências do sistema econômico.  

Como estudiosos desse novo modelo de gestão, Davenport, Prusak (1998), Nonaka e 

Takeuchi (1997) consideram que as organizações têm como única vantagem sustentável 

aquilo que elas coletivamente sabem, a eficiência com que elas usam o que sabem e a 

prontidão com que elas adquirem e usam novos conhecimentos. Em decorrência, os grandes 

avanços na tecnologia da informação nas buscas pela competitividade, por si só, não garantem 

o diferencial competitivo. Junto a esses progressos, no entendimento de Davenport, Prusak 

(1998), Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento se evidencia como elemento de destaque 

por ser sustentável, em função de se originar no homem  

O valor que esses autores atribuem à aquisição e ao uso dos saberes coletivamente 

aprendidos e ao conhecimento como elemento sustentável torna-se, no nosso entendimento, 

um fator extremamente influente nas políticas e diretrizes que tratam da formação no contexto 

do trabalho. Nesse âmbito, os resultados organizacionais, ao tornarem-se progressivamente 
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mais intensivos em conhecimento (DRUCKER, 1993), têm a sua centralidade formalmente 

reconhecida e gerenciada através da GC, passando a representar um objeto complexo de 

pesquisas, em áreas de diferentes interesses epistemológicos. 

No entendimento de Sveiby (2001), a GC ressalta duas abordagens e duas 

perspectivas: a primeira relacionada à gestão da informação, integrando o binômio 

conhecimento = objetos. Associadas a essa linha de pensamento, as pesquisas estão 

vinculadas à tecnologia da informação, reengenharia, inteligência artificial, entre outros. A 

segunda abordagem contempla a dimensão relacionada às pessoas, estabelecendo o binômio 

conhecimento = processos. Essa abordagem é centrada nos aspectos relacionados ao 

comportamento humano e às suas habilidades. Sveiby (2001) ressalta também que as 

pesquisas e as práticas vinculadas à GC apresentam dois níveis de perspectivas: um centrado 

na dimensão pessoal e o outro na dimensão organizacional. 

A mobilização dos nossos interesses investigativos está relacionada à segunda 

abordagem mencionada por Sveiby (2001). Enquadramo-nos, portanto, numa linha de 

investigação, centrando as discussões acerca de uma formação sistematizada, integrando os 

aspectos educacionais,  didáticos e pedagógicos como elementos potencializadores de saberes, 

de competências e de habilidades para as práticas dos consultores na conversão do 

conhecimento em torno da resolução conjunta de problemas. Consideramos oportuno ampliar 

as discussões sobre a GC, por ser considerada como um espaço em que se situam as ações 

predominantes e circulares dos consultores internos – formação, conversão do conhecimento e 

aprendizagem e intervenção organizacional.  

Devido à dimensão e à complexidade da GC, compreendendo as abordagens e 

perspectivas mencionadas, esse novo modelo de gestão tem sido apresentado nas referências 

especializadas por meio de uma diversidade de definições, das quais destacamos algumas. 

Numa concepção mais estratégica, Wiig (1993) considera a GC como um modelo de 

gestão cuja finalidade é a construção sistemática, explícita e intencional do conhecimento, 

tendo como perspectiva a sua aplicação para maximizar a eficiência e o retorno sobre os 

ativos de conhecimento da organização. Nessa mesma direção, Teixeira Filho (2000, p. 22) 

defende que a GC corresponde a “uma coleção de processos que governam a criação, 

disseminação e utilização do conhecimento para atingir plenamente os objetivos da 

organização”.  
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Integrando esses conceitos numa perspectiva mais operacional, encontramos em 

Liebowitz (1999) o entendimento da GC como uma função responsável pela conceituação, 

revisão, consolidação, criação, combinação, coordenação e pesquisa do conhecimento no 

âmbito da organização. Nessa mesma linha de entendimento, Davenport e Prusak (1998) 

defendem que a GC compreende a geração, codificação, coordenação e transferência do 

conhecimento no âmbito das organizações.  

Tendo como foco a criação do conhecimento no contexto organizacional, Nonaka e 

Takeuchi (1997) enfatizam em sua definição que a GC é um processo de criação sistemática 

de novos conhecimentos, disseminando-os por toda a organização e incorporando-os 

rapidamente em novas tecnologias e produtos. Os autores enfatizam que o modelo de criação 

do conhecimento por eles desenvolvido tem como pressuposto que o conhecimento humano é 

criado e ampliado através da interação entre o conhecimento tácito e o conhecimento 

explícito, denominando essa interação de conversão do conhecimento. 

Nonaka e Takeuchi (1997) ressaltam que essa conversão é um processo social e não 

individual, afastando-se, portanto, da visão racionalista para a qual a cognição humana é um 

processo dedutivo do indivíduo. Esses autores consideram que é mediante essa conversão 

social que o conhecimento tácito e o conhecimento explícito se expandem em termos 

quantitativo e qualitativo. Tomamos esse entendimento acerca da conversão social do 

conhecimento associado à segunda abordagem de Sveiby (2001) sobre a GC que enfatiza a 

dimensão relacionada às pessoas assentadas no binômio conhecimento = processos como eixo 

central de nosso trabalho.  

Embora as definições apresentadas sobre a GC tenham um direcionamento claro para 

os resultados organizacionais, fica evidente, contudo, que estão presentes em todas as criações 

do conhecimento, consideradas como a base da ação dos atores organizacionais. Devido a 

isso, como acontece em outros tipos de gestão, com a atenção centrada na eficiência do 

trabalho, a GC é uma função exercida sobre o homem, no sentido de criar e mobilizar o seu 

saber de forma articulada às práticas cotidianas em direção aos objetivos organizacionais.  

Dessa forma, a GC é uma função que conduz naturalmente a experiências formativas, 

envolvendo a eficiência na relação que estabelece entre processos e conhecimento. Como um 

elemento integrado nas organizações de natureza econômica, compõe o seu repertório de 

estratégias no sentido de otimizar cada vez mais a produtividade.  
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A atenção sobre a eficiência no trabalho tem a sua origem no período da Sociedade 

Industrial, que durou dois séculos na história (1750-1950). Nessa época, a prioridade da 

gerência, no que se refere ao trabalho, tinha como foco a eficiência entendida como a 

possibilidade de se produzir a maior quantidade possível de bens ou serviços em um menor 

tempo possível. Todavia, no transcorrer de sua história, a Sociedade Industrial experimenta 

vários momentos no que se refere à relação da gerência com o trabalho.  

Após a Segunda Guerra Mundial, o sistema econômico passou a caracterizar-se por 

empresas inseridas em contextos hierarquizados e alta especialização do trabalho, resultando 

em empresas multidivisionais, multidepartamentais, com estruturas hierárquicas que 

contemplavam vários níveis de supervisão, linhas verticais de comando e, em decorrência, 

baixo nível de comunicação horizontal. Contudo, diante das mudanças impostas pelo sistema, 

foi necessária a inserção de um novo modelo organizacional, arquitetado a partir dos anos 

1980, incorporando um maior espírito de cooperação, o que exige uma postura gerencial 

diferenciada.  

O redesenho desse modelo deve-se também ao fato de as organizações passarem a 

ficar assentadas numa estrutura centrada na formação de redes de fornecedores e produtores, 

produtores/usuários/consumidores, e entre empresas competidoras no mercado em torno de 

projetos de desenvolvimento tecnológico. Desse modo, a gerência, situada em um contexto 

que prima cada vez mais pela maximização dos resultados em função da competitividade e da 

posse dos recursos mais avançados disponibilizados pelo avanço tecnológico, observa como 

mais vantajoso para a realidade empresarial destinar a execução do trabalho físico para as 

máquinas.  

Nesse contexto, em muitas organizações, fica para o homem a responsabilidade pelo 

trabalho mental, cujos elementos são a criatividade e a inovação, visto que os valores 

inerentes ao homem são considerados como sendo essenciais para a sustentabilidade desse 

modelo na sociedade contemporânea. Assim sendo, essa era pós-industrial depende cada vez 

mais da organização em torno de várias formas de conhecimento, cujo processo toma o 

formato de uma atividade econômica essencial (MAGALHÃES, 2004).  

Na década de 1980, devido à intensificação da competitividade decorrente das fortes 

pressões do mercado e da estagnação econômica, as empresas começaram a adotar novas 

medidas, com o intuito de ajustar as suas estruturas e estratégias à nova realidade. Na verdade, 

as medidas começaram a surtir efeitos positivos, levando em consideração o intenso consumo 
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e a elaboração de informações, no ambiente empresarial, como uma questão de peso para os 

resultados organizacionais. 

Drucker (1993) recomenda que se deva aceitar o conceito de uma nova espécie de 

empresas que se caracterizem por forte agregação de valor na produção de bens ou serviços, 

decorrentes de intenso consumo de informação. Nesse contexto, há uma apropriação 

progressiva do conhecimento pelos trabalhadores que compõem a força de trabalho 

influenciado nas relações quanto aos métodos de comandos de controle. 

As mudanças estruturais calcadas no conhecimento passam a revolucionar, a partir da 

década de 1980, as relações no mundo dos negócios no sentido de possibilitar a migração de 

uma economia “estável” e controlável, para outra que tem como realidade uma reestruturação 

de mercado e como valor a tecnologia da informação, a informação, o conhecimento, 

requerendo por isso intensas mudanças que passam necessariamente por relações diversas 

entre pessoas e processos. 

Integramos a nossa investigação no contexto do momento, em que as organizações 

despertam para o real valor do conhecimento como elemento decisivo para garantir a 

competitividade. Situamos assim nossos interesses no binômio conhecimento = processos 

designado por Sveiby (2001), já mencionado, que enfatiza a dimensão presente na relação 

entre as pessoas e os processos na construção do conhecimento. 

 Entendemos que, ao ampliar as discussões sobre as intereções sociais na GC em torno 

desse binômio, estaremos sinalizando alguns elementos que possam ser integrados a uma 

nova abordagem formativa para esses consultores e para os seus colaboradores no sentido de 

potencializar a articulação entre os saberes teóricos e os saberes práticos, colaborando para 

conversão e reconversão do conhecimento. 

O direcionamento do trabalho no contexto de muitas empresas, conforme citado, e 

como é da expectativa da gerência, beneficia os resultados organizacionais, tornando-se a 

crença principal que sustenta a concepção do conceito denominado de Sociedade do 

Conhecimento (DRUCKER, 1993; TOFFLER, 1980). Em decorrência disso, muitas 

organizações passam a incorporar a GC à sua estrutura, que tem sido considerada por 

estudiosos no campo da gestão empresarial como uma nova e importante abordagem para 

resolver os problemas da competitividade e da inovação com que se defrontam as 

organizações nesse novo modelo de sociedade (DAVENPORT; PRUSAK, 1998; NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997).  
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Observamos em nossos estudos alguns dissensos sobre a percepção dessa nova forma 

de Sociedade. Reportamo-nos a Schultz (1973), discípulo de Adam Smith e fundador da 

Teoria do Capital Humano, cuja síntese é de que o progresso de uma nação depende do 

investimento destinado às pessoas. Nessa mesma linha de pensamento, encontramos em 

Harvey (1993) a defesa da ideia de que, nesse novo modelo de organização social, o 

conhecimento torna-se de maior valor do que qualquer outro bem, na medida em que o capital 

físico dá hoje lugar ao capital humano.  

Contrapondo as ideias de Schultz (1973) e Harvey (1993), Frigotto (1993) considera 

que a Teoria do Capital Humano mostra-se fecunda enquanto uma ideologia, tanto no sentido 

de falseamento da realidade quanto no de organização de uma consciência alienada. Essa sua 

forma de perceber o indivíduo como dono de conhecimento é, na verdade, no sentido de 

exercer uma relação na perspectiva de conseguir dele mais-valia para aumentar os resultados 

da empresa. 

 O conhecimento como sendo o maior valor é um argumento usado, também, segundo 

Frigoto (1993), como premissa para sustentar a defesa do preparo constante através de uma 

formação centrada no domínio de ferramentas pré-moldadas, para atender demandas 

específicas do trabalho, cujo saber logo é superado. Trata-se, portanto, de experiências 

instrumentais e acríticas, com ênfase no adestramento, cujo “conhecimento” resultante orienta 

a formação do conceito de Sociedade do Conhecimento. 

Nesse novo modelo de sociedade, o modo de produção com suas premissas de máximo 

benefício, investimento e competitividade não muda. As alterações ocorrem no processo de 

produção (FLECHA; TORTAJADA, 2000). Nesse processo, os saberes, as competências e as 

habilidades continuam sendo deliberadamente constituídos mediante orientações formais no 

sentido de atender às demandas organizacionais na geração e apropriação do conhecimento 

para garantir a competitividade. 

Outro dissenso que encontramos na literatura explica que a GC nas organizações 

considera como elementos mais importantes na sua função a compreensão das características 

e demandas do ambiente competitivo e, também, o entendimento das necessidades de 

formação individuais e coletivas de seus colaboradores, associados à construção do 

conhecimento. Assim, são adotados estilos, estruturas e processos gerenciais desencadeadores 

de resultados favoráveis tanto no nível organizacional como no nível individual (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997; STEWART, 1998).  
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Esses supostos resultados favoráveis, tanto aos interesses organizacionais quanto aos 

individuais, integram os nossos questionamentos quanto ao direcionamento das medidas 

formativas por parte das empresas na Sociedade do Conhecimento. As expectativas das 

pessoas no que se refere aos vários aspectos humanos na sua relação com o trabalho estão 

bem além daquilo que é ofertado formalmente pelas empresas.  

Numa abordagem mais ampliada acerca das finalidades da vida humana, Ramos 

(1981) considera que são poucas aquelas que essencialmente pertencem à esfera das 

organizações econômicas formais. Nesse sentido, os componentes operacionais e mecânicos, 

estão longe de atender às expectativas de todo o espectro da conduta humana.  

O fenômeno amplamente discutido pelas diferentes correntes teóricas da 

administração – como conciliar os interesses individuais e os organizacionais – encontra em 

Ramos (1981) uma posição clara quanto à impossibilidade dessa conciliação. Esse autor parte 

do entendimento de que há dois lados distanciados nessa relação: um representado por uma 

série de ações simbólicas e condicionadas, sobretudo, pela experiência do significado. Já o 

outro compreende as atividades de natureza econômica, que são condicionadas pelo 

imperativo da sobrevivência e da maximização dos recursos. Por conta dessa distinção, esses 

dois lados têm critérios e condutas diferentes e não devem ser confundidos.  

No entendimento de Ramos (1981), a avaliação de uma atividade de natureza 

econômica é centrada nas vantagens práticas a que conduz, estando, dessa forma, engrenado 

para a consecução de tais vantagens, e não para o conhecimento da verdade. Para esse autor, 

as atividades de natureza econômica mostram-se compensadoras mediante os seus resultados 

extrínsecos, já a interação simbólica é por natureza intrinsecamente compensadora.  

Compreendemos que, o modelo de gestão da Sociedade do Conhecimento é fiel aos 

interesses do sistema econômico, mesmo tendo como elemento central o conhecimento, cujo 

processo em torno dele requer uma dinâmica diferenciada especialmente quanto às interações 

sociais que possibilitam a geração e a apropriação desse elemento no processo produtivo. 

Com o olhar para o lado das atividades de natureza econômica no novo modelo de 

organização social, Frigotto (1993) considera que o conhecimento é representado pelo 

domínio do processo de produção e manufatura de bens e serviços, determinante para o 

desenvolvimento econômico e social. E, sendo parte desse novo modelo de sociedade, 

pressupõe-se como imperativo o acesso e domínio aos meios de informação, o que influencia 
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o aumento da exclusão daqueles que não têm acesso aos recursos que facilitam o acesso à 

informação.  

A educação, como elemento central nessa problemática, integra as discussões de 

Flecha e Tortajada (2000) nesse modelo de organização social. Assim, por exemplo, esses 

autores indagam se a sociedade através da educação pretende superar as desigualdades que 

conduz ao reconhecimento de determinadas habilidades, como também a desatenção à 

exclusão de pessoas distanciadas do acesso ao processamento das informações. Por conta 

disso, Flecha e Tortajada (2000) consideram que é preciso se pensar sobre a natureza de 

habilidades que estão sendo potencializadas nos contextos formativos e ao mesmo se isso 

facilita o entendimento da realidade a partir de uma perspectiva transformadora.  

Diante desse debate teórico em torno do conhecimento, da educação, da formação e da 

GC, destacamos um ponto no qual há uma aproximação entre alguns autores acerca da sua 

importância e, ao mesmo tempo, dos desafios para torná-lo possível. Trata-se da mobilização 

do conhecimento como elemento essencial para a sustentabilidade das organizações. Nessa 

perspectiva, ressaltamos “a conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito” 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1997), cujo processo compreende um conjunto sofisticado de 

habilidades que se localizam num espaço epistêmico de formação centrados nas interações 

sociais, dentro de um contexto no qual a disponibilidade para ensinar e aprender se projeta 

como elemento influenciador nos processos que primam pela construção coletiva do 

conhecimento.  

Em suma, a nossa reflexão sobre essas questões constitui-se como a problemática que 

nos mobiliza para essa investigação, pois há uma especificidade de formação nas práticas do 

trabalho em função da demanda crescente de geração e apropriação do conhecimento. 

Pensamos, por exemplo, como os programas de formação no contexto do trabalho atuam no 

sentido de gerir a explosão de saberes, habilidades, competências e conhecimento que vêm de 

várias direções em diversos momentos do cotidiano. 

O processo de ensinar e de aprender, na conversão do conhecimento em torno da 

resolução conjunta de problemas, associa-se à avaliação informal, exercendo um papel 

específico em relação ao conjunto de componentes que integram o desempenho na resolução 

de problemas de aprendizagem que decorrem desse processo. Consideramos, assim, que a 

natureza das atividades desenvolvidas na relação entre os consultores e os seus colaboradores 

oportuniza o desenvolvimento de uma avaliação de caráter natural, continuado e formativo em 
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observância à diversidade de aspectos que se entremesclam nos seus comportamentos e nas 

condutas dos seus colaboradores, nos processos de aprendizagem e nas práticas desenvolvidas 

na resolução de problemas (SACRISTÁN; GÓMEZ, 1998). 

Para lidar com esses novos formatos de atividades contidos na Sociedade do 

Conhecimento, Zarifian (2001) considera que se instala uma dupla lógica da competência: a 

ampliação da competência individual, de um lado, ao mesmo tempo em que complementa a 

competência do outro. Esse processo de ampliação e integração de competências de forma 

sistematizada possibilita várias dimensões de aprendizagem em torno da conversão do 

conhecimento, integrando-se, assim, na GC. 

Parece-nos que, alicerçada pelas teorias da aprendizagem organizacional, a GC tem 

como uma das suas funções principais a mobilização do conhecimento como um dos recursos 

intangíveis no sentido de constituir a base da estratégia competitiva. Contudo, pressupomos 

que os modelos de formação no contexto do trabalho estão distanciados das demandas 

instaladas nessa realidade, especialmente no que se refere aos profissionais com funções 

estratégicas de gestão e de assessoramento – executivos, líderes, assessores e consultores –, 

no sentido de desenvolver posturas reflexivas, estimuladoras, orientadoras, abertas e 

colaborativas para a mobilização do conhecimento.  

Pensamos, então, que o desenvolvimento dessa postura implica, entre outros fatores, 

uma formação sistematizada que contempla as várias possibilidades de ensinar e de aprender, 

no sentido de viabilizar a construção conjunta do conhecimento. Isso se constituiria, ao 

mesmo tempo, em um sustentáculo à competitividade organizacional e às oportunidades de 

formação para os sujeitos colaboradores nesse processo. 

Abordaremos no próximo capítulo alguns elementos relacionados à história da 

Petrobras, destacando aqueles, em um nível estratégico, mais diretamente relacionados à 

estrutura organizacional, ao plano estratégico, às políticas e às diretrizes na área de Recursos 

Humanos. As discussões acerca da GC na Petrobras, a sua concepção sobre o capital 

intelectual e o posicionamento sobre a consultoria interna na Companhia também serão 

discutidas.  

Contudo, é necessário explicitar ao leitor que buscamos desenvolver o trabalho na 

relação mais estreita possível entre as teorias e o campo da pesquisa e achamos por bem 

apresentar, com maior detalhamento, sua organização ao final desta introdução, ou seja, no 
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Capítulo 3,2 uma vez que a definição das partes, a partir da segunda, conforme identificadas a 

seguir, e subpartes são decorrentes dessa decisão.  

Segunda parte – Formar e forma-se: para além de uma relação centrada na 

dimensão técnica: 

Capítulo 4 – As práticas formativas na conversão do conhecimento 

Capítulo 5 – As dimensões formativas na conversão do conhecimento 

Terceira parte: A Aprendizagem: entre a “relação com saber” e a “relação de 

saber”:  

Capítulo 6 – Aprendizagem na prática da consultoria: possibilidades e limitações  

Capítulo 7 – “Relação com o saber” e “relação de saber” nas práticas da consultoria 

Quarta parte: O carácter nuclear e circular da consultoria interna: 

Capítulo 8 – A consultoria interna: uma função nuclear com um duplo 

direcionamento. 

  

  

 

 

                                                 
2 Ver Capítulo 3, p. 68 a 74. 



31 

 

CCAAPPÍÍ TTUULL OO  22  

CCOONNTTEEXXTTOO  DDAA  PPEESSQQUUII SSAA  

2.1 A gestão do conhecimento na Petrobras 

Neste capítulo, temos como objetivo demonstrar os princípios norteadores da GC na 

Companhia e a criação da carreira em Y como estratégia corporativa destinada à retenção do 

conhecimento, sendo os especialistas nela integrados por meio do enquadramento nas funções 

de consultor interno: senior, de negócios e técnico. Assim, evidenciamos algumas 

características do cenário em que essa investigação está situada, ressaltando alguns elementos 

vinculados ao último modelo organizacional da Petrobras.  

Integrada na área de negócio Exploração e Produção (E&P), a Petrobras apresenta em 

sua estrutura a UN-RNCE. Nessa unidade, é declarado que o funcionamento da área de 

Recursos Humanos é orientado pelas políticas e diretrizes centrais que explica sua meta de 

autossuficiência sustentável para o Brasil. 

A ênfase da Companhia quanto à dimensão técnica na formação, em detrimento aos 

aspectos relacionais, comunicacionais, estratégicos e táticos, conforme as discussões do 

decorrer do texto, constituíram-se como motivos para situar esta investigação em um 

programa de formação doutoral na área de Educação. Por essa razão, ao centramos nossos 

interesses investigativos na conversão do conhecimento tácito em explícito em torno da 

resolução conjunta de problemas, decidimos ampliar as discussões acerca das lacunas 

evidenciadas quanto aos aspectos educacionais e formativos que possam contribuir para o 

desenvolvimento dos saberes, das competências e das habilidades nos vários modos de 

conversão do conhecimento. 

Na missão enunciada, explicitada no plano estratégico 2020, a especifica como visão 

corporativa: 

Seremos uma das cinco maiores empresas integradas de energia do mundo e a 
preferida pelos nossos públicos de interesse, [tendo como missão] atuar de forma 
segura e rentável, com responsabilidade social e ambiental, nos mercados nacional e 
internacional, fornecendo produtos e serviços adequados às necessidades dos 
clientes e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e dos países onde atua 
(PETROBRAS, 2008f). 
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É a partir da missão declarada de atuar com responsabilidade social que no ano de 

2000, após um processo de reestruturação, a Petrobras anuncia sua atuação, tendo como base 

uma estrutura composta por quatro grandes áreas de negócio: E&P, Abastecimento, Gás e 

Energia, Área Internacional e mais duas área de apoio – Financeira e Serviços – e ainda, pelas 

Unidades Corporativas ligadas diretamente ao presidente da Empresa. 

Seu novo modelo organizacional passa então a ser arquitetado conforme a Figura 1 na 

sequência do texto. 

 

Figura 1 – Organograma da Petrobras  
Fonte: PETROBRAS, 2008c. 

Os interlocutores dessa investigação estão situados em diversas áreas da Unidade de 

Negócio onde trabalham, em função da especialidade de cada um. Embora estejam lotados 

nas gerências que fisicamente se localizam na sede da Unidade, esses profissionais têm uma 

forte atuação em toda Unidade, particularmente, nos Ativos de Produção Mossoró, Alto do 

Rodrigues e RNCE Mar, onde operam os campos de produção da Companhia.  
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Figura 2 – Organograma UN-RNCE 
Fonte: PETROBRAS, 2008b. 

As mudanças propostas pela Petrobras, além de visarem contribuir para melhoria dos 

aspectos operacionais e dos seus resultados, procuram ampliar as condições para que os 

empregados desenvolvam seu potencial e se beneficem do valor agregado ao negócio. Os 

funcionários deverão ter possibilidades de formação em várias áreas do conhecimento, 

estando parte delas situada na prática dos consultores internos. 

Entendemos esse processo de reestruturação como uma decisão corporativa de 

mudança, associada à proposta da abordagem de configuração organizacional de Mintzberg 

(2001). Para o autor, essa abordagem ocorre em função da consistência entre parâmetros de 

design – que orientam a divisão do trabalho e a coordenação entre as diversas atividades – e 

fatores situacionais, ou contingências, que, juntos, determinam a estrutura organizacional 

adotada por uma entidade.  

Ora, de acordo com essa abordagem da configuração de Mintzberg (2001), a tendência 

para que uma organização se torne eficaz ocorre quando sua estrutura organizacional é 

determinada pela consistência entre parâmetros de design. O sentido disso para o autor 

corresponde a “[...] alavancas que podem ser acionadas e [a] os botões que podem ser girados 

para afetar a divisão do trabalho e a coordenação das tarefas na organização” (MINTZBERG, 
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2003, p. 33), bem como aos fatores situacionais. Mintzberg (2001) defende que a falta de 

consistência entre as referidas características conduz a um funcionamento não adequado da 

organização, em decorrência de não existir uma harmonia natural. 

A quebra do monopólio em 1997, a intensificação da competitividade nessa última 

década, as novas descobertas de campos para exploração, o avanço da tecnologia e a atenção 

ao conhecimento como valor organizacional apresentam-se como fortes elementos 

influenciadores da reorganização estrutural, da divisão do trabalho, da coordenação das 

tarefas e, ainda, do gerenciamento do conhecimento. 

Atenta a todos esses fatores e, particularmente, à quebra desse monopólio, a 

Companhia adota medidas no sentido de prevenir a perda de talento para outras empresas do 

mercado, criando a carreira em Y e nela instituindo a função de consultoria interna, devido ao 

novo sentido atribuído ao conhecimento como capital intelectual e como diferencial 

competitivo. 

Refletindo sobre a posição adotada pela Companhia, quanto à retenção do 

conhecimento, indagamos: até que ponto os seus programas de formação estão sendo 

reformulados no sentido de dar a cobertura necessária às ações educacionais relacionadas à 

retenção e a conversão do conhecimento?  

A Petrobras declara como desafio de gestão, em seu Plano Estratégico 2020, ser 

referência internacional no segmento de energia e em gestão de pessoas. Tendo seus 

empregados como seu maior valor, conta com uma força de trabalho3 equivalente a 50.180 

empregados diretos (janeiro de 2008) e que está integrada nos quatro blocos de capitais do 

conhecimento4: humano, organizacional, de domínio tecnológico e de relacionamento. 

                                                 
3 Conforme pode ser evidenciado na Figura 3, p. 35. 
4 Conforme pode ser evidenciado na Figura 4, p. 40. 



35 

 

Figura 3 – Efetivo da Petrobras 
Fonte: PETROBRAS, 2008d.  

Com um contingente elevado e crescente nos últimos seis anos, conforme pode ser 

evidenciado na Figura 3, a Companhia, em um movimento constante de perseguir os seus 

objetivos estratégicos, tem sido considerada como umas das empresas que mais investe em 

formação no mundo. Por essa razão, e especialmente no intuito de atender às demandas 

formativas oriundas do capital humano representado pelo quantitativo de pessoas e distribuída 

em sua estrutura organizacional em vários países, ela tem como um forte elemento a 

Universidade Petrobras (UP)5. Essa universidade é responsável pela formação do seu 

contingente para atender aos seus diversos segmentos de produtos. 

Desenvolvendo seus programas de formação associados às várias universidades do 

país e sendo acompanhados por intermédio da UP, a Petrobras incentiva os seus empregados à 

prática da formação contínua, financiando total ou parcialmente os estudos no nível técnico, 

superior e pós-graduação6.  

Essas políticas e diretrizes são claras quanto à ênfase na formação associada aos 

interesses organizacionais e norteiam as práticas de recursos humanos, sendo integradas a elas 

                                                 
5 Para atender à demanda de formação das diversas unidades da Companhia, a UP funciona com cinco escolas e compreende 
um conjunto de relações sistêmicas em rede, envolvendo outros órgãos internos e instituições educacionais nacionais e 
internacionais (PETROBRAS, 2008e). Para compor as suas atividades, tem um corpo docente representado por cinquenta e 
seis professores permanentes (treze doutores, vinte e seis mestres e quinze especialistas). Integram, também, esse corpo, 
quinhentos professores internos convidados e mais trezentos professores externos, que atendem às seguintes modalidades de 
atendimento (PETROBRAS 2008e): Programa de mestrado e doutorado integrado em várias universidades; Programas de 
Formação para os profissionais de nível superior com duração de 03 a 13 meses, dependendo da carreira. 
6 Especialização, Master in Business Administration (MBA), mestrado ou doutorado, no Brasil ou no exterior. 
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as de natureza formativa no contexto da Companhia. Contudo, percebemos que essas práticas 

e diretrizes estão alinhadas a Teoria do Capital Humano (SCHULTZ, 1973), cuja concepção é 

a de que o progresso de uma nação depende do investimento atribuído às pessoas.  

As práticas dos consultores, assim como as de outros profissionais desenvolvidas 

nesse sentido, envolvem a comunicação entre pessoas nos processos de ensinar e de aprender. 

Contudo, devido ao forte alinhamento dessas práticas às características das organizações 

econômicas, o objetivo é mobilizar informações que só são compreensíveis sob premissas 

decisórias predefinidas para atender aos intereses organizacionais. Sendo assim, essas ações 

ocorrem independentemente daquilo que representam para as pessoas. Não tencionam, 

portanto, a exposição autogratificante, pessoal e subjetiva envolvidas no processo de 

formação (RAMOS, 1981).  

Coerente com uma das funções da GC na criação e mobilização de saberes em direção 

aos objetivos organizacionais, a Companhia, ao adotar um novo modelo de educação 

corporativa, baseado no que preconiza as políticas e diretrizes no formato em que foram 

mencionadas, deixa lacunas quanto aos aspectos substantivos da formação. Isso pode implicar 

a redução das contribuições do conhecimento para os seus resultados. 

Dessa forma, percebemos que, mesmo diante dos discursos institucionais acerca do 

valor atribuído ao conhecimento, é limitada a contemplação dos elementos humanos no 

processo de educação formal da Companhia, a saber: interações sociais, valores, crenças, 

significados, experiências, entre outros. 

A formação no contexto da Petrobras é norteada pela forma como o trabalho é 

definido no planejamento formal que, estando submetido a um processo de eficiência 

operacional para garantia da competitividade, constituiu o ponto de referência para a 

identificação prévia das carências de formação dos destinatários. Assim, a comunicação 

substantiva entendida como aquela relacionada ao compartilhamento autogratificante, 

resultante do desvendamento das subjetividades das pessoas envolvidas com as práticas 

formativas, não se torna evidente nos programas de formação, mesmo constituindo-se como 

elemento importante no processo de educação empresarial, devido a associar-se aos aspectos 

humanos mencionados (RAMOS, 1981). 

A Petrobras declara que tem como papel, por meio da UP, contextualizar a relação das 

ciências naturais com as ciências sociais e humanas dentro da cultura Petrobras; atuar no 

sentido de desenvolver a consciência crítica e democratizar o acesso ao conhecimento dos 
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seus diversos públicos de interesse e criar as condições organizacionais para viabilizar o 

desenvolvimento das pessoas como diferencial da Empresa (PETROBRAS, 2008e). 

 Ao observarmos o posicionamento da Petrobras como instituição educacional, que, 

concomitantemente, assume o conhecimento como valor organizacional, pressupomos que o 

dimensionamento das suas práticas formativas para atender a esse papel, apresenta-se 

distanciado da dinâmica que compreende as suas ações educacionais decorrentes das 

demandas provenientes dessa concepção do conhecimento. 

No entendimento de Flecha e Tortajada (2000), a educação na sociedade da 

informação deve se basear na utilização de habilidades comunicativas, permitindo as pessoas 

a participarem mais ativamente, de forma crítica e reflexiva, no espaço social em que estão 

inseridas. Partindo do entendimento desses autores, pressupomos que a formação na 

Companhia, sendo predominantemente norteada pelo paradigma da racionalidade técnica, 

distancia-se das demandas instauradas na dinâmica que integra as interações sociais: valores, 

crenças, significados, experiências, entre outros; contribuindo para o reducionismo do 

processo educacional.  

A concepção de racionalidade técnica integra a lógica racional orientada pelos 

procedimentos técnicos. Nessa lógica, a técnica apresenta-se no sentido de responder às 

necessidades e demandas de um grupo ou de segmentos de uma estrutura social. Encravadas 

nessa concepção, apresentam-se as noções de invenção, inovação e progresso técnico próprias 

de cada cultura, no caso, a capitalista. No plano da prática, a racionalidade conduz a 

investigação constante dos meios mais objetivamente eficazes com vistas a atender fins 

previamente planejados.  

Habermas (1968), na intenção de precisar a influência do progresso técnico e 

científico no quadro institucional, propõe categorias de análise, tencionando determinar o 

significado da racionalidade técnica e científica. A ciência, a técnica, a razão instrumental, a 

burocratização e o trabalho organizado de forma racional são exemplos de uma tentativa de 

colonização e “tecnicização” do mundo vivido, uma tentativa de adaptá-lo ao mundo 

sistêmico. Os efeitos sobre a sociedade e o homem não podem ser desprezados. É nessa 

compreensão que ele se refere a uma racionalização comunicativa que pode reestabelecer a 

harmonia do homem consigo e com o mundo. 

A defesa da ideia de que é possível aos profissionais solucionarem problemas, 

mediante a seleção dos meios técnicos que dominam, deixando de fora, entre outros 
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elementos, aqueles que são componentes das interações sociais é contra-argumentada por 

Schön (2000). Para ele, esse modelo revela-se incapaz de apresentar soluções para os 

contextos caracterizados pela imprevisibilidade e incertezas, para as situações que estão fora 

das orientações ditadas pela aplicação de regras pré-estabelecidas e associadas aos resultados 

já previstos. Ou seja, aquelas situações em que regras técnicas e cálculos não dão conta de 

entender e atender. 

Comentando acerca da formação dos profissionais de ensino, situados nesse tipo de 

contexto, Gómez (1995) recomenda que essa formação não pode mais ser concebida por meio 

do paradigma da “racionalidade técnica”. Isso porque, a formação orientada por esse 

paradigma conduz o profissional do ensino ao despreparo para compreender a realidade do 

ambiente de aprendizagem da qual fará parte, devido a apresentar-se muito distinta das teorias 

repassadas, as quais visavam fornecer subsídios previamente elaborados para a solução de 

possíveis problemas.  

O peso atribuído ao conhecimento é evidenciado, entre outras ações tomadas pela 

Petrobras, pela decisão estratégica de inserir em sua estrutura a gerência para a GC conforme 

abordaremos no tópico a seguir. Contudo, pressupomos que, devido ao foco da Companhia 

está nos recursos instrumentais e tecnológicos, as questões relacionadas, particularmente às 

interações sociais na conversão do conhecimento tácito em explícito, ficam à margem da 

atenção dos consultores internos como mediadores dessa conversão, devido, especialmente, à 

falta de uma formação que possibilite uma atuação nesse sentido.  

A gerência de GC na Petrobras foi criada em janeiro de 2003, alocada na Unidade de 

Desenvolvimento de Sistemas de Gestão (DSG/GC), que tem uma função centrada nos ativos 

do conhecimento, atuando no sentido de integrar a GC nos Recursos Humanos, na Tecnologia 

da Informação, na Segurança da Informação e em outras atividades ligadas à gestão 

(PETROBRAS, 2005a). 

Identificamos que os elementos organizativos à GC na Petrobras são classificados 

como um conjunto de ativos intangíveis e geradores de diferencial competitivo, os quais 

agregam valor à Companhia e correspondem a quatro blocos de capitais do conhecimento: 

humano, organizacional, de domínio tecnológico e de relacionamento. A relevância da GC 

está destacada no Plano Estratégico 2003-2007 (PETROBRAS, 2005b), que define duas 

políticas de atuação corporativas voltadas para essa disciplina:  

(a) adquirir e compartilhar experiências mediante a gestão do conhecimento, buscando 
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fortalecer os diferenciais competitivos da Petrobras;  

(b) fortalecer as competências tecnológicas, operacionais e gerenciais da Petrobras 

para criação e sustentação de vantagens competitivas. 

Há uma relação entre a gestão dos ativos intangíveis e a GC. Os ativos intangíveis são 

identificados por meio dos objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico que 

indicam quais deles deverão ser protegidos, mantidos, desenvolvidos, criados e incorporados 

ao conhecimento organizacional. Esse tipo de posicionamento da Companhia em relação aos 

ativos intangíveis mostra o foco de atuação por meio da GC nos aspectos instrumentais 

relacionados ao conhecimento, sinalizando para um distanciamento com a dimensão 

epistemológica dos sistemas sociais que estão presentes nos processos de conversão do 

conhecimento. 

2.2 Implicações à conversão do conhecimento na Petrobras 

A Petrobras possui um conceito sobre GC, entendendo que esse modelo de gestão 

deve ser considerado como um processo sistemático, direcionado ao desenvolvimento, 

criação, organização, compartilhamento e proteção dos ativos intangíveis, no sentido de 

possibilitar a sua reutilização de forma segura, em todas as áreas da Companhia, 

possibilitando a sustentabilidade dos processos empresariais (PETROBRAS, 2005b). Essa 

concepção atribuída pela Petrobras à GC deixa de evidenciar os sistemas sociais que abriga a 

dimensão relacionada às pessoas, cuja prática centra-se no binômio conhecimento = processo.  

Assim, por exemplo, fica ausente no discurso institucional que a GC tem como um de 

seus papéis girar em torno de um conjunto de sistemas cognitivos abrigados em seus 

membros, que assimilam e interiorizam tais sistemas tornando-se saberes pensadores 

inconscientes (RAMOS, 1981). Nesse sentido, a Companhia deixa de evidenciar o papel 

educacional e formativo da GC como mediador na relação conhecimento = processo, 

deslocando o pensamento organizacional para uma dimensão consciente e sistemática. 

A Gestão do Conhecimento da Petrobras é orientada pelo conceito de capital 

intelectual, o qual corresponde ao conjunto de ativos intangíveis representados pelo acervo de 

conhecimento e geradores do diferencial competitivo que agregam valor à organização. O 

capital intelectual pode abranger: ativos de mercado, de humanos, de propriedade intelectual e 

de infraestrutura, entre outros.  
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Evidenciamos na Figura 4 a classificação dos diversos tipos de capital que compõem o 

seu capital intelectual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 – Dimensões do capital intelectual  
Fonte: PETROBRAS, 2004b.  
 
 

O capital humano é considerado pela Petrobras como o elemento central que 

possibilita a sinergia entre os demais capitais. Portanto, as atividades para a identificação, 

desenvolvimento e proteção do conhecimento devem estar alinhadas às estratégias 

empresariais da Companhia, assim como as atividades relacionadas aos demais capitais do 

conhecimento. Conforme demonstrado na Figura 4, o capital intelectual da Companhia 

encontra-se posicionado em várias dimensões, cujo gerenciamento compreende sete etapas: 

identificação, criação, aquisição, compartilhamento, preservação, reconhecimento e 

incentivos e medição. 

Parece-nos, assim, que a ênfase atribuída ao capital humano decorre do papel que só 

por ele pode ser desempenhado na articulação junto a outros tipos de capitais, em direção aos 

objetivos organizacionais. Trata-se, portanto, de uma valoração atribuída a uma conduta 

condicionada por imperativos de resultados na garantia da competitividade. 

O capital de relacionamento constitui-se como decorrente dos relacionamentos da 

Companhia com as partes interessadas (stakeholders), tais como mercado, clientes, 

fornecedores, parceiros, acionistas, canais de distribuição, franquias e comunidades locais, 

assim como a imagem externa da Companhia representada por suas marcas, patrocínios e 

ações de responsabilidade social. 

O capital de domínio tecnológico corresponde ao capital formado pelo conjunto de 

tecnologias desenvolvidas, absorvidas e adquiridas, as quais a Petrobras domina e aplica nos 
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seus processos-chave e na elaboração de soluções tecnológicas, mantendo-as devidamente 

protegidas sempre que for necessário. O capital humano é representado pelos empregados que 

apresentam alto desempenho no conhecimento, nas experiências e nas habilidades que estão 

vinculados aos processos-chave para os negócios da Companhia.  

Esse recurso atua efetivamente na identificação, desenvolvimento, proteção e 

utilização dos capitais tecnológico, organizacional e de relacionamento. Entendemos que essa 

atuação do capital humano em torno dos outros capitais é viabilizada mediante o 

desenvolvimento de saberes, de competências e de habilidades para além da dimensão técnica 

que tem se apresentado como o foco de atenção na formação.  

O capital organizacional compreende, principalmente, os processos-chave internos, os 

quais a Petrobras domina e aplica para o desenvolvimento de seus projetos, produtos e 

serviços. Um processo-chave interno é formado por um conjunto de atividades que 

direcionam e estruturam um aspecto chave do negócio com impactos significativos nos 

negócios da Companhia. Também são considerados como capital organizacional os modelos 

de gestão e administração que formam a cultura organizacional da Petrobras, assim como os 

sistemas informatizados ou não. 

Embora não seja evidenciado no modelo de GC da Petrobras, associamos o conceito 

de capital social aos blocos de capitais do conhecimento, integrando no capital humano, ao 

considerarmos como potencializador e simultaneamente resultante das interações que se 

estabelecem no contexto do trabalho. Esse conceito, originário da sociologia, é entendido por 

Bourdieu (1980) como um conjunto de recursos reais ou potenciais decorrentes do fato de 

referir-se às redes de relações de conhecimento e reconhecimento mútuos. Bourdieu (1980) 

considera que o capital e suas diversas declarações podem ser projetados em diferentes 

aspectos da sociedade capitalista e em outros modos de produção, desde que sejam 

considerados social e historicamente limitados às circunstâncias que os produzem. 

O conceito de capital social associa-se ao de habitus de Bourdieu (2001), entendido 

como um dispositivo de ação entre o mundo social e o interior individual. Constitui-se como 

uma noção mediadora que ajuda a captar a “interiorização da exterioridade e a exteriorização 

da interioridade”. Auxilia na compreensão de como a sociedade se torna depositada nas 

pessoas sob a forma de disposições duráveis e propensões estruturadas para pensar, sentir e 

agir de modos determinados, guiando-as em suas respostas criativas aos constrangimentos e 

solicitações do seu meio social existente.  
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As trocas que se estabelecem entre as organizações como sistemas abertos e a 

Sociedade do Conhecimento criam uma circularidade, tornando o que está fora das 

organizações algo interno, ao mesmo tempo em que transporta o que está dentro delas para o 

contexto externo. Entendemos, assim, que a Petrobras situada nesse modelo de Sociedade e 

orientada por essa dinâmica instituiu o modelo de GC adotado pelo DSG, contemplando os 

vários blocos de capitais mencionados. Dessa forma é que tal medida foi definida na Agenda 

de Mudanças 2001 da Petrobras, conforme Balceiro (2004), e refinada, ao longo do tempo, 

para representar a relação entre a gestão dos ativos intangíveis e a GC. Após a definição dos 

ativos intangíveis estratégicos para a Companhia, o gestor deve pôr a GC em prática, traçando 

planos táticos e operacionais para cada iniciativa. Na Figura 5, apresentamos as etapas do 

processo da GC da Petrobras. 

 

 

 

  

Figura 5 – Etapas de GC da Petrobras  
Fonte: Construída por João Maria da Rocha com base em Petrobras (2004a-b), Petrobras (2005a-b) e Nonaka e 
Takeuchi (1997). 
 

A garantia da dinâmica entre os vários blocos de capital, bem como a viabilização das 

etapas de gerenciamento de conhecimento, particularmente, a identificação, criação, aquisição 

e o compartilhamento, são viabilizadas mediante a mobilização do capital social presente nas 

interações que se estabelecem nos elementos que constituem o capital humano. Contudo, na 

concepção do capital intelectual apresentado pela Petrobras, o capital social não é 

evidenciado, mesmo constituindo-se, no nosso entendimento, como elemento central na 

mobilização dos outros blocos de capital. Isso nos traz indícios de reflexos desfavoráveis, por 

exemplo, na concepção dos programas educacionais para atender às demandas formativas na 

conversão do conhecimento. 
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Integrada nessa realidade, especialmente no que concerne às demandas formativas 

oriundas do capital humano e do social, a Companhia tem como forte elemento na sua 

estrutura a participação dos profissionais que atuam em diversos níveis organizacionais. Entre 

eles, escolhidos como integrantes dos nossos estudos, enfatizamos, como já ressaltado, a 

participação dos consultores internos, devido ao importante papel que desempenham na 

conversão e (re)conversão do conhecimento, juntamente com outros profissionais no contexto 

do trabalho.  

2.3 A consultoria interna na Petrobras 

A Petrobras instituiu em 2002 a carreira em Y, possibilitando aos profissionais a opção 

pela carreira técnica ou gerencial. Essa carreira beneficia os profissionais que preferem fazer 

trajetória como especialistas, em vez de galgar postos executivos. Favorece também na 

criação de alternativas para retenção do conhecimento dos especialistas, na medida em que 

passam a ser reconhecidos formalmente pela Companhia, sendo enquadrados como consultor 

senior, de negócios ou técnico, de acordo com os critérios estabelecidos (BALCEIRO, 2004).  

A Figura 6, Funções Especialistas, evidencia como são posicionados os consultores: 

seniors, de negócio e técnico na carreira em Y.  

 

 
Figura 6 – Funções Especialistas  
Fonte: Manual de orientações: função especialista reavaliação (PETROBRAS, 2006). 
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Na Petrobras, a função especialista, integrante da carreira em Y, tem por objetivo 

atrair e reter empregados com alto desempenho técnico que detenham conhecimentos, 

habilidades ou domínio de tecnologias e métodos vinculados aos processos essenciais e 

estratégicos para os negócios da Empresa, criando soluções diferenciadas para a Companhia 

mediante o desempenho de funções de consultoria interna (PETROBRAS, 2006). 

� Consultor técnico: profissional que se destaque em sua atuação nos processos-

chave de E&P, Abastecimento, Gás Natural, Energia ou Petroquímica, criando 

soluções diferenciadas para a Companhia nessas áreas. 

� Consultor de negócio: profissional que se destaque em sua atuação nos demais 

processos-chave da Companhia, que possua conhecimentos corporativos e 

sistêmicos, geralmente ligados à gestão, criando soluções diferenciadas para a 

Companhia nessas áreas. 

� Consultor senior: profissional cuja abrangência de atuação se dê pelo menos no 

âmbito de segmento, que se destaque no exercício de atividades críticas para as 

estratégias e que detenha conhecimentos que a Companhia precise preservar 

para assegurar continuidade dos negócios. 

Na opinião de Iannini (1996), uma justificativa para a tendência crescente das 

organizações na utilização de consultores internos ocorre devido ao maior conhecimento do 

negócio. Esse conhecimento facilita o diagnóstico das situações problemáticas, bem como a 

discussão sobre as soluções alternativas para a sua resolução, que geralmente acarreta a 

transferência de conhecimento entre os profissionais inseridos no contexto em intervenção. 

Os consultores internos apresentam vários pontos comuns com o analista simbólico 

integrante da tipologia de Reich (1994) sobre as categorias de trabalho contemporâneas. 

Ambos são responsáveis pela geração de alto valor para os resultados organizacionais. Reich 

(1994) apresenta uma tipologia sobre as categorias de trabalho com três disposições: serviços 

rotineiros de produção que engloba as tarefas repetitivas de produção; serviços pessoais 

relacionados às tarefas de atendimento e os serviços simbólicos que incluem as atividades 

direcionadas à solução de problemas. 

A denominação desta categoria, analista simbólico, é justificada pelo autor devido à 

natureza do seu trabalho compreender a análise simbólica: identificação de problemas, 

solução de problemas e venda estratégica (que promove o encontro entre problemas e 
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soluções). Nessa categoria, é importante destacar o sistema de disposições de estruturas 

cognitivas que agem interiorizando as estruturas sociais, a tal ponto que, diante da finalidade 

explícita de um projeto, por exemplo, são implicitamente antecipadas suas consequências 

devido à formação implícita do capital social. 

A prática desses consultores é predominantemente assentada em situações 

problemáticas do cotidiano,7 para as quais o domínio do conhecimento existente não é 

suficiente para atender às soluções demandadas. Tal fato conduz a um movimento por parte 

desses consultores no sentido da mobilização de saberes próprios e das pessoas com as quais 

se relacionam, requerendo uma formação que está fora do modelo adotado pela Petrobras. 

Para Reich (1994), a atividade do analista simbólico corresponde à manipulação de símbolos 

no sentido de simplificar a realidade, transformando-a em imagem abstrata, que pode ser 

reordenada, comunicada e transformada de novo em realidade.  

Outro ponto em comum entre os consultores e os analistas é que eles se apoiam em 

ferramentas de diversas áreas do conhecimento, usando habilidades psicológicas no sentido de 

facilitar a persuasão, a indução ou a dedução em direção ao rendimento do trabalho que não 

depende do tempo gasto ou da quantidade de trabalho. Decorre, principalmente, da qualidade, 

originalidade e da velocidade com que esses analistas resolvem, identificam ou intermediam 

novos problemas. Os consultores internos e o analista simbólico também apresentam uma 

similaridade no que se refere à formação.  

Em ambas as categorias profissionais, a formação não se consolida com o diploma 

universitário. A formação contínua é motivada pelas incertezas e imprevisibilidades que 

caracterizam as situações cotidianas. Essa formação é amparada pelo desenvolvimento e pelo 

refinamento de aptidões, como abstração, pensamento sistêmico, experimentação e 

colaboração, que acontecem em contínuos processos de aprendizagem ao longo da vida 

(REICH, 1994).  

Mas, a Petrobras adota como um dos critérios para enquadramento como consultor na 

função de especialista, a experiência em atividades que conduzem a transferência de 

conhecimentos (PETROBRAS, 2006): 

� como docente, instrutor, tutor ou autor em cursos internos da Petrobras, 

comprovada pelas informações do Sistema Gestão de Pessoal, totalizando o 

                                                 
7 Sobre as situações problemáticas do cotidiano ver Capítulo 4, p. 89. 
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mínimo de 160 horas/aula ou equivalente em ensino à distância, nos últimos 4 

anos que antecedem à avaliação do empregado; 

� na elaboração de manuais técnicos, apostilas de cursos ou softwares de autoria 

ou co-autoria do empregado sobre temas da especialidade, confirmada pela 

gerência da área ou unidade usuária do material. 

Na adoção das experiências em atividades que acarretam a transferência do 

conhecimento, chama-nos atenção a abordagem reducionista do “conceito de docência” como 

um dos critérios para enquadramento na função de consultoria interna pela Petrobras. Pois, 

para esta, a docência enquanto critério para esse tipo de enquadramento é representada pela 

quantidade de horas que esses profissionais atuam como instrutores em programas formais de 

treinamento. Resume-se portanto às práticas de instrutoria associadas a projetos de melhoria 

da produtividade.  

 Essa concepção de docência está mais associada ao enfoque sistêmico de instrução 

que é norteado por algumas características: definição prévia dos objetivos para a instrução, 

planejamento e preparação de cada evento instrucional, emprego de avaliação formativa e 

somativa e de medidas baseadas em critérios relacionados ao sistema e aos alunos.  

Esse tipo de abordagem instrucional contribui para o desenvolvimento de teorias e 

técnicas de instrução, estabelecendo critérios de eficiência e eficácia em função dos 

propósitos iniciais do sistema (OLIVEIRA, 1988). Assim, é evidenciada em um dos discursos 

do consultor Gauss, quando declara: “[…] em uma das minhas práticas como instrutor faço o 

mapeamento das necessidades de treinamento, elaboro as apostilas, desenvolvo a metodologia 

para aplicação e avaliação do evento […]”.  

Todavia, ser docente é ser um articulador diante das inúmeras dificuldades que 

ocorrem no contexto de ensino-aprendizagem, envolvendo, além da dimensão técnica, as 

sociais, culturais e cognitivas. Ser docente é ser um especialista detentor de vários saberes 

destinando-os a ajudar o outro a construir o seu próprio conhecimento. Esses consultores, no 

cotidiano, buscam e desenvolvem conhecimentos numa perspectiva de transferência nas 

práticas desenvolvidas, juntamente com outras pessoas na resolução conjunta de problemas. 

Dessa forma, há um distanciamento dessas práticas quanto aos sentidos que tem a docência. 

Essa função caracteriza-se pela relação de interação que envolve atividade de ajuda 

para solução de problemas no cotidiano do trabalho e que se estabelece entre os consultores 
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internos, seus parceiros e colaboradores (MANCIA, 1997). Nesse processo interativo, esses 

consultores desenvolvem um conjunto de atividades no sentido de ajudar as pessoas a 

perceberem, compreenderem e agirem diante de situações inter-relacionadas e problemáticas 

do trabalho (SCHEIN, 1972). Contudo, há uma negligência no que tange ao potencial de 

ensino-aprendizagem inerente a essa prática, devido à falta de uma formação para esses 

consultores no sentido de dar suporte as demandas didáticas e pedagógicas a ela integrada.  

Considerados como profissionais diferenciados, esses consultores, como analistas 

simbólicos, são vistos e acionados como portadores de soluções para os problemas que 

emergem nas práticas do dia-a-dia (VALENÇA E ASSOCIADOS, 1995), sendo capazes de 

“entrar num sistema de relações em andamento, aproximar-se de pessoas, grupos ou objetos 

com o propósito de ajudá-los” (ARGYRIS, 1970, p. 15).  

Os consultores entrevistados revelam que para discussão e reflexão sobre suas práticas 

desenvolvem um diálogo com os seus parceiros e colaboradores, o que tem como um dos 

resultados a conversão e (re)conversão de conhecimento, na medida em que são apropriados 

nas práticas de trabalho de forma compartilhada. Apesar disso, pressupomos que, embora 

tenham o conhecimento como elemento central nessas discussões, devido à formação desses 

profissionais ser centrada no paradigma da racionalidade técnica, a relação que eles 

desenvolvem nos processos em torno do conhecimento deixa de considerar as possibilidades 

formativas que essas experiências podem proporcionar. 

Convém ressaltar o fato de que mesmo tendo uma formação na dimensão técnica 

conforme mencionado, esses especialistas, investidos na função de consultores internos, 

desempenham o papel como formadores, mediando as relações que se estabelecem entre 

pessoas e processos de trabalho. Esse fato motiva o nosso entendimento quanto à necessidade 

de uma formação sistematizada que contemple uma dimensão educacional mais  ampla e os 

aspectos didáticos e pedagógicos, no sentido de potencializar a relação que se estabelece entre 

os saberes teóricos e os saberes da prática na conversão do conhecimento em torno da 

resolução conjunta de problemas. 

Entendemos que uma formação nessas dimensões facilitaria o desempenho desses 

consultores nos inúmeros papéis que desenvolvem, numa perspectiva de ensinar e de 

aprender, nas quais o conhecimento gerado não cai no vácuo cognitivo e, sim, passa a ser 

incorporado nas práticas cotidianas por intermédio da conversão do conhecimento tácito em 

explícito (NONAKA; TAKEUCHI, 1997), conforme descritos na sequência do texto. A 
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geração do conhecimento mediada pelas práticas dos consultores, mesmo que eles tenham 

uma formação de natureza técnica, compreende várias dimensões: axiológica, ontológica e 

epistemológica (COLAUTO et al., 2004).  

Na dimensão axiológica, as práticas dos consultores são norteadas por orientações 

sustentadas em valores organizacionais e estratégicos, potencializando o desenvolvimento de 

competências rumo aos objetivos operacionais. 

Na dimensão ontológica, o desenvolvimento da aprendizagem integra o nível 

individual, o grupal e o organizacional em um movimento de circularidade que se estabelece 

na relação entre os consultores e as pessoas com as quais se relacionam no cotidiano no 

processo de conversão do conhecimento tácito em explícito.  

Já na dimensão epistemológica, são desenvolvidos novos saberes e competências 

decorrentes da geração de novos conhecimentos em torno da resolução conjunta de 

problemas, na transposição do conhecimento tácito em explícito, entre consultores e 

colaboradores. 

A complexidade imbricada nas práticas desses consultores e relacionada a essas três 

dimensões constuiu-se como mais um motivo para integrar essa investigação a um programa 

de formação doutoral na área de educação, especialmente em uma base epistemológica 

centrada na formação.  
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Figura 7 – As dimensões do conhecimento  
Fonte: COLAUTO et al., 2004. 

A Figura 7 retrata as relações de natureza axiológica que se estabelecem mediante 

experiências práticas entre os consultores e os seus colaboradores no cotidiano do trabalho e 

que são norteadas pelas orientações sustentadas em valores organizacionais e estratégicos da 

Companhia, favorecendo a formação em torno das práticas cotidianas do trabalho. 

A dimensão ontológica, devido a integrar os níveis individual, grupal e organizacional, 

favorece o desenvolvimento da aprendizagem nas trocas que se estabelecem entre esses três 

níveis, através de experiências mediadas por esses consultores no processo de conversão do 

conhecimento tácito em explícito. 

A dimensão epistemológica caracteriza-se pelas experiências mobilizadas pelos 

consultores na conversão e (re)conversão do conhecimento tácito em explícito em torno da 

resolução conjunta de problemas, possibilitando o desenvolvimento de novos saberes e 

competências. 

Essas relações ocorrem em vários espaços no contexto interno da Companhia, como 

na gerência, a qual estão vinculados tecnicamente e administrativamente até outros níveis 

organizacionais dentro da Unidade de Negócio, onde atuam, e em outros espaços da 

Petrobras. Essas relações se estendem, ainda, para o âmbito externo, no sentido de 

desenvolver atividades integradas em instituições com atividades relacionadas aos objetivos 

da função. 

Essas práticas são estabelecidas com diferentes atores sociais. Com a gerência direta e 

com outras da mesma Unidade ou com outras da Companhia, com os colaboradores 

correspondendo aos profissionais de diferentes níveis de função e situados em várias 

gerências, cuja prática cotidiana é inserida em contextos nos quais esses consultores são 

requisitados para atender às demandas interventivas e formativas, conjuntamente 

desenvolvidas com esses colaboradores. Os colaboradores estão situados no âmbito da 

Companhia do mais próximo ao mais distante e ainda em instituições externas que interagem 

junto a Petrobras em diferentes tipos de atividades.  

Os parceiros são representados pelos consultores de sua área de especialidade e de 

outras que operam em diferentes Unidades da Companhia. Os consultores estabelecem com 

esses profissionais um conjunto de relações, no sentido de trocar conhecimentos e 

experiências para dar suporte às suas práticas de trabalho. Esses parceiros estão situados em 
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várias unidades de trabalho no âmbito da Companhia e se comunicam frequentemente com os 

consultores através da intranet. 

As relações que os consultores estabelecem tanto com os colaboradores quanto com os 

parceiros têm como um dos resultados um processo contínuo de aprendizagem que é 

integrado nas três dimensões do conhecimento  – epistemológica, ontológica e axiológica –, 

tendo, por isso, uma forte vinculação com a cultura organizacional. Sob o nosso ponto de 

vista, devido à natureza predominantemente técnica da formação desses consultores, na 

medida em que assumem a responsabilidade por processos contínuos de aprendizagem e 

integrando tais dimensões, esses profissionais ressentem-se de uma formação que possa 

contribuir para os papéis que desenvolvem como formadores.  

Referindo-se à relação entre aprendizagem e cultura, Fleury e Fleury (1997, p. 30) 

consideram: “a dinâmica da aprendizagem precisa estar fundamentada sobre valores básicos, 

que dêem consistência às práticas organizacionais”. Estes dois elementos: aprendizagem e 

cultura estão imbricados na prática desses consultores, constituindo-se no nosso entendimento 

como pontos importantes que precisam integrar as reflexões sistematizadas por parte desses 

profissionais numa perspectiva formativa. Isso porque, a nosso ver, ao mesmo tempo em que 

a cultura organizacional no contexto em que eles atuam pode estimular e contribuir no 

desenvolvimento de processos de aprendizagem, estes também, a partir dos preceitos que os 

orientam, em função da sua essência, moldam e solidificam progressivamente a cultura. 

Sendo assim, esses consultores, além da forte atuação em torno da geração do conhecimento, 

também são profissionais influenciados e, ao mesmo tempo, influenciadores da cultura 

organizacional. 

As discussões sobre a consultoria interna trazidas até então nos apresentam evidências 

sobre a vinculação à GC, particularmente, mediante as práticas formativas e de aprendizagem 

na conversão do conhecimento. Essa conversão é considerada como um processo que se 

desenvolve mediante as interações sociais, nas quais os conhecimentos tácito, processual 

(subjetivo) e explícito, declarativo (objetivo), interagem entre si em contextos dinâmicos, 

gerando conhecimentos (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Para avançarmos nossas discussões em torno desse tema, conversão do conhecimento, 

orientamo-nos pelo entendimento de Polanyi (1966, p. 4), que afirma: “nós sabemos mais do 

que nós conseguimos contar”, referindo-se ao conhecimento tácito, devido às influências das 

características pessoais, que torna difícil a sua formalização. Assim, em função desse tipo de 
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conhecimento ser baseado na experiência, na ação, nos compromissos e nas participações em 

contextos específicos, torna-se possível a sua explicitação em um sentido mais prático. 

Diferente do conhecimento tácito, o explícito é de fácil articulação, formalização, 

manipulação e transmissão.  

Situando suas análises no contexto do trabalho, Nonaka e Takeuchi (1997) defendem 

que a geração do conhecimento ocorre mediante um processo de conversão do conhecimento 

tácito em explícito, para os quais apresentam as seguintes definições: 

� O conhecimento tácito inclui elementos cognitivos e técnicos. Os cognitivos são 

formados “modelos mentais”, representados por esquemas, paradigmas, perspectivas, 

crenças, esquemas e pontos de vista mediante os quais as pessoas criam modelos do 

mundo adotando estratégias mentais de manipulação e analogias. Já o lado técnico 

envolvendo capacidades e habilidades difíceis de serem explicitadas e de finidas como 

Know-How. O conhecimento da experiência é caracterizado como tácito, físico e 

subjetivo. 

� O conhecimento explícito é de natureza mais objetiva e orientado para uma teoria 

independente do contexto. É o conhecimento codificado, transmissível em linguagem 

formal e sistêmica. É representado pelo conhecimento da racionalidade e é declarativo.  

A geração do conhecimento decorre da conversão do conhecimento tácito em explícito 

através, segundo Nonaka e Takeuchi (1997), de quatro modos diferentes de conversão8: 

� Socialização: esse modo de conversão corresponde a um processo em que 

parte do conhecimento tácito de uma pessoa é convertido no conhecimento 

tácito de outra. Permite a socialização através da observação, imitação ou 

prática, tendo como motor principal experiências sólidas de conhecimento que 

são compartilhadas, criando novas perspectivas de conversão. 

� Externalização: essa forma de conversão corresponde ao processo no qual uma 

parte do conhecimento tácito de uma pessoa se converte em algum tipo de 

conhecimento explícito. Geralmente, esse tipo de conversão se dá mediante a 

articulação do conhecimento tácito em conceitos explícitos. O conhecimento se 

torna explícito em forma de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou 

modelos. É feito também o uso da linguagem, no intuito de exteriorizar a maior 

                                                 
8 Ver discussões nas páginas 178-198. 
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fração possível do conhecimento tácito. São provocados o diálogo e as 

reflexões coletivas em torno das mudanças na prática de trabalho. 

� Combinação: esse modo de conversão envolve a integração de conjuntos 

diferentes de conhecimento explícito. Corresponde à criação de ambientes nos 

quais as pessoas possam trocar e combinar conhecimentos através de vários 

canais como intranet, internet, reuniões, fóruns, telefones, documentos etc.  

� Internalização: esse tipo de conversão ocorre quando há incorporação do 

conhecimento explícito no conhecimento tácito. É intimamente ligado ao 

“aprender fazendo”. Observamos que o conceito de internalização está 

associado ao de autonomia de quem internaliza. 

Numa Companhia que declara ter o conhecimento como valor, as demandas em torno 

desses modos de conversão se tornarão cada vez mais intensivas, exigindo dos profissionais, 

que desenvolvem atividades a eles relacionadas, um conjunto de saberes pedagógicos e 

didáticos, no sentido de facilitar a mediação das inúmeras situações que se apresentam no 

cotidiano, sinalizando para o desenvolvimento de programas formativos que favoreçam a 

prática de consultores como facilitadores da formação. 

Assim, ao terem integradas em suas práticas as sete etapas da GC constante9 

(identificação, criação, aquisição, compartilhamento, preservação, reconhecimento e 

incentivo), cuja atuação na GC abrange as quatro dimensões do capital intelectual (capital de 

relacionamento, capital de domínio tecnológico, capital organizacional e capital humano),10 

esses consultores atuam no sentido de mediar várias atividades que contemplam esses modos 

de conversão do conhecimento: socialização, externalização, combinação e internalização. 

Em suma, lidar com a complexidade inerente à articulação desses elementos, 

integrados na conversão do conhecimento tácito em explícito, em torno das várias 

dimensões do capital intelectual, exige uma formação para além da dimensão técnica, 

que contempla a “relação com o saber” e a “relação de saber” (CHARLOT, 2000). 

Essa relação conduz à articulação de forma mais apropriada, às dimensões presentes 

em suas práticas para resolução de problemas e conversão do conhecimento. Tal 

problemática constitui-se como um elemento motivador de nossas discussões.11 

                                                 
9 Ver Figura 5, 42. 
10 Representadas na Figura 4, p. 40. 
11 Ver p. 145-146. 
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Integrados nesse contexto, os consultores internos da Petrobras UN-RNCE, em suas 

ações cotidianas, relacionam-se com situações decorrentes da imprevisibilidade de 

comportamentos individuais, demandas sociais e psicológicas que surgem durante as 

atividades de intervenções organizacionais. Na verdade, essas demandas se constituem mais 

de intervenções comportamentais do que de técnicas. Dessa forma, trocar ou agrupar novos 

saberes às suas práticas e às de seus colaboradores, desenvolver novas competências e 

habilidades para geração e apropriação do conhecimento integra a rotina dos consultores no 

seu campo de trabalho, o que requer uma formação bem além daquela de natureza puramente 

técnica.  

Sob nosso ponto de vista, refletir acerca da GC corresponde a uma questão de difícil 

delimitação, em função de constituir-se como objeto de estudo e pesquisa em diferenciadas 

áreas do conhecimento conforme já mencionamos. Contudo, consideramos a existência de um 

imenso campo de investigação relacionado à GC ainda não explorado e que integra os espaços 

epistêmicos e formativos no processo de conversão do conhecimento. No afã de compreender 

com maior veemência as relações que se estabelecem entre as vertentes objetivas e as 

subjetivas nesse processo de conversão e contemplando as dimensões epistemológica, 

axiológica e ontológica, lançamo-nos em busca do caminho teórico-metodológico no sentido 

de construir nosso objeto de estudo. 
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CCAAPPÍÍ TTUULL OO  33  

OO  PPEERRCCUURRSSOO  TTEEÓÓRRII CCOO--MM EETTOODDOOLL ÓÓGGII CCOO  

Neste capítulo, apresentamos os princípios teórico-metodológicos que configuram o 

nosso percurso no desenvolvimento da pesquisa. Explicitamos as dimensões do nosso 

mergulho em um processo de autoformação epistemológica, exercitando práticas em direção 

ao desenvolvimento de competências para ajustar a nossa percepção, com o objetivo de 

compreender o que é explicitado nos discursos orais dos consultores. E, assim, alcançar o que 

está além das falas: as implicações das relações e inter-relações do cotidiano; as várias 

dimensões de expectativas em torno dos seus papéis como técnicos, consultores e formadores; 

de que modo se percebem e como entendem que são percebidos em suas práticas. 

Observamos que essa experiência, de um lado, nos encaminhou em direção aos 

elementos teóricos fundamentais à compreensão de um distanciamento necessário, uma vez 

que a complexidade do tema foi ampliada. Sendo assim, tivemos de lidar com a nossa 

implicação com o campo escolhido para estudo. Já, por outro, nos remeteu a investigação de 

um conjunto de referências que nos ajudou a demarcar, escolher, distinguir, reconhecer e 

diferenciar os sentidos mais diversos que os consultores atribuem à sua prática na resolução 

de problemas e conversão do conhecimento, junto a seus colaboradores, numa perspectiva 

formativa, associados ao processo de conversão do conhecimento. 

Nessa direção, nos apropriamos de recursos metodológicos com a intenção de nos 

aproximar de uma compreensão mais profunda dos sentidos que esses consultores atribuem às 

suas práticas no processo de conversão do conhecimento, em uma dimensão para além dos 

seus significados objetivos. Estes sentidos são aqueles que nas palavras de Ardoino (1998, p. 

26) relacionam-se com a “exuberância, a abundância e a riqueza das práticas sociais” 

imbricadas no processo de conversão do conhecimento. Escolhemos, dessa forma, uma matriz 

teórica que contemplasse a multirreferencialidade em torno do tema. 

Essa escolha nos conduziu a um exercício investigativo caracterizado pela atenção a 

uma diversidade de ângulos, de óticas, de perspectivas (ARDOINO, 1998), acarretando uma 

pluralidade de interpretações que permitiu a compreensão da complexidade que integra a 

conversão do conhecimento como nosso objeto de estudo centrado em uma abordagem 
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multirreferencial. Essa abordagem contempla os aspectos relacionados ao comportamento e as 

suas habilidades (SVEIBY, 2001).  

A abordagem multirreferencial vai, portanto, se preocupar em tornar mais legíveis, a 
partir de uma certa qualidade de leituras (plurais), tais fenômenos complexos 
(processos, situações, práticas sociais, etc.). Essas óticas (psicológica, etnológica, 
histórica, psicossocial, sociológica, econômica etc) tentarão olhar esse objeto sob 
ângulos não somente diferentes (o que é “diferente” pode permanecer encerrado na 
sua própria natureza, bem como a multidimensionalidade, a multicriterialidade, etc.), 
mas sobretudo outros (que implicam, portanto, alteridade e heterogeneidade). Dito 
de outra forma: assumindo, a cada vez, rupturas epistemológicas (ARDOINO, 1998, 
p. 37). 

Dessa forma, o nosso processo de autoformação, naturalmente integrado nesse 

exercício investigativo, ajudou-nos a desenvolver um entendimento sobre a complexidade em 

torno do objeto de estudo como elemento enriquecedor da pesquisa. Nesse sentido, 

amparamo-nos em Ardoino (1998, p. 36), que define a complexidade “como qualificadora, 

um tipo de olhar que finalmente tenta mais entender que explicar, que tem por objeto uma 

realidade suposta explicitamente heterogênea”. 

Destacamos como necessário partirmos da perspectiva de uma leitura plural para o 

desvelamento de uma realidade complexa. Consideramos que o discurso não se constitui 

como uma transposição clara de ideias, atitudes e de representações que existem de modo 

integral antes da passagem à forma de linguagem. “O discurso não é um produto acabado, 

mas um momento num processo de elaboração, com tudo o que isso comporta de 

contradições, de incoerências, de imperfeições” (BARDIN, 1997, p. 170). Destarte, partimos 

do pressuposto de que “a lógica não reside nas instituições e em suas funções externas, mas na 

maneira como são tratadas na reflexão que delas se ocupa” (BERGER; LUCKMANN, 1999 

p. 91) e definimos como metodologia a entrevista compreensiva (KAUFMANN, 1996). 

A entrevista compreensiva escolhida como metodologia nesta investigação conecta-se 

à abordagem multirreferencial, ao possibilitar um alcance aos significados atribuídos pelos 

próprios interlocutores nos discursos relacionados às suas experiências e vivências coletivas. 

Essa metodologia possui, de um lado, como uma de suas fortes características, proporcionar, 

tanto ao pesquisador como aos interlocutores uma intensa experiência “da “relação com o 

saber” em todo o processo da pesquisa. E, por outro, uma unidade de referência principal, a 

“palavra” dos autores/atores acerca de suas práticas, permitindo a busca de dimensões para o 

desenvolvimento de uma reflexão sobre saberes produzidos pelos sujeitos confrontados e 

envolvidos com outros.  
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A interpretação dos sentidos dos discursos busca desvelar, em um processo 

claro/escuro, uma vez que é impossível ter-se nitidez total, as relações existentes entre o 

exterior e o próprio discurso. Nessa perspectiva, o discurso é a forma de expressão dos 

sentidos da vida do entrevistado inscrito na problemática da pesquisa e do saber social 

incorporado por eles, sendo, portanto, o papel do pesquisador interpretar e explicar a ação 

social implicada no discurso e seu desencadeamento na direção de efeitos diversos 

(KAUFMANN, 1996; SILVA, 2005, 2006). 

Por meio da entrevista compreensiva abordamos o conjunto de sentidos dados às 

experiências pessoais dos consultores, sentidos esses imbricados em feixes de vínculos 

indicadores do caráter intencional de todos os autores/atores/entrevistados em esferas da 

realidade cotidiana da empresa (KAUFMANN, 1996; SILVA, 2002; SILVA, 2006). 

Percebemos os sentidos como fluindo a partir das interações entre as pessoas, não sendo, 

portanto, caracterizados como algo intrínseco (HAGUETTE, 2000). 

A utilização dos sentidos compreende um processo de interpretação que acontece em 

duas etapas:  

na primeira o ator indica a si mesmo as coisas em direção das quais ele está 
agindo; ele aponta a si mesmo as coisas que têm sentido [...] em seguida, [...] 
passa a significar a forma de manipulação de sentidos, ou seja o ator seleciona, 
checa, suspende, reagrupa e transforma os sentidos à luz da situação na qual ele 
está colocado e da direção de sua ação (HAGUETTE, 2000, p. 35). 

Os sentidos atribuídos pelos consultores às suas práticas como formadores, sendo de 

natureza social, compreendem um conjunto de relações em que partindo de si mesmo, só são 

realmente completados como sentido, na relação com o outro. O sentido social é, assim, 

ordenado em dois eixos. O primeiro denominado de eixo dos pertencimentos ou da 

identidade, que corresponde às medidas das pertenças sucessivas na determinação das 

diversas identidades de classe de um indivíduo. O segundo é denominado eixo da relação ou 

da alteridade, pondo em ação as categorias mais abstratas e mais relativas de si mesmo e do 

outro, que podem ser individuais ou coletivas (AUGÉ, 1999). 

Dessa forma, no contexto organizacional em que estão inseridos, esses consultores 

passaram por pertenças sucessivas que determinaram as posições profissionais na Petrobras e, 

consequentemente, a vinculação e a identidade com diversas classes profissionais.  

Enfatizamos, ainda, como característica da entrevista compreensiva, que a 

compreensão se torna um registro do saber social incorporado pelos indivíduos, que deverá 
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ser interpretado e explicado o seu desenvolvimento e quais os seus efeitos. Sendo assim, na 

análise dos sentidos das ações explicitadas pelos sujeitos, deve-se considerar a sua intenção e 

suas expectativas – os valores e valorações explicitados mediante os discursos são mediadores 

da compreensão e explicação dos sentidos atribuídos pelos sujeitos à sua ação social (SILVA, 

2006). Dessa forma, “a construção de uma rede entrecruzada de conexões de sentidos, 

distribui sem separar o que transparece do conjunto dos discursos sobre a ação” e tem como 

resultado “a produção teórica sobre as categorias que ‘saltam’ da interpretação na medida em 

que avança a compreensão” (SILVA, 2002, p. 3). 

A compreensão e explicação dos sentidos se basearam nessa rede entrecruzada de 

conexões, que foram emergindo através das falas dos consultores, sobre as suas práticas 

formativas na conversão do conhecimento, como elementos importantes para sua formação. 

Pois pensar em compreender a realidade do cotidiano desses consultores nos encaminhou a 

refletir, também, a “relação com o saber”, que conduz a outros caminhos dentro da entrevista 

compreensiva. 

A análise da pesquisa centrada nas falas nos possibilitou uma elaboração teórica 

evolutiva, em torno do desvelamento do objeto de estudo, a partir da interpretação dos 

sentidos atribuídos pelos sujeitos aos saberes veiculados às práticas cotidianas no processo de 

conversão do conhecimento. De acordo com Silva (2006), mediante a entrevista 

compreensiva, o objeto de estudo se constrói pouco a pouco por meio de uma elaboração 

teórica que aumenta, dia após dia, a partir de hipóteses forjadas no campo da pesquisa em idas 

e vindas, mudanças e justaposições, dentro de um sentido evolutivo distante de uma 

linearidade que o uso da palavra evolutivo poderia supor ao leitor.12  

No mais, a qualidade das interações sociais que caracterizam o contexto no qual esses 

consultores atuam, evidenciada na análise interpretativa dos discursos, representa claros sinais 

da alteridade como valor nas relações do cotidiano de trabalho. Para Silva (2002, p. 11), “é 

necessário entrar no sistema de valores dos indivíduos, na vida do informador, estando aberto 

para captar, aproveitar um provérbio, discernir uma alusão, para reconstituir todo o sistema 

simbólico e ver as coisas do ponto de vista do outro”. 

Reconhecemos as limitações quanto à possibilidade de termos acesso à complexidade 

de todos os aspectos relacionados à vida cotidiana desses consultores, na medida em que 

muitas questões deixam de ser comunicadas, seja pela fala, seja pelo olhar, seja pela postura. 

                                                 
12 Sobre os planos evolutivos, ver p. 235 a 262. 
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Muitas delas ficam no habitat interior, local esse de acesso restrito sem passagem para o 

pesquisador. É uma morada caracterizada pelo mundo subjetivo, no qual são desenvolvidos os 

pensamentos e as ações (BERGER; LUCKMANN, 1999). Tal fato introduz na construção de 

nosso objeto dois princípios fundamentais: a “escuta sensível”, de Barbier (1998) e o 

“artesanato intelectual”, de Mills (1986).  

A “escuta sensível” é considerada uma forma de tomada de consciência e inferência 

do pesquisador ao escolher uma abordagem que procura esclarecer a transversalidade plural. 

Essa abordagem permitiu nos conectar aos níveis imaginários e concretos presentes nos 

discursos dos consultores, mediante as expressões acerca de sua formação, de suas 

experiências profissionais e de suas relações com os outros e com a empresa. Em nossas 

análises, refletindo sobre esse eixo no qual as categorias mais abstratas são postas em ação, 

inspiramo-nos na afirmação de Barbier (1998, p. 179): “reagimos com tudo o que somos”. 

Essa reflexão, traduzida por meio dos discursos orais dos consultores, compreende um 

processo de “escuta sensível” na interpretação compreensiva das falas.  

Ao recorrer a Mills (1986), quanto ao conceito de “artesanato intelectual”, entendemos 

que, para compreender a realidade complexa instalada no cotidiano desses consultores, ao 

atuarem em diferenciadas áreas de trabalho, é necessário considerar as relações estabelecidas 

com os outros indivíduos, outras unidades de trabalho e com o ambiente externo inseridos no 

contorno de sua prática. Isso porque a formação e a prática desses consultores decorrem 

dessas experiências.  

Destacamos, em primeiro lugar, como uma importante característica dessa 

metodologia, o fato de ela representar uma sociologia de processo. “[...] é preciso que 

estudemos as estruturas sociais nas quais os ambientes estão organizados. [...] procuremos [...] 

valer-nos das perspectivas e materiais, idéias, métodos, de qualquer e de todos os estudos 

sensíveis do homem e da sociedade” (MILLS, 1986, p. 241).  

Investidos do papel de “artesão intelectual” (MILLS, 1986) nesse momento da 

pesquisa, passamos a nos movimentar entre as experiências vividas e relacionadas ao objeto 

de estudo em construção e os elementos das análises em torno da interpretação dos sentidos 

das falas. Nesse papel, conforme a compreensão de Mills (1986), o pesquisador, cultivando a 

imaginação sociológica, consegue imprimir a sua marca pessoal nos instrumentos, nas 

técnicas, no método e na teoria, entre outros, transitando entre os diversos campos da pesquisa 

sem se deixar dominar por um ou por outro. 



59 

 

As experiências imaginativas fruto desse movimento nortearam a condução durante a 

apresentação das primeiras aproximações, resultantes da interpretação dos sentidos atribuídos 

nas entrevistas, contemplando as temáticas: a história e a prática formativa; percepções e 

delineamento do trabalho, da função e da Companhia; relações no trabalho, as que foram 

sendo absorvidos na construção dos planos evolutivos. 

Utilizamos, então, a autoscopia como um dispositivo que nos permitiu criar as 

condições para que esses consultores pudessem refletir sobre essa lógica instalada em suas 

práticas. Embora, as falas dos consultores, por meio da entrevista compreensiva, se 

constituam como a principal unidade de referência na pesquisa, buscamos alcançar, também, 

as situações particulares subjacentes à realidade do cotidiano desses consultores em processo 

de investigação (indícios das atitudes reflexivas sobre a relação com as experiências 

acumuladas e com a prática, a relação entre os saberes teóricos e práticos, as interações 

sociais, as percepções, as subjetividades, as crenças, e os valores) (ALARCÃO, 1996b, 2005; 

BOAVIDA & AMADO, 2006; CONTRERAS, 2002; SCHÖN, 2000; TARDIF, 2005).  

A autoscopia revelou-se um dispositivo complementar valioso, uma vez que propiciou 

oportunidades reflexivas em torno da dupla lógica já mencionada, tendo como referência uma 

prática que, ao mesmo tempo, contemplou uma intervenção de consultoria na resolução de 

problemas e a conversão do conhecimento, contribuindo para a formação desses consultores e 

de seus colaboradores (BOURRON; CHADUC; CHAUVIN, 1998).  

Esse dispositivo é desenvolvido por meio de um processo que permite à pessoa ver-se 

e ouvir-se, numa perspectiva de autoavaliação, mediante a videogravação de práticas reais. 

Nesta investigação, essa experiência possibilitou aos consultores participantes uma maior 

proximidade com os significados de suas práticas no que diz respeito às estratégias 

pedagógicas, posturas, comportamentos, abordagens entre outros elementos implicados na 

dupla lógica em estudo. Mas, especialmente, uma vez que tinhamos claro o lugar e o uso da 

autoscopia nesta pesquisa, ela proporcionou abertura a novos ângulos, a novas formas de 

questionar, analisar, sentir o outro. 

Participaram dessa experiência os consultores que, voluntariamente, se candidataram, 

apresentando como objeto de reflexão de sentidos uma prática nomeada por cada um, inserida 

no cotidiano deles e associada ao tema escolhido conjuntamente.  
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O cotidiano desses consultores é representado por “mundos” diversificados, na medida 

em que são requisitados por diferentes áreas de trabalho para ações de intervenção e de 

aprendizagem. Sendo assim, são inúmeras as possibilidades para exercerem relações com 

pessoas, com procedimentos, com processos de trabalho e com máquinas, numa perspectiva 

de valoração ou de intervenção própria de sua função. São “mundos” com variados sentidos, 

cujas animações são produtos de suas motivações. Imaginamos que, ao vivenciarem todas 

essas situações, esses consultores percebem o que dá significado à ação humana: a sua relação 

com os valores que se atribui aos objetos (CASAL, 1996).  

O registro de vídeo de microssituações permite observar e analisar comportamentos de 

uma forma mais tranquila, precisa e objetiva do que se fizéssemos essa observação em 

situações cotidianas, podendo ser utilizado na prática de investigação (SADALLA; 

LAROCCA, 2004). A autoscopia foi um instrumento de levantamento que auxiliou na 

revelação de novos indícios associados à “relação com o saber” (CHARLOT, 2000), 

estabelecida pelos consultores, em suas experiências sociais. 

Assim, eles, em suas práticas cotidianas, se apropriam de um patrimônio humano, 

através da mediação com o outro, e essa atividade dá sentido às suas ações. Podemos 

considerar que se trata de uma relação não apenas com o mundo, com a sociedade, mas 

também  de uma “relação com o saber”, pois, conforme acrescenta: 

a “relação com o saber” é a relação com o mundo, com o outro e consigo mesmo [...] 
é um conjunto das relações que um sujeito mantém com um objeto, um conteúdo de 
pensamento, uma atividade, uma relação interpessoal, um lugar, uma pessoa [...] é 
conseqüentemente uma relação com a linguagem, com a relação de tempo, com a 
atividade no mundo e sobre o mundo [...] (CHARLOT, 2000, p. 81). 

Em suma, mergulhar na pesquisa em direção ao objeto de estudo, tendo como unidade 

de referência a interpretação dos sentidos das falas oriundas desses dois momentos da 

pesquisa se constituíu para nós um exercício de “artesanato intelectual” (MILLS, 1982), o que 

exigiu uma imaginação sociológica associada à flexibilidade, à inovação e à criatividade no 

diálogo com as falas e os com os autores, na tomada de decisões, estabelecendo prioridades e 

tendo a consciência de que as construções vão evoluindo pouco a pouco, apoiadas pelos 

instrumentos conceituais organizados entre eles (SILVA, 2006). 
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3.1 O processo de construção do objeto de estudo 

A partir da interpretação compreensiva das falas como unidade de referência para 

construção do nosso objeto de estudo, apoiamos nossa prática como “artesão intelectual” em 

alguns dispositivos da entrevista compreensiva: 

� No roteiro de entrevista – atuando como um guia leve, sendo modificado no 

decorrer das entrevistas (Apêndice A); 

� No Quadro 1 (Entrevistados) – identificando um conjunto de características 

dos interlocutores dessa pesquisa e informações sobre a situação da 

entrevista; 

� Nas fichas de escuta/análise – instrumento de apoio nos quais registramos as 

transcrições dos fragmentos das falas ou de frases completas, como também 

as nossas observações relacionadas às leituras a elas associadas (Apêndice 

B);  

� Nos planos evolutivos (Apêndice C) – nos quais constam as ideias centrais 

da pesquisa. Foram construídos a partir das primeiras escuta e análise das 

falas. Atuaram como fio diretor e guia principal do trabalho. 

Escolhemos os participantes desta pesquisa entre os profissionais que desenvolvem 

atividades relacionadas à GC e que têm uma atuação como formadores na Petrobras. Para 

definição dos critérios de escolha desses dez consultores, numa população de vinte e sete, 

foram consideradas como mais significativas, as experiências em práticas como facilitadores 

da formação em detrimento do tempo de exercício nessa função e o reconhecimento dessa 

prática como critério para enquadramento na função de consultores. Nesse sentido, com o 

apoio da Gerência de Recursos Humanos da Petrobras UN-RNCE, selecionamos dez 

profissionais, consultores internos dessa unidade, que atendem a esses requisitos, sendo dois 

consultores seniors, três consultores de negócios e cinco consultores técnicos, conforme 

Quadro 1 na sequência do texto.  
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Quadro 1   

Entrevistados 

NOME 

FICTÍCIO 

TEMPO 

NA CIA. 
FUNÇÃO 

TEMPO DE 

FUNÇÃO 

GERENCIAL 

TEMPO COMO 

CONSULTOR 

FORMAÇÃO 

COMO 

CONSULTOR 

FORMAÇÃO EM 

ATIVIDADES DE 

ENSINO 

SITUAÇÃO DA 

ENTREVISTA (PERÍODO 

ENTRE DEZEMBRO/2006 

E JANEIRO/2007) 

Ipê 30 anos Senior 19 anos 
Técnico 4 anos; 

Senior 3 anos 

Técnica e 

gerencial 

Curso Práticas de 

Ensino 
Sala de Reunião 

Rengaw 28 anos Senior Não tem 7 anos Técnica Na prática Sala da Gerência 

Caio 26 anos 
de 

Negócios 
10 anos 8 meses 

Técnica e 

gerencial 
Na prática Sala de Trabalho 

Charles 

Albert 
21 anos 

de 

Negócios 

2 anos 

Interinidade 
5 anos Técnica 

Curso Práticas de 

Ensino; Formação 

na Prática 

Sala da Gerência 

Alberto 29 anos 
de 

Negócios 
1 ano 4 anos e 7 meses Técnica 

Formação na 

Prática 
Sala de Reunião 

Jim Lee 22 anos Técnico Não tem 4 anos Técnica 

Cursos internos e 

Formação na 

Prática 

Sala da Gerência 

Gauss 24 anos Técnico Não tem 4 anos Técnica 

Curso Práticas de 

Ensino; Formação 

na Prática 

Sala da Gerência 

Pitágoras 20 anos 
Consultor 

Técnico 
Não tem 4 anos Técnica 

Curso Práticas de 

Ensino; Formação 

na Prática 

Sala da Gerência 

Renata 27 anos Técnico 7 anos 2 anos Técnica 
Formação na 

Prática 
Sala de Reunião 

Vivo 27 anos Técnico 1 mês 2 anos e 5 meses Técnica 
Formação na 

Prática 
Sala da Gerência 

Analisando o Quadro 1, podemos evidenciar que o tempo de vínculos desses 

profissionais com a Petrobras está num intervalo entre vinte e trinta anos, sendo que todos 

eles foram admitidos em cargos de nível superior, equivalente a sua formação acadêmica, 

construindo, dessa forma, uma sólida formação profissional, considerada como critério para 

enquadramento na função de consultoria. 

Na aplicação da entrevista semidiretiva, partimos, inicialmente, de um roteiro de 

entrevistas, um guia leve (uma vez que passível de reformulação no processo), orientador no 

diálogo estabelecido durante as entrevistas, partindo dos blocos temáticos, conforme 

explicitamos a seguir: 

• A história e a prática formativa: 
� a formação inicial; 
� a formação no âmbito da Petrobras; 
� o chegar a ser consultor/formador; 
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� os momentos marcantes no trabalho como consultor/formador; 
� os motivos para ser consultor/formador. 

• Definições: 
� do trabalho como consultor; 
� da atividade formativa implicada na sua função de consultor; 
� da Gestão do Conhecimento da Petrobras; 
� das atividades para as quais tem mais motivação. 

• Relações no trabalho: 
� entre as pessoas na vida cotidiana na Companhia; 
� entre os parceiros no processo da Gestão do Conhecimento; 
� entre os colaboradores no processo de conversão do conhecimento; 
�  entre o papel desempenhado e a hierarquia superior; 
� entre os conteúdos técnicos na atividade que exerce; 
� entre os conteúdos subjetivos na atividade na qual atua. 

Para o agendamento dos contatos com os interlocutores pedimos auxílio à Gerência de 

Recursos Humanos por meio de um profissional que ficou incumbido de nos apoiar durante o 

processo da pesquisa. Em decorrência dos vários compromissos de viagens para o campo da 

unidade onde trabalham para outras regiões e até para fora do país, tivemos algumas 

dificuldades para fecharmos a data da entrevista, particularmente, com dois dos entrevistados. 

Com os demais, conseguimos realizar a entrevista no dia em que havíamos combinado. 

Mesmo com essas limitações, no período de três meses, realizamos as entrevistas com os dez 

consultores escolhidos anteriormente.  

Sentimos receptividade não só da parte dos interlocutores que participaram das 

entrevistas como também da Gerência Geral da unidade, que desde a fase inicial do projeto 

nos deu apoio e das outras gerências, nas quais os consultores estão lotados, que procuravam 

informações sobre a pesquisa, demonstrando interesse sobre a investigação. Alguns deles, 

devido ao espaço dos profissionais ser compartilhado, disponibilizaram a própria sala para 

criar melhores condições para a entrevista.  

 Destacamos alguns fatos observados e decisões tomadas durante as entrevistas: 

� a curiosidade de saber o porquê de eles tirem sido escolhidos para atuar 
nessa pesquisa;  

� a necessidade de explicar que a criação da função de consultoria tinha sido 
uma decisão corporativa para evitar a perda de talentos devido à quebra do 
monopólio; 

� ressaltar que a Companhia tinha determinado a experiência como atividades 
formativas como critério para enquadramento na função de consultoria; 

� evidenciar que, mesmo antes de serem formalizados como consultores, já 
atuavam nessa função;  

� a Petrobras foi o primeiro emprego para quase todos os entrevistados;  
� demonstrar uma forte identidade com a formação escolhida;  
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� ressaltar a conquista do reconhecimento e da autonomia;  
� realçar a ênfase instrumental da Petrobras na GC.  

Trazendo um conjunto de observações em torno do trajeto da pesquisa até este 

momento, incluindo as relacionadas com as entrevistas, chegamos ao estágio da análise 

compreensiva das falas. A partir desse momento, conforme os passos descritos na sequência 

do texto, passamos a intensificar nossa prática investigativa como “artesão intelectual”, nos 

apropriando dos instrumentos principais: as fichas de escuta/análise e os planos evolutivos 

que nos conduziam simultaneamente para as leituras e, assim, para a construção da teoria.  

Na prática, como “artesão intelectual”, trabalhamos simultaneamente com os planos 

evolutivos, as fichas de escuta/análise e o diálogo com os autores. O nosso objeto de estudo 

foi sendo gradativamente construído por meio da elaboração teórica, a partir das hipóteses que 

foram sendo forjadas no campo da pesquisa e apoiado pelas fichas de escuta/análise. Assim, 

elaboramos os planos evolutivos ao mesmo tempo em que íamos construindo as fichas de 

escuta/análise, sendo eles também originados a partir da primeira escuta e análise dos 

discursos, representando o fio diretor e o guia principal para esta pesquisa.  

Organizamos as fichas de escuta/análise de forma a associar as falas de cada 

entrevistado aos diversos assuntos constantes nos blocos temáticos e, também, às nossas 

observações sobre os temas que “saltavam” das falas. Incluímos, assim, alguns dados de 

identificação: o nome fictício do entrevistado por ele escolhido, frases ou fragmentos de 

frases, o tema a eles associados e os nossos comentários relacionados às nossas interpretações 

e às leituras sobre o tema registrado, sendo construída, para cada entrevistado, uma 

quantidade de ficha de forma a viabilizar todo o processo de escuta, conforme modelo 

demonstrado no Apêndice B. 

A evolução nos planos foi acontecendo na medida em que as questões iam sendo 

ressignificadas devido a algumas situações novas que foram emergindo, alterando o status das 

questões anteriores, conforme pode ser evidenciado nos planos evolutivos. Lembramos ao 

leitor que na “escuta sensível” das falas, por intermédio da atenção às junções imprevistas e às 

conexões, associadas ao desejo de compreender os elementos que integram a rede 

entrecruzada de sentidos, percebemos que as hipóteses foram emergindo em um movimento 

articulado e dinâmico, organizando-se em grupos cada vez mais estáveis. 

 Tendo como base a “escuta sensível”, os registros nas fichas de escuta/análise e os 

planos evolutivos, passamos a tomar algumas decisões que nortearam as definições quanto à 
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estrutura do trabalho e que será evidenciada no final deste capítulo. Ao mesmo tempo, 

identificamos também os temas para os quais evidenciamos a nesssidade de aprofundamento 

na compreensão dos sentidos a eles atribuídos pelos consultores. Sendo assim, 

compartilhamos esse momento com os nossos interlocutores que, espontaneamente, 

declararam interesse por uma experiência reflexiva em torno do significado da dupla lógica 

integrada em suas práticas: resolver problemas e converter conhecimento. Esse foi o 

momento em que utilizamos a autoscopia como dispositivo metodológico complementar. 

Partindo do tema escolhido pelos consultores, no momento em que apresentamos a 

análise das entrevistas, elaboramos um roteiro orientador para a experiência reflexiva sobre os 

significados da dupla lógica. Esse roteiro (Apêndice D) foi elaborado com o objetivo de 

auxiliar nas sessões videogravadas e reflexivas durante o processo de autoscopia, o qual foi 

enviado para eles previamente à reunião de planejamento desse processo. As sessões 

videogravadas foram realizadas em atividades do cotidiano por eles escolhidas, sendo 

relacionadas ao tema: resolver problemas e converter conhecimento, o qual corresponde à 

dupla lógica de suas funções.  

No intuito de aprofundarmos a nossa compreensão dos sentidos atribuídos pelos 

consultores à essa dupla lógica, as experiências reflexivas foram retratadas por meio de 

imagens e orientadas por quatro questões definidas com base em Contreras (2002) e 

constantes no roteiro (Apêndice D):13 

1. O que fiz na atividade escolhida?  
2. Qual o significado do que fiz nessa atividade?  
3. Quais as causas da minha atuação?  
4. Como poderia fazer as coisas de forma diferente?  

Essas questões tiveram como finalidade auxiliar aos consultores no exercício da 

reflexividade sobre os sentidos que eles atribuem a essa dupla lógica. Nos Apêndices E e F, 

consta o detalhamento das sessões videogravadas e reflexivas respectivamente (BOURRON; 

CHADUC; CHAUVIN, 1998). O processo de autoscopia permite desenvolver faculdades de 

autoobservação, autoanálise, diagnosticando comportamentos didáticos numa perspectiva de 

ajustes nas ações pedagógicas, e, assim, esses autores dividem esse processo em cinco etapas: 

preparação, desenvolvimento, visionamento, análise e síntese. Tendo como referência essas 

                                                 
13 Questões norteadoras das sessões reflexivas acerca das dimensões formativas e dos modos de conversão do conhecimento 
conforme capítulos 5 e 8 respectivamente. 
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etapas, passamos a apresentar o processo de autoscopia em desenvolvimento e integrante 

desta pesquisa.  

Na fase de preparação, tivemos dois encontros. No primeiro, apresentamos os 

resultados da análise das entrevistas, no qual constam vários temas decorrentes da 

interpretação dos sentidos das falas no decorrer das entrevistas semidiretivas. Explicamos 

como seria o processo de autoscopia e que a participação tinha como critério importante ser 

voluntário. Ainda no primeiro encontro, para a apresentação dos resultados, compareceram 

três consultores e todos se colocaram como voluntários para a prática reflexiva. Após essa 

decisão, solicitamos que fosse escolhido um tema a ser investigado na autoscopia, dentre os 

que foram apresentados como resultado das entrevistas.  

Com a intenção de subsidiar os momentos da experiência reflexiva, pedimos para que 

os consultores fizessem a leitura do roteiro orientador da autoscopia (Apêndice D), fazendo, 

ao mesmo tempo, uma articulação entre o tema que iam escolher e o objeto maior de estudo 

da pesquisa: a conversão do conhecimento.  

No segundo encontro, tivemos uma reunião de planejamento. Salientamos que foi 

distribuída previamente por e-mail uma cópia desse apêndice. Fizemos uma exposição 

dialogada sobre o texto, acompanhamos a leitura interpretativa, que foi orientada no 

momento, para que os participantes, no decorrer da reunião, fossem pensando na prática que 

escolheriam para ser videogravada. Consta um cronograma anexo ao texto do Apêndice D, 

identificando os compromissos para esse encontro, já marcados por dois dos três consultores 

presentes, incluindo as sessões videogravadas e reflexivas. O terceiro consultor presente 

confirmou seu agendamento posteriormente.  

Devido aos compromissos agendados e de afastamentos por motivo de férias, essa fase 

de preparação foi desenvolvida individualmente com os demais consultores, que externaram o 

desejo de participar do processo de autoscopia. Concordaram, então, com o tema escolhido 

pelos outros para um maior aprofundamento da compreensão dos sentidos atribuídos às suas 

práticas como facilitadores da formação e aos modos de conversão do conhecimento a elas 

relacionados. 

Para a etapa de desenvolvimento das sessões videogravadas, conforme detalhamento 

no Apêndice E, primeiramente, tivemos a confirmação sobre o tipo de atividade que seria 

videogravada escolhida por cada um dos consultores. Foi recomendado para que a prática 

fosse integrante do cotidiano deles em ações de consultoria. Sugerimos, mais uma vez, um 



67 

 

aprofundamento da leitura do texto do Apêndice D, antes da videogravação.  

Solicitamos, também, que a empresa contratada para fazer a filmagem chegasse com 

antecedência ao local, para instalação dos equipamentos antes da entrada das pessoas na sala, 

orientando sobre a cobertura que deveria ser feita durante a filmagem. Antes de iniciar as 

falas e a videogravação da prática, explicamos o motivo da nossa presença e da equipe de 

gravação e pedimos permissão para fazer a filmagem, informando como essas imagens seriam 

utilizadas posteriormente. Em todas as sessões, fomos muito bem acolhidos e, apenas em uma 

delas, percebemos que os participantes que estavam junto com o consultor não ficaram muito 

à vontade.  

 As sessões videogravadas duraram em média uma hora e meia, conforme Apêndice E, 

e sempre tínhamos o cuidado de parar em um momento em que não prejudicasse a qualidade 

das informações que teríamos de trabalhar na sessão reflexiva, como também não trazer 

nenhuma dificuldade de continuidade para as pessoas presentes na atividade.  

As fases de visionamento, análise e síntese foram realizadas durante a sessão reflexiva, 

de acordo com o detalhamento no Apêndice F. Essa sessão foi feita individualmente, para que 

cada um se sentisse o mais à vontade possível no encontro com as suas imagens. Entregamos, 

com antecedência, a cada um dos consultores uma cópia em DVD com as imagens, para que 

eles pudessem organizar a sessão reflexiva e entrar previamente no processo reflexivo em si, 

escolhendo cenas que gostariam de comentar.  

Assim, com base em Contreras (2002), recomendamos que para esse exercício, 

voltassem a ler o texto do Apêndice D, para poderem aprofundar as referências relacionadas à 

experiência reflexiva, tendo como alusão as questões já mencionadas, incluídas nesse 

apêndice. Alguns consultores chegaram à sessão reflexiva com anotações prontas sobre a 

autoanálise realizada durante o visionamento anterior à sessão. Outros fizeram as anotações 

no decorrer da sessão. Em ambas as situações, buscaram feedbacks sobre a prática 

videogravada.  

Com a intenção de aprofundar a reflexão sobre os sentidos atribuídos à dupla lógica da 

função, durante essas sessões, primeiro vimos o filme e, nesse momento, eles faziam 

anotações complementando as que já tinham. Depois, partimos para um diálogo reflexivo 

guiado pelas questões constantes no Apêndice D. As falas desse momento foram gravadas 

para que pudéssemos, a partir delas, aprofundar a nossa análise juntamente com as imagens. 

Com o objetivo de fazermos uma síntese desse processo, para compreendermos o significado 
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da participação na autoscopia, ao final de cada sessão reflexiva, fizemos três perguntas a cada 

um deles:14  

1. Por que escolheu participar dessa fase? 
2. Como foi ser filmado na prática escolhida? 
3. E qual o aprendizado durante esse processo investigativo?  

As respostas para essas questões nos trouxeram muita clareza de que essa experiência 

reflexiva significou para eles uma imersão na subjetividade de suas práticas, fatos esses 

expressos nas falas e nas fisionomias, como surpresa pelo encontro com algo que faz parte do 

que fazem, mas que estão ausentes de suas percepções. 

3.1.1 Do objeto de estudo às partes do trabalho 

 Nesta introdução, apresentamos a primeira parte da pesquisa, com o propósito de 

indicar as bases conceptuais e metodológicas desse processo investigativo. Ao final do 

primeiro capítulo, indicamos as partes do trabalho, mas a sequência abaixo objetiva 

evidenciar a arquitetura interna da construção. 

Assim, a segunda parte deste trabalho, denominada Formar e formar-se: para além de 

uma relação centrada na dimensão técnica, tem como objetivo compreender e explicar a 

autopercepção desses consultores sobre os momentos evolutivos da trajetória profissional, 

devido, especialmente, à ampliação da dimensão ecológica inerente à prática formativa, 

conduzindo a um duplo compromisso: a autoformação e a formação do outro. Integra, ainda, 

essa parte, o reconhecimento da “relação com o saber” na construção e a na retenção do 

conhecimento mediante a formalização da prática da consultoria interna, tendo como requisito 

a experiência em práticas formativas.  

Os capítulos dessa parte foram originados conforme a lógica de análise evidenciada ao 

descrevermos os princípios da entrevista compreensiva. Essa parte é constituída por dois 

capítulos: o Capítulo 4, As práticas formativas na conversão do conhecimento, e o Capítulo 5, 

As dimensões formativas na conversão do conhecimento. 

Apoiando-nos nas fichas de escuta/análise e nos planos evolutivos, observamos, por 

exemplo, que os discursos sobre a história formativa são enfáticos quanto à importância da 

formação técnica, tanto na experiência acadêmica como na Petrobras. Contudo, eles nos 

                                                 
14 As sessões reflexivas acerca das dimensões formativas e aos modos de conversão do conhecimento conforme capítulos 5 e 
8 respectivamente, foram norteadas por essas questões. 
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trazem, também, que tanto a formação acadêmica como a prática na Petrobras contribuem 

para despertar o interesse para o desempenho das práticas formativas. Assim, por exemplo, 

um dos discursos nos traz que as oportunidades para receber e compartilhar conhecimento 

passam a ser “subjetivamente importante”. Um outro nos evidencia que poder passar a 

experiência para as pessoas nas práticas do trabalho constitui-se como motivo de “realização 

profissional e reconhecimento”.  

Atentos às junções imprevistas e às conexões de sentidos durante a “escuta sensível”, 

percebemos fluir da interpretação desses e de outros discursos um conjunto de sentidos. Nessa 

direção, destacamos alguns, que durante a evolução da análise se mantiveram consistentes, 

conforme Quadro 2. 

Quadro 2  

Os sentidos da motivação para as práticas formativas 

DISCURSOS QUE SE TORNARAM CONSISTENTES 

“[…] a disposição para autoformação e para formação do outro […]”. 
(associado a) 

“[…] para compartilhar conhecimento é preciso gostar de ensinar e de aprender […]”; 
“[…] o interesse pelas práticas formativas conduz à aproximação com outras bases de conhecimento 

[…]”. 
(integrado em) 

“[…] a troca sistêmica do conhecimento amplia a dimensão ecológica da prática […]”. 

 

Esses sentidos, como núcleos centrais, foram sendo ancoradas de acordo com a 

conexão da multiplicidade de sentidos, originando um bloco com o sentido de motivação e 

compromisso com as práticas formativas, dando origem ao quarto capítulo deste trabalho, 

intitulado As práticas formativas na conversão do conhecimento, através do qual tencionamos 

evidenciar a percepção desses consultores sobre a ampliação da dimensão ecológica da prática 

formativa, decorrente de uma motivação que foi sendo ampliada na relação entre consultar e 

ser consultado como um exercício predominante na função. Essa relação conduziu 

naturalmente a um duplo compromisso: a autoformação e a formação do outro. 

A “escuta sensível” das falas nos remeteu as dimensões formativas nas práticas desses 

consultores como mais uma categoria nesta investigação, conforme pode ser constatado 

através do Quadro 3. Essa categoria originou o Capítulo 5, intitulado As dimensões formativas 

na conversão do conhecimento, no qual evidenciamos as iniciativas desses profissionais 

mediante processos formativos, no sentido de compor as demandas que emergem de suas 

práticas como facilitadores da formação.  
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Esses dois capítulos (o quatro e o quinto) deram origem à parte dois deste trabalho, intitulada, 

Formar e forma-se: para além de uma relação centrada na dimensão técnica. 

 Quadro 3  

Os sentidos das dimensões formativas nas práticas dos consultores 

DISCURSOS QUE SE TORNARAM CONSISTENTES 

Dimensão técnica “[…] procuro ter domínio do assunto para passar da melhor forma possível 
o que conheço para os alunos […]”. 

Dimensão estratégica e 
tática 

“[…] costumo ficar atento à postura, uso de metáforas, gestos, recursos 
audiovisuais, para facilitar a compreensão dos alunos. Faço alterações em 

relação ao que planejei durante as aulas, adaptando a minha prática à 
dinâmica dos alunos […]”. 

Dimensão relacional “[…] a cada experiência, vou ampliando a teia de relacionamento com os 
alunos dentro da Companhia e na Universidade […]”. 

 

A terceira parte, A aprendizagem: entre a “relação com saber” e a “relação de 

saber”é composta pelo Capítulo 6, Aprendizagem na prática da consultoria: possibilidades e 

limitações e pelo Capítulo 7, “relação com o saber” e “relação de saber” nas práticas da 

consultoria. Essa parte foi elabora seguindo a mesma lógica da anterior e tem como objetivo 

compreender e explicar os sentidos atribuídos, por esses consultores, à relação entre a 

ambiência e os elementos da cultura organizacional como suas práticas interventivas e 

formativas da consultoria. 

O Capítulo 6 tem como um dos tópicos “os limites da aprendizagem na prática da 

consultoria” e resultou da evolução da análise dos discursos, os quais, durante o percurso da 

análise, deram consistência aos temas: o comportamento das pessoas e a dinâmica do 

ambiente, conforme Quadro 4. 

Quadro 4  

Os sentidos da relação entre ambiência e aprendizagem 

DISCURSOS QUE SE TORNARAM CONSISTENTES 

Sobre a troca do 
conhecimento 

“[…] só os registros dos padrões técnicos e das experiências nas 
comunidades de práticas não é suficiente para as pessoas aprenderem […]”. 

Acerca da dinâmica do 
ambiente 

“[…] a companhia precisa criar mais oportunidades para o ‘corpo a corpo’ 
para facilitar a troca do conhecimento entre as pessoas […]”. 
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O outro tópico desse capítulo, “as relações entre cultura organizacional e a 

aprendizagem”, surgiu em decorrência dos sentidos atribuídos aos valores organizacionais e 

individuais que assumiram um status diferenciado no decorrer das análises.  

Quadro 5 

Os sentidos da relação entre cultura e aprendizagem 

DISCURSOS QUE SE TORNARAM CONSISTENTES 

valores organizacionais 

“[…] a formação e a experiência na área técnica […]”. 

“[…] foco nos resultados […]”.  

“[…] incentivo a formação e a autoformação […]”.  

“[…] a prática do reconhecimento a dedicação […]”.  

valores individuais 
 

“[…] a disposição para aprender […]”.  

“[…] a receptividade às mudanças […]”.  

“[…]a flexibilidade […]”. 

 

Nesse capítulo, temos como objetivo ressaltar os limites e as possibilidades para a 

aprendizagem nas práticas cotidianas mediadas por esses consultores. Evidenciando, também, 

os aspectos inibidores e facilitadores da cultura em relação a aprendizagem. 

Seguindo essa mesma lógica, a construção do Capítulo 7, “relação com o saber” e 

“relação de saber” nas práticas da consultoria, emergiu a partir das interconexões entre 

vários temas, tendo alguns alcançado posições de destaque conforme podem ser evidenciados 

no Quadro 6: 

Quadro 6  

Os sentidos da “relação com o saber” e da “relação de saber” 

DISCURSOS QUE SE TORNARAM CONSISTENTES  

“[…] fui convidado para ser consultor devido à experiência acumulada […]”. 

“[…] aprendi a ensinar as pessoas através das tarefas de trabalho […]”. 

“[…] devido a minha experiência atuo como tutor. Ensino às pessoas a parte técnica. Ensino também 
como se introduzir e como se relacionar com os outros […]”. 

“[…] em função de conhecer bem a minha área de especialidade sou requisito para ajudar as pessoas 
menos experientes […]”. 

 

Nesse capítulo, originado a partir desses sentidos, procuramos evidenciar alguns 

elementos da “relação com o saber” e da “relação de saber” como potencializadores das 

competências e das habilidades na condução da resolução conjunta de problemas junto a 
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adultos aprendentes, diante de situações caracterizadas como eventos mobilizadores de 

saberes. 

O Capítulo 8, A consultoria interna: uma função nuclear com um duplo 

direcionamento, é composto por três tópicos: o primeiro, “O duplo direcionamento da prática 

de consultoria: resolver problemas e converter conhecimento” – nesse tópico, integramos as 

análises dos sentidos atribuídos pelos consultores a esse duplo, seja mediante as entrevistas 

iniciais do processo, seja através das experiências reflexivas mediante a autoscopia. O 

segundo tópico, “Os modos de conversão do conhecimento”, contempla os modos de 

conversão do conhecimento, trazendo um aprofundamento das discussões centradas nas falas 

durante as sessões reflexivas, realizadas com os consultores.  

No terceiro, “Na consultoria interna: a tensão entre as demandas locais/globais”, 

evidenciamos as tensões entre as demandas locais e globais na consultoria interna, nas quais 

estão presentes os sentidos objetivos e subjetivos na conversão do conhecimento. Esses três 

tópicos resultaram de vários subtemas, que foram se aglutinando e se inserindo uns nos 

outros, conduzindo a posições diferenciadas no decorrer da análise, a partir da consistência 

que iam adquirindo mediante a interpretação dos sentidos dos discursos, conforme Quadro 7. 
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Quadro 7 

Os sentidos nucleraes da prática 

DISCURSOS QUE SE TORNARAM CONSISTENTES  

Primeiro tópico: “O duplo 
direcionamento da prática: 
resolver problemas e 
converter conhecimento” 

“[…] ensinar na prática […]”. 

“[… ] aproveitar o problema para ensinar coisas às pessoas […]”. 

“[…] a análise preventiva de risco é um espaço para ensinar e para 
aprender […]”. 

“[…] meu ensinamento é no dia-a-dia, destrinchando problemas com 
as pessoas, aprendendo e ensinando coisas […]”. 

Segundo tópico: “Os modos 
de conversão do 
conhecimento” 

Socialização: “[…] é preciso juntar o profissional iniciante com o 
que tem mais experiência para que esse passe o conhecimento […]”. 

Externalização: “[…] se não houver externalização no conhecimento 
o problema não é resolvido […]”. 

Combinação: “[…] é preciso estimular os profissionais para a troca 
de conhecimento através das comunidades de práticas […]”.  

Internalização: “[…] a visita virtual à bacia potiguar possibilita uma 
internalização do conhecimento devido à visualização tridimencional 

de informações [...] as pessoas passam a pensar na Companhia de 
forma mais ampliada”. 

Terceiro tópico: “Na 
consultoria interna: a tensão 
entre as demandas 
locais/globais” 

“[…] como tutor, durante o acompanhamento dos estágios, percebo 
que as pessoas começam a se integrar com as outras, a compreender 

o jeito da Companhia […]”. 

“[…] não adianta só a razão para resolver problemas é preciso 
intuição e estar emotivamente e sensitivamente envolvido […]”. 

 

Temos como objetivo nesse capítulo ressaltar vários aspectos nucleares, objetivos e 

subjetivos da função, originados da interpretação dos discursos, que favorecem os quatro 

modos de conversão do conhecimento. Essa conversão é facilitada pelo duplo direcionamento 

da experiência acumulada – resolver problemas e converter conhecimento, mediante o 

desempenho de vários papéis estratégicos, contribuindo para a circularidade da função na 

conversão do conhecimento – formação-autoformação-formação do outro-formação… 

Aprender-conhecer-fazer-ser-aprender... 

Esse capítulo, aprofundando as discussões que foram evoluindo no decorrer dos 

capítulos anteriores, suscita a quarta parte deste trabalho, intitulada O carácter nuclear e 

circular da consultoria interna. Essa parte tem como objetivo evidenciar as particularidades 

dessa função devido principalmente ao duplo direcionamento associado às suas práticas e 

situados nas tensões entre lidar com a imprevisibilidade e as incertezas, descontinuismos que 
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caracterizam o contexto do trabalho e os posicionamentos epistemológicos que possam dar 

suporte às decisões. 

Os sentimentos que experimentamos ao final de todo esse processo estão bem 

condizentes com o pensamento de Silva (2006, p. 47), quando afirma: “[...] no trabalho de 

construção de um objeto de estudo deverá predominar a alegria e que esse prazer encontra-se, 

também, associado ao desapego de certezas postas como ‘a priori’”. Encorajamos-nos 

também ao dialogarmos com Mills (1965, p. 240) quando ele recomenda: “sejamos um bom 

artesão: evitemos qualquer norma de procedimento rígida. [...] que cada homem seja seu 

próprio metodologista; que cada homem seja seu próprio técnico; que a teoria e o método se 

tornem novamente parte da prática de um artesanato”. É com essa motivação que avançamos 

as nossas discussões na Parte II, sobre as práticas formativas como fator de motivação. 
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PPAARRTTEE  II II   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FFOORRMM AARR  EE  FFOORRMM AA--SSEE::  PPAARRAA  AALL ÉÉMM   DDEE  UUMM AA  

RREELL AAÇÇÃÃOO  CCEENNTTRRAADDAA  NNAA  DDII MM EENNSSÃÃOO  TTÉÉCCNNII CCAA  
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CCAAPPÍÍ TTUULL OO  44  

AASS  PPRRÁÁTTII CCAASS  FFOORRMM AATTII VVAASS  NNAA  CCOONNVVEERRSSÃÃOO  DDOO  
CCOONNHHEECCII MM EENNTTOO    

Compreender e explicar a autopercepção dos consultores sobre os momentos 

evolutivos da trajetória profissional, particularmente quanto ao papel que desenvolvem como 

formadores, é o objetivo da segunda parte do nosso relato de pesquisa. Partimos do fato de 

que esses profissionais, historicamente situados no contexto organizacional, constroem, por 

iniciativa própria, as habilidades formativas no sentido de facilitar as suas práticas. Esse 

processo possibilita a apropriação dos saberes teóricos no trabalho, mediante “transições 

ecológicas” (BRONFENBRENNER, 2002).  

As práticas formativas estão associadas às suas experiências de “relação com o saber” 

e de “relação de saber”15 na construção e a na retenção do conhecimento, sendo intensificadas 

através da formalização da função de consultoria interna. Dessa forma, a interpretação dos 

sentidos das falas nos traz evidências de que os consultores da Petrobras UN-RNCE, situados 

em um ambiente caracterizado pelo “setor problemático” (BERGER; LUCKMANN, 1999), 

ampliam os saberes da experiência, mediante uma dinâmica caracterizada pelo consultar e ser 

consultado, conforme nos relata o consultor Alberto: “[…] diante dos problemas do trabalho 

ensino e aprendo coisas com as pessoas. A gente troca uns com os outros o que sabe para 

resolver os problemas […]”.  

Neste capítulo, temos como objetivo evidenciar a percepção desses consultores acerca 

dos componentes e das características do conhecimento integrados na ampliação da dimensão 

ecológica da prática formativa. Discorremos que essa dinâmica foi sendo ampliada na relação 

entre consultar e ser consultado, a autoformação e a formação do outro como um exercício 

predominante na função. Estruturamos, assim, este capítulo em três tópicos: “A relação com 

os componentes do conhecimento”; “Consultar e ser consultado: ampliando a dimensão 

ecológica das práticas formativas” e “O duplo compromisso com a prática formativa: a 

autoformação e a formação do outro”. 

 

                                                 
15 Sobre a “relação com o saber” e a “relação de saber” ver Capítulo 7, p. 145-146. 
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4.1 A relação com os componentes do conhecimento 

Quais os sentidos atribuídos pelos consultores à dinâmica mobilizadora do 

conhecimento integrada em suas ações cotidianas como também ao conhecimento presente 

nas práticas de consultar e ser consultado, na autoformação e na formação do outro?  

Comentando sobre suas práticas cotidianas, o consultor Jim Lee relata: “[…] há uma 

grande demanda para ensinar e para aprender no trabalho. Encontramos pessoas dispostas 

para ensinar e para aprender na hora que estamos resolvendo problemas. Criamos novos 

conhecimentos […]”.  

A interpretação dos sentidos desse discurso nos conduz a alguns aspectos relacionados 

à concepção de conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997), como, por exemplo, as atitudes e 

intenções presentes na experiência conjunta em torno da conversão do conhecimento. 

Nonaka e Takeuchi (1997), apresentam algumas distinções e semelhanças entre 

informação e conhecimento. Esses autores destacam três aspectos quanto a essa comparação. 

Primeiro, consideram que o conhecimento, diferente da informação, diz respeito às crenças e 

aos compromissos, sendo uma função que contempla atitudes, perspectivas ou intenções 

específicas. Segundo, o conhecimento está relacionado à ação, o que não ocorre com a 

informação. E, terceiro, há uma semelhança entre eles: ambos dizem respeito ao significado. 

Compreender e internalizar essas diferenças e semelhanças conceituais, entre esses dois 

elementos, pode influenciar na mediação das práticas de formação no trabalho que são 

conduzidas pelos consultores, acarretando benefícios para a conversão do conhecimento. 

Esses três aspectos comparativos entre informação e conhecimento nos fazem refletir 

sobre o significativo componente subjetivo imbricado no conhecimento e no distanciamento 

formativo dos profissionais no contexto do trabalho para lidar com essa subjetividade. Dessa 

forma, temos como um dos pressupostos desta pesquisa que a dinâmica estabelecida entre o 

consultar e ser consultado, entre a autoformação e a formação do outro no sentido de 

mobilizar o conhecimento, seja na própria ação, seja fora dela, exige um conjunto de 

habilidades por parte desses consultores para as quais a formação centrada na dimensão 

técnica não atende. 

Acerca das atitudes e intenções em torno das práticas na conversão do conhecimento, o 

consultor Pitágoras é incisivo ao afirmar: “O consultor tem que ter uma boa base técnica e 

também ter habilidade para transmissão do conhecimento e resolver problemas junto com as 

pessoas no campo [...] só com a parte técnica, ele é consultor pela metade”.  
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Os sentidos evidenciados nesse discurso nos encaminham para o entendimento de que 

esses consultores precisam desenvolver habilidades para socializar o conhecimento tácito da 

experiência acumulada, perante suas práticas como formadores. Dessa forma, poderão ampliar 

a percepção acerca dos benefícios objetivados em suas práticas na resolução de problemas e 

na formação das pessoas, desenvolvendo, em decorrência disso, novas concepções acerca da 

consultoria, da educação e da formação. Tal fato motiva um duplo compromisso: a 

autoformação e a formação do outro.  

O conhecimento é comparado, por Davenport e Prusak (1998), a um sistema vivo: na 

medida em que interage com o meio ambiente, ele cresce e se modifica. O consultor Rengaw 

utiliza uma expressão que se aproxima dessa analogia, quando declara: “[…] em nossas 

práticas, criamos (eu e a equipe) novos tipos de conhecimento a cada atividade desenvolvida 

na resolução de problemas”.  

Com essa afirmação, o consultor demonstra uma compreensão do conhecimento 

como sendo um elemento dinâmico e resultante de suas práticas interventivas no cotidiano de 

trabalho. Ele nos aponta o sentido do conhecimento relacionado à ação e integrado na 

atividade em equipe que é caracterizada pela prática de consultar e de ser consultado.  

Todavia, as características comportamentais subjacentes à geração do conhecimento, 

como as crenças e os compromissos, não são abordadas nas falas de todos os consultores. 

Essa constatação reforça mais uma vez a nossa argumentação quanto à necessidade de uma 

formação em torno das questões relacionadas à dimensão relacional inerente às atividades do 

cotidiano desses consultores. 

Davenport e Prusak (1998, p. 6) apresentam a seguinte definição de conhecimento: 

Conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação 
contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a 
avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem origem e é 
aplicado na mente dos conhecedores. Nas organizações ele costuma estar embutido 
não só em documentos ou repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas 
e normas organizacionais. 

Esses autores consideram, conforme a definição, que o conhecimento não é puro e 

nem simples, constituindo-se, portanto, de uma mistura de vários elementos, sendo ao mesmo 

tempo fluido e formalmente estruturado. O conhecimento é intuitivo, sendo difícil de colocar 

em palavras e de ser entendido de forma plena em termos lógicos. Ele existe dentro das 

pessoas, sendo, dessa forma, parte da complexidade e imprevisibilidade humana.  
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Aproximando-se desse conceito de conhecimento, encontramos no discurso de Jim 

Lee sua percepção quanto ao papel do consultor em relação ao conhecimento: “[...] nas 

práticas dos consultores é preciso mobilizar o conhecimento que está dentro da cabeça das 

pessoas, desenvolvendo metodologias que possibilitem essa transferência de conhecimento 

[…]”. Os sentidos desse discurso externalizam a compreensão quanto à necessidade do 

desenvolvimento de habilidades para mediação de práticas que se estabelecem no cotidiano, 

na mobilização do conhecimento.  

Essas habilidades sendo desenvolvidas, contribuiriam para potencializar as relações 

desses consultores com os componentes do conhecimento no sentido de beneficiar a formação 

deles e de seus colaboradores nas práticas de resolução de problemas. O conhecimento, 

composto de vários componentes, por ser um elemento permanente nas práticas desses 

consultores, necessita de um melhor gerenciamento em função de apresentar, também, várias 

características subjetivas próprias e de tão grande valor, hoje, para a Petrobras. 

Crawford (1994) destaca quatro características principais do conhecimento:  

1. O conhecimento, ao contrário das matérias-primas, que são recursos finitos, é 
difundível e se autorreproduz. Quanto mais é utilizado no desempenho das 
atividades, mais é aprimorado e permite entender mais profundamente essa 
tarefa. 

2. O conhecimento é substituível: ele pode substituir outros bens de capital 
mediante a aplicação de tecnologia. 

3. O conhecimento é transportável: pode mover-se rapidamente por meio dos 
recursos da tecnologia. 

4. O conhecimento é compartilhável: a transferência do conhecimento para outras 
pessoas não impede o uso desse mesmo conhecimento pelo seu original 
detentor. 

Ao contatarmos com essas características, pensamos acerca da percepção que esses 

consultores têm em relação ao potencial subjetivo inerente às suas práticas no consultar e ser 

consultado, na autoformação e formação do outro e sobre os sentidos que são atribuídos a 

essas características integrantes do conhecimento nas suas intervenções como 

potencializadoras da sua formação e de seus colaboradores.  

Assim sendo, ao considerarmos esses distintivos do conhecimento, vislumbramos 

que o processo de sua organização em nível do indivíduo compreende a articulação de vários 

componentes internos. Nesse sentido, apoiamos nossas considerações em Angeloni (2002), 

que aponta algumas variáveis indispensáveis na ação dos indivíduos em relação ao 

conhecimento. 
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1. Trabalhar os modelos mentais dos indivíduos para que possam se afastar do 
modelo cartesiano, tayloriano, fragmentado, que não atendem às necessidades 
das organizações do conhecimento. 

2. Procurar a aprendizagem contínua como forma de autodesenvolvimento pessoal 
e organizacional. Ter a aprendizagem como característica essencial e que 
contemple a maneira de sentir, pensar e agir. 

3. Considerar a criatividade e inovação como qualidades insubstituíveis do ser 
humano, sendo o pensamento inovador uma característica indispensável ao 
profissional. 

4. Avaliar a intuição decorrente da interação entre a emoção e a razão como 
facilitadora do desempenho. A criação do conhecimento é um processo que 
compreende tanto o processamento de informações como o aproveitamento de 
percepções, intuições e palpites. 

5. Saber partilhar as informações e conhecimento tácito e explícito – a 
organização só será beneficiada quando o conhecimento for transferido, 
partilhado e estimulado, gerando um fluxo permanente de informações e 
conhecimento. 

 

Ao refletir sobre as práticas desses consultores, à luz desses aspectos, recomendados 

por Angeloni (2002) como imprescindíveis na ação dos indivíduos perante o conhecimento, 

supomos que a adoção de um programa de formação que possibilitasse essa compreensão para 

a apropriação em torno desses aspectos nas práticas cotidianas, que desenvolvem junto aos 

seus colaboradores, traria significativos benefícios para a formação dos consultores e de seus 

colaboradores e, consequentemente, para a conversão do conhecimento tácito em explícito. 

Os aspectos ressaltados quanto às ações perante o conhecimento estão integrados, de 

forma não sistematizada e refletida, nas práticas dos consultores como facilitadores na 

resolução conjunta de problemas, ao contribuírem, simultaneamente, para a formação dos 

envolvidos nos processos de mudança através da socialização, externalização, combinação e 

internalização nos processos de conversão do conhecimento.  

O conhecimento é derivado da informação da mesma forma que esta deriva de dados 

e é composto, de acordo com Davenport e Prusak (1998), de alguns componentes básicos: a 

experiência; a verdade fundamental; a complexidade; o discernimento; as normas práticas e 

intuição e os valores e crenças.  
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Figura 8 – Os componentes do conhecimento 
Fonte: Construída pela autora com base em Davenport e Prusak (1998). 

 

O componente “experiência”, para Davenport e Prusak (1998), é construído ao longo 

do tempo, incluindo o aprendizado em cursos, leituras e nas práticas informais. Decorre das 

vivências no passado e no presente, possibilitando uma perspectiva histórica que influi no 

entendimento e na percepção da realidade, facilitando o reconhecimento de eventos e as inter-

relações entre os acontecimentos passados e presentes. 

A experiência como componente do conhecimento tem sido evidenciada nessa 

pesquisa como elemento distintivo da função dos consultores. Falando acerca de sua história 

formativa, o consultor Caio nos relata: “Fui indicado para ser consultor de negócios pelo 

acúmulo de experiência, o que facilita a construção de um outro patamar de relacionamento 

com instituições externas, especialmente com a Universidade […]”. Observamos, dessa 

forma, que a sólida experiência acumulada é um dos requisitos para a função, além de 

despertar reconhecimento e respeito nas relações estabelecidas no consultar e ser consultado, 

na autoformação e na formação do outro, seja em nível interno, seja em nível externo da 

Companhia, possibilitando assim a ampliação da dimensão ecológica das práticas desses 

consultores. 
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Evidenciamos, nesse discurso, o sentido da macrodimensão na conversão do 

conhecimento, sendo um processo que transpõe as fronteiras da Petrobras ao se articular com 

o mundo acadêmico, como alternativa de parceria estratégica, conduzindo à formação do 

conhecimento sistêmico (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).  

Contudo, diante dos inúmeros papéis formativos que esses consultores desempenham 

na conversão do conhecimento, entendemos como importante que seja integrado na sólida 

experiência acumulada que eles detêm uma formação sistematizada no sentido de possibilitar 

o desenvolvimento de modelos mentais neles e em seus colaboradores. Compreendemos que 

essa formação possibilitaria o desenvolvimento da criatividade e inovação, conduzindo a uma 

reflexão sobre a intuição como elemento decorrente da interação entre a emoção e a razão e 

resultando no desenvolvimento de saberes no compartilhamento do conhecimento tácito em 

explícito (ANGELONI, 2002). 

Um segundo componente do conhecimento destacado por Davenport e Prusak (1998) 

trata-se da verdade fundamental, descrita pelos autores como sendo as verdades radicais 

relacionadas às situações reais do cotidiano, e não soltas nos campos teóricos ou de 

generalizações. A nosso ver, esses consultores, ao terem uma formação reforçante nas 

dimensões relacionais, estratégicas e táticas, ampliariam as facilidades para compartilhar os 

detalhes e significados das experiências, entendendo que o conhecimento da vida cotidiana 

caracterizada pela complexidade e, algumas vezes por situações caóticas, muitas vezes são 

mais apropriados para os resultados organizacionais do que as teorias elaboradas sobre ela. 

As práticas desses consultores são caracterizadas pelo compartilhamento de saberes 

da experiência, tidas como verdade em função dos resultados anteriores confirmados como 

adequados às mudanças nos processos de trabalho. As situações problemáticas são 

consideradas como objeto estimulador da troca de conhecimento, cujo processo é facilitado 

pelos consultores. Esse fato é evidenciado na fala do consultor Albert, quando declara: “[…] 

diante de um problema é preciso destrinchá-lo. [...] Assim, a gente ensina e aprende […]”. 

Com base nesse discurso, compreendemos que os saberes da experiência são cristalizados 

como verdade fundamental pela crença gerada em torno do que tem dado certo em 

experiências anteriores, tendo a atuação do consultor um direcionamento em torno da 

mobilização desses saberes, mediante a mobilização das dimensões estratégicas, táticas e 

relacionais. 
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Outro componente do conhecimento, apresentado por Davenport e Prusak (1998) 

como elemento importante na composição do conhecimento é a complexidade. Os autores 

consideram que a experiência e a verdade fundamental se apresentam como fortes elementos 

do conhecimento para lidar com a complexidade, por esta não ser uma estrutura rígida que 

exclui os aspectos que não se encaixam. 

Os processos de trabalho nos quais os consultores atuam são caracterizados por 

situações complexas, incompatíveis com as práticas rotineiras, o que requer desses 

especialistas intervenções que muitas vezes exigem além dos aplicativos do conhecimento já 

existente. A criação de novos conhecimentos desponta como emergente nas situações 

imprevisíveis perante os eventos, cuja geração muitas vezes ocorre no percurso da ação 

durante as práticas de intervenção no cotidiano do trabalho.  

Tal fato é evidenciado em um dos discursos do consultor Vivo ao relatar: “[…] tenho 

expertise em tecnologia de ponta [...] umas das minhas atividades é aplicar realidade virtual 

na indústria de petróleo”. Essa fala caracteriza a complexidade como um forte componente do 

conhecimento mobilizado e criado pelo consultor nas suas práticas cotidianas. 

O discernimento é destacado por Davenport e Prusak (1998) como elemento 

importante do conhecimento, na medida em que possibilita julgar novas situações e 

informações à luz daquilo que já é conhecido, julgando a si mesmo no sentido de aprimorar as 

respostas a novas situações e informações. A sólida experiência acumulada pelos consultores 

possibilita uma percepção aguçada da realidade, o que permite um duplo direcionamento de 

suas práticas: resolver problemas e converter conhecimento. Assim, o consultor Ipê afirma em 

um dos de seus discursos: “A atividade de consultoria conduz a várias possibilidades de 

solução, diante de situações problemáticas, devido à experiência em diversas áreas de 

relacionamento […]”.  

As normas práticas e intuição também são consideradas por Davenport e Prusak 

(1998) como componentes importantes do conhecimento na medida em que opera pelas vias 

de guias flexíveis na direção da ação em um movimento de tentativa e erro no percurso de 

experiências e observações. As normas práticas para esses autores funcionam como atalhos 

para solução de novos problemas, tendo como referência problemas solucionados em 

momentos anteriores por especialistas que enxergam padrões conhecidos em situações novas, 

respondendo apropriadamente a elas.  
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Em relação às normas práticas, evidenciamos, no discurso do consultor Pitágoras: 

“[…] uma de nossas atividades é fazer registros de experiências nas comunidades práticas 

para serem consultadas por outros profissionais de diferentes unidades da Companhia”. 

Reforçamos a ideia de que as normas práticas, como componente importante do 

conhecimento, favorecem a agilidade de intervenção nas situações problemáticas do trabalho, 

evitando, em muitos momentos, a construção de respostas a partir do zero, principalmente em 

situações emergentes.  

Boa parte das práticas desses consultores é orientada por procedimentos já testados 

em situações similares, cujo conhecimento gerado é socializado com outras unidades de 

trabalho, sendo alguns transformados em padrões técnicos formais em nível corporativo.  

Sobre a intuição, encontramos, na fala do consultor Ipê, a afirmação: “[…] a emoção 

está ligada à intuição e à razão [...] saber lidar com essa trilogia facilita o lidar com a 

subjetividade”. Nesse discurso, o consultor expressa uma valoração quanto ao saber lidar com 

a subjetividade, ressaltando a importância da formação do consultor em múltiplas dimensões 

de saberes16. 

 O “saber lidar com essa trilogia”, ressaltado pelo consultor, nos faz retornar aos 

polos engajamento e distanciação, de Elias (1998), no sentido de desenvolver uma formação 

para esses consultores que possibilite um equilíbrio entre a relação com a dimensão técnica, 

tão fortemente arraigada em suas ações cotidianas, e as outras dimensões: estratégica, tática e 

relacional.17 Esse equilíbrio entre o excessivo engajamento com a dimensão técnica e a 

acentuada distanciação das outras dimensões formativas poderia contribuir para uma 

aproximação mais adequada com as questões subjetivas, possibilitando uma percepção mais 

clara da realidade. Assim, facilitaria a concepção de soluções mais apropriadas para as 

situações problemáticas do cotidiano (ELIAS, 1998). 

Os valores e crenças aparecem, também, como componentes do conhecimento 

apresentado por Davenport e Prusak (1998), como sendo elementos que exercem forte 

impacto sobre o conhecimento organizacional na medida em que determinam, em grande 

medida, a percepção de realidade das pessoas, e isso influencia diretamente o processo de 

construção pessoal do conhecimento.  

                                                 
16 A relação subjetividade/objetividade é tratada com maior profundidade no Capítulo 8, p. 202 tópico 8.3.1  
17 Sobre as dimensões formativas ver Capítulo 5. 
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No contexto em processo de investigação predomina uma cultura favorável à função 

da consultoria quanto à dimensão técnica. Encontramos evidências nesse sentido em uma das 

falas do consultor Rengaw: “[…] o clima é extremamente favorável à troca de conhecimento. 

[...] A cultura aqui é de pessoas que não são competitivas, são colaborativas favorecendo a 

troca de experiência […]”. Porém, quando essa troca de conhecimento demanda as dimensões 

estratégicas, táticas e relacionais, devido à diversidade de papéis que desenvolvem como 

formadores na conversão do conhecimento, tornam-se evidentes as lacunas na formação dos 

consultores.  

Avaliando as considerações feitas acerca do conhecimento e ainda contemplando em 

nossas análises a tipologia de práticas formativas imbricadas nas ações dos consultores, 

evidenciamos que os modelos de formação vigente deixam lacunas para construção de uma 

performance que atenda a essa tipologia. Os consultores exercem as funções de: tutores, 

formadores na resolução de problemas, instrutores de cursos, palestrantes, orientadores de 

pesquisa, entre outras atividades que envolvem a troca de conhecimento.  

Suas atividades devem potencializar a diversidade de possibilidades para ensinar e 

para aprender, para consultar e ser consultado, para a autoformação e a formação do outro. 

Todavia, percebemos indícios de que essas práticas deixam de contemplar também a riqueza 

dos saberes que são produzidos nas próprias experiências do cotidiano. As afirmações do 

consultor Pitágoras de que só com a formação técnica tem-se um consultor pela metade, 

anunciam as demandas formativas exigidas por essa função. 

Os sentidos evidenciados nessas afirmações nos encaminham para o entendimento de 

que esses consultores, desenvolvendo habilidades para a articulação do conhecimento tácito 

da experiência acumulada com a prática formativa, vão percebendo os benefícios objetivados 

em suas práticas na resolução de problemas e na formação das pessoas, desenvolvendo, em 

decorrência disso, novas concepções acerca da consultoria, da educação e da formação, 

estimulando a prática do consultar e ser consultado nos diferentes e distanciados espaços de 

trabalho onde atuam.  
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4.2 Consultar e ser consultado: ampliando a dimensão ecológica das práticas 

formativas  

O desenvolvimento dos saberes na formação é evidenciado em uma das afirmações do 

consultor Alberto: “[…] sinto que fazer junto com os outros é uma forma de ensinar e de 

aprender em mão dupla. A gente tem o conhecimento teórico, mas cada um deles diz como 

aplicar melhor na prática”. A afirmação de Alberto nos traz o sentido da formação em “mão 

dupla”, ressaltada pelo consultor. Trata-se de um tipo de formação que se caracteriza por um 

conjunto de relações de troca de saberes nas quais, as pessoas, diante das tensões para resolver 

as situações cotidianas do trabalho, se procuram e se encontram numa relação de busca e 

oferta de saberes mobilizados por setores problemáticos. 

Entendemos que a concepção do “setor problemático” de Berger e Luckmann (1999) 

associa-se ao entendimento de Bronfenbrenner (2002) acerca das “transições ecológicas” que 

integram a realidade da vida cotidiana desses consultores, influenciando naturalmente na 

motivação pelas práticas formativas, mediante a atribuição de novos sentidos aos saberes 

pedagógicos que vão adquirindo, devido aos benefícios para os resultados de suas atividades.  

Assim, por exemplo, sobre o conceito de “setor problemático”, Berger e Luckmann 

(1999, p. 42) afirmam: “enquanto as rotinas na vida cotidiana continuarem sem interrupções 

são aprendidas como não-problemáticas”. A duração do “setor não-problemático” da 

realidade cotidiana vai até o surgimento de um novo conhecimento, dito de outra forma, até 

que seja interrompida a sua continuidade pelo aparecimento de um novo problema. Isso 

acontecendo, “a realidade da vida cotidiana procura integrar o setor problemático dentro 

daquilo que já é não-problemático” (BERGER; LUCKMANN, 1999). 

O contexto no qual esses consultores estão situados é caracterizado pela 

imprevisibilidade e incertezas, conduzindo naturalmente ao convívio com o “setor 

problemático”, o que demanda uma dinâmica constante no consultar e ser consultado que 

muitas vezes transpõe os limites da Unidade onde trabalham, requisitando contatos com 

outros órgãos da Companhia e mesmo com instituições externas. 

Essa dinâmica originada a partir do “setor problemático” situado no contexto local 

conduz à transição ecológica com outros contextos até em nível global. Envolve, portanto, um 

conjunto de relações locais e globais, demandando ações que envolvem o entrelaçamento de 

relações entre várias estruturas. Conduzir essa dinâmica requer desses profissionais uma 
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formação diversificada de habilidades para intervir diante das situações problemáticas, 

atuando concomitantemente nos processos de autoformação e formação do outro. 

Sendo assim, entendemos que uma formação para dar conta das demandas que 

decorrem desse conjunto de articulações está situada em um ambiente ecológico entendido 

por Bronfenbrenner (2002, p. 5) “como uma série de estruturas encaixadas, uma dentro da 

outra, como um conjunto de bonecas russas”, representadas por: microssistemas, 

mesossistemas, exossistemas e macrossistemas e as relações estabelecidas entre eles. 

Bronfenbrenner (2002, p.18-21) apresenta as definições: 

[...] um microssistema é um padrão de atividades, papéis e relações interpessoais 
experenciados pela pessoa em desenvolvimento num dado ambiente com 
características físicas e materiais específicas; [...] um mesossistema inclui as inter-
relações entre dois ou mais ambientes nos quais a pessoa em desenvolvimento 
participa ativamente [...]; [...] um exossistema se refere a um ou mais ambientes que 
não envolvem a pessoa em desenvolvimento como um participante ativo, mas no 
qual ocorrem eventos que afetam, ou são afetados, por aquilo que acontece no 
ambiente contendo a pessoa em desenvolvimento e [...] o macrossistema se refere a 
consistências, na forma e conteúdo de sistemas de ordem inferior (micro-, meso- e 
exo-) que existem, ou poderiam existir, no nível da subcultura ou da cultura como 
um todo, juntamente com qualquer sistema de crença ou ideologia subjacente a essas 
consistências. 

Embora os estudos desse autor estejam enquadrados no desenvolvimento humano na 

primeira fase da vida, especialmente no desenvolvimento das crianças, devido à ênfase de sua 

teoria sobre a influência das relações entre as várias dimensões sistêmicas no 

desenvolvimento das pessoas, compreendemos como adequado também ao desenvolvimento e 

formação de adultos.  

Nessa direção, nos apoiamos em Alarcão e Sá-Chaves (1994) que, inspiradas na 

concepção bronfenbrenneriana do desenvolvimento humano e centradas no desenvolvimento 

do professor, estenderam essa concepção de desenvolvimento humano a uma fase da vida 

quando as pessoas se tornam profissionais e buscam uma formação permanente e contínua. 

Elas consideram que a ecologia do desenvolvimento pessoal e profissional do professor 

decorre da interação mútua e progressiva que se estabelece entre a pessoa em constante 

crescimento. Nesse sentido, essa ecologia resulta, entre outros fatores, do produto das relações 

entre os contextos mais imediatos e os mais afastados. 

A ampliação e complexidade da formação desses profissionais e de seus colaboradores 

diante das situações problemáticas estão associadas ao nível de transversalidade dessas 

situações que podem ir desde experiências que se localizam apenas em nível do microssistema 

até ao macrossistema. A depender do nível dessa extensão no ambiente ecológico, esses 
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consultores são instigados a buscar e a ofertar conhecimentos. Essa troca ocorre muitas vezes 

em ações de trabalho nas quais o aprendizado desenvolve-se através da observação direta da 

prática de um profissional mais experiente por um profissional iniciante, possibilitando a 

socialização do conhecimento (tácito para explícito).  

Essa prática sendo realizada em díade, favorece o desenvolvimento em ambas as 

direções (BRONFENBRENNER, 2002). Esse tipo de experiência é explícitado pelo consultor 

Rengaw em um dos seus discursos: “Trabalho com pessoas de várias áreas [...] às vezes 

algumas não se sentem seguras para fazer a atividade sozinhas e pedem a minha ajuda. [...] 

Fazemos juntos um cronograma e um passo a passo”.  

A interpretação dos sentidos dessa fala nos remete à importância da adoção de uma 

postura de fazer junto com os outros, associando os seus próprios saberes com os saberes dos 

outros, que são desenvolvidos pelas interconexões ecológicas dos diferentes ambientes nos 

quais convivem. Essa experiência mencionada pelo consultor Rengaw está alinhada ao 

entendimento de Bronfenbrenner (2002) quando ele considera que o impacto 

desenvolvimental de uma díade observacional tende a ser maior quando ela ocorre no 

contexto de uma díade de atividade conjunta. “[…] Começamos a trabalhar juntos e aí, pela 

observação, elas pegam parte do meu conhecimento”, afirma Rengaw.  

Os sentidos desse discurso nos remetem ao dialogo com Bronfenbrenner (2002, p. 22) 

ao considerar que o fenômeno da “transição ecológica” ocorre “sempre que a posição da 

pessoa no meio ambiente ecológico é alterada em resultado de uma mudança de papel, 

ambiente, ou ambos”. Esse fenômeno é vivenciado por esses consultores na medida em que, 

diante das situações problemáticas do cotidiano, alternam os papéis entre resolver problemas e 

converter conhecimento. Outras vezes, atuam mediante a associação desses papéis em 

diferenciados ambientes que se estendem entre o microssistema até o macrossistema. 

Consideramos, então, que refletir sobre a função da consultoria interna no processo de 

conversão do conhecimento conduz ao entendimento de que as principais atividades 

desenvolvidas nessa função estão relacionadas às intervenções em processos de mudanças e 

de aprendizagem mediante ações desenvolvidas na condução dessas mudanças, que 

compreendem dois níveis assentados em um ambiente ecológico. O primeiro é racional, 

representado pelo conteúdo, parte cognitiva direcionada à resolução de problemas. O segundo 

nível compreende o componente relacional, no qual estão presentes as interações sociais que 

favorecem aos processos de conversão do conhecimento. 
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 Contudo, devido à formação desses consultores ser focada na dimensão técnica e a 

cobrança em torno de suas atividades ser centrada em resultados concretos do trabalho, esse 

segundo nível, mesmo se constituído como elemento importante de suas práticas, acaba sendo 

negligenciado.  

Para Block (2001), é importante que se estabeleça um equilíbrio entre a atenção dada 

ao conteúdo e as interações sociais envolvidas na mudança e na aprendizagem. Esse equilíbrio 

é expresso na fala do consultor Jim Lee, quando apresenta a seguinte defesa: “Para o 

desempenho da atividade do consultor é preciso articular a parte técnica com as habilidades 

relacionais”.  

Saber articular essas duas dimensões nas práticas cotidianas é entendido por nós como 

sendo assentado nos dois modos de ação essenciais nas sociedades modernas indicadas por 

Dubar (1997), de um lado, o agir instrumental ou estratégico responsável pela estruturação 

dos processos. Do outro, o agir comunicacional ou relacional que está inserido nos processos 

de comunicação integrados nas interações sociais. Esse entendimento nos remete a um 

aprofundamento dos dois agir: instrumental e comunicacional, baseados em Habermas (1968). 

Assim, relacionamos o fragmento do discurso do consultor Jim Lee, “[…] a parte 

técnica da prática […]”, com o conceito do agir instrumental de Habermas (1968). Para esse 

autor, esse “agir” orienta-se por regras técnicas apoiadas no saber empírico, implicando, em 

cada caso, conjecturas acerca dos eventos observáveis, físicos ou sociais. Compatível com as 

políticas e diretrizes da Petrobras, centradas nos resultados organizacionais, conforme já 

mencionado, as nossas análises em torno dos sentidos dos discursos desses consultores nos 

trazem evidências sobre a predominância de sua formação e prática para o agir instrumental.  

Sobre “as habilidades relacionais”, também integradas no discurso anterior do 

consultor Jim Lee, vinculam-se ao conceito do agir comunicacional de Habermas (1968). No 

seu entendimento, esse “agir” corresponde a uma interação simbolicamente mediada, 

orientando-se em normas de vigência obrigatória que definem as expectativas recíprocas de 

comportamento e que têm de ser compreendidas e reconhecidas pelos sujeitos agentes. Para 

Habermas, “enquanto a validade das regras e estratégias técnicas depende da validade de 

enunciados empiricamente verdadeiros ou analiticamente corretos, a validade das normas 

sociais só se funda na intersubjetividade do acordo acerca de intenções e só é assegurada pelo 

reconhecimento geral das obrigações” (HABERMAS, 1968, p. 58).  

Habermas (1968) ainda salienta que há transgressão das regras nos dois casos. O agir 

instrumental e o agir comunicacional têm implicações diferentes. Um comportamento 
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inadequado às regras técnicas ou estratégias está condenado ao fracasso perante a realidade. 

Por outro lado, um comportamento desviado, que viola as normas vigentes, provoca sanções 

que só estão vinculadas à regra de forma externa, isto é, por convenção. As regras aprendidas 

na ação racional teleológica nos equipam com a disciplina de habilidades. Já as normas 

internalizadas nos dotam com as estruturas da personalidade. As habilidades nos capacitam 

para resolver problemas e as motivações nos permitem praticar a conformidade com as 

normas.  

A interpretação dos sentidos da fala do consultor Jim Lee, no que concerne à 

articulação da parte técnica com as habilidades relacionais, à luz das análises anteriores sobre 

o agir instrumental e o agir comunicacional de Habermas (1968), nos remete ao entendimento 

de que um dos desafios do consultor é entremesclar esses dois formatos do agir, junto com 

seus colaboradores, no sentido de possibilitar a compreensão e a internalização de que todos 

são responsáveis pelas mudanças e pela aprendizagem que vêm de várias direções no 

ambiente ecológico no qual estão inseridos.  

Torna-se assim necessário uma formação desses consultores no sentido de despertar 

junto aos seus parceiros e colaboradores envolvidos no processo cotidiano do trabalho quanto 

à interdependência entre o agir instrumental e o agir comunicacional em direção a uma 

formação mais ampliada em torno da prática. 

Como adeptos do pensamento bronfenbreneriano, Sacristán e Gómez (1998) concebem 

a vida do ensino em termos de trocas socioculturais e assumem os principais pressupostos do 

modelo mediacional: (a) influência recíproca nas relações entre quem ensina e quem aprende; 

(b) ressalta o indivíduo como elemento ativo no processamento de informação; (c) ênfase na 

criação e na troca de significados subjacentes aos comportamentos.  

Em nossas reflexões acerca das influências recíprocas na aprendizagem, mencionadas 

nesse primeiro pressuposto, dirigimos nossos pensamentos a uma das afirmações do consultor 

Alberto, quando declara: “[…] meu negócio é fazer junto com as pessoas, assim eu aprendo 

com elas e elas aprendem comigo […]”. Para nós, fica evidente o sentido da reciprocidade nas 

trocas que se estabelecem nas práticas de trabalho desses consultores, possibilitando a 

conversão do conhecimento. Percebemos nos sentidos dessa afirmação a interdependência 

implicada nesse processo recíproco de ensinar e aprender nas ações cotidianas do trabalho, 

trazendo um ganho para a formação dos dois lados. 

O segundo pressuposto de Sacristán e Gómez (1998), associado ao modelo ecológico 

de desenvolvimento, é o de que o indivíduo é um elemento ativo no processamento de 
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informações. A ênfase no indivíduo nessa perspectiva nos remete a uma das afirmações do 

consultor Ipê em um dos seus discursos: “O consultor precisa estimular as pessoas a buscar 

informações e formação dentro e fora da empresa […]”.  

Esse discurso nos traz o sentido ativo das pessoas em direção à busca e ao 

processamento de informações em variados contextos. Nesse movimento, na busca de 

informações no entendimento de Sacristán e Gómez (1998), os indivíduos atuam não só 

individualmente, mas também, sobretudo, como membros de uma instituição, cuja 

intencionalidade e organização conduzem a um clima de intercâmbio, gerando papéis e 

padrões de conduta, individual, grupal e coletiva, desenvolvendo uma cultura peculiar. 

Alinhado ao terceiro pressuposto de Sacristán e Gómez (1998) sobre o modelo 

ecológico mencionado, com ênfase na criação e na troca de significados subjacentes aos 

comportamentos, trazemos um dos discursos do consultor Ipê acerca da percepção sobre os 

sentidos mais profundos que influenciam as atitudes e os comportamentos das pessoas. “[...] 

não adianta só a razão e a intuição para fazer uma operação. […] É preciso também estar 

emotivamente e sensitivamente envolvido”.  

Consideramos como importante que a Petrobras, através de seus consultores e 

formadores, leve em conta em suas práticas o significado dos acontecimentos para cada um 

dos envolvidos nas tarefas coletivas de resolução de problemas. Não deve se tratar apenas do 

acionamento do saber instrumental, mas sim da mobilização interna de dimensões emocionais 

que também integram as práticas do ensinar e do aprender.  

Dessa forma, devido à diversidade de práticas formativas que integram a função desses 

consultores, conforme evidenciamos através da análise da interpretação dos sentidos desses 

discursos, torna-se necessário uma formação para eles, no sentido de possibilitar uma 

aproximação aos pressupostos do modelo mediacional indicados por Sacristán e Gómez 

(1998). Compreendemos que esses consultores, na medida em que desenvolvem habilidades 

para as práticas enquanto formadores, buscam, mediante um processo de autoformação, os 

saberes para atender ao que exige o consultar e ser consultado no contexto da prática na 

resolução conjunta de problemas.  
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4.3 O duplo compromisso com a prática formativa: a autoformação e a formação 

do outro 

O consultor Caio relata:  

Uma das minhas atividades é fazer contatos com instituições externas como, por 
exemplo, com a Universidade para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e de 
formação para atender às necessidades da Companhia e da Universidade. [...] Vejo 
isso como uma oportunidade para minha autoformação e para a formação de outros 
profissionais.  

 
Essa afirmação indica a função que se desenvolve com os outros, na geração de 

conhecimento, para resolução de problemas, impulsionando sua necessidade de formação. 

Acerca da autoformação, Pineau (1988) considera que os estudos a ela associados 

estão pouco desenvolvidos devido à centralização do paradigma pedagógico-positivista sobre 

a heteroformação. Pineau (1988, p. 65) ressalta que essa terceira força, o eu, “torna o decurso 

da vida mais complexo e que cria um campo dialético de tensões, pelo menos tridimensional, 

rebelde a toda simplificação unidimensional”. 

Para Pineau (1988), a autoformação corresponde a uma dupla apropriação do poder de 

formação, tomando em mãos esse poder, tornando-se sujeito e aplicando em si mesmo, 

tornando-se objeto de formação de si mesmo. Nessa operação, o indivíduo tem um duplo 

papel: de sujeito e de objeto de um tipo muito particular, denominado autorreferencial. Esse 

desdobramento do indivíduo no processo de autoformação alarga, clarifica e aumenta as 

capacidades de autonomização do interstício, do intervalo, da interface entre a hétero e a 

ecoformação. “Cria-se um meio, um espaço próprio, que oferece ao sujeito uma distância 

mínima que lhe permite tornar-se e ver-se como objeto específico entre os outros objetos, 

diferenciando-se deles, refletir-se, emancipar-se e autonomizar-se: numa palavra, autoformar-

se” (PINEAU, 1988, p. 67). 

O sentido do discurso anterior do consultor Caio evidencia vários fatores motivadores 

da autoformação, que se compatibilizam com as forças da formação indicadas por Pineau 

(1988), as ações dos outros (heteroformação). Entendemos que nas relações que esse 

consultor estabelece com as pessoas, numa perspectiva de desenvolver projetos de pesquisa e 

de formação, passa a ampliar sua formação e sua relação com o outro e com o meio ambiente 

(ecoformação).  

Comentando sobre uma experiência de autoformação nas práticas cotidianas, o 

consultor Alberto declara: “[…] uma das minhas atividades é destrinchar problemas junto 
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com as pessoas [...] preciso pensar sobre situações anteriores que possam me ajudar e 

descobrir como resolver o problema. [...] consulto as pessoas envolvidas para que a gente 

possa decidir juntos [...] aprendo muito nesse processo”. Constatamos nesse discurso a 

explicitação de uma consciência na interação com o meio, com as pessoas e com o ambiente 

organizacional, sendo a autoformação caracterizada pelo imbricamento da reflexividade e da 

interação (GALVANI, 2002). Nesse imbricamento, os consultores convivem com dois 

processos que concorrem para a motivação de suas práticas como formadores: o processo 

biográfico (identidade como formador para si) e o processo relacional, sistemático, 

comunicacional (identidade como formador para outro) (DUBAR, 1997). 

No entendimento de Galvani (2002), não é possível pensar a autoformação sem 

articular a interdependência entre pessoa/meio ambiente e a tomada de consciência reflexiva. 

Para esse autor, sem essa articulação, só existiriam acoplamentos reflexos e condicionantes, 

sem nenhuma possibilidade de autonomização do sujeito. Assim, Galvani (2002, p. 1) define 

a autoformação como “um componente da formação considerada como um processo tripolar, 

pilotado por três pólos principais: si (autoformação), os outros (heteroformação), as coisas 

(ecoformação)”. 

Um dos elementos associados à autofomação que emerge dos sentidos dos discursos 

dos consultores trata-se da autonomia. Assim, por exemplo, em um dos seus discursos, o 

consultor Jim Lee afirma: “tenho autonomia para buscar novos conhecimentos, novas 

tecnologias e desenvolver as minhas estratégias de trabalho e de formação junto aos 

colaboradores […]”. Consideramos importante aprofundarmos esse conceito devido à sua 

relatividade, independente dos espaços que esses consultores conseguem para as suas práticas. 

Isso porque pressupomos que eles dispõem de autonomia nos limites dos objetivos para os 

quais foi concebida. Apoiamo-nos, assim, no entendimento de Barroso (2001), em que a 

autonomia é um conceito que traduz continuamente certo grau de relatividade; “somos mais 

ou menos autônomos; podemos ser autônomos em relação a algumas coisas e não ser em 

relação a outras” (BARROSO, 2001, p. 16).  

Esses consultores desfrutam de um nível de autonomia para buscar novos 

conhecimentos, novas tecnologias e desenvolver estratégias de trabalho e de formação, mas, 

certamente, como consultores, não têm autonomia para tomar decisões administrativas como, 

por exemplo, contratar e demitir pessoas, comprar suprimentos, entre outras, mesmo em se 

tratando de recursos essenciais para execução de suas práticas. A autonomia para Barroso 

(2001) implica liberdade, entendida como sendo a capacidade de decidir, não podendo ser 
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confundida com a independência. Por essa razão, a autonomia é um conceito relacional e a 

sua ação é exercida sempre num contexto de interdependência e num sistema de relações. 

Barroso (2001, p. 17) defende a autonomia como “um campo de forças, onde se confrontam e 

equilibram diferentes detentores de influência (externa e interna)”. 

O compromisso com a autoformação e com a formação do outro é evidenciado na fala 

do consultor Caio em uma das definições que apresenta sobre a função da consultoria: “ser 

consultor interno na Petrobras e ser um facilitador da vida das pessoas na transferência de 

conhecimento e da Companhia na resolução de problemas […]”. Esse tipo de postura e atitude 

sobre a autoformação, priorizando a prática educativa no contexto organizacional, é 

comparado ao entendimento de Pimenta (1966), quando afirma que os profissionais com 

responsabilidades docentes, que se lançam em processos de autoformação, vêm sendo 

reconhecidos e valorizados pelas instituições educacionais.  

Assim, destacamos na afirmação do consultor Caio o gosto pela prática formativa no 

sentido de ajudar ao outro na resolução de problemas, em uma realidade na qual o trabalho 

posiciona-se cada vez mais como elemento central nos processos de ensinar e de aprender, 

dependendo, para isso, de uma formação que possa dar conta das demandas pela geração de 

conhecimento. 

As atitudes desses consultores internos quanto ao processo de autoformação e da 

formação do outro decorre, entre outros fatores, do efeito que isso traz para o desempenho de 

suas atividades e, consequentemente, da contribuição para a projeção funcional e para os 

resultados organizacionais. É uma função que se desenvolve conjuntamente com outros 

profissionais, demandando a geração de conhecimento para resolução de problemas, devido às 

habilidades que precisam desenvolver na relação entre ensinar e aprender no contexto do 

trabalho em função das demandas emergentes do meio ambiente em que atuam, bem como em 

função de poder ampliar o espaço de socialização, tanto no contexto interno como no externo, 

possibilitando, assim, novas oportunidades de intervenção.  

As oportunidades para a autoformação e a formação do outro, evidenciadas nesse 

discurso, mesmo tendo um direcionamento claro para os resultados dessas duas entidades, 

ganham uma dimensão mais ampliada na medida em que compreende a interdependência 

entre a Petrobras e a Universidade, gerando um vínculo na relação entre formação e trabalho. 

Entendemos que a atuação da consultoria nessa relação deve contemplar além do atendimento 

às demandas do conhecimento técnico, outras dimensões de natureza ética, cívica e 

politicamente estruturada. Esses consultores devem atentar para que o produto da força dessa 



95 

 

interdependência não se limite apenas a subordinar “o campo da formação aos interesses 

imediatistas do mundo empresarial” (CORREIA, 1997, p. 24). 

O posicionamento desses profissionais no espaço entre a Universidade e a Petrobras 

não deve se limitar aos apelos frequentes nas relações entre o mundo da formação e o mundo 

da prática, no sentido de que esse primeiro intervenha na resolução dos problemas do 

segundo. A formação decorrente dessa relação traria melhores benefícios aos stakeholders  da 

Companhia, ao estabelecer um equilíbrio entre os interesses dessas entidades e os dos 

profissionais mobilizadores de saberes e de conhecimento em torno da resolução conjunta de 

problemas indivíduos. Os problemas fundamentais do processo formativo  necessitam de uma 

complexificação, integrando além dos aspectos de natureza técnica, gestionária, 

organizacional aqueles inerentes as questões sociais.  

Nesse sentido, é importante ressaltar que na complexificação inerente à inserção 

desses consultores no espaço entre formação e trabalho, não deve ser negligenciada as 

tendências para o reforço das concepções utilitaristas da formação. Isso porque, no reforço da 

ligação da formação com o trabalho coexistem práticas e modelos diversificados tendo, em 

decorrência, potencialidades transformantes que não resultam exclusivamente de lógicas 

intrínsecas à sua dinâmica, mas também, da forma como essa dinâmica se articula com o 

processo de apropriação social dos seus efeitos (CORREIA, 1997).  

Na medida em que esses consultores se lançam em atividades que envolvem a relação 

entre formação e trabalho, em uma dinâmica que transcende os limites da Petrobras, devem 

integrar no processo de formação e autoformação um conjunto de elementos que estão 

associados às duas ideias mencionadas, criando assim as condições para que o processo de 

geração do conhecimento não se limite ao atendimento específico de demandas técnicas 

direcionadas aos resultados concretos da organização. Mas que o processo considere, também, 

as dimensões humanas e sociais que sempre estarão presentes em qualquer ação formativa. 

A opção do duplo compromisso: a autoformação e a formação do outro é, no nosso 

entendimento, cercada pelas possibilidades de trocas, nas quais se aprende sobre si pelo olhar 

do outro, se aprende sobre o outro pela aproximação natural que decorre das interações em 

busca da formação e se aprende sobre os sistemas que compõem o ambiente ecológico, sendo 

ele o objeto de intervenção e de nutrição da dinâmica do trabalho.  

Entendemos que a associação de uma formação tecnicista a outras dimensões 

formativas para as quais se lançam esses consultores mediante as próprias inicitivas de 
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formação não se trata apenas de uma situação de “escolha do ofício”. Mas também da 

construção pessoal e profissional de uma formação conjugada, que põe em jogo a imagem do 

eu e do profissional, a apreciação de suas capacidades e habilidades para ensinar as pessoas a 

resolver problemas e, simultaneamente, converter conhecimento. 

Contudo, no nosso encontro com os sentidos atribuídos por esses consultores à 

dinâmica que compreende as possibilidades de troca no consultar e ser consultado e na 

autoformação e formação do outro, fica evidente a necessidade de outras dimensões 

formativas que integrem o papel desses consultores como facilitadores da formação, questões 

essas que integram as discussões do próximo capítulo.  
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CCAAPPÍÍ TTUULL OO  55  

AASS  DDII MM EENNSSÕÕEESS  FFOORRMM AATTII VVAASS  NNAA  CCOONNVVEERRSSÃÃOO  DDOO  
CCOONNHHEECCII MM EENNTTOO    

As discussões no capítulo anterior acerca da relação com o conhecimento nas 

práticas de consultar e ser consultado, na autoformação e formação do outro, nos trazem 

indícios quanto à necessária ampliação da formação dos consultores internos da Petrobras 

UN-RNCE em outras dimensões que auxiliem as suas práticas como facilitadores da 

formação. Isso porque, devido à forte predominância da prática formativa implicada nessa 

função através de uma tipologia de ações – tutoria, formação interna, externa, na prática, on-

job e atuação nas comunidades de práticas – esses profissionais defrontam-se, no cotidiano, 

com situações dilemáticas em circunstâncias que demandam outras dimensões de atuação, 

além daquelas de natureza eminentemente técnica. 

Ao refletir sobre essas situações, temos como pressuposto que os consultores sendo 

submetidos aos processos sistematizados como facilitadores da formação, envolvendo assim 

outras dimensões emergentes de suas práticas, poderiam ser beneficiados nos diferentes 

papéis mencionados, além de contribuirem para a formação de seus colaboradores e para os 

resultados organizacionais. Em decorrência disso, indagamos: quais os sentidos atribuídos por 

esses consultores às dimensões formativas associadas às suas práticas como facilitadores da 

formação?  

Partindo desse questionamento, temos como objetivo neste capítulo evidenciar, 

mediante a interpretação dos discursos dos consultores, os aspectos integrados em suas 

práticas que conduzem à geração de dimensões formativas para além das de natureza técnica 

e, para as quais esses consultores procuram, por iniciativa própria, desenvolver habilidades 

que possam ajudá-los a responder às demandas situadas em tais dimensões.  

Nesse sentido, estruturamos este capítulo em três tópicos, intitulados: “A dimensão 

técnica”, “A dimensão estratégica e tática” e “A dimensão relacional”. Através desses tópicos 

desenvolvemos uma discussão ressaltando os principais aspectos que relacionam essas 

dimensões com o processo de conversão do conhecimento. 

Enfatizamos alguns aspectos situados na ambiência organizacional e indicados como 

favoráveis às práticas da consultoria, obtidos mediante a interpretação dos sentidos das falas 
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dos nossos interlocutores, tais como: a participação, a cooperação, a colaboração, a 

proximidade psicológica e a flexibilidade. Nas práticas cotidianas, os consultores, ao atuarem 

junto aos seus colaboradores na conversão do conhecimento, buscam mediante o exercício da 

autoformação o desenvolvimento de algumas dimensões formativas. Ressaltamos, entre elas, 

a estratégica, a tática e a relacional. 

 Devido à formação acadêmica desses profissionais e ao fato de terem um foco no 

paradigma da racionalidade técnica, na Petrobras18 a dimensão técnica na prática desses 

consultores reflete a posição da Companhia ao privilegiar a formação nessa área, em função 

da necessidade de atendimento às situações problemáticas de caráter essencialmente técnico e 

predominante na rotina de trabalho. Nessa configuração, o contato frequente dos consultores 

com situações problemáticas e dilemáticas, em um contexto caracterizado pelas adversidades, 

incertezas e imprevisibilidades, estimula-os a buscarem, por iniciativa própria, a formação na 

dimensão estratégica, no sentido de poderem responder melhor as demandas decorrentes 

dessa realidade. 

Essas situações dilemáticas decorrem do confronto entre o intenso fluxo de 

solicitações para intervir diante dos eventos, sejam decorrentes de situações imprevistas, 

sejam integrados na dinâmica do cotidiano e nos recursos que dipõem para responder a essas 

solicitações. Integradas nesses recursos estão as experiências como interventores e como 

formadores oriundas da “relação de saber”. Mesmo assim, redunda em um dilema causado 

pela limitação no compartilhar de tais experiências, devido à ausência de uma formação nos 

aspectos relacionais, comunicacionias e pedagógicos já mencionados e, ainda, nas dimensões 

estratégicas, táticas e relacionais.  

Tendo a resolução de problemas associada aos eventos como objeto principal de 

trabalho, ao se apropriarem das dimensões técnica, estratégica e tática e para terem uma 

percepção mais clara da realidade do contexto problemático, os consultores precisam 

desenvolver um exercício de distanciamento (ELIAS, 1998), no sentido de possibilitar mais 

facilmente o fluir de soluções apropriadas aos problemas. Contudo, torna-se fundamental 

integrar nesse exercício a dimensão relacional, em uma medida de aproximação adequada, 

cujo envolvimento não desfoque a realidade em torno dos problemas, o que desvirtuaria o 

sentido de suas práticas da formação mediante a conversão do conhecimento nas práticas 

cotidianas do trabalho (ELIAS, 1998). 

                                                 
18 Conforme pode ser evidenciado no Quadro 1, p. 62. 
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Norteando-nos por essa compreensão, absorvidos por nosso processo de construção 

do objeto de estudo e agindo como “artesão intelectual”, decidimos aprofundar a nossa 

compreensão acerca dos sentidos atribuídos por esses consultores às apropriações dessas 

dimensões formativas em suas práticas.  

Organizamos alguns quadros com conjuntos de falas, construídos gradativamente a 

partir da interpretação dos sentidos atribuídos pelos consultores às dimensões formativas 

durante a discussões reflexivas, realizadas com base nas videogravações. Lembramos ao leitor 

que essas sessões reflexivas foram norteadas pelas questões que se seguem: 19 

1. O que fiz na atividade escolhida?  

2. Qual o significado do que fiz nessa atividade?  

3. Quais as causas da minha atuação? Como poderia fazer as coisas de forma 
diferente?  

Tendo como ponto de partida a interpretação dos sentidos atribuídos pelos consultores 

às dimensões formativas integradas nas suas práticas por meio das entrevistas e discussões 

reflexivas diante das imagens, organizamos as nossas análises dos quadros relacionados a 

essas experiências, disponibilizando um para cada tipo de dimensão. Integramos, assim, as 

análises com base nas discussões reflexivas na interpretação dos sentidos atribuídos mediante 

os discursos durante as entrevistas realizadas em complementaridade com o processo da 

“escuta sensível”. 

5.1 A dimensão técnica  

A forte valoração da Petrobras quanto à formação técnica dos seus profissionais e o 

complexo conteúdo característico das atividades desenvolvidas pelos consultores, implica o 

acionamento intenso da dimensão técnica, progressivamente mais alargada e polivalente. 

 Essa dimensão tem se apresentado como elemento facilitador da projeção dos 

consultores na Companhia. Contudo, respaldando-nos em Freitag e Costa (2008), indagamos 

se os consultores (enquanto tutores, formadores na resolução de problemas, instrutores de 

cursos, palestrantes, orientadores de pesquisa, entre outras atividades que envolvem a troca de 

conhecimento) têm como expectativa uma medida formal tomada pela Companhia para uma 

formação nas vertentes sociais, comunicacionais e pedagógicas entendidas por nós como 

essencial para dar suporte às suas práticas como facilitadores da formação.  

                                                 
19 Ver Apêncice D. 
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Tal questionamento prende-se ao fato de que a formação nessas vertentes deve-se às 

iniciativas dos próprios consultores no desenvolvimento de suas atividades cotidianas, não 

integrando, portanto, os processos formais da empresa, o que redunda em perdas para eles, 

para os colaboradores e, consequentemente para a Petrobras. 

É por esse motivo que reforçamos as nossas argumentações quanto à viabilidade de 

uma formação sistematizada para esses consultores nessas vertentes, no sentido de criar as 

condições para as práticas de ensino-aprendizagem integradas na função que desenvolvem. 

Dessa maneira, a criação e aperfeiçoamento de competências no domínio dessas vertentes 

associadas aos diversos processos que integram a conversão do conhecimento trariam ganhos 

para a formaçao dos consultores, dos seus colaboradores e para os resultados da Petrobras. 

 Essa formação comportaria a “relação com saber” e a “relação de saber” dentro da 

concepção da perspectiva ecológica de formação, implicada em suas práticas, ao considerar 

que o fenômeno da transição ecológica ocorre continuamente na medida em que as pessoas 

mudam de posição ou de papéis no meio ambiente ecológico (BRONFENBRENNER, 2002). 

Assim é o caso da alternância de papéis como formadores que caracteriza as práticas desses 

consultores.  

Na intenção de aprofundar a identificação e a compreensão acerca dos sentidos 

atribuídos a dimensão técnica integrada nos papéis desenvolvidos por esses consultores 

enquanto formadores, trazemos alguns dos discursos relatados durante as discussões 

reflexivas em torno de uma prática cotidiana escolhida por eles como referência.  

No encontro com as imagens, eles revelam várias informações impregnadas de 

sentidos acerca da prática objeto da reflexão, conforme pode ser evidenciado no Quadro 8. 
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Quadro 8 

A sessão reflexiva e a dimensão técnica 

OS SENTIDOS DA DIMENSÃO TÉCNICA 

Atividade escolhida20 Relato sobre o que fez na atividade 

Consultor Caio: Avaliação da parceria 
Petrobras UFRN na geração do 
conhecimento. 

 “[...] o que fiz foi passar uma impressão sobre a 
correlação tecnológica que envolve a relação entre a 
Petrobras e a UFRN”. 

Consultor Charles Albert: análise de 
projeto e busca de informações e 
conhecimento. 

“[...] nessa atividade eu procurei buscar junto com os 
participantes a solução dos problemas técnicos para o 
projeto”. 

Consultor Jim Lee: Análise de prevenção 
de riscos – RAZOP. 

“[...] eu, junto com os participantes, analisamos se o 
projeto está seguro para entrar em operação”. 

Consultor Vivo: uma visita virtual à bacia 
potiguar. 

“[...] eu transmiti, através dos recursos de visualização, o 
conhecimento do que é a nossa atividade: geodésia, 
geografia, geologia”. Para entrar em operação”. 

Fica evidente, observando alguns fragmentos dessas falas, o realce quanto à dimensão 

técnica, durante as sessões reflexivas. Os consultores enfatizam a importância de: “[…] passar 

uma impressão sobre a correlação tecnológica […]”; “[…] buscar a solução de problemas 

técnicos […]”; “[…] analisar a segurança do projeto […]”; “[…] a transmissão do 

conhecimento de geodésia, geografia, geologia […]”.21 Com isso, nos aproximamos de 

algumas conjunturas que limitam a projeção dos consultores como facilitadores da formação 

em diferenciadas modalidades e propícias à conversão do conhecimento.  

Em primeiro lugar, a formação contínua em áreas técnicas específicas, possibilitadas 

pelo fator “tempo” na Companhia, favorecendo a conquista de um status diferenciado de 

especialistas em determinado segmento de atividade técnica. Em segundo, e em decorrência 

do primeiro, os profissionais são requisitados para intervir em situações do contexto do 

trabalho, cujas práticas geralmente estão associadas à formação técnica. Desse modo, passam 

a ocupar uma posição em lugar distinto dentro da Companhia. Vale salientar que essas 

práticas de intervenção são carregadas de experiências formativas em torno da conversão do 

conhecimento, para as quais a formação técnica não é suficiente.  

                                                 
20 Essas atividades escolhidas para as sessões reflexivas estão presentes também no Capítulo 8 associadas às análises dos 
modos de conversão do conhecimento, tópico 8.2 (p. 176-192). 
21 O que demonstra coerência com as indicações do Quadro 1 (Entrevistados) apresentado (p. 62), no que diz respeito à 
formação centrada na dimensão técnica. 
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Os consultores ocupam um espaço em que naturalmente lhes são conferidos o poder 

como a capacidade para influenciar os resultados da Companhia, através dos vários papéis 

que desempenham na conversão do conhecimento (MINTZBERG, 1983). Conforme sugerem 

Freitag e Costa (2008), esses profissionais posicionam-se nos espaços organizacionais, sendo 

acionados para assumir a responsabilidade em distintas práticas formativas: tutoria, formação 

na ação, instrutores de cursos internos, professores em universidades e outras instituições de 

ensino, formação pela intranet, formação através da análise de projetos, da análise preventiva 

de riscos, formação em ambiente de visualização tridimensional, entre outras.  

Nesse sentido, seja nos locais mais próximos, seja no espaço virtual, esses 

profissionais estão permanentemente atuando no sentido de converter o conhecimento através 

da socialização, da externatlização, da combinação e da internalização. Por exemplo, nos 

espaços mais próximos, os consultores desempenham suas atividades (muitas vezes 

caracterizadas por aspectos mais discretos do poder) associando a dimensão técnica 

reconhecida de suas habilidades, mediante a atribuição de significados, a determinados 

eventos e ações organizacionais que contribuem para influenciar a percepção e tomadas de 

decisões dos profissionais com quem se relacionam no cotidiano.  

Compatível com esse tipo de poder, o consultor Rengaw afirma: “[…] percebo que as 

pessoas me procuram porque não se sentem seguras para fazer uma atividade e também por 

que se setem à vontade comigo. […] tenho um perfil low profile” . Esse discurso nos traz o 

sentido do poder dos bastidores e da discrição característicos da função de consultoria, que 

influencia nas decisões e, consequentemente, nos resultados organizacionais, não exercendo o 

poder de mando.  

No entendimento de Hardy (1985) e Pettigrew (1977), os detentores de poder discreto 

têm a habilidade de favorecer as suas práticas e propósitos de legitimidade perante a 

percepção dos outros indivíduos. Dessa forma, as suas ações e decisões são percebidas como 

legítimas e, portanto, não questionadas.  

Retomando o contato com os nossos interlocutores durante as entrevistas, 

apresentamos alguns discursos que enfatizam a relação com a dimensão técnica. Assim, o 

consultor Vivo afirma: “[…] cheguei a ser consultor pelo tempo de Companhia, por estar no 

suporte técnico e por ter expertise em tecnologia de ponta”. Nessa mesma linha de 

pensamento, Ipê nos anuncia: “[…] a minha formação na Petrobras, com ênfase na área 

técnica, foi um fator decisivo para chegar a ser consultor”. O consultor Alberto, explicita: 
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“[…] o que eu mais gosto de fazer é a análise econômica de projeto […] a parte técnica de 

projeto é o que mais potencializa a geração do conhecimento”.  

O sentido dessas falas associa o saber procedimental ao estilo tradicional do uso do 

conhecimento, expressos nas práticas cotidianas. Isso, acontecendo de acordo com uma 

perspectiva formativa, exige por parte do consultor um esforço no sentido de gerar as 

condições para a socialização e a externalização do conhecimento entre ele e os seus 

colaboradores.  

A interpretação dos sentidos dessas falas fortalece nossa compreensão quanto ao valor 

que representa a dimensão técnica nessa companhia e, em decorrência disso, a percepção dos 

consultores do peso que isso representa para a carreira e para o posicionamento profissional 

de cada um, na Petrobras. Entretanto, devido à atuação, particularmente nas práticas 

formativas, depender de outras dimensões, conforme ressaltam Freitag e Costa (2008), é 

notável, igualmente, uma concordância quanto à necessidade de complementar a formação, 

visando atender aos aspectos estratégicos, táticos e relacionais implicados na função como 

consultores.  

Nesse sentido, evidenciamos realce em um dos discursos durante as entrevistas. O 

consultor Pitágoras nos relata: “[…] o engenheiro, devido ao tipo de formação que tem na 

universidade e na empresa, tem mais facilidade com conhecimento técnico […] a formação 

humana é muito precária […]. […] é através das práticas que nós aprendemos a nos envolver 

mais com a parte de relacionamento com as pessoas […]” . 

 A clara predominância da área técnica deixa espaços para autoformação em outras 

dimensões próprias de suas práticas como formadores. Assim, na relação que estabelecem 

com os colaboradores, mediante processos de conversão do conhecimento, transmitem, a 

partir de suas experiências, um conjunto de informações, conhecimentos, concepções e ideias, 

o que imprime a necessidade do envolvimento em atividades como observação, compreensão, 

interpretação, análise, entre outras próprias dos processos formativos, no sentido de gerar 

domínios cognitivos em campos técnicos específicos (TARDIF, 2005). Contudo, esse 

envolvimento com seus colaboradores nem sempre é possível, devido às situações de 

imprevisibilidades e de incertezas comuns nas práticas cotidianas. 

Diante dessas situações, esses profissionais são estimulados a apresentar 

determinadas especificidades de desempenho, para as quais a formação focada na dimensão 

técnica não atende. Por isso, entendemos que a mediação dos consultores nessa dimensão, na 
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prática vivencial, juntamente aos seus colaboradores no contexto da ação, é forçosamente 

sustentada pelas habilidades nas dimensões estratégica, tática e relacional, na conversão do 

conhecimento. 

5.2 A dimensão das estratégias e táticas 

 O poder de influência que os consultores exercem dentro do ambiente 

organizacional, nomeadamente como patrocinadores da geração do conhecimento, seja na 

esfera interna, seja no âmbito externo, confirma a possibilidade que têm de proporcionar 

experiências formativas, incluindo visibilidade organizacional (KRAM; LYNN, 1985). Dessa 

forma, eles possibilitam a preparação dos seus colaboradores para as tarefas na resolução 

conjunta de problemas e conversão do conhecimento, como parte integrante de suas 

formações e em dimensões mais ampliadas.  

 Assim sendo, trata-se de uma prática que exige a participação permanente na 

busca de soluções para os problemas cotidianos, ao mesmo tempo em que implica a formação 

das pessoas que têm os problemas como objeto de reflexão e conversão do conhecimento. 

Dessa forma, entendemos que integrar a formação dos consultores nas práticas de natureza 

considerada complexa, interativa, contextual e social trará como benefício o desenvolvimento 

de uma dimensão estratégica e tática nas suas ações como formadores, passando a contribuir 

para ressignificação do sentido de suas ações. 

As dimensões estratégica e tática pautam-se pelo controle exercido pelas pessoas 

sobre o desenrolar do seu próprio desempenho, por uma subordinação moderada aos 

responsáveis diretos, resultado de modelos de gestão híbridos, tendencialmente flexíveis, mas 

que impõem algumas restrições nas tomadas de decisões. Assim, por exemplo, umas das 

características das práticas desses consultores é a diferenciada relação hierárquica e de 

subordinação com as gerências as quais estão vinculados, dispondo, por isso, de níveis 

significativos de autonomia na condução dos processos de intervenção e de formação 

integrados em suas práticas.  

A noção da dimensão estratégica e tática na função da consultoria nos conduz à 

descrição de Certeau (1999) ao referir-se aos usos cotidianos que as pessoas comuns fazem 

das representações, textos e artefatos que as rodeiam. Como lembra o autor, os termos 

“estratégia” e “tática” referem-se às manobras de recursos em direção ao desenvolvimento de 

uma ação, apresentando uma diferenciação de acordo com os momentos e circunstâncias. Para 
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Certeau (1999), enquanto o estratégico está relacionado a uma lógica de ordem vertical e se 

refere aos traçados prévios – de acordo com hipóteses e suposições, que permitiriam chegar 

posicionado à ação –, o tático diz respeito a uma lógica de ordem horizontal e se refere ao 

manejo dos elementos no percurso da própria ação. 

A distinção entre estratégia e tática na concepção de Certeau (1999) reside 

particularmente no tipo de ação a ser desenvolvida, tendo em conta que, enquanto as 

estratégias, centradas na lógica de ordem vertical, destinam-se a produzir e impor as táticas 

relacionadas à lógica horizontal, só permitem utilizar, manipular e alterar algo. A estratégia 

refere-se a uma ação que supõe a existência de um lugar próprio, “como algo próprio e ser a 

base de onde se podem gerir as relações com uma exterioridade”. Já a ideia de tática leva à 

interioridade: “a ação calculada que é determinada pela ausência de um próprio [...] a tática 

não tem por lugar senão o do outro” (CERTEAU, 1994, p. 100). E, por isso, deve jogar com o 

terreno que lhe é imposto, tal como o organiza a lei de uma força estranha.  

Refletindo sobre as dimensões estratégica e tática, na prática formativa na função 

desses consultores, perspectivamos, à luz das várias distinções apresentadas entre elas, por 

Certeau (1999), uma formação mediante a qual eles possam considerar em suas ações o 

entrecruzamento que decorre dessas duas lógicas e que estão imbricados em suas ações 

cotidianas. Saber distinguir a estratégia da tática e o entrecruzamento que ocorre entre elas nas 

ações de formação implica, a nosso ver, o entendimento da mudança dos traçados, 

adequando-os às circunstâncias que vão se apresentando na dinâmica dos processos de ação. 

Ao mesmo tempo em que a estratégia tem orientação baseada na ciência, a tática tem um 

direcionamento para a arte (CERTEAU, 1999). 

Ao perspectivarmos tal formação, além de nossa inspiração nas concepções de 

Certeau (1999) acerca da dimensão estratégica e da tática, buscamos também interpretar os 

sentidos atribuídos pelos consultores as suas práticas como formadores durante as sessões 

reflexivas associados a essas dimensões, conforme Quadro 9.  
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Quadro 9   

A sessão reflexiva e as dimensões estratégica e tática 

OS SENTIDOS DA DIMENSÃO ESTRATÉGICA E TÁTICA 

Atividade escolhida Relato sobre o que fez na atividade 

Consultor Caio: Avaliação da parceria 
Petrobras-UFRN na geração do 
conhecimento. 

“[...] minha prática como consultor integra a gestão 
de parceria tecnológica entre a Petrobras e a 
UFRN”. 

Consultor Charles Albert: Análise de 
projeto e busca de informações e 
conhecimento. 

“[...] adotamos o trabalho em equipe para análise de 
projetos, porque é uma atividade que envolve várias 
disciplinas”.  
Culsultor Charles Albert: “[…] a análise de 
projetos é feita de acordo com uma metodologia 
apropriada […]” . 
 

Consultor Jim Lee: Análise de 
prevenção de riscos – RAZOP 

“[...] para análise de prevenção de riscos, selecionei 
pessoas de acordo com um perfil multidisciplinar”. 
 “na análise de prevenção de riscos, cada um vai 
colocando sua opinião em relação às hipóteses que 
vão sendo levantadas”. 
 

Consultor Gauss: Orientação para 
organização de apresentações em 
encontros técnicos.  

 

“[...] quando eu vou dar um curso, tenho que refletir 
sobre as estratégias de simulação, sobre o que vou 
colocar na apostila, como vou colocar as 
informações [...] refletir sobre o que funcionou bem 
ou não e que pode ser melhorado [...]. Quando 
diante de um problema, reflito sobre ele antes de 
dar indicações do que deve ser feito para resolvê-
lo”. 

  

Assim, por exemplo, em relação à dimensão estratégica, presente nas práticas dos 

consultores, evidenciamos:  

1. “Parceria tecnológica”.  

2. “Trabalho em equipe”. 

3. “Perfil multidisciplinar”. 

Esses sentidos apresentam-se como traçados prévios e relacionados a uma lógica de 

ordem vertical no que concerne à dimensão estratégica. Contudo, quanto à dimensão tática 

evidenciam o manejo dos elementos no percurso da própria ação, seguindo uma lógica 

horizontal:  

1. “As opiniões de cada um sobre as hipóteses que estão sendo geradas”. 

2. “A análise de projetos de acordo com metodologia apropriada”. 
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3. “Refletir previamente sobre o problema antes de dar indicações do que deve ser 
feito”. 

Supomos que, havendo uma compreensão por parte dos consultores quanto à 

presença das distintas dimensões integradas nas suas práticas, ao desenvolverem experiências 

conjuntas com os seus colaboradores, passam a ressignificar os sentidos acerca dos repertórios 

de saberes e habilidades a cada situação particular com as quais se defrontam no cotidiano do 

trabalho.  

Conforme Freitag e Costa (2008), em alguns momentos, os consultores agem como 

articuladores, como tática no percurso da ação; em outros, como orientadores e em outros, 

ainda, como mediadores e coordenadores. Contudo, para o desenvolvimento de uma 

percepção nesse sentido torna-se necessário que esses profissionais sejam submetidos a 

programas formais e sistematizados e que articulem em seu bojo os elementos que possam dar 

uma maior sustentabilidade na prática desses profissionais como facilitadores da formação e 

integrando essas dimensões em estudo. 

Esses consultores, no seu fazer, apropriam-se de táticas, orientadas por estratégias 

previamente definidas, como recursos para viabilizar a formação numa relação entre ensinar e 

aprender na conversão do conhecimento. Contudo, essa apropriação deve-se à iniciativa 

desses consultores e independe de ações formais tomadas pela Companhia.  

Assim, por exemplo, nas demandas de suas práticas como formadores na ação, na 

instrutoria em cursos internos, como professores em universidades ou outras instituições de 

ensino, na formação pela intranet, na formação através da análise de projetos, na análise 

preventiva de riscos, na formação em ambiente de visualização tridimensional, entre outras, 

vão aprendendo a desenvolver na própria prática as habilidades nas dimensões estratégica e 

tática . 

Para esses consultores, dispor de habilidade para saber acionar seus próprios 

repertórios de saberes de forma providencial traria, entre outras consequências, a 

possibilidade de contribuir como espelho para os colaboradores em formação. Assim, por 

exemplo, o consultor Jim Lee, ao explicitar sobre o seu conceito da função de consultoria, em 

um dos seus discursos durante a entrevista, nos traz a seguinte declaração: “[…] ser consultor 

é saber ser investigador, articulador, coordenador, mediador, orientador, dependendo da 

situação demandada. […] assim, ajudamos às pessoas a saber como chegar, aonde chegar e 

quando chegar, contribuindo para o desenvolvendo do seu saber estratégico […]”. 
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Essa amplitude da concepção do consultor apresentada por Jim Lee é reforçadora da 

nossa constatação acerca das fendas existentes nos papéis que esses profissionais 

desempenham, mesmo tendo uma formação limitada à dimensão técnica. As diversas táticas 

adotadas por esses consultores, de acordo com as situações que se apresentam no cotidiano do 

trabalho, estão associadas às estratégias desenvolvidas previamente e integradas em um 

conjunto de relação que eles estabelecem com vários agrupamentos humanos, tanto no âmbito 

interno da Petrobras, como no âmbito externo, conforme evidenciado na Figura 9.  
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Figura 9 – A diversidade de relações na função da consultoria na conversão do conhecimento  
Fonte: Elaborada pela autora.    
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 Como profissionais inseridos em um contexto dinâmico de ações, esses consultores 

têm as suas práticas cotidianas sustentadas por um conjunto de teias sócias decorrente do 

entrelaçamento de relações com a gerência, das quais desfrutam de um certo nível de 

autonomia e de reconhecimento. A diversidade de relações que os profissionais estabelecem 

no cotidiano com diferentes segmentos sociais, tanto no âmbito interno como no externo, 

torna evidentes as variadas possibilidades que esses profissionais têm no sentido de converter 

conhecimento, o que pode ser extremamente potencializado mediante uma formação desses 

consultores nas dimenções estratégica e tática.  

A relação de interdependência que é desenvolvida entre esses consultores, fortalece, 

especialmente, o papel que desenvolvem como profissionais facilitadores da conversão do 

conhecimento. Com os demais profissionais da Companhia, seja numa relação para resolver 

problemas, seja no sentido de converter conhecimento, estão sempre contribuindo para a 

ampliação da formação de quem forma e de quem se forma mediante experiências 

caracterizadas pela interdependência na construção de saberes. Junto ao contexto externo, 

esses profissionais atuam no sentido de possibilitar a troca de conhecimento visando atender 

às demandas que emergem na relação entre a Companhia e a sociedade. 

No entendimento de Freitag e Costa (2008), o exercício praticado pelos consultores no 

deslocamento entre os diversos formatos de intervenção, assumidos em suas práticas, apontam 

para uma disposição quanto ao desenvolvimento de habilidades na dimensão estratégica. De 

acordo com essa questão, retomamos o discurso do consultor Jim Lee, ao declarar: “[…] além 

de ter uma boa formação técnica, o profissional precisa desenvolver estratégias e táticas para 

saber se introduzir, saber se relacionar com as pessoas, saber buscar as informações […]”.  

A nosso ver, pela interpretação dos sentidos dessa fala, a dimensão estratégica na 

formação constitui-se como elemento viabilizador da geração de vários saberes subjacentes à 

prática profissional, exercendo um peso significativo no processo de consultoria como prática 

formativa e potencializadora da conversão do conhecimento, conforme temos constatado no 

decorrer deste trabalho.  

 No mais, a dimensão estratégica imbricada na prática do consultor está associada ao 

conceito de conhecimento não standard (SÁ-CHAVES, 2002), sendo compreendido como o 

exercício da inteligência para resolver situações problemáticas e dilemáticas através da 

manifestação de pensamento complexo. “É uma forma de inteligência prática que não 
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encontra sentido na ausência de outros tipos de conhecimento orientadores do processo intra-

individual” (SÁ-CHAVES, 2002, p. 25). 

Alinhado a esse referente, o consultor Ipê afirma: “[…] a atividade de consultoria 

conduz a várias possibilidades de formação, devido à diversidade de oportunidades de 

aprendizagem, envolvendo diversas áreas do conhecimento […]”. Embora a orientação 

corporativa para a prática da consultoria tenha um foco na dimensão técnica, percebemos, no 

conjunto das falas, uma consciência quanto ao sentido mais amplo que envolve essa relação 

dos consultores com os seus colaboradores. Trata-se de uma função cujo conhecimento 

emerge de vários quadrantes da prática.  

Entendemos isso como sendo um campo fértil para o desenvolvimento das dimensões 

no sentido de reforçar o processo de autonomia, a interdependência e o autocontrole, criando 

as condições para uma maior aproximação com as vertentes ecológica, social, pessoal e 

cultural na conversão e reconversão de conhecimentos. Essas dimensões, por reforçarem a 

competência dos consultores em relação ao desenrolar de suas próprias atividades, facilitam 

progressivamente um melhor convívio com as complexidades, incertezas e ambiguidades 

características dos atos de aprender e de ensinar (SÁ-CHAVES, 2002).  

 Na medida em que a relação de aprendizagem entre os consultores e seus 

colaboradores vai se consolidando, essa convivência, com perspectiva formativa, torna-se, 

gradativamente, mais intensiva quanto à formulação de estratégicas e interações sociais, o 

que, no nosso entendimento, vai facilitando a atuação dos colaboradores nas diferentes 

modalidades de conversão do conhecimento, para além das orientações técnicas específicas 

sobre o trabalho (EBY, 1997).  

5.3 A dimensão relacional 

A consultora Renata declara: “[…] foi na minha prática, como consultora, que aprendi 

a ser simpática, a dar abertura e a deixar as pessoas à vontade. Isso é fundamental para que 

elas aprendam mais rápido no trabalho […]”. Embora a interpretação dos sentidos das falas 

sinalize que na dinâmica estabelecida na relação entre o consultor e os seus colaboradores seja 

constante a presença do acionamento de atitudes por parte do consultor, no sentido de 

explicitar o seu próprio ser no contexto do cotidiano, observamos, contudo, como já 

mencionado, que essas práticas desenvolvem-se por iniciativas de cada um, não sendo, 

portanto, decorrentes de uma formação sistematizada por parte da Companhia.  



111 

 

A afirmação da consultora Renata nos traz muita clareza sobre o seu processo de 

autoformação, que eh proporcionada pela dimensão relacional na qual estão presentes vários 

elementos humanos: o calor, a empatia, a compreensão, a abertura de espírito. Essa dimensão 

contribui para facilitar as suas ações na conversão do conhecimento em torno da resolução 

conjunta de problemas.  

 Com base em Tardif (2005), entendemos a prática da consultoria como um trabalho 

sobre e com seres humanos, representado na relação dos consultores com seus parceiros e 

colaboradores. Pensando assim, ao nos reportarmos para o campo empírico em estudo, 

perspectivamos a existência de um vasto espaço formativo que, contemplando de forma 

sistematizada e reflexiva as ações como: instruir, estimular, desafiar, orientar, supervisionar, 

servir, ajudar, entreter, divertir, curar, cuidar, controlar, entre outras, conduziria a novas 

experiências relacionais, favorecendo a formação. Essas ações, no entendimento de Tardif 

(2005, p. 33), “se desdobram segundo modalidades complexas em que intervém a linguagem, 

a afetividade, a personalidade, ou seja, um meio em vista dos fins”, requerendo, portanto, uma 

orientação diferenciada da formação desses consultores quanto à dimensão relacional. 

Esse espaço formativo que temos explicitado nesta pesquisa a partir da interpretação 

dos discursos dos consultores decorrem, entre outros fatores, da natureza da “relação com o 

saber” e da “relação de saber”22. Essas relações estão integradas no processo formativo desses 

profissionais, devido, principalmente, a estarem situados numa cultura organizacional com 

características predominantemente técnicas, além de terem uma formação inicial também 

contornada por essa mesma orientação. Por essa razão, esses consultores, no percurso 

profissional, buscam, por iniciativa própria, uma “relação de saber” que possa ajudá-los no 

desenvolvimento de outras dimensões como, por exemplo, a relacional, para dar suporte às 

suas práticas como facilitadores da formação.  

Por outro lado, a interpretação dos sentidos dos discursos nos traz evidencias de que 

esses consultores estão situados num contexto caracterizado pela colaboração, cooperação e 

participação, tendo assim facilidade no desenvolvimento do diálogo e a negociação com os 

seus colaboradores. Há, portanto, condições favoráveis ao fortalecimento da dimensão 

relacional, o que reflete positivamente na resolução conjunta de problemas em torno da 

conversão do conhecimento. 

                                                 
22 Conforme discussões no Capítulo 7, (p. 145-146).  
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Todavia, os sentidos dos discursos têm nos evidenciado que a função na qual esses 

profissionais estão investidos é caracterizada pelas ações de consultoria e, portanto, mesmo 

tendo uma ligação hierárquica com as gerências nas quais estão lotados, não têm essa mesma 

relação entre eles e os seus colaboradores, com os quais compartilham suas práticas na 

conversão do conhecimento em torno da resolução conjunta de problemas. Portanto, a relação 

entre esses consultores e os seus colaboradores é caracterizada por orientações tipificadas pelo 

consultar e ser consultado, pelo ensinar e aprender diante dos eventos do cotidiano. 

Tendo o habitus23 como um sistema de esquemas individuais, porém socialmente 

instituído por arranjos estruturados mediante as relações sociais estabelecidas e estruturantes 

através das experiências adquiridas nas práticas cotidianas, vão desenvolvendo suas ações, 

nessa dinâmica, seja na resolução de problemas, seja nas diferentes práticas como 

facilitadores da formação (BOURDIEU, 1983). 

A “escuta sensível” das falas também nos evidencia que esses profissionais têm 

imbricado em suas práticas um conjunto de atividades educacionais situadas em terrenos de 

incertezas, imprevisibilidades e singularidades que escapam à racionalidade técnica24, agindo, 

dessa forma, norteados por um conjunto de técnicas ou orientações preestabelecidas.  

Sendo assim, sob o nosso ponto de vista, é mediante a “relação com o saber”25, 

desenvolvida no percurso da história profissional, que eles vão construindo, de forma 

assistemática, por intermédio das “relação de saber” 26, um conjunto de habilidades para lidar 

com as zonas e momentos de incerteza que integram momentos, espaços e tempos de ações 

imbricadas seja nas práticas interventivas, seja naquelas que desenvolvem como facilitadores 

da formação.  

Tencionando, assim, examinar com mais profundidade os sentidos atribuídos por esses 

consultores à dimensão relacional, que está integrada em suas práticas interventivas, como 

facilitadora da formação, quanto aos aspectos relacionados ao esforço de deslocamento 

assistemático das orientações da racionalidade técnica em direção a um habitus que se 

desenvolve mediante a “relação com o saber” e a “relação de saber”. 

                                                 
23 Ver conceito na página 41. 
24 “Mediante a perspectiva da racionalidade técnica [...] os profissionais são aqueles que solucionam problemas 
instrumentais, selecionando os meios técnicos mais apropriados para propósitos específicos [...] através da aplicação da teoria 
e da técnica derivados de conhecimentos sistemáticos, de preferência científico” (SCHÖN, 2000, p. 15). 
25 Ver conceito no Capítulo 7, p. 145. 
26 Ver conceito no Capítulo 7, p. 146. 
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Quadro 10 

A sessão reflexiva e a dimensão relacional 

OS SENTIDOS DA DIMENSÃO RELACIONAL 

Atividade escolhida Relato sobre o que fez na atividade 

Consultor Vivo: Visita virtual 
à bacia potiguar. 

“[...] percebo que consigo abordar os assuntos bem informais. Não 
criando distância entre mim e as pessoas [...] é preciso ser simpático 
e natural”. 

Consultor Gauss: Orientação 
para organização de 
apresentações em encontros 
técnicos.  

“[...] vendo as imagens, percebo que procurei deixar claro que tem 
uma pessoa aqui na sede que pode ajudá-los na organização 
didática para exposição do conhecimento em eventos técnicos [...]”.  

“[...] o excesso de controle de qualidade não deixa tempo para as 
pessoas estabelecerem um relacionamento maior entre elas e para 
soltarem a sua criatividade [...]”. 

“[...] eu negocio com a gerência a disponibilização dos profissionais 
para participação em encontro técnico na apresentação de trabalhos 
[...]”. 

Consultor Jim Lee: Análise de 
prevenção de riscos – RAZOP. 

“[...] vejo como é importante trabalhar bem as relações entre as 
pessoas, porque é a partir do diálogo entre elas que são montadas as 
hipóteses, feitas as analogias sobre a prevenção de riscos [...] sem 
uma boa relação, as hipóteses não fluem e as analogias não 
acontecem [...]”. 

“[...] percebo que poderia ter estimulado uma maior interação entre 
os participantes para que houvesse mais troca de ideias”. 

Consultor Pitágoras (durante as 
gravações em um curso que 
estava ministrando para uma 
turma mista, incluindo pessoal 
de nível médio e de nível 
superior): 

“[...] hoje, vocês estão aqui nessa sala com todos os recursos para 
treinamento, inclusive um computador para cada um. Tempos atrás, 
aqui na Companhia, nem os engenheiros tinham o seu próprio 
computador [...]”. 

 

Destacamos alguns trechos desses discursos que consideramos relevantes para as 

nossas análises quanto à dimensão relacional, a partir da autopercepção dos interlocutores:  

1. “[...] não criando distância [...]”.  

2. “[...] a ênfase à distinção entre os engenheiros e os outros [...]”. 

3. “[...] uma pessoa aqui na sede para ajudá-los [...]”.  

4. “[...] as possibilidades de relacionamento limitadas devido ao excessivo 
controle de qualidade [...]”.  
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5. “[...] a participação em eventos para troca de conhecimento como objeto de 
negociação mediado pelo consultor [...]”. 

Refletindo sobre esses fragmentos, observamos, de um lado, a intenção de criar a 

proximidade com o outro para facilitar experiências formativas mediante as trocas 

estabelecidas em torno da resolução conjunta de problemas.  

Do outro, a ênfase à distância entre os engenheiros e os outros e a implicação que 

isso traz para a qualidade das relações, particularmente em um ambiente de aprendizagem 

entre profissionais adultos27 que se aproximam dos espaços de aprendizagem com a 

expectativa de trocar os saberes da experiência. Essa distinção entre os engenheiros e os 

outros influencia negativamente na dimensão relacional integrante do papel que esses 

consultores desempenham como facilitadores da formação.  

Vale salientar que a “distância entre os engenheiros e os outros”, vindo de um 

consultor perante seus aprendizes, pode ter, como consequência, também, o seu 

desdobramento dentro das carreiras profissionais. Além disso, assumir esse tipo de 

distanciamento dificulta “[...] a manutenção dos vínculos interpessoais como elemento 

facilitador das práticas dos consultores [...]”, conforme nos relata o consultor Charles Albert 

em um dos seus discursos.  

Como lembra Freitag e Costa (2008), a forma como os consultores articulam a 

experiência, o conhecimento e o comportamento diante das situações cotidianas do trabalho 

serve de espelho para os seus colaboradores. As habilidades atreladas à dimensão relacional 

exercem um forte impacto nessa articulação ao se posicionarem como subjacentes à 

performance técnica, determinando a qualidade dos relacionamentos e influenciando na 

formação e no desempenho dos colaboradores, diante de inúmeras oportunidades de 

conversão do conhecimento. 

O discurso “[...] uma pessoa aqui na sede para ajudá-los [...]” na participação em 

eventos técnicos para socialização do conhecimento nos traz o sentido da dimensão relacional 

entre consultores e as pessoas do campo numa perspectiva de fortalecimento das bases em 

direção à projeção desses profissionais. Essas experiências em eventos técnicos integram os 

projetos de conversão do conhecimento absorvidos pelos consultores.  

                                                 
27 As peculiaridades relacionadas à “relação com o saber”, à competência e a “relação de saber” e aprendentes adultos 
integraram as nossas discussões no sétimo capítulo nas páginas158 e 165 respectivamente.  
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Por outro lado, o discurso: “[...] a liberação para participação em eventos técnicos 

internos sobre a troca de conhecimento, como objeto de negociação com a gerência, mediado 

pelo consultor [...]” é entendido por nós como contrário às próprias políticas e às diretrizes da 

Companhia, ao ressaltar o valor do conhecimento e da formação para os seus resultados e aos 

esforços despendidos pelos consultores no sentido de potencializar os processos de conversão 

do conhecimento. 

A compreensão da dimensão relacional é ressaltada em um dos discursos durante a 

entrevista com o consultor Ipê, quando ele diz: “[...] não adianta só a razão para fazer uma 

operação, é preciso também estar emotivamente e sensitivamente envolvido [...]”. Os sentidos 

indicam o significado da dimensão sensível nos processo de consultoria e nos permite fazer 

uma associação com a circularidade característica da função, implicando a construção de 

situações entrecruzadas de relacionamentos imbricadas na “formação-autoformação-

formação-do-outro-formação”, no “saber-fazer-ser-fazer”.28 

Sobre as responsabilidades do consultor diante da formação dos seus colaboradores e 

ressaltando a importância da dimensão relacional, a consultora Renata nos afirma, em um dos 

seus discursos: “[…] precisamos desenvolver habilidades nos colaboradores para troca de 

conhecimento […] para que eles aprendam a desenvolver empatia, demonstrar confiança, 

saber negociar [...]”. Há, assim, nessa fala, o reconhecimento da importância no que diz 

respeito ao necessário reforço às questões relacionais, para que assim possam contribuir em 

relação a essa dimensão na formação dos colaboradores. 

 O consultor Jim Lee afirma: “[…] a nossa formação é muito focada na área técnica e 

é através das práticas no trabalho diário que nós aprendemos a nos envolver mais com as 

questões de relacionamento. […] De nada adianta ser um bom técnico e não saber se 

relacionar com as pessoas [...]”. A interpretação dos sentidos desse discurso deixa evidências 

quanto à necessidade de formação dos colaboradores na dimensão relacional, para que eles 

possam viabilizar as suas ações no cotidiano do trabalho de forma mais intencional e 

consciente, favorecendo as interações sociais à conversão do conhecimento. 

 Parece-nos, assim, que embora os consultores entrevistados deixem evidente a 

ênfase dada pela Companhia à dimensão técnica nos processos formativos, incluindo o deles 

próprios, há, no entanto, uma clara demonstração percebida pela interpretação dos sentidos 

das falas quanto à busca da autoformação nas dimensões estratégica, tática e relacionais. Isso 

                                                 
28 Evidenciado na Figura 15, p. 200. 
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nos indica uma disposição para a aprendizagem por parte desses consultores para atender às 

lacunas formativas reconhecidas por eles nessas duas dimensões. 

Dada a constatação quanto aos diferenciados direcionamentos para a formação nas 

dimensões em análise – técnica, estratégica, tática e relacional –, argumentamos sobre a 

necessidade de adoção, pela Companhia, de um programa sistematizado, contemplando as 

fendas nas dimensões estratégica, tática e relacional, integrando-as na técnica mediante um 

processo formativo articulado à dinâmica estabelecida na relação entre os consultores e os 

seus colaboradores em torno da resolução conjunta de problemas, mediante inúmeras 

possibilidades de conversão do conhecimento. 

Perspectivamos que essa medida, sendo de natureza corporativa, traria benefícios 

substanciais para a aprendizagem no processo de conversão do conhecimento, realçando 

sobremaneira as práticas cotidianas como espaços dinâmicos para esse processo. Tais medidas 

influenciariam também nos processos de aprendizagem situados nesses espaços mediante 

experiências de “relação com o saber” e de “relação de saber”, cujas discussões constituem-se 

como eixo central do Capítulo 7. 
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PPAARRTTEE  II II II   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AA  AAPPRREENNDDII ZZAAGGEEMM ::  EENNTTRREE  AA  ““ RREELL AAÇÇÃÃOO  CCOOMM   

SSAABBEERR””   EE  AA  ““ RREELL AAÇÇÃÃOO  DDEE  SSAABBEERR””   
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CCAAPPÍÍ TTUULL OO  66  

AAPPRREENNDDII ZZAAGGEEMM   NNAA  PPRRÁÁTTII CCAA  DDAA  CCOONNSSUULL TTOORRII AA::   
PPOOSSSSII BBII LL II DDAADDEESS  EE  LL II MM II TTAAÇÇÕÕEESS  

O consultor Jim Lee, ao fazer um relato sobre suas práticas, declara: “[...] a rotina de 

trabalho tem uma série de solicitações e oportunidades para a aprendizagem [...] a nossa 

formação para a prática de ensinar, de se relacionar com os outros é muito precária”. Ao 

explicar sua rotina esse consultor nos faz refletir acerca das medidas tomadas pela Petrobras 

quanto ao processo de aprendizagem, sendo ancoradas em uma cultura voltada para resultados 

no sentido de garantir a sua competitividade e sustentabilidade como empresa de energia. 

Dessa forma, o campo empírico reúne, de um lado, as condições ambientais e culturais que 

favorecem a aprendizagem, sendo beneficiado por medidas instrumentais e institucionais. 

Mas, por outro, ao privilegiar a formação centrada no paradigma da racionalidade técnica, 

limita as práticas dos consultores no papel de formadores.  

O contexto no qual está assentado esta investigação apresenta uma cultura 

caracterizada pela valorização da formação técnica e, para isso, vem no decorrer da sua 

história criando as condições ambientais e instrumentais que favorecem a geração do 

conhecimento no sentido de atender às demandas do processo produtivo. Contudo, embora a 

Petrobras detenha em seu quadro de pessoal inúmeros profissionais que atuam como 

formadores, entre os quais os consultores internos, não disponibiliza um programa 

sistematizado de formação nesse sentido. Tratar-se-ia de um programa para atender a esses 

profissionais no desenvolvimento das condições que possibilitem o agir orientado nas práticas 

do ensinar e do aprender no cotidiano e, assim, do consultar e do ser consultado na busca de 

soluções para os eventos.  

Neste capítulo, procuramos – no âmbito dessas limitações e possibilidades para os 

processos de apredizagem na prática da consultoria – compreender e explicar os sentidos que 

os interlocutores desta pesquisa atribuem à relação entre aprendizagem, à cultura 

organizacional e às suas práticas cotidianas. Assim, apresenta-se formatado em dois tópicos: 

“Os limites da aprendizagem na prática da consultoria” e “A relação entre cultura 

organizacional e aprendizagem”.  
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Ressaltamos que no ambiente escolhido para essa pesquisa há um conjunto de 

distintivos que individualiza a relação entre aprendizagem e cultura e a torna única perante 

qualquer outra (SCHEIN, 1992). Essa cultura é representada por um sistema de valores, 

expresso por meio de rituais, mitos, hábitos e crenças comuns às pessoas que desenvolvem 

padrões de comportamento genericamente aceitos por todos. O capítulo está articulado tendo 

como eixo a seguinte questão: quais as relações que esses consultores estabelecem entre os 

fatores que promovem e os que inibem as suas práticas como facilitadores da aprendizagem 

no contexto do trabalho? 

6.1 Os limites da aprendizagem na prática de consultoria  

Supomos que o clima de receptividade predominante no contexto em que esses 

consultores situam suas práticas decorre, entre outros fatores, das relações de confiança 

construídas por eles ao longo do tempo. Esses elos de confiança decorrem, entre outros 

aspectos, da comunhão de crenças e de valores subjacentes às interações representadas por 

relações estabelecidas entre os saberes técnicos, práticos e relacionais. São frutos, também, da 

formalização da função de consultoria, como mais um elemento da cultura organizacional 

representado como um artefato do processo de retenção do conhecimento. 

A reprodução de práticas sociais pelos consultores, na construção de um ambiente 

receptivo, tem como um dos resultados a prevenção de resistências naturais que ocorrem em 

processos de mudança e de aprendizagem. Além disso, esses processos estando situados em 

torno de situações práticas cotidianas agregam uma multiplicidade de efeitos educativos 

informais na medida em que integram o comportamento nas pessoas, propiciando o fomento 

de experiências individuais e coletivas em uma dinâmica informal propícia à aprendizagem. 

Essas práticas sociais, sendo conduzidas pelos consultores por meio de uma orientação 

educacional sistematizada, poderia contribuir para a aprendizagem organizacional mediante a 

ampliação dos ciclos de aprendizagem individual (FLEURY, 2001) em torno das 

oportunidades de conversão do conhecimento nas práticas cotidianas desenvolvidas  junto aos 

seus colaboradores.   

Ressaltando os aspectos relacionados às pessoas, Schein (1993a) enfatiza que na GC há 

pelo menos três tipos distintos de aprendizagem a serem considerados: a aquisição de 

conhecimentos e insights; o hábito e a habilidade para aprender e as condições emocionais e 

ansiedades relativas ao aprendizado.  
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Refletir sobre esses três tipos de aprendizagem na GC nos faz pensar na vasta 

dimensão de espaços informais potencializadores da formação nos quais esses consultores 

estão posicionados como facilitadores da aprendizagem. Assim, por exemplo, a aquisição de 

conhecimentos e insights está presente nas várias oportunidades de conversão do 

conhecimento: socialização, externalização, combinação e internalização.  

O hábito e a habilidade para aprender se fazem presentes na prática desses consultores 

na medida em que estão cotidianamente envolvidos com o consultar e o ser consultado, com o 

ensinar e com o aprender, juntamente com os seus colaboradres em torno da resolução de 

problemas. Assim, as condições emocionais relativas ao aprendizado constituem-se como um 

elemento subjetivo na prática desses consultores, cuja dinâmica da busca pela autoformação 

direciona-se parcialmente a esse tipo de atividade.  

Os três tipos de aprendizagem na GC apontados por Schein (1993a) são conduzidos 

por profissionais cuja formação centrada na dimensão técnica limita as possibilidades de uma 

cobertura orientada sistematicamente em torno dos vários elementos que emergem nas 

interações sociais, numa perspectiva de aprendizagem nos processos de conversão do 

conhecimento. Dessa forma, as interações sociais que ocorrem interna e externamente em 

torno dos negócios da Petrobras e que são mediadas pelos consultores integram a dinâmica 

nos processos de aprendizagem e são desenvolvidas mediante experiências conduzidas pelos 

consultores, mesmo não tendo uma formação sistematizada nesse sentido. 

Com isso, há uma limitação no desenvolvimento e na expressão do potencial de 

aprendizagem integrados nas práticas coditianas dos consultores. A superação dos limites das 

suas ações como facilitadores da aprendizagem seria favorecida se houvesse um alargamento 

dos sentidos da aprendizagem, tornando possível uma atenção mais no processo do que no 

conteúdo, mais na competência do que na compreensão, mais no envolvimento do que na 

habilidade, mais na autodescoberta do que no ensino.  

Tal mudança exige uma ressignificação de valores que certamente implica uma 

mudança da cultura organizacional quanto aos aspectos da aprendizagem, criando uma 

maneira mais rica de pensar sobre a aprendizagem, que contemple, também, elementos como 

sentimentos, imaginação, intuição, experiência, suplanto e os hábitos enraizados que 

sustentam as arbordagens convencionais sobre aprendizagem (CLAXTON, 2005).  

Comentando acerca de suas experiências nas ativividades que envolvem a relação da 

Petrobras com a UFRN, o consultor Caio nos relata: “[…] através dessa relação tenho 



121 

 

oportunidades de passar adiante o conhecimento que adquiri como profissional e como 

gerente na Petrobras. [...] vejo como passar o conhecimento traz resultados, [...] nesse 

convívio, construí uma teia de relações com as pessoas da UFRN”. Os sentidos desse discurso 

nos evidenciam dois significados no processo de aprendizagem: operacional e conceitual.  

Em relação ao sentido operacional, relativo à aquisição de habilidades ou know-how, 

há uma ampliação da capacidade intelectual em direção à produção de ações. O sentido 

corresponde à aquisição de know-why, implicando o desenvolvimento de habilidades para a 

articulação dos conhecimentos conceituais e compreensão de uma experiência; dito de outra 

forma, é o raciocínio subjacente ao porquê de as coisas serem feitas (KIM, 1996). 

Observamos o fato de que a ausência da Petrobras na formação do know-why deixa a prática 

dos consultores como facilitadores da aprendizagem limitada, pois ao estarem envolvidos no 

processo de conversão do conhecimento, ressentem-se de habilidades para conceitualização, 

articulação de trocas e mobilização de conhecimento em torno das situações práticas de 

trabalho. 

Argyris e Schön (1978) e Simon (1991) defendem que a aprendizagem organizacional 

é originada pela aprendizagem dos indivíduos situados na cultura organizacional. A 

organização é apenas a arena em que se dão as ações individuais e, por isso, ela deve fornecer 

as condições para melhorar essa ação (ARGYRIS, SCHÖN, 1985).  

Em consequência da reconhecida influência da geração do conhecimento em seus 

resultados, como temos anunciado, a Petrobras é uma Companhia que é distinguida pela 

valorização das atividades de formação, disponibilizando recursos e provendo as práticas 

formativas das condições materiais, instrumentais e tecnológicas. Mesmo assim, mostra-se 

ausente no que se refere a uma formação sistematizada nos aspectos facilitadores das práticas 

formativas desenvolvidas pelos consultores. Tal posicionamento centrado nessas condições 

limita a relação entre aprendizagem individual e organizacional. 

A ênfase da Petrobras aos aspectos técnicos da formação, no sentido de conseguir 

agilidade de retorno, mediante a apropriação do conhecimento gerado em seu processo 

produtivo, deixa fora dos seus programas formais os aspectos relacionais, didáticos e 

pedagógicos nos quais residem as habilidades essenciais para mobilização do conhecimento.  

A aprendizagem é considerada como um fenômeno sistêmico, mantendo-se por si 

própria dentro da organização, mesmo com a saída das pessoas. Decorre de um esforço 

desenvolvido pela Empresa para a melhoria contínua de sua performance, baseada em 
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experiências. Refletir sobre a aprendizagem como fenômeno sistêmico nos encaminha para a 

Teoria Geral dos Sistemas (VON BERTALANFFY, 1972).29 Nessa teoria é dada ênfase à 

inter-relação e interdependência entre os componentes que formam um sistema sendo 

considerados como uma totalidade integrada, favorecendo o estudo de seus elementos 

isoladamente. A isso Von Bertalanffy (1972) associa os conceitos de transação e globalidade. 

Para o autor, o primeiro se refere à interação simultânea e interdependente entre os 

componentes de um sistema. Já o segundo considera que devido a um sistema ser constituído 

por um todo, qualquer mudança em uma das partes afetará todo o conjunto. 

 

Figura 10 – Teoria Geral dos Sistemas.  
Fonte: Elaborada pela autora com base em Von Bertalanffy (1972).  

 

 A aprendizagem no contexto do trabalho no qual esses consultores estão situados 

reúne todos os componentes do sistema conforme a abordagem de Von Bertalanffy (1972): 

1. no ambiente de entrada, são originadas as demandas de aprendizagem, estando 
associadas às solicitações ambientes das mais locais as mais globais; 

2. as entradas são representadas, de um lado, pelas necessidades de novos 
conhecimentos por parte dos colaboradores e, do outro, pelas contribuições dos 
consultores passando as suas experiências e pela tensão entre essas demandas e no 
que esses profissionais podem contribuir; 

                                                 
29 A Teoria Geral dos Sistemas foi elaborada em 1937 por Ludwig Von Bertalanffy, com o objetivo de preencher lacunas na 
pesquisa e na teoria da Biologia. Passou a ser amplamente reconhecida pelas ciências da administração da década de 1960. 
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3. o processamento corresponde à “relação de saber” mediante processos de troca 
entre os saberes teóricos e práticos no confronto com as situações problemáticas do 
cotidiano; 

4. as saídas constituem-se da resolução conjunta de problemas e da aprendizagem na 
conversão do conhecimento;  

5. o ambiente de saída é beneficiado ou não pelas saídas em função dos efeitos na 
aprendizagem e na resolução conjunta de problemas; 

6. a retroação corresponde aos feedbacks recebidos pelos consultores do ambiente 
onde estão situadas as suas práticas interventivas e formativas, tendo como 
finalidade orientar os ajustes para os novos ciclos do processo.  

Tratando do ensino mediante o enfoque sistêmico, Oliveira (1988) considera que os 

conceitos e princípios dessa abordagem são aplicados em situações de ensino com diferentes 

propósitos. Entre elas, a autora destaca o desenvolvimento de sistemas de instrução, 

enfatizando os aspectos relacionados ao planejamento, à implementação e à implantação.  

Nesse sentido, o enfoque sistêmico permite a integração do conjunto de elementos que 

influenciam na instrução, facilitando o uso e a reunião de diferentes conhecimentos e, ainda, a 

generalização de resultados empíricos no sentido de favorecer a maior eficácia e eficiência da 

instrução (OLIVEIRA, 1988). 

Fazendo uma observação sobre os processos de aprendizagem na Companhia, o 

consultor Rengaw faz o seguinte relato: “[...] nós ajudamos a mobilizar o conhecimento 

transformando em produto e em problema resolvido, e temos como mais um resultado a 

aprendizagem [...]”. 

 Os sentidos desse discurso nos trazem elementos para uma associação à abordagem 

sistêmica da aprendizagem caracterizada como um processo com inputs (entradas): a ajuda do 

consultor, processamento, mobilização do conhecimento transformado em produto; outputs 

(saídas): o problema resolvido, a aprendizagem e o feedback (retroalimentação) do sistema. 

Esses elementos estão relacionados à forma como as organizações adquirem e apropriam o 

conhecimento às rotinas e às suas culturas em direção ao cumprimento de suas atividades na 

busca de seus objetivos.  

Vale salientar, no entanto, que, mesmo empenhados no sentido de mobilizar o 

conhecimento em torno da resolução conjunta de problemas, atuando de acordo com essa 

abordagem sistêmica, esses profissionais esbarram-se nos cortornos, fruto do próprio 

posicionamento da Petrobras quanto à ênfase na instrumentalidade, na técnica e na 

trasferência do conhecimento de forma não refletida. Tal posicionamento impede a retenção 
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do conhecimento, tida como uma das preocupações da Companhia, ao instituir a carreira em 

Y para formalizar a função de consultoria, limitando também as possibilidades para a 

aprendizagem organizacional.  

As organizações que aprendem são entidades que criam ambientes para que as pessoas 

possam expandir continuamente as suas capacidades em direção aos resultados previstos, 

criando novos e ampliados modelos de pensamento, nos quais é estimulado o aprender a 

aprender em conjunto, através da libertação da aspiração coletiva (SENGE, 1998; 

DODGSON, 1993; NEVIS et al., 1995).  

Para Senge (1990), o modelo de aprendizagem organizacional inclui cinco disciplinas, 

sendo cada uma delas crucial para o resultado das outras, embora desenvolvidas 

separadamente, conforme afirma o autor. Essas disciplinas compreendem o domínio pessoal, 

modelos mentais, objetivo comum, aprendizado em grupo e raciocínio sistêmico. Tomamos 

esse modelo de Senge (1990) como uma das referências em nossas discussões uma vez que 

estamos empenhados nesta investigação acerca do binômio conhecimento = processos 

(SVEIBY, 2001), centrando os nossos interesses nos aspectos relacionados ao comportamento 

humano e às suas habilidades. Dessa forma, estamos enquadrados numa proposta 

investigativa, que tem como perspectiva discutir acerca de uma formação sistematizada em 

torno dos aspectos promotores das práticas desses consultores, enquanto facilitadores dos 

processos de aprendizagem na conversão do conhecimento.  

Contudo, devido aos limites para a prática da aprendizagem pelos consultores como 

vem sendo evidenciado, o foco da nossa abordagem de análise, em torno das cinco disciplinas 

que compõem o modelo de aprendizagem organizacional de Senge (1990), centra-se nas 

discussões acerca da ausência desse modelo no contexto em estudo e nas recomendações. Por 

essa razão, optamos por fazer uma discussão acerca de cada disciplina, situando as nossas 

observações e recomendações a elas relacionadas. 

A primeira disciplina é o “domínio pessoal”. Significa aprender a expandir as 

capacidades pessoais para obter os resultados desejados e criar um ambiente empresarial que 

estimule todos os participantes a alcançar as metas escolhidas (SENGE, 1998). No nosso 

entender, aprender e internalizar essa disciplina exige disponibilidade para vivenciar 

experiências em direção ao autoconhecimento, no sentido de compreender os próprios 

desejos, esclarecendo o sentido de importância dos fatos. Pensamos, assim, que esses 

consultores, sendo submetidos a programas de formação que os motivem ao exercício 
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reflexivo nesse sentido, passariam a enxergar com mais clareza a realidade, facilitando o 

desenvolvimento das relações interpessoais essenciais aos processos colaborativos na 

construção conjunta do conhecimento. 

Senge (1990, p. 137) argumenta que a melhoria dos processos intrapessoais e 

interpessoais colabora para o desenvolvimento de habilidades que possibilitam fazer uma 

justaposição dos objetivos pessoais, com uma imagem clara da realidade, “onde estamos em 

relação ao que desejamos”. Esse exercício, no entendimento do autor, gera o que ele 

denomina de “tensão criativa”, conforme Figura 11,  

  
Figura 11 – Tensão criativa  
Fonte: SENGE ,1990, p. 145. 

 

A tensão criativa representa uma força para uní-los, resultante da tendência natural que 

a tensão tem de buscar resolução. Enfim, a essência do domínio pessoal está em aprender a 

gerar e a manter a “tensão criativa”. Dessa forma, considerando que o consultor tem como 

atividades principais a mudança e a aprendizagem, lidar com a sua “tensão criativa” e 

estimular a geração nos seus colaboradores torna-se relevante, pelas necessidades naturais de 

estímulos inerentes a essas duas atividades.  

Trazendo um relato sobre as suas orientações quanto à progressão profissional de seus 

colaboradores, o consultor Vivo declara: “[...] sou incisivo com os meus colegas quanto à 

necessidade de refletirem sobre o domínio de novos aplicativos tecnológicos para a geração 

do conhecimento, para que eles possam avançar em direção aos objetivos profissionais”. 
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É por essa razão que as nossas reflexões acerca dos processos intra e interpessoais e 

ainda do conceito de “tensão criativa”, que integram a disciplina “domínio pessoal”, nos faz 

supor que esses consultores, tendo uma formação que os possibilitem refletir sobre as relações 

desses conceitos, conforme abordados, com as suas práticas, poderiam dar um direcionamento 

mais vantajoso para a sua formação, para a formação de seus colaboradores e para os 

resultados da Companhia. Assim, por exemplo, poderiam estimular os seus colaboradores a 

uma postura reflexiva perante as suas aptidões pessoais diante de suas práticas cotidianas de 

trabalho, a desenvolver e a aprender com a “tensão criativa” no sentido de, progressivamente, 

criar ganhos para os seus resultados pessoais e profissionais. 

A segunda disciplina, denominada “modelos mentais”, consiste em refletir, esclarecer 

continuamente e melhorar a imagem que cada um tem do mundo, a fim de verificar como 

moldar atos e decisões. Senge (1990) ressalta que, nessa disciplina, uma técnica de 

investigação importante é o equilíbrio entre inquirição e defesa. Portanto, para que haja um 

aprendizado cooperativo, é preciso balancear inquirição e defesa, pois quando dois defensores 

se defrontam, segundo o autor, o encontro geralmente produz aprendizado.  

Nesse sentido, a aprendizagem resulta em mudanças de atitudes, e não simplesmente 

de assimilação de novas informações e ideias e, ainda, é facilitada pelo gerenciamento do 

equilíbrio entre inquirição e defesa (SENGE, 1990). Julgamos que a prática desses 

consultores, particularmente no que se refere ao ensinar e ao aprender, deixa margem para 

uma formação no sentido de desenvolver habilidades para atuar em torno das manifestações 

que ocorrem nesse equilíbrio entre inquirição e defesa, podendo, assim, trazer maiores 

benefícios para processo de conversão do conhecimento diante das situações problemáticas do 

cotidiano. 

 Essa questão se torna importante, pois o que deve integrar a prática desses consultores 

é o pensamento reflexivo sobre o duplo direcionamento da aprendizagem: assimilação de 

novas informações através da internalização do conhecimento e mudanças de atitudes 

fundamentais para que a aprendizagem seja concretizada. Esse segundo direcionamento 

constitui-se como um ponto frágil nas práticas desses consultores, devido ao fato de suas 

formações serem centradas na racionalidade técnica, não dispondo assim de habilidades para 

mediação dessa direção. O consultor Ipê relata em um dos seus discursos que “[...] a prática 

da consultoria deve considerar que as pessoas têm outras necessidades na aprendizagem além 

de busca de conhecimento técnico [...]”. 
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A terceira disciplina corresponde à “visão compartilhada”, tendo como objetivo 

estimular o entrosamento do grupo em relação ao futuro que se procura criar e elaborar os 

princípios e as diretrizes norteadoras do futuro de que deseja alcançar. O objetivo comum 

(visão compartilhada) é vital para o contínuo aprendizado, pois cria um foco nesse sentido. 

Assim, o desenvolvimento dessa disciplina contribui para construção de ambientes de 

aprendizagem nos quais as pessoas se sentem à vontade para expressar seus sonhos, como 

também aprendem a ouvir os sonhos dos outros. Esse objetivo comum altera a relação das 

pessoas com um compromisso maior, possibilitando a colaboração (SENGE 1990).  

Trazendo-nos uma de suas percepções acerca do comportamento das pessoas no 

trabalho, o consultor Vivo relata: “[...] quando as pessoas não têm afinidades e objetivos 

parecidos, fica difícil a troca do conhecimento técnico e a Companhia perde muito com isso 

[...]”. Essa fala demonstra alguns indícios de que os objetivos comuns (visão compartilhada) 

nascem sempre de objetivos pessoais, razão pela qual surge uma energia, alavancando o 

comprometimento e emergindo como subproduto das interações dos objetivos pessoais. Por 

isso, a estratégia que busca a colaboração deve encorajar seus membros a desenvolver seus 

objetivos pessoais, pois quando as pessoas sabem exatamente o que querem, podem se reunir 

para criar uma forte sinergia do que eu/nós realmente quero/queremos (SENGE 1990).  

Considerando a compreensão dessa disciplina, defendida por Senge (1990), e, ainda, a 

posição de Ibiapina (2003, p. 2), quando afirma que “cada participante envolvido no processo 

de aprendizagem tem os objetivos vinculados aos seus projetos pessoais, tendo entre eles 

aqueles que se inter-relacionam com o projeto coletivo”, pensamos que esses consultores, 

tendo a oportunidade de alinhar a participação a programas de formação, disponibilizados 

pela Petrobras, aos seus processos de autoformação, teriam como um dos ganhos a 

internalização da visão sistêmica como uma disciplina, passando a perceber um outro sentido 

nas suas práticas enquanto interventores e formadores. 

Para o consultor Caio, “[...] o enquadramento na função de consultoria coincidiu com 

os planos profissionais na busca de novas experiências e nova formação [...]”. Tal percepção 

nos traz indícios de que esse tipo de vivência pode despertar nesses facilitadores da formação, 

a compreensão sobre a importância de articular os projetos pessoais, coletivos e 

organizacionais e os benefícios que isso pode trazer para a aprendizagem deles e de seus 

colaboradores. 

Refletindo sobre as práticas dos consultores à luz dessa disciplina (visão 
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compartilhada), julgamos como pertinente uma formação que possibilite, de forma 

sistematizada, o estímulo ao comprometimento de seus colaboradores em atividades grupais. 

Isso acontecendo contribuiria para o empenho entre as pessoas, no sentido de possibilitar a 

colaboração, a compreensão de que a “visão compartilhada” nasce sempre de objetivos 

pessoais, conduzindo ao surgimento de uma energia que alavanca o comprometimento.  

A quarta corresponde ao “aprendizado em equipe” no intuito de criar aptidões 

coletivas ligadas ao pensamento e à comunicação com o objetivo de que os grupos possam 

desenvolver inteligências e capacidades maiores do que a soma dos talentos individuais. 

Senge (1990) considera que a característica fundamental das equipes pouco alinhadas é a 

perda de energia. O aprendizado em equipe é o processo de alinhamento e desenvolvimento 

da capacidade de um grupo criar resultados que seus membros realmente desejam.  

Comentando sobre a sua relação com os parceiros e colaboradores, o consultor Gauss 

no relata: “[...] procuro me integrar aos profissionais que desempenham a minha função na 

unidade em que trabalho e outras da Companhia. Assim, em equipe, podemos descobrir juntos 

as soluções para os problemas [...]”. 

A disciplina do aprendizado em grupo requer a prática do diálogo e da discussão. 

Refletindo sobre os sentidos de sua prática, o consultor Jim Lee faz o seguinte relato: “[...] 

penso o quanto a análise preventiva de riscos feita em equipe ajuda no aprendizado de cada 

participante a partir das trocas que são feitas entre eles”. 

A partir do momento em que o consultor reflete acerca dessa prática, destacando o 

desenvolvimento da equipe, ele mesmo se coloca no processo de aprendizagem que essa 

prática proporciona. Contudo, entendemos que a mediação entre os vários elementos que 

envolvem a interação entre os membros da equipe é um dos elementos principais para a 

formação do consultor no sentido de desenvolver a equipe. Atuar como mediador nessa 

perspectiva exige uma formação bem além da que é ofertada pela dimensão técnica. 

A disciplina “aprendizagem em equipe” ancora no seu desenvolvimento um objetivo 

comum e também do domínio pessoal, integrado na realidade organizacional através do 

convívio com equipes de trabalho (SENGE 1990). O consultor, nas suas práticas, tem um 

espaço para atuação através de estratégias de intervenção organizacional e de aprendizagem, 

encontrando, nesse contexto, amplas possibilidades para a sua formação e a de seus 

colaboradores, facilitando a troca do potencial individual na construção coletiva do 

conhecimento. Compreendemos que esses profissionais devem ter uma formação para 
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condução das situações de aprendizagem em equipe, devendo priorizar – como área de 

intervenção – situações dessa natureza, considerando que um dos elementos principais para 

facilitar a aprendizagem é a colaboração entre membros de uma equipe. 

Reportando-nos a reprodução de práticas sociais presentes no papel do consultor como 

facilitador na formação de equipes, consideramos como fundamental o estímulo às ações 

inovadoras e coordenadas, de modo que os colaboradores criem uma consciência de que 

fazem parte de uma equipe e agem de modo a completar as ações dos outros integrantes de 

forma interdependente.  

Mas, atuar numa perspectiva formativa que contemple a interdependência como 

elemento central da formação de equipes exige necessariamente uma formação centrada nos 

aspectos humanos do trabalho. Rengaw nos afirma: “[...] a gente não recebe formação na 

Companhia para saber como se relacionar com os outros [...] a gente se comporta sobre isso 

de acordo com o que vamos aprendendo ao longo da vida”. A interpretação dos sentidos dessa 

fala ajuda no nosso argumento de que a formalização de programas pela Companhia que 

considerassem a dimensão relacional traria grandes benefícios para esses consultores, 

particularmente no papel que desenvolvem como facilitadores da aprendizagem em torno da 

conversão do conhecimento. 

A quinta disciplina é denominada de “pensamento sistêmico”. Permite mudar os 

sistemas com maior eficácia, agindo de forma mais integrada aos processos do mundo natural 

e econômico. Essa disciplina diz respeito à criação de uma forma de analisar e de uma 

linguagem para compreender e explicar as forças e inter-relações que modelam o 

comportamento dos sistemas. Senge (1990) ressalta dois aspectos importantes nessa disciplina 

em relação à mudança de mentalidade: ver inter-relações em vez de cadeias lineares de causa-

efeito e ver processos de mudança em vez de processos instantâneos.  

Esse tipo de visão é forçosamente exigido desses consultores na medida em que estão 

situados em contexto caracterizados pela imprevisibilidade, descontinuidade e pelas 

incertezas que se apresentam objetivamente para eles em formato de eventos, exigindo um 

posicionamento diferenciado.  

Senge (1990) defende que a realidade é feita de círculos, mas nós só vemos linhas 

retas, e disso decorrem as nossas limitações ao raciocínio sistêmico. O autor considera que 

isso acontece em decorrência da linguagem que utilizamos com sua estrutura sujeito-verbo-

objeto, que leva a uma visão linear. A linguagem modela a percepção e o que vemos depende 
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do que estamos preparados para ver.  

Em decorrência dos aspectos destacados nessa disciplina para mudança de 

mentalidade, entendemos que a sua internalização, na prática do consultor, contribui para a sua 

formação e a de seus colaboradores, refletindo-se no aprendizado, na medida em que situações 

contrárias ao esperado são consideradas não como motivo de punição, mas oportunidade de 

aprender com o erro.  

Refletir sobre as discussões apresentadas acerca dessas disciplinas e ainda quanto ao 

conjunto de aspectos sociais, pedagógicos e psicológicos nelas presentes, nos remete a pensar 

sobre os limites das habilidades desses profisisonais para conduzir os processos de 

aprendizagem organizacional em torno da conversão do conheicmento integrada em suas 

práticas. Por essa razão, vislumbramos as possibilidades formativas para esses consultores, no 

sentido de reforçar o papel que exercem, nomeadamente, no que se refere às práticas como 

facilitadores da aprendizagem.  

Mesmo assumindo o conhecimento como elemento de valor destacado para os seus 

resultados, o que se constata por parte da Petrobras é um claro direcionamento para as ações 

instituicionais e instrumentais voltadas para a aprendizagem, devido à contribuição para os 

resultados organizacionais, deixando fora o conjunto de aspectos mencionados e integrantes 

dessas cinco disciplinas voltadas para a aprendizagem organizacional. Entre elas, destacamos: 

1. A Instituição da UP é concebida como um sistema educacional, tendo os seus 

processos vinculados às estratégias de negócio da Companhia. Assim, desempenha 

como papel maior a união entre as ciências naturais e as ciências sociais e humanas 

dentro da cultura da Companhia, como empresa integrada de energia, criando as 

condições organizacionais para viabilizar o desenvolvimento das pessoas como seu 

diferencial (PETROBRAS, 2008e). 

2. A Petrobras mantém o desenvolvimento em nível de cada Unidade de Negócios de 

diferenciadas atividades formativas associadas às demandas específicas. Por 

exemplo, o consultor Ipê, falando sobre as ações preventivas de acidentes integrantes 

às suas atividades, nos declara: “[...] nas nossas práticas de trabalho, a definição de 

práticas preventivas constitui-se como um valioso processo de aprendizagem 

envolvendo várias dimensões de conhecimento”.  
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3. O Investimento maciço em tecnologia da informação, considerada como uma arma 

estratégica que tem conduzido profundas alterações organizacionais, especialmente 

na criação de equipes transdisciplinares que interagem em forma de redes. Esses 

investimentos em tecnologia da informação têm trazido significativos benefícios à 

aprendizagem, mediante a conversão do conhecimento entre diferentes Unidades da 

Companhia. O consultor Vivo, mencionando algumas de suas experiências como 

formador, nos revela: “[...] os recursos da tecnologia da informação que a empresa 

nos disponibiliza têm possibilitado o desenvolvimento de práticas formativas usando 

a realidade virtual como aplicativo facilitador da transferência do conhecimento 

[...]”. Pensamos, assim, no quanto uma formação direcionada aos aspectos 

relacionais, comunicacionais e pedagógicos poderia contribuir para potencialização 

das práticas desses consultores em situações de aprendizagem dessa natureza.  

4. A criação das comunidades de prática integradas nas condições ambientais da 

Companhia em benefício da aprendizagem. Nessas comunidades, são registradas as 

especialidades e dúvidas das pessoas. Através delas, é possível a troca de 

experiências, interesses e objetivos de trabalho entre os profissionais que atuam nas 

diversas Unidades da empresa, por meio do correio eletrônico, de informativos e de 

reuniões ocasionais. Falando sobre as comunidades de práticas, o consultor Pitágoras 

comenta, em um dos seus discursos que “[...] as comunidades de práticas são 

importantes para troca de conhecimento, mas é preciso também criar as condições 

para intensificar mais o corpo-a-corpo na troca do conhecimento [...] os mais novos 

devem ‘colar’ nos mais antigos para buscar conhecimento [...]”.  

O sentido dessa fala nos encaminha ao entendimento de que os registros das 

experiências são importantes para a aprendizagem no cotidiano do trabalho. Contudo é 

importante criar possibilidades para intensificar a interação das pessoas do corpo-a-corpo na 

resolução conjunta de problemas. Tais práticas demandam a mediações através de habilidades 

pedagógicas e comunicacionais, as quais não são contempladas nos progamas formais da 

Petorbras.  

5. O incentivo à autonomia na busca da formação, tanto no âmbito interno quanto no 

externo. Sobre essa medida da Companhia, o consultor Ipê nos declara: “[...] nós 

somos estimulados e incentivamos nossos colaboradores para buscar a formação 

dentro e fora da empresa [...]”. 
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 Como podemos evidenciar, as ações mencionadas, tomadas pela Petrobras no sentido 

de reforçar a aprendizagem, são de natureza instrumental e direcionadas para os resultados 

organizacionais, deixando fora as demandas formativas dos consultores como facilitadores de 

processos de aprendizagem, fragilizando, assim, os processos de conversão do conhecimento. 

Mesmo com o esforço dos consultores como facilidaores da aprendizagem sendo 

evidenciado nos sentidos dos discursos, há uma limitação na atuação em torno das situações 

que demandam habilidades comunicaionais, didáticas e pedagógicas, requerendo, portanto, 

uma formação sistematizada nesse sentido. Pensamos, dessa forma, sobre os espaços que tais 

demandas ocupam na cultura organizacional da Petrobras, destinando as discussões do 

próximo tópico nessa direção. 

6.2 As relações entre cultura organizacional e a aprendizagem    

A cultura organizacional é caracterizada por Schein (1992) como um padrão de 

pressupostos básicos compartilhados por um determinado grupo que decorre das relações nele 

estabelecidas, em direção à resolução de seus problemas de adaptação externa e de integração 

interna. Esse padrão passa a ser considerado válido devido ao adequado funcionamento 

anterior. Sendo, por isso, ensinado aos novos membros como a maneira correta de perceber, 

pensar e sentir em relação a esses problemas.  

Ao considerar que a cultura organizacional é um dos elementos centrais para os 

processos de aprendizagem e de mudança, Schein (1994) elege alguns aspectos da cultura 

como facilitadores da aprendizagem. Entre eles, destacamos aqueles que trazem associações 

com o contexto no qual situamos a nossa investigação. 

 O primeiro considera que a organização deve ter uma postura de orientação para as 

pessoas. Ter uma consideração igual por todos os stakeholders (mercado, acionistas, 

fornecedores, parceiros, sociedade). Para isso, é importante que os profissionais integrantes 

das práticas de formação adotem uma abordagem que considere toda essa amplitude de 

relacionamento que a empresa desenvolve internamente e externamente.  

Sobre esse requisito da cultura como elemento promotor da aprendizagem, a Petrobras 

considera a relação com os stakeholders como “capital de relacionamento” inserido no 

conceito de capital intelectual30. Declara, também, em uma de suas diretrizes, a valorização 

                                                 
30 Ver Figura 4, p. 40. 
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das práticas gerenciais que fortalecem a crença corporativa de que as pessoas são 

imprescindíveis ao sucesso dos negócios (PETROBRAS, 2008e). 

Ainda sobre essa questão, ao considerarmos que as práticas desses consultores 

ocorrem geralmente em função das solicitações de diversas áreas representadas pelas pessoas 

em posições diferentes da pirâmide organizacional, entendemos que no contexto em estudo 

prevalecem orientações voltadas para as pessoas, o que favorece a aprendizagem no processo 

de conversão do conhecimento em torno das mudanças nas práticas de trabalho e que atendam 

aos interesses organizacionais. 

Um segundo elemento da cultura voltada para a aprendizagem, sugerido por Schein 

(1994), é a crença compartilhada na organização de que as pessoas podem e querem aprender, 

valorizando, dessa forma, as experiências de aprendizagem e de mudanças. Se considerarmos 

que esses consultores têm a aprendizagem e as mudanças no contexto do trabalho como 

objetos principais de suas práticas, agindo em função das solicitações advindas de diversas 

áreas, supomos que estão posicionados em um espaço que, além da receptividade, desfrutam 

de um profundo reconhecimento e respeito pela contribuição em suas práticas em direção à 

aprendizagem, mesmo com as limitações evidenciadas no tópico anterior, devido à formação 

desses profissionas ser centrada na dimensão técnica. 

 Sobre esse elemento favorável à aprendizagem, a Petrobras (2008e) declara, em uma 

de suas diretrizes, o desenvolvimento das pessoas como o seu principal desafio, suprindo, em 

função disso, uma demanda crescente na educação dos empregados. Contudo, entendemos 

que o desenvolvimento das pessoas assumido nessas diretrizes e centrado na crença de que as 

elas podem e querem aprender associa-se às suas respostas, através do seu desempenho, e aos 

resultados organizacionais. 

Esse segundo elemento, a crença compartilhada na organização de que as pessoas 

podem e querem aprender, é anunciado por Pedler et al. (1997) como uma organização que 

tem uma estratégia orientada para a aprendizagem, gerando oportunidades de 

autodesenvolvimento para todos que atuam na empresa.  

Esse fato pode também ser evidenciado nas diretrizes de Recursos Humanos 

(PETROBRAS, 2008e), ao declarar o estímulo permanente e de modo orientado ao 

autodesenvolvimento dos empregados, bem como a transmissão de conhecimentos entre as 

equipes e indivíduos. Essa diretriz também nos traz elementos claros quanto ao estímulo ao 

autodesenvolvimento e às práticas de atividades em equipe como mecanismos que contribuem 
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para mobilização e conversão do conhecimento e, por consequência, para a melhoria do 

desempenho organizacional.  

Uma terceira característica importante da cultura organizacional, destacada por Schein 

(1994), e que favorece as intervenções numa perspectiva de aprendizagem trata-se do tipo de 

comunicação estabelecida na organização. Essa questão vem sendo observada no percurso 

desta pesquisa como um valor no cotidiano, na medida em que esses profissionais, embora 

desfrutem de uma posição destacada pelo domínio do conhecimento que detêm, procuram, no 

entanto, evitar barreiras psicológicas.  

Associada a essa característica, a consultora Renata afirma: “[...] todas as pessoas 

chegam a mim com a mesma facilidade [...] dou abertura [...] procuro ser simpática e ficar 

próxima”. Esse posicionamento adotado por essa consultora e que auxilia a sua prática como 

facilitadora da aprendizagem parece-nos ser fruto de uma postura própria perante as relações 

que estabele no trabalho, não sendo, portanto uma resposta a formação que recebe da 

empresa.  

A comunicação aberta e extensiva a toda a organização integra as políticas e diretrizes 

de Recursos Humanos da Petrobras no sentido de promover processos de comunicação 

estruturados entre as unidades e empresas do Sistema Petrobras, facilitando a troca de 

informações e a consolidação da cultura empresarial (PETROBRAS , 2008e).  

Embora o discurso evidente ao nível de políticas e diretrizes quanto à comunicação, 

nas práticas cotidianas, o que se constata é a forte presença de dispositivos instrumentais e 

uma limitação quanto às possibilidades de experiências presenciais que favoreçam as trocas 

em torno da conversão do conhecimento, limitando, assim, as possibilidades de 

aprendizagem. Nesse sentido, ao comentar sobre as medidas adotadas pela Petrobras, criando 

as comunidades de práticas como recurso para troca e retenção do conhecimento, o consultor 

Pitágoras relata que “[...] só registrar o conhecimento não é suficiente. É preciso criar 

oportunidades de interação corpo-a-corpo para troca do conhecimento”.  

O último elemento escolhido para integrar as nossas discussões, indicado por Schein 

(1994) como facilitador da aprendizagem, trata-se da valorização do trabalho em grupo e da 

interdependência. Sobre esse elemento, a Petrobras tem, como uma das diretrizes de Recursos 

Humanos, estimular, permanentemente e de modo orientado, o autodesenvolvimento dos 

empregados, bem como transmitir conhecimentos entre as equipes e indivíduos 

(PETROBRAS, 2008e). 
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A valorização do trabalho e a interdependência, no que tange às práticas dos 

consultores como facilitadores da aprendizagem, embora busquem um alinhamento com essas 

diretrizes no sentido de potencializar os resultados do trabalho, torna-se limitada devido à 

falta de habibilidades nesse sentido, em função da formação desses consultores. Mesmo 

assim, a relação estabelecida entre a consultoria, particularmente enquanto uma prática 

formativa, e o contexto no qual atuam, anuncia-se como sendo significativamente integrada.  

Pressupomos que esse fenômeno ocorre devido a tratar-se de uma relação madura que 

foi sendo construída ao longo do tempo através do convívio profissional desses consultores 

em direção à resolução conjunta de problemas. Nessa direção, a consultora Renata, em um 

dos seus discursos, narra: “[...] sempre procurei agir preventivamente quando percebo que um 

colega precisa de ajuda [...] os colegas sabem que chegando a mim vão ter uma resposta”. A 

interpretação dos sentidos dessa fala nos conduz a supor que uma postura com essas 

características é propícia a reforçar disponibilidade para ensinar como valor organizacional.  

 Em segundo lugar, ter uma história iniciada pelas construções informais centradas no 

compartilhamento de crenças e valores desperta um nível significativo de confiança e de 

reconhecimento. As experiências dos consultores, quando ainda atuavam informalmente, por 

exemplo, discutindo com outros profissionais sobre as decisões, procedimentos mais 

apropriados para a Companhia, foi originando um compartilhamento de crenças e valores 

sobre o que é mais adequado e contribuindo para a formalização dessa função. 

Associando as discussões acerca desses aspectos da cultura que favorecem a 

aprendizagem, Schein (1993a, 1993b), partido do posicionamento das organizações quanto a 

esses aspectos, apresenta uma análise entre os elementos facilitadores da cultura e os 

inibidores da aprendizagem, conforme explicitado no Quadro11.  
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Quadro 11  

A relação entre Cultura e aprendizagem 

A relação entre os aspectos da 
cultura organizacional e a dupla 

lógica:resolver problemas e 
converter conhecimento 

Fatores inibidores da 
aprendizagem transformadora 

Fatores incentivadores da 
aprendizagem transformadora 

Papel dos líderes/consultores 
Os líderes/consultores devem 

ter posições firmes e 
dominantes 

Os líderes/consultores posicionam-
se como orientadores promovendo 

e apoiando mudanças 

Postura dos consultores frente 
aos problemas 

Reativas; atenção na rotina e 
não na criação de algo novo 

Crença em suas capacidades de 
mudar; receptividade para 

aprendizagem 

Fluxo das informações  

Divulgadas de forma seletiva; 
a posição e o acesso às 

informações conferem status e 
poder 

A informação circula de forma fácil 
e tranquila entre os membros da 
organização; há comunicação 

aberta 

Priorização de interesses  
Primeiro o compromisso com 

a tarefa depois com as 
questões relacionais 

Os relacionamentos interpessoais 
são tão importantes quanto as 

tarefas 

Priorização de formação 
Prioridade para a formação 

técnica  

Equilíbrio na formação na 
dimensão técnica com outras 

dimensões:estratétiga e tático e 
relacional  

Estruturação do trabalho 
Realce da competição e do 

individualismo 

Realce da confiança, da cooperação 
e do trabalho em equipe 

Fonte: Elaborada pela autora com base em Schein (1993a, 1993b). 

Sobre o primeiro aspecto do Quadro 11, como já mencionamos, os consultores, antes 

de serem enquadrados oficialmente nessa função, já tinham essa prática informalmente, 

atendendo às demandas cotidianas originadas em suas áreas específicas de conhecimento. 

Uma das exigências dessa suas práticas é ter habilidades para conduzir as discussões com 

outras pessoas sobre como decidir de forma mais favorável diante das situações-problema.  

Em decorrência desse convívio vão sendo construídos naturalmente valores e crenças 

compartilhados sobre aquilo que é tido como certo e melhor para as decisões coletivas, 

levando naturalmente à conquista da confiança e ao respeito profissional. Esse 
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posicionamento contribui como facilitador no duplo papel integrado em suas práticas: 

resolver problemas e converter conhecimento.  

Sobre esse fato, o consultor Charles Albert descreve: “[…] existe um grande respeito 

técnico pelos consultores, aqui na Companhia”. Para o consultor Rengaw: “[...] nós 

consultores somos vistos como profissionais que podem falar com mais propriedade sobre 

determinados assuntos”. Esses dois discursos enfatizam a crença que foi gerada em torno 

dessa função constituindo-se como fator facilitador da aprendizagem. 

Quanto ao segundo aspecto, a postura das pessoas frente aos problemas, evidenciamos, 

também, indícios de que há, no contexto em estudo, uma cultura voltada à aprendizagem, na 

interpretação dos sentidos de um dos discursos do consultor Ipê, ao afirmar que “as relações 

no contexto dos trabalhos são muito boas. [...] as pessoas são receptivas à aprendizagem, 

mediante as mudanças em seus procedimentos de trabalho orientadas pelos consultores”. 

Os sentidos desse discurso nos dão pistas, também, de que os consultores ao 

vivenciarem, na GC, um conjunto de experiências diante de contextos dinâmicos em ação, no 

qual a qualidade das relações interpessoais é essencial à construção conjunta do 

conhecimento, têm como um dos resultados um clima favorável às suas práticas. Encontramos 

eco nessa nossa compreensão no discurso da consultora Renata, quando ela declara: “[...] o 

clima do trabalho é muito bom e facilitador para troca de conhecimento”. É nesse ambiente 

agradável de trabalho que esses consultores, junto aos seus colaboradores, passam a maior 

parte do seu tempo útil em interação com outras pessoas, na realização de tarefas que 

envolvem a conversão do conhecimento.  

É importante ratificarmos que a função da consultoria em estudo tem como uma das 

finalidades a intervenção organizacional, através de mudanças em processos e procedimentos 

de trabalho. Essas mudanças são necessárias à resolução de problemas, o que 

tradicionalmente gera fortes resistências das pessoas envolvidas.  

Contudo, essa consultoria originada, também, pela postura espontânea dos 

profissionais para ensinar e aprender nas ações cotidianas, para chegar ao seu estágio de 

formalização, passou por etapas anteriores, construindo o seu espaço em decorrência do 

reconhecimento aos resultados favoráveis que foram sendo evidenciados e sendo centrados na 

geração de crenças e valores compartilhados em relação ao que ela representa para a empresa.  
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Essa postura nas práticas do ensinar e do aprender conduz ao terceiro aspecto da 

cultura que trata do fluxo de informações. Em suas práticas cotidianas, ao assumirem 

simultaneamente a resolução conjunta de problemas e a aprendizagem das pessoas nesse 

processo de resolução, a mobilização de saberes em torno desse duplo conduz naturalmente à 

liberação do fluxo de conhecimentos e favorece a conversão do conhecimento.  

Contudo, é importante ressaltarmos a tensão que caracteriza as práticas desses 

profissionais, estando situados numa cultura que prioriza os resultados organizacionais, outro 

aspecto componente do quadro em análise, em detrimento das relações interpessoais. Com 

isso, desenvolvem esforços adicionais para além da formação que recebem da Companhia, no 

sentido de garantir um equilíbrio entre a atenção às relações interpessoais e os resultados para 

os quais são cobrados e através dos quais são avaliados.  

Devido à priorização da Companhia aos resultados organizacionais mediante a atuação 

desses consultores na resolução de problemas, esses profissionais vivenciam a tensão 

constante desenvolvendo mecanismos que possibilitam o compartilhamento de saberes, 

conhecimento e relações sociais, mesmo sendo conduzido com as limitações das práticas 

desses consultores como facilitadores da aprendizagem já anunciadas anteriormente. Assim, 

por exemplo, desenvolvem táticas no sentido de gerar um clima de cooperação e confiança em 

direção à construção de equipes para atuarem na resolução conjunta de problemas, adotando 

uma postura relacionada ao último aspecto do quadro em análise. 

Apresentar tal postura corresponde, a nosso ver, à questão principal que influencia a 

relação entre consultoria e cultura organizacional. Dessa forma, temos como pressuposto que 

esses profissionais, ao estarem formalmente posicionados em um contexto dinâmico, cujo 

cotidiano é caracterizado pelo setor problemático (BERGER; LUCKMANN, 1999),31 passam 

a ter cada vez mais uma maior projeção como consultores e formadores, na medida em que 

são inseridos em programas de formação que contemplam as dimensões educacionais, 

relacionais, comunicacionais, didáticas e pedagógicas integradas em suas práticas. 

A integração da consultoria interna na cultura constitui-se como um processo natural 

na medida em que tem continuidade após a formalização, constituindo-se como uma atividade 

extremamente requisitada pelas unidades de trabalho em diversos níveis organizacionais, 

sendo caracterizada pelo respeito e autonomia e com ampla projeção para atuação. Esse fato é 

                                                 
31 Sobre setor problemático, ver p. 86. 



139 

 

constatado no discurso do consultor Charles Albert, ao ressaltar o “respeito técnico” à função 

já mencionada.  

Trata-se, portanto, de uma prática alinhada aos valores da empresa, facilitando as 

interações sociais e a aprendizagem no cotidiano do trabalho. Compreendemos as 

manifestações resultantes da articulação entre vários aspectos relacionados, em níveis 

diferenciados de revelações humanas presentes nas práticas desses consultores, dos mais 

visíveis aos muito tácitos, decorrentes de valores e crenças compartilhados como elementos 

da cultura.  

A função de consultoria em estudo compreende, entre outros elementos, uma relação 

na qual, de um lado, tem-se os especialistas como detentores de uma base sólida de 

conhecimento e do outro os profissionais menos experientes apresentando necessidades de 

aprendizagem. Schein (2001) considera que o direcionamento da cultura é feito mediante as 

certezas tácitas aprendidas e compartilhadas que orientam o comportamento das pessoas. 

Nessa sequência, do mais visível ao muito tácito, esse autor apresenta três níveis da 

cultura organizacional, conforme pode ser evidenciado na Figura 12. 

 

 

Figura 12 – Os níveis da cultura  
Fonte: Elaborado pela a autora com base em Schein (2001). 
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Na relação entre os especialistas, possuidores de uma base sólida de conhecimento, e 

os profissionais menos experientes, apresentando necessidades de aprendizagem, perpassa os 

três níveis da cultura: nos artefatos, por exemplo, são situados no contexto da estrutura e 

integrados no processo de trabalho mediante um conjunto de comportamento. Em relação aos 

valores, os níveis estão situados nas estratégias, nos objetivos e na filosofia integrados nas 

práticas que desenvolvem junto aos seus colaboradores. Quanto aos pressupostos básicos, é 

desenvolvido um conjunto de relações no tempo e no espaço, envolvendo a natureza e as 

relações humanas (SCHEIN, 2001). 

Entendemos que nesse encontro, entre ensinar e aprender, para que haja a sustentação 

do processo de conversão do conhecimento, é necessária uma atuação dos consultores quanto 

à compreensão e direcionamento do compartilhamento de valores e crenças presentes na 

subjetividade, na simbologia e na significação. Percebemos que é nessa dimensão invisível da 

prática que eles podem estabelecer parâmetros de valores e comportamentos a serem 

seguidos, baseados em pressupostos desenvolvidos ao longo do tempo (SCHEIN, 1999). 

Assim, é nessa dimensão que esses profisisonais, como facilitadores da aprendizagem, 

apresentam as suas fragilidades, limitando, desse modo, as possibilidades de experiências na 

conversão do conhecimento 

Essa compreensão da cultura organizacional pelos atores envolvidos nos processos de 

consultoria passa pelo reconhecimento da interação entre as pessoas ao longo do percurso na 

resolução de problemas, seja na dimensão dos próprios grupos, seja entre eles e a unidade de 

negócios na qual atuam, seja entre essa Unidade e a empresa, seja, ainda, entre esta e o seu 

mundo, tendo, em decorrência, a construção do conhecimento em várias dimensões.  

Observamos, como sendo parte dessa cultura, a aprendizagem na ação como uma 

crença que desperta os atores/autores envolvidos nos processos de consultoria para novos 

patamares e graus de formação. Esse tipo de aprendizagem conduz à busca por novos 

conhecimentos, especialmente dos especialistas, na medida em que, nessas experiências de 

aprendizagem na ação, criam-se valores e crenças decorrentes das certezas tácitas 

comungadas e compartilhadas, abrindo, dessa forma, espaços para novas experiências de 

mudança e de aprendizagem, o que fortalece cada vez mais a integração da função de 

consultoria na cultura da Companhia. 

Evidenciamos nos discursos desses consultores a crença de que a ambiência 

organizacional, como elemento integrante da cultura organizacional, favorece a conversão do 
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conhecimento. Esse fato é respaldado por Davenport e Prusak (1998, p. 14) ao afirmarem: “o 

poder do conhecimento de organizar, selecionar, aprender e julgar provém de valores e 

crenças tanto quanto da informação e da lógica”.  

O contexto de atuação desses consultores é permeado por uma sólida cultura 

organizacional na qual há um compartilhamento de valores e crenças sobre o que conduz 

melhor aos resultados das práticas interventivas da realidade, constituindo-se, dessa forma, 

em um terreno fértil para troca de conhecimento em torno das situações problemáticas de 

trabalho. Sendo assim, a inserção da consultoria no métier da cultura organizacional, na 

Unidade de produção da empresa em estudo, é facilitada, entre outros fatores, pela sólida 

cultura de formação da Companhia nas práticas do cotidiano, incentivando a autonomia 

desses especialistas e facilitando a projeção e formação em diversas áreas do conhecimento.  

Contudo, as práticas desses consultores como facilitadores da aprendizagem em torno 

da conversão do conhecimento torna-se restrita devido à falta de uma formação que possibilite 

uma atuação mediadora e consistente na troca de conhecimento nas atividades integrantes de 

vários aspectos inerentes a conduta humana, representada por padrões de comportamentos, 

valores, crenças, convicções e suposições. 

 Esses aspectos estão presentes não apenas como resultado de uma ação cognitiva 

individual, mas também de uma rede de relações simbólicas estabelecidas nos grupos pelos 

indivíduos enquanto integrantes de um sistema social (SCHEIN, 1999), cujas interações 

manifestam-se como sendo receptivas às ações de consultoria, nas práticas em que, em quase 

sua totalidade, ocorrem em função de solicitações oriundas de diversas áreas de 

especialidades.  

Constatamos essa situação no discurso da consultora Renata, quando declara: “[...] 

percebo que as pessoas se sentem à vontade comigo para pedir ajuda nas tarefas [...] 

aprendem comigo na prática”. Com isso, essa interlocutora demonstra que está atenta à 

importância de criação de ambientes nos quais as pessoas se sintam à vontade para externar 

suas dificuldades e angústias perante as mudanças e a necessidade de conhecimento, 

favorecendo, assim, ações integradas de aprendizagem no contexto. 

As discussões neste capítulo reforçam a nossa compreensão quanto ao valor que o 

conhecimento representa para os resultados da organização em estudo. Ressaltamos, com base 

nas análises, a necessidade de uma formação para esses consultores e para os seus 

colaboradores, no sentido de poder contribuir para um direcionamento mais apropriado das 
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situações originadas nas interações entre os elementos subjetivos presentes na ambiência e na 

cultura relacionados à aprendizagem. 

Refletindo sobre as condições ambientais e acerca da cultura como facilitadora das 

práticas desses consultores, além do que já sugerimos no sentido de reforçar a sua formação, 

entendemos como oportuno que nela seja considerada, ainda, uma reflexão sobre os aspectos 

relacionados à interdependêcia entre os vários elementos internos e externos que influenciam 

a cultura dessa Companhia, como também sobre as implicações que essas mudanças 

acarretam em suas práticas, juntamente com os seus colaboradores, na conversão do 

conhecimento. 

Entendemos que a dinâmica, que se estabelece entre as demandas da Sociedade do 

Conhecimento e as demandas da Petrobras, impacta diretamente da resignificação de valores, 

de crenças, de novos saberes e de novos conhecimentos que estão assentados na dimensão do 

EU e do TODOS em uma forte relação de interdependência, conforme tencionamos 

evidenciar na Figura 13. 

 

Figura 13– Quadro configuracional das relações em interdependências na cultura organizacional  
Fonte: Elaborado pela autora.  

 

C
U

LT
U

R
A

 
O

R
G

A
N

IZ
A

C
IO

N
A

L 

DEMANDAS DA SOCIEDADE 
DO CONHECIMENTO 

DEMANDAS LOCAIS 

EU EU 



143 

 

Ao considerarmos essas interdependências e as suas implicações nas práticas 

cotidianas desses consultores, reforçamos nossa argumentação quanto à necessidade de uma 

formação para esses profissionais que considere a interdependência (ELIAS, 1998) entre as 

dimensões técnica, estratégica, tática e relacional, originadas do entrecruzamento entre as 

demandas locais e as globais conforme Figura 13 e integradas aos três níveis da cultura 

referidos anteriormente: artefatos, valores casados e certezas tácitas fundamentais, indicados 

na Figura 12.  

Sob o nosso ponto de vista, as demandas locais em interdependência com as demandas 

da Sociedade do Conhecimento e inseridas nas práticas desses consultores, seja para resolução 

conjunta de problemas no cotidiano, seja para atuação como facilitadores da aprendizagem, 

demandam desses consultores um posicionamento ambrangente, bem além do que é 

estabelecido com dimensão pragmática da realidade. É por essa razão que persistimos na 

sinalização por uma formação sistematizada em torno dos aspectos interacionais, sociais, 

didáticos e pedagógicos, no sentido de possibilitar a ampliação das competências no confornto 

com os eventos mediante o desenvolvimento de “relação com o saber” e de “relação de saber” 

nas suas práticas junto aos colaboradores na resolução conjunta de problemas. 
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CCAAPPÍÍ TTUULL OO  77  

““ RREELL AAÇÇÃÃOO  CCOOMM   OO  SSAABBEERR””   EE  ““ RREELL AAÇÇÃÃOO  DDEE  SSAABBEERR””   NNAASS  
PPRRÁÁTTII CCAASS  DDAA  CCOONNSSUULL TTOORRII AA    

Mediante a interpretação dos sentidos dos discursos, ficam evidentes as situações de 

confronto experimentadas pelos consultores entrevistados entre as demandas mais próximas 

do contexto no qual atuam e as demandas situadas nos ambientes internos mais distanciados 

que, por sua vez, são requisitados para atender às solicitações da Sociedade do Conhecimento.  

Os consultores estão em relações permanentes com vários ambientes de trabalho. O 

consultor Ipê, falando sobre uma de suas práticas cotidianas, nos revela: “[…] devido as 

inúmeras solicitações, atuo como técnico, formador, conselheiro, pesquisador, mediador entre 

outros papéis […]”. Os sentidos dados à sua atuação por esse consultor nos conduzem à 

reflexão acerca das dimensões sociais, comunicacionais e subjetivas; ao conjunto de 

significados que o exercício desses papéis trazem para esses profissionais e, ainda, à 

implicação dessa diversidade de práticas na formação desses consultores e de seus 

colaboradores. 

No âmbito desse capítulo, procuramos discorrer sobre a “relação com o saber” e a 

“relação de saber” (CHARLOT, 2000) nos espaços interventivos e formativos na conversão 

do conhecimento, instalados no contexto de ação desses consultores, na medida em que o seu 

cotidiano é inserido em ambientes caracterizados pela lógica competência. A “relação com o 

saber” corresponde ao processo de socialização desses consultores inscritos em uma rede de 

relações que se inicia desde as experiências da socialização primária e os acompanha na 

socialização secundária, nas quais, é confrontado com a necessidade de aprender para assim 

poder partilhar com os outros. 

Enfatizando o saber como relação, Chartlot (2000, p. 80) assim a conceitualiza:  

A “relação com o saber” é o conjunto [...] das relações que um sujeito mantém com 
um objeto, um “conteúdo de pensamento”, uma atividade, uma relação interpessoal, 
um lugar, uma pessoa, uma situação, uma obrigação, etc., ligados de uma certa 
maneira com o aprender e o saber; e, por isso mesmo, é também relação com a 
linguagem, relação com o tempo, relação com a ação no mundo, relação com os 
outros e relação consigo mesmo enquanto mais ou menos capaz de aprender tal 
coisa, em tal situação.  
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Nos encontros entre consultores e colaboradores há uma troca, e o que dela resulta é 

muito mais do que cada um pode ofertar ao outro daquilo que trazem para compartilhar e 

soma-se ao produto do social que acontece nessa “relação social com o saber”. A “relação de 

saber” é concebida por Charlot (2000, p.85) como “as relações sociais consideradas sob o 

ponto de vista do aprender”.  

Sobre a “relação de saber” Charlot (2000, p. 85) ainda acrescenta que: 

Entre o engenheiro e o operário, entre o médico e seu paciente existe uma “relação 
de saber”: uma relação social fundada sobre diferenças de saber (com cada um 
mantendo, por outro lado, uma “relação com o saber”). [...] eles não tem os mesmos 
saberes, não dominam as mesmas atividades e as mesmas formas relacionais: e 
existem diferenças sociais de legitimidade entre esses saberes, atividades ou formas 
relacionais. 

A “relação com o saber” desenvolvida por esses consultores envolve a exterioridade 

de suas tensões e dilemas perante um contexto que também lhe é exteriorizado mediante 

inúmeras situações problemáticas situadas em diferentes momentos do percurso profissional. 

Daí porque são relações particularizadas, devido a envolver relações consigo mesmo, com 

objetos, com conteúdos diferenciados, relações interpessoais, lugares, tempo, linguagem, 

constituindo-se em relações sociais de saber. 

 Essas tensões e dilemas encaminham esses profissionais ao confronto com a 

necessidade de aprender mediante as experiências de “relação de saber”. Nessa “relação de 

saber”, esses consultores, investidos dos papéis de interventores e de facilitadores da 

formação, defrontam-se com relações sociais diferenciadas de saberes.  

Atuando como mediadores em torno dessa diferenciação, são beneficiados em sua 

formação e contribuem para o ganho na formação de seus colaboradores, que vivenciam nessa 

dinâmica um conjunto de “relação de saber”. Concomitantemente, mantêm uma “relação com 

o saber” dependente do lugar na pirâmide organizacional e social que é também uma posição 

no que tange ao aprender e ao saber.  

Esses consultores estão inseridos em um contexto no qual a dinâmica da mudança 

exige adaptações permanentes, prevalecendo a lógica competência. Zarifian (2001) considera 

que a lógica competência é caracterizada pela polivalência, exigindo assim a busca pela 

multicompetência, pela multiqualificação e por mais autonomia. A expectativa que a 

Petrobras apresenta em relação aos consultores internos quanto à polivalência nos espaços 

interventivos e formativos nos quais atuam não se prende apenas a uma facilidade para 
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execução de uma variedade de funções no sentido de ampliar as possibilidades de realizações 

do vínculo laboral. Mais do que isso, associa-se a uma “relação com o saber”, como também à 

“relação de saber”, no sentido de possibilitar a inserção em situações inter-relacionais 

complexas, como uma condição imprescindível ao atendimento das demandas multivariadas 

no cotidiano do trabalho. 

Ressaltamos o fato de observarmos que o encontro desses especialistas com a função 

de consultoria tem como fortes critérios, além da experiência e da motivação para as práticas 

formativas conforme as discussões apresentadas no quarto capítulo, a “relação com o saber” 

através da experiência acumulada por intermédio de uma diversidade de áreas do 

conhecimento. Assim, por exemplo, o consultor Jim Lee nos relata: “[…] para ser consultor é 

preciso atuar como investigador, coordenador, mediador, equacionador de problemas, saber 

juntar pessoas”. Os sentidos desses discursos não dão indícios quanto à diversidade de 

“relações com o saber” em diferentes espaços, tempos e significados diferenciados.  

A “relação com o saber” nas práticas cotidianas desses consultores relacionadas com 

“o aprender” e “o saber” contempla ainda os saberes de conteúdo e os saberes processuais 

(SHULMAN, 1987). A “relação de saber” em torno dos conteúdos ocorre, entre outras vias, 

mediante as participações em eventos formais, patrocinados pela Companhia e, ainda, por 

intermédio do processo de autoformação, conforme as discussões desenvolvidas no Capítulo 

432, sendo desenvolvida cotidianamente na conversão do conhecimento em torno da resolução 

conjunta de problemas. Já com os saberes processuais, a “relação de saber” se dá nas relações 

que os consultores  estabelecem com os outros nas práticas de trabalho, quando vão 

desenvolvendo estratégias instrumentais, relacionais, comunicacionais, didáticas e 

pedagógicas para facilitar o duplo direcionamento de sua prática: resolver problemas e 

converter conhecimento. 

Fazendo um relato sobre suas práticas como facilitador da formação, o consultor 

Gauss declara: “quando estou em sala de aula, costumo usar associações, metáforas, 

analogias, despertar magia no que falo para facilitar a compreensão dos alunos”. Já o 

consultor Pitágoras revela que “[…] o consultor precisa usar em suas práticas habilidades de 

comunicação, didática, negociação, conscientização, no sentido de fazer a troca de 

conhecimento entre os alunos […]”. 

                                                 
32 Ver Capítulo 4, tópico 4.3, p. 92. 
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Os sentidos desses discursos relacionados aos saberes processuais nos remetem à 

reflexão sobre a sua apropriação nas práticas desses consultores, situadas em contextos 

dinâmicos, nos quais predomina a lógica competência, e são caracterizados pela 

imprevisibilidade e incerteza. A natureza desse contexto demanda um conjunto de “relação 

com saberes” e “relação de saber” nas práticas que esses consultores desempenham em torno 

da resolução conjunta de problemas.  

Para Zarifian (2001), a lógica competência é diferente da lógica do posto de trabalho, 

porque esta se caracteriza como sendo arquitetada para um contexto de previsibilidade e baixa 

concorrência, na qual a organização do trabalho considera a repetição das mesmas tarefas e 

dos mesmos esquemas de ação em relação às situações que se repetem, permitindo a 

construção de rotinas eficientes, acumulando recursos cognitivos, tendo categorias de 

respostas associadas às categorias de situações. Enquanto isso, na lógica competência, as 

dimensões sociais, comunicacionais e subjetivas da cooperação têm preeminência sobre as 

interdependências mecânicas. As capacidades são mobilizadas em situações, na sua maioria 

pouco previsíveis (RUAS, 2005).  

Os espaços interventivos e formativos que integram essas práticas estão assentados 

nessa lógica, possibilitando assim oportunidades fomativas para os consultores e seus 

colaboradores. Contudo, há uma limitação dessas oportunidades, devido à formação e às 

práticas desses profissionais estarem centradas na dimensão técnica, limitando assim as 

experiências no consultar e ser consultado na autoformação e na formação do outro.33  

A lógica competência difere ainda da lógica do posto de trabalho na medida em que, 

na primeira, as atividades são ampliadas e na segunda são separadas. Segundo Zarifian 

(2001), essa ampliação ocorre por meio da pluritecnicidade, da pluriespecialidade e da 

plurifuncionalidade. No caso dos consultores em estudo, os critérios utilizados para o 

enquadramento na sua função contemplam essas três possibilidades de ampliação, o que 

permite uma atuação para o atendimento aos vários tipos de situações-problemas, mediante a 

conversão do conhecimento tácito em explícito, ainda que essas situações estejam localizadas 

em áreas técnicas específicas. 

Em síntese, a lógica competência caracteriza-se em função da autonomia expressa, da 

iniciativa, da responsabilidade perante situações problemáticas e imprevisíveis através de um 

entendimento prático dessas situações. Constitui-se, no nosso entendimento, como uma lógica 

                                                 
33 Ver Capítulo 4. 
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potencializadora do processo de conversão do conhecimento tácito em explícito no contexto 

empresarial.  

Desenvolvemos o capítulo em três tópicos: “A noção de evento como mobilizadora de 

saberes”; “A ‘relação com o saber’ e competências” e “A ‘relação de saber’: aprendentes 

adultos”. 

7.1 A noção de evento como mobilizadora de saberes 

Considerando a natureza desse ambiente promissor às atividades interventivas e 

formativas, questionamos: em que medida esses consultores associam a articulação dos 

saberes teóricos aos saberes práticos e aos seus saberes da experiência em uma perspectiva 

formativa para eles e para os seus colaboradores? Alinhada a essa questão, a consultora 

Renata, em uma de suas narrativas, declara ser “[…] requisitada para atuar em situações 

diferentes de trabalho junto com outros colegas [...] nenhuma rotina acontece da mesma forma 

[...] precisamos criar novos conhecimentos fora dos padrões já existentes”.  

O sentido desse discurso nos revela um potencial de aprendizagem na resolução 

conjunta de problemas, cuja intervenção conduz à experiência formativa nos processos de 

consultoria. Reconhecidos como detentores de um vasto conhecimento tácito decorrente da 

experiência, os consultores são rotineiramente requisitados para atuar em ambientes 

dinâmicos onde prevalecem as situações problemáticas, demandando intervenções mediante a 

criação do conhecimento na ação.  

Assim, temos como pressuposto que a atividade da consultoria é instalada 

predominantemente em ambientes que propiciam atividades interventivas e formativas, 

envolvendo a conexão entre saberes teóricos e práticos em torno da conversão do 

conhecimento, conduzindo ao desenvolvimento progressivo dos saberes da experiência. As 

nossas análises nos trazem evidências de que a rotina dos consultores é marcada por eventos, 

seja representados por situações do acaso, que ocorrem de maneira parcialmente imprevista, 

inesperada, perturbando o andamento normal do trabalho, seja por situações não decorrentes 

do acaso, mas dos novos problemas colocados pelo ambiente (ZARIFIAN, 2001), 

mobilizando as atividades de inovação e constituindo-se como oportunidades de intervenção e 

de formação. 

A noção de evento passa a ocupar atualmente o lugar da tarefa prescrita que 

predominou nos tempos do taylorismo. Nela, conforme declara Zarifian (1991, p. 122), “[...] 
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valoriza-se o que é da ordem do não totalmente previsível, nem mesmo, algumas vezes, 

provável. Logo: o que é da ordem do não totalmente reproduzível, da ordem do criativo”. O 

evento, portanto, assume a forma do polo articulador, representando a matriz através da qual 

são estruturadas todas as discussões em torno das relações com o trabalho que, nessa 

perspectiva, adquire outro sentido. É “fazer face aos eventos que surgem abundantemente 

sobre uma situação estabelecida, situação que se pensava poder cristalizar numa descrição” 

(ZARIFIAN, 1998, p. 23). 

Agir profissionalmente em uma realidade caracterizada por eventos numa perspectiva 

interventiva e formativa exige uma atuação por parte dos consultores na articulação dos 

saberes teóricos e práticos, cuja dinâmica torna-se incompatível com aquilo que recebem de 

uma formação de natureza predominantemente técnica. Até porque a concepção de evento 

conduz a um novo direcionamento na relação com o trabalho.  

O consultor Vivo explica: “[…] a nossa rotina de trabalho é introduzir novas rotinas 

[...] difundir o novo conhecimento […]”. O sentido desse discurso nos faz supor que as 

atividades dos consultores não se constituem apenas em ter o domínio sobre os eventos em 

situação real, mas também em desenvolver o seu potencial, tendo em vista que “o que ocorre 

em forma de evento muda a maneira de ver as coisas e abre novas pistas” (ZARIFIAN, 1998, 

p. 23).  

Compreendemos, como subjacente a essa abordagem, o compartilhamento de saberes, 

que contribui para um processo de formação permanente dos profissionais envolvidos nos 

eventos do cotidiano. O enfrentamento dos eventos, do qual não há como escapar, exige um 

conjunto de elementos e habilidades não contemplados pela formação de natureza técnica 

predominante no desenvolvimento profissional desses consultores: entrosamento, dedicação, 

iniciativa, criatividade, implicando também correr riscos, devido à possibilidade sempre 

presente do insucesso. 

Integrado em um contexto caracterizado por essa concepção de eventos, o consultor 

Jim Lee, afirma que “[...] a rotina de trabalho é marcada por situações diferenciadas [...] 

situações imprevistas [...] problemas imprevisíveis [...] e outros que além de imprevisíveis são 

emergentes”. Isso significa que, independente da sua natureza, o cotidiano caracterizado pelo 

setor problemático34 exige, para a ação desses consultores, um aporte de conhecimento tácito, 

advindo dos saberes da experiência acumulada. Demanda, ainda, uma combinação sólida dos 

                                                 
34 Ver discussões no Capítulo 4, p. 86. 
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saberes teóricos com os saberes processuais, pois, ao serem cada vez mais requisitados para 

intervir diante das situações de mudanças em processos e procedimentos de trabalho, 

encontram nos espaços interventivos e formativos as oportunidades para a conversão do 

conhecimento.  

Para o consultor Ipê, “[…] a condução de atividades na área de prevenção de riscos 

leva as pessoas a refletirem além dos aspectos técnicos, ajudando na formação delas”. Essa 

reflexão “além dos aspectos técnicos” possibilita o entendimento mais alargado sobre os 

sentidos das ações que desenvolvem, gerando uma consciência mais profunda sobre a 

colaboração no fazer de cada um. De fato, tendo presente na realidade situações 

caracterizadas por eventos decorrentes do acaso, a atenção do consultor, no sentido de 

confrontar tais eventos, compreende um conjunto de saberes apropriados para as intervenções 

nas questões processuais mais complexas e mais importantes.  

No cotidiano desses consultores, as intervenções na área de prevenção de riscos, por 

exemplo, correspondem a esse tipo de evento, levando as pessoas a refletirem além dos 

aspectos técnicos. No cotidiano, os consultores convivem não só com os eventos decorrentes 

do acaso, mas também com os novos problemas provocados pelo ambiente interno e externo, 

que acionam a articulação entre os saberes teóricos e práticos e mobilizam as atividades 

inovadoras na construção de novos saberes da experiência. A postura reflexiva sobre a prática 

conduz a uma formação mais ampliada.  

Ao considerar a complexidade em torno do evento decorrente do acaso, Zarifian 

(2001) sugere um conjunto de procedimentos que perpassam por três momentos, os quais 

consideramos como alinhados a uma perspectiva de formação associada às atividades de 

prevenção de riscos mencionadas pelo consultor Ipê: 

1. Antes do evento: a sua expectação, sua antecipação parcial, seu prognóstico. 
Nesse momento, a intuição desponta como elemento importante, podendo 
prever parcialmente a consolidação do evento e orientando a sequência dos 
outros momentos do processo. 

2. Durante o evento: há uma intervenção ativa, providencial e apropriada, 
geralmente sobre forte pressão de prazos. 

3. Depois do evento: é o momento do debruçar-se reflexivo sobre o evento, com 
“frieza”, para, a partir de uma análise profunda das causas e dos motivos que 
fizeram com que esse evento ocorresse, poder compreendê-lo e evitar que ele 
volte a ocorrer. 
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A intervenção do consultor, junto aos parceiros e colaboradores, sendo conduzida de 

forma pedagogicamente sistematizada nesses três momentos, contribuiria para o 

desenvolvimento de um circuito de aprendizagem dinâmica, compreendendo saberes 

apropriados à conversão do conhecimento em torno de situações problemáticas de riscos no 

contexto do trabalho. Contudo, devido à mediação feita pelos consultores nesse circuito, que 

envolve os saberes teóricos e práticos, ter uma orientação centrada na dimensão técnica, 

supomos que deixa de considerar vários elementos importantes para a formação, como, por 

exemplo, saber perceber e considerar os saberes relacionais e emocionais como elementos que 

sustentam a relação entre os saberes teóricos e práticos. 

Ipê afirma que “[…] a definição conjunta de ações preventivas contra acidentes 

constitui-se como uma experiência formativa para as pessoas envolvidas e compreende várias 

dimensões de conhecimento […]”. Entendemos pela interpretação dos sentidos dessa fala que, 

em relação às ações preventivas, esses consultores desenvolvem, em conjunto com os seus 

colaboradores, um exercício reflexivo e preventivo, gerando a construção de novos 

conhecimentos, crenças e valores em torno da prevenção de acidentes, o que conduz ao 

desenvolvimento de uma consciência quanto às atitudes e comportamentos preventivos. 

A construção de ações preventivas contra acidentes é, dessa forma, norteada a partir de 

eventos decorrentes do acaso, contribuindo para um incremento na formação das pessoas 

envolvidas, mediante um exercício reflexivo em torno de ações preventivas, constituindo-se 

em um processo de conversão do conhecimento em várias áreas de saberes. Sendo assim, 

tratando-se de uma experiência com fortes características educacionais, supomos que sendo 

conduzida mediante estratégias pedagogicamente sistematizadas por esses consultores na 

articulação dos saberes teóricos e práticos, essas experiências poderiam contribuir para a 

ampliação das dimensões formativas desses consultores e de seus colaboradores.  

No entendimento de Zarifian (2001), esse tipo de evento emerge como uma 

interpelação à atividade; como um desafio do ambiente para o atendimento de novas 

expectativas. Isso instiga o profissional a enfrentá-lo, a encontrar uma solução adequada. “O 

evento não é um acaso negativo, insólito, faz parte da vida normal de uma empresa atenta a 

seu ambiente” (ZARIFIAN, 2001, p. 42). Para que os profissionais possam enfrentar os 

eventos não decorrentes do acaso e sim da própria dinâmica do ambiente no cotidiano, 

Zarifian (2001) recomenda alguns procedimentos: 
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1. Ficar atento às mudanças potenciais desse ambiente e às expectativas delas 
decorrentes. 

2. Ter um plano de ações com respostas pertinentes a esse evento. 

3. Conduzir esse plano de ações, analisando, em conjunto, as diversas alternativas 
e escolhendo as melhores soluções aventadas, deixando-as fora de uma 
padronização engessada. 

 

Diante desses eventos, o trabalho muda de configuração, deixando de ser visto apenas 

como uma sequência de operações programadas, rotinizadas, repetitíveis, passando a ser 

representado por uma sequência de eventos, de situações singulares, que se entrechocam, 

tendo reações entre elas numa perspectiva de modificações (e não de repetições) da maneira 

de fazer. Esse processo corresponde, portanto, a inúmeras possibilidades: de consultar e de ser 

consultado, de ensinar e de aprender, o que implica uma dinâmica de atuação diferenciada por 

parte desses consultores, com a qual a formação centrada no paradigma da racionalidade 

técnica não é condizente. 

A compreensão do sentido do trabalho, nessa perspectiva, influencia diretamente a 

ação interventiva e formativa integrada ao trabalho do consultor. Sua atuação profissional, 

perante esses eventos, constitui-se como experiência que envolve um conjunto de saberes 

articulados para sua formação. Ao mesmo tempo, representa uma das chaves importantes para 

facilitar a compreensão das pessoas envolvidas nos processos de mudanças, tendo como 

decorrência uma desestabilização permanente das rotinas e das relações estabelecidas, sobre 

os sentidos que elas representam para a sua formação mediante as experiências de conversão 

do conhecimento.  

Portanto, um dos saberes do consultor é ajudar as pessoas a refletir sobre contextos 

desestabilizados, no sentido de compreendê-los como um terreno fértil para aprendizagem 

mediante as possibilidades da articulação dos saberes teóricos e práticos, possibilitando a 

conversão do conhecimento e ampliando os saberes da experiência. 

Vislumbramos, assim, que, em suas práticas, esses consultores, inseridos em contextos 

desestabilizados, têm oportunidade para criar ambientes de aprendizagem diante das situações 

constantes de mudanças, valendo-se, para isso, de seus saberes como formadores e 

facilitadores da conversão do conhecimento ao mesmo tempo em que incorporam ao 

conhecimento, da experiência acumulada, novos saberes para a sua formação. Explica o 

consultor Jim Lee, ressaltando as oportunidades para a formação no cotidiano, que “[…] a 
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rotina de trabalho tem uma série de solicitações e oportunidades para a aprendizagem; 

enquanto fazemos, resolvemos problemas junto com as pessoas”. 

O sentido desse discurso reforça a nossa defesa quanto ao importante papel 

desempenhado pelos consultores na GC, devido ao conhecimento acumulado da experiência e 

à motivação para as práticas formativas, na medida em que têm como uma das ocupações 

especiais conduzir os processos interventivos e formativos da empresa, seja em situações 

presenciais, seja em experiências virtuais, pois eles estão presentes no cotidiano difundindo o 

conhecimento adquirido em experiências anteriores, tendo as práticas do trabalho como 

instância mobilizadora de conhecimentos e potencializadoras da formação.  

Perante essa realidade caracterizada por eventos, tanto decorrente do acaso, quanto em 

função da natureza dinâmica do ambiente, a lógica predominante é a de que competência 

profissional não pode mais ser enclausurada em definições prévias de tarefas a executar, como 

acontece no posto de trabalho. As expectativas inerentes à dinâmica da realidade não são mais 

atendidas pelas prescrições do trabalho.  

Nessa direção, o sentido da competência corresponde a um conjunto de saberes da 

experiência que possibilitam o agir diante dos eventos de maneira pertinente e com 

conhecimento de causa. Alinhado a esse entendimento de competência, o consultor Rengaw 

nos declara em um dos seus discursos: “[…] minha prática junto às pessoas não é uma coisa 

padronizada, teórica. […] é uma coisa que precisa ser feita”. Os sentidos dessa fala nos 

trazem evidências de que os saberes são representados por propriedades particulares e em 

movimento dentro dos indivíduos e não do posto do trabalho. 

Para os consultores, agir preventivamente contra acidentes significa, igualmente, 

antecipar sobre os eventos aquilo que poderá ocorrer, buscando detectar seus sinais 

precursores e, assim, tentar orientar os acontecimentos na direção adequada. Compreendemos 

que para esses profissionais conduzirem esses eventos numa perspectiva formativa precisam 

se apoiar numa formação pedagógica no sentido de integrar as possibilidades formativas que 

emergem em torno deles. Isso porque a abordagem do evento exige a confrontação com o 

inusitado como sendo parte do trabalho, o que invalida uma mera reprodução de fórmulas. 

Demanda, dessa forma, um esforço para além da experiência empírica, envolvendo a 

compreensão profunda das bases conceituais dos processos que estão sendo analisados. 

As relações entre saberes teóricos e práticos nas ações cotidianas desses consultores 

são facilitadas devido à sólida formação técnica decorrente da experiência acumulada em 
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áreas diferentes de conhecimento e reconhecida como valor organizacional. Em decorrência 

disso, passam a ser reconhecidas formalmente pela Companhia ao ser instituída a carreira em 

Y como recurso para retenção do conhecimento desses profissionais, tendo a habilidade como 

formador adquirida por iniciativa própria nas práticas cotidianas, como recurso que facilita as 

suas atividades na busca e oferta do conhecimento e, ao mesmo, como critério para 

enquadramento na função de consultoria. 

Na dinâmica de construção de saberes, esses profissionais são detentores dos saberes 

da experiência auxiliados pela formação acadêmica e pela formação contínua na Petrobras, os 

saberes como técnicos em diferentes áreas do conhecimento, os saberes como formadores em 

cursos internos e externos, entre outros. São experiências que vêm lhes possibilitando criar 

referências sobre quais saberes devem ter para serem bons formadores. Sabem buscar e 

apropriar nas suas práticas as experiências anteriores como aluno ou como formadores no 

sentido de facilitar suas ações no momento presente. 

Para Therrien (1995), os saberes da experiência se caracterizam por serem originados 

na prática cotidiana da profissão, sendo validados por ela. Nesse sentido, compreendemos que 

os consultores ressentem-se de uma formação que possibilite uma articulação refletida e 

sistemática entre a dimensão da razão instrumental, que implica um saber-fazer ou saber-agir, 

incluindo as habilidades e técnicas que orientam a postura do sujeito e a dimensão da razão 

interativa, possibilitando adaptações, suposições, julgamentos, decisões e modificações de 

acordo com os condicionamentos das situações complexas. 

Esses consultores também interagem com o saber da prática formativa através da 

experiência socialmente acumulada. As suas práticas como formadores são reconhecidas em 

função do que elas trazem para os resultados organizacionais, sendo por isso favorecidas pelas 

condições estruturais ofertadas pela Companhia. Nesse sentido, o consultor Vivo nos traz em 

uma de suas falas a afirmação: “[…] a Companhia disponibiliza os recursos tecnológicos para 

o uso da realidade virtual como estratégia para conversão do conhecimento [...] o 

tridemensional é forjado na abosorção do conhecimento”.  

Atenta aos benefícios que as práticas dos consultores trazem para os seus resultados, a 

Petrobras, além de investir nos recursos tecnológicos mais avançados para favorecer essas 

atividades, acompanha, através deles e dos gerentes, o impacto da aprendizagem no 

desempenho do trabalho. Adota medidas no sentido de favorecer uma ambiência 

organizacional facilitadora da aquisição de novos saberes. Busca desenvolver um perfil das 
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pessoas nas suas relações de trabalho: a colaboração, a criatividade, a flexibilidade e a 

motivação. Assim, se configura o ethos da Companhia, um capital organizacional que implica 

a manipulação de símbolos em direção a criar nova configuração da realidade (REICH 1994), 

e no desenvolvimento do habitus (BOURDIEU, 2004).  

Em suma, seja como técnicos, sejam como seniors, sejam como de negócio, esses 

profissionais estão situados em um contexto que favorece e valoriza os saberes da 

experiência, inclusive como formadores, haja vista a implicação direta nos resultados 

organizacionais.  

É por essa razão que esses saberes representam uma das fortes credenciais 

consideradas pela Petrobras para o enquadramento na função de consultoria. Mesmo assim, é 

pela via da autoformação e da iniciativa que esses profissionais buscam elementos que 

possam cobrir as lacunas formativas que vão emergindo nas experiências cotidianas na 

“relação com o saber” e na “relação de saber”, integradas no processo de autoformação. 

No percurso profissional, situados em uma Companhia, que tem como um dos seus 

maiores valores o capital intelectual, como já mencionado,35 têm a articulação de todos esses 

saberes como extremamente mobilizadores dos saberes profissionais nas experiências que vão 

acumulando com o tempo na empresa. Esses profissionais tendo a dinâmica de suas práticas 

apoiadas por uma formação didática e pedagógica teriam como resultado uma abordagem 

ampliada dos saberes da experiência, envolvendo o desenvolvimento profissional e pessoal, 

nas dimensões intra e interpessoal. 

Situados em um dinâmico contexto organizacional, caracterizado como campo fértil 

para o desenvolvimento de saberes através da experiência, esses profissionais têm, de um 

lado, um conjunto de situações problemáticas do trabalho que precisam atender, apoiando-se 

na experiência acumulada por meio das situações que geram uma demanda contínua de 

formação. Do outro lado, um suporte ambiental, material e tecnológico que facilita a busca do 

conhecimento nos níveis interno e externo da Companhia. No confronto dessas duas 

realidades, os consultores vão ampliando, com o passar do tempo, um vasto aporte de 

conhecimento tácito associado às experiências em suas práticas de trabalho. Em um 

movimento ascendente e constante, na medida em que vivenciam novas experiências, os 

saberes acumulados por esses profissionais vão sendo reelaborados. 

                                                 
35 Ver dimensões do capital intelectual Figura 4, p. 40.  
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Ao refletir sobre a progressão profissional desses consultores, temos como pressuposto 

que o confronto permanente entre saberes acumulados e as práticas cotidianas do trabalho 

constituem-se como eventos epistemológicos e formativos. Questionamos, então: em que 

medida esses consultores refletem sobre o potencial de geração do conhecimento e de 

formação que decorrem desses eventos?  

Fazendo uma narrativa sobre suas atividades, o consultor Jim Lee declara: “O foco das 

nossas práticas como consultores é na resolução de problemas. [...] não se reflete sobre o 

conhecimento e o aprendizado decorrente”. Nessa mesma linha de entendimento, o consultor 

Vivo afirma: “[...] o nosso papel é dar suporte técnico [...] orientar as pessoas na utilização de 

novos aplicativos”. Pelos sentidos dessas falas, percebemos a necessidade de uma atenção 

reforçante em torno dos elementos subjacentes à resolução de problemas: a formação e a 

conversão do conhecimento. Supomos que uma consideração em relação a esses elementos 

subjetivos seria extremamente estimuladora para a ampliação das dimensões da função de 

consultoria.36  

Ressaltamos que os saberes da experiência desses consultores são reconhecidos como 

valor organizacional em uma manifestação formal da Companhia ao criar a carreira em Y, 

tendo como uma das finalidades a retenção do conhecimento de profissionais especializados. 

Essa carreira Y37, conforme já foi mencionado,amplia as possibilidades de ascenção 

profissional em carreiras diferenciadas (técnica ou gerencia). Esse fato constitui-se no nosso 

entender como mais uma evidência da importância atribuída aos saberes da experiência 

acumulada na Companhia.  

Em nossas discussões acerca dos saberes da experiência, nos reportamos a alguns 

discursos dos consultores no sentido de compreender a percepção deles sobre determinados 

motivos que orientaram as decisões da Companhia para enquadrá-los como consultores. 

Assim, por exemplo, o consultor Ipê nos declara: “[...] entendo que foi devido à experiência 

acumulada durante vários anos na Companhia que fui convidado para ser consultor”. O 

consultor Jim Lee afirma: “[...] a minha experiência em vários projetos influenciou para que 

eu fosse escolhido como consultor”. O consultor Caio, em uma de suas falas, narra: “[...] o 

acúmulo de experiências durante anos foi um dos requisitos adotado pela empresa para o meu 

enquadramento como consultor”. O consultor Alberto faz a seguinte afirmação: “[...] fui 

                                                 
36 As discussões mais aprofundadas sobre esse assunto estão situadas no quinto capítulo. 
37 Ver Figura 6, p. 43.  
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convidado para ser consultor devido à vasta experiência em projetos e análise econômica de 

negócios”. 

Fica evidente em todos os discursos a valoração da Companhia em relação aos saberes 

da experiência, tidos como um significativo aporte de Capital Intelectual38, representado por 

um acervo de conhecimento, gerador do diferencial competitivo. Contudo, entendemos que 

embora esses saberes da experiência, tendo como objeto de desenvolvimento as práticas 

cotidianas em torno do trabalho, têm a sua constituição facilitada pelos saberes relacionais, 

comunicacionais, didáticos e pedagógicos, próprios das práticas de ensinar e de aprender 

(TARDIF, 2005), para os quais não há uma formação sistematizada pela Companhia.  

Esse entrelaçamento de saberes imbricados nas práticas cotidianas dos consultores 

estão associados a um conjunto de competênicas que integram as suas atividades. Nessa 

direção, destinamos o próximo tópico para aprofundarmos a concepção de competência 

integrada nos saberes que se compatibilizam com a natureza das práticas desses consultores. 

7.2 A “relação com o saber” e competência 

O enriquecimento das competências dos consultores está associado a um dos discursos 

do consultor Rengaw, quando declara: “[…] as minhas práticas no dia-a-dia junto com as 

pessoas são contextualizadas, refletidas, assistidas e compartilhadas […]”. Essa afirmação, 

posta de forma introdutória neste item, indica que a compreensão das competências adotadas 

neste trabalho, numa perspectiva interventiva e formativa, associa-se a um conjunto de 

saberes, não se limitando, portanto, ao acervo de conhecimentos teóricos e empíricos detidos 

pelo indivíduo, como também não se encontra embutida em tarefas. Utilizamos inicialmente a 

concepção de competência integrada de acordo com Zarifian (1999), que considera a 

competência como uma inteligência prática para situações cotidianas, apoiadas em 

conhecimentos adquiridos, transformando-os e adequando-os às particularidades e às 

complexidades das situações do cotidiano. Aliada a essa perspectiva, recorremos à concepção 

de Stroobants (2003), que considera a competência como uma construção social, que deve 

levar em conta os processos locais no decorrer dos quais os atores valorizam suas próprias 

competências, apresenta-se alinhada ao entendimento que trazemos em nossas discussões.  

Para Stroobants (2003, p. 140), devido à competência se tratar de uma construção 

social, não há unanimidade sobre sua definição, mas há, no entanto, “uma maneira geral de 

                                                 
38 Ver Figura 4, p. 40. 
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caracterizá-las por tipo de saber e, sobretudo, por um corte típico desses saberes”. Percebemos 

que as inúmeras oportunidades que os consultores se defrontam no cotidiano, no confronto 

com os eventos, motivando a articulação entre os saberes teóricos e práticos, constituem 

processos que favorecem o enriquecimento da competência. Esses ganhos para a competência, 

segundo Stroobants (2003, p. 141), ocorrem em função das “aptidões que se destacam dos 

saberes técnico: saber ser, ‘saberes sociais’ e a capacidade de se comunicar e das 

representações”, tal como evidencia a fala do consultor Rengaw. 

 Na concepção desse autor, o savoir-faire apresenta-se dividido em uma série de 

módulos que correspondem a tarefas ou a funções diferentes: o saber agir, o saber transformar 

e o saber de perícia, que geram competências mais reais do que as capacidades oficialmente 

reconhecidas e mais eficazes do que os saberes formais. Os conhecimentos tácitos, inerentes 

às práticas dessas competências, não podem ser adquiridos de outra forma senão no local de 

trabalho. Contudo, temos observado em nossas análises uma invisibilidade organizacional 

quanto aos saberes informais, os quais, a nosso ver, conduzem a viabilização dos saberes 

formais. 

Dessa forma, é frequente no contexto do trabalho, no qual os consultores internos 

estão situados, o surgimento de problemas que não podem ser resolvidos com base nos 

saberes e nos conhecimentos já existentes. Por essa razão, compreendemos que esses 

profissionais, diante de tais situações, exercitam experiências compatíveis com as que são 

denominadas por Tanguy (2003) de savoir-faire. Para a autora, essas experiências são 

representadas pelas “capacidades numa situação precisa, o grau de habilidade manifestada 

para resolver um problema [...]”. (TANGUY 2003, p. 62-63). São capacidades definidas como 

“manifestação de aptidões adquiridas em uma ou várias áreas”.  

Na concepção de Stroobants (2003), o savoir-faire compreende as capacidades numa 

situação precisa, o grau de habilidades manifestadas para resolver problemas, comportando 

primeiramente os saberes empíricos e práticos. Além do savoir-faire, exalta-se a experiência 

do profissional que, de tão bem conhecer o meio do seu trabalho, pode antecipar suas reações. 

Esse domínio, impossível de se automatizar, é, ao mesmo tempo, indispensável ao bom 

funcionamento das instalações automatizadas.  

O entendimento de competência que ressaltamos nesta investigação integra-se, 

também na compreensão de Durand (1999), ao associar a sua concepção a uma abordagem 

que integra aspectos técnicos, sociais e atitudinais. Assim, para esse autor, o desenvolvimento 



159 

 

das competências se dá mediante a aprendizagem individual e coletiva, envolvendo, 

simultaneamente, as três dimensões do modelo: (a) a assimilação de conhecimentos; (b) a 

integração de habilidades e (c) a adoção de atitudes relevantes para o contexto organizacional 

específico ou para a obtenção de um alto desempenho no trabalho, conforme Figura 14. 

 
Figura 14 – Conceito de Competências 
Fonte: Durand (1999). 

Por fim, apoiamos, também, a nossa concepção de competência neste trabalho em Le 

Boterf (1995), que defende a competência situada em três eixos formados pela pessoa: (a) sua 

biografia, socialização; (b) sua formação educacional e (c) sua experiência profissional.  

Fazendo uma síntese das concepções de competências apresentadas e associando a 

interpretação dos discursos, entendemos que a competência para esses profissionais envolve a 

articulação da formação teórica a um conjunto de habilidades relacionais, comunicacionais, 

didáticas e pedagógicas no sentido de facilitar os papéis que desenvolvem como facilitadores 

da formação em torno da resolução conjunta de problema 

Nesse sentido, o consultor Pitágoras relata em um dos seus discursos: “[...] para mim o 

consultor competente deve ter uma sólida formação teórica, uma consolidada experiência 

profissional, saber se relacionar e se comunicar bem com as pessoas, ter poder de 

argumentação e sempre saber como solucionar problemas no trabalho”. Percebemos nos 

sentidos dessa fala um alinhamento da concepção de consultor com a definição de 

competência apresentada, particularmente, com a de Durand (1999), que enfatiza o 

conhecimento, a formação teórica (saber o que), as habilidades, a experiência (saber como) e 

as atitudes, solucionar problemas (querer fazer). Os sentidos dessa fala, também, se 
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relacionam com a concepção de Le Boterf (1995), que ressalta a socialização (saber se 

relacionar), a formação educacional (sólida formação teórica) e a experiência profissional 

(consolidada experiência profissional). 

A formação dos consultores para atender à concepção apresentada por Pitágoras deve 

se apoiar numa formação pedagógica sistematizada no sentido de substanciar suas práticas em 

direção às concepções de saberes e de competências apresentadas. Com isso, possibilitaria 

uma aproximação no sentido de poderem atuar como mediadores dos processos que 

compreendem as interações sociais na manipulação de informações, na geração de 

conhecimento e na construção de representações, referentes à sua própria prática (TARDIF, 

2005). As informações, os conhecimentos e os saberes apresentam-se, ao mesmo tempo, 

como insumos, como processo e como resultados das atividades desses consultores em um 

movimento sistêmico e decorrente das interações sociais que sustentam essas práticas. 

As nossas análises nos trazem evidências de que, em relação ao conhecimento, os 

consultores agem, muitas vezes, mesmo desconhecendo os seus sentidos, sem compreender a 

influência na sua interação em um ambiente de aprendizagem, sem considerar um conjunto de 

disciplinas para poder intervir diante de situações de trabalho em que, quase sempre, 

conforme afirma Perrenoud (2000, p. 58), “um conhecimento não se separa das situações das 

quais se originou – para um determinado sujeito – a não ser por um trabalho que, na realidade, 

jamais termina, que continua ao sabor da experiência”.  

As trocas que ocorrem nas ações interventivas e formativas diante dos eventos no 

contexto do trabalho são situações que requerem a mediação pela prática formativa. Essa 

prática, na função do consultor, é identificada no discurso de Jim Lee quando ele revela: “[…] 

a análise de risco é muito interessante. [...] é estimulada a participação e a troca de 

conhecimento entre as pessoas [...] envolve pessoas de várias disciplinas e a atividade é 

extremamente participativa. [...] o conhecimento fica sempre presente nas pessoas”. 

Essa troca de conhecimento compreende associações entre contextos ou entre 

domínios. Longe de ser uma simples transposição automática, a troca do conhecimento passa 

por um trabalho mental que supõe o sujeito em confronto com uma nova situação. Segundo 

Perrenoud (2000, p. 58), “é algo como a intuição mais ou menos explícita de que não está 

totalmente desprovido, que tem recursos para investir na compreensão e no domínio da 

situação”, ou seja, é possível encontrar, selecionar, integrar e orquestrar os recursos 

cognitivos de que dispõe. 
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A troca como um elemento que marca presença no processo de conversão do 

conhecimento não é um fenômeno evidente. Para Perrenoud (2000), trata-se de um fenômeno 

que mobiliza esquemas de inferência, de generalização, de resolução de problemas, de 

raciocínio por analogia, esquemas que constituem aquisições e são construídos muito 

desigualmente, conforme os sujeitos. Respaldamo-nos na posição do autor, entendemos como 

fundamental a atuação, por parte do consultor na GC, no processo de transferência, mediante 

a apropriação de práticas didáticas e pedagógicas.  

Ao refletirmos sobre como esses consultores se posicionam mediante as circunstâncias 

impostas pelas situações, diante das trocas de conhecimento que ocorrem nas práticas 

interventivas e formativas do cotidiano, pensamos nas lacunas formativas presentes nos 

papéis que desenvolvem como formadores e, em função disso, na invisibilidade em que se 

apresentam as situações subjacentes à dupla lógica de suas práticas: resolver problemas e 

converter conhecimento.  

A permuta do conhecimento resultante das práticas formativas tem como um dos 

sustentáculos algumas das concepções do saber destacadas por Gauthier (1998), quando 

defende que o saber não se reduz à simples atividade do juízo verdadeiro, mas implica 

também a capacidade de apresentar as razões dessa pretensa verdade do juízo. Entra numa 

relação com o outro e surge como uma construção coletiva de natureza linguística, em função 

de trocas entre agentes.  

 Considerando a concepção do saber apresentada por Charlot (2000) e uma síntese 

sobre o pensamento de Gauthier (1998) acerca do saber associado à teoria pedagógica e, 

também, que a sua função no compartilhamento de conhecimento passa, necessariamente, por 

várias experiências de “relação com o saber” e de “relação de saber”, ressaltamos mais uma 

vez a invisibilidade organizacional diante dessa compreensão dos saberes e as perdas para a 

formação dos consultores e de seus colaboradores decorrentes dessa miopia. 

O consultor Vivo se percebe como “[…] persuasivo com os colegas de campo sobre a 

necessidade de buscar formação em novos aplicativos essenciais […]” para que eles possam 

acompanhar junto com ele as mudanças da Companhia na área tecnológica. Essa afirmação 

nos remete a Gauthier (1998) no que concerne à capacidade de persuadir como critério que 

torna o saber válido, e não há um absoluto percebido como verdade. O saber é fruto de um 

intercâmbio entre sujeitos, de uma interação linguística inserida num contexto, não se limita 

aos sujeitos pensantes. Essa defesa do autor sobre o saber nos motiva a refletir sobre os 
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sentidos que são atribuídos pelos consultores aos seus saberes inerentes à persuasão e à 

interação linguística na mobilização de saberes de seus colaboradores para a construção 

coletiva do conhecimento.  

Refletindo sobre a concepção do saber mencionada, nos encaminhamos mais uma vez 

ao principal pressuposto deste trabalho, o de que uma das principais funções do consultor é a 

formação em torno da construção conjunta do conhecimento. Consideramos, ainda, que para 

cumprir esse papel, é necessário um ambiente em que a reflexão, a colaboração e a 

participação sejam consideradas primordiais para as relações interpessoais estabelecidas entre 

os colaboradores.  

Encontramos, novamente, reforço para esse pressuposto no pensamento de Gauthier 

(1998), ao considerar o saber como algo que é intersubjetivamente aceitável para as partes, 

sendo sua validação influenciada pela natureza da relação que os sujeitos têm com o mundo 

no qual estão inseridos. Pensamos, então, sobre o sentido que tem, para os consultores, essa 

intersubjetividade, essa invisibilidade subjacente ao seu próprio saber e ao saber dos seus 

colaboradores em um contexto em ação, na conversão do conhecimento. Por essa razão, 

consideramos o fato de que o saber, fechado sobre si mesmo, não passa de uma saber estático, 

dogmático, incapaz de alimentar a reflexão. 

Visualizar o consultor incorporando à sua função essas concepções do saber no 

processo de conversão do conhecimento reporta-nos à forma da sua imagem integrada na 

formação de suas práticas mediante um processo de reflexão-na-ação, como propõe Schön 

(2000). Esse processo tem uma função crítica, que questiona a estrutura de pressupostos do 

ato de “conhecer-na-ação”, que, para Schön, trata-se de um processo tácito, que se coloca 

espontaneamente sem deliberação consciente e que funciona proporcionando os resultados 

pretendidos, enquanto a situação estiver dentro dos limites do que aprendemos a tratar como 

normal. 

Parece-nos, assim, que o entendimento dos sentidos do processo reflexivo nas práticas 

desses consultores potencializaria a sua formação na GC, possibilitando, a partir da 

autoformação pela reflexão, a conversão desse novo saber. Explica o consultor Alberto: [...] 

“a minha prática no dia-a-dia é fazer o trabalho junto com as pessoas que me solicitam, 

ensinando o que não sabem ainda [...] eu também acabo aprendendo com eles”.  

Os sentidos implicados nessa fala nos remetem a Freire (2006, p. 24), quando afirma 

que: “no processo de formação, embora formadores e formandos sejam diferentes entre si, 
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quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser 

formado”. A formação é, portanto, um produto da interdependência como marca nas relações 

que se estabelecem entre esses consultores e os seus colaboradores, particularmente, quanto 

ao componente de formação implícito ou explícito em suas práticas. Percebemos que, na 

medida em que há um nivelamento dessa disciplina de “refletir-na-ação”, durante as práticas 

estabelecidas entre o consultor e seus colaboradores,  numa postura colaborativa, traria 

ganhos para o processo coletivo de construção do conhecimento. 

Ao pensarmos a prática da disciplina de “refletir-na-ação” em torno do processo de 

conversão do conhecimento, contemplando as etapas de socialização, internalização, 

externalização e combinação,39 entendemos que a combinação e a categorização do 

conhecimento explícito levam a novos conhecimentos. Trata-se, portanto, de uma disciplina 

que transita em um complexo espaço de aprendizado, caracterizado por um conjunto de 

saberes que giram em torno do conhecimento.  

De acordo com as orientações de Charlot (2000), compreendemos que é na “relação de 

saber” que o conhecimento passa por todo um processo: primeiro como tácito, depois ele 

emerge, é compartilhado, pode ser incorporado a outro e pode ser dividido para uma 

apropriação mais específica. Dessa forma, a operacionalização dos quatro modos de 

conversão do conhecimento envolve a mobilização, por parte dos consultores, de um conjunto 

de práticas formativas, sustentadas pela  relação de saber  que estão presentes no processo de 

conversão do conhecimento.  

Os consultores envolvidos precisam ter e entender os sentidos da sua autonomia para 

aprender, na experiência do “conhecer-na-ação”, a tornarem-se capazes de recriar ou de 

refazer o ensinado, o descoberto, o novo saber. Assim, em função da complexidade 

característica do processo de conversão do conhecimento, o consultor, além de ser detentor do 

conhecimento de vários conteúdos no campo de sua especialidade, precisa, também, ter um 

repertório de habilidades formativas e práticas facilitadoras para a conversão.  

Sá-Chaves (2002) considera que a atividade do formador compreende dois tipos de 

conhecimento: o conhecimento de conteúdo e o conhecimento pedagógico do conteúdo. 

Segundo Sá-Chaves, o primeiro refere-se aos conteúdos disciplinares em si; é representado 

pelo conteúdo científico do ensino. O segundo diz respeito ao conhecimento profissional dos 

formadores e permite a eles desconstruir o conhecimento do conteúdo, de acordo com a 

                                                 
39 Ver definições na página 52 e 53 
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capacidade de compreender do aluno que, na situação concreta, se propõe aprender. O 

professor, através de pequenas histórias, metáforas, casos, tenta conseguir que o aluno 

reconstrua cognitivamente o seu saber inicial.  

Embora a concepção de conhecimento apresentada pela autora faça referência 

específica ao professor, consideramos oportuno estendê-la para os consultores. Isso porque 

eles apresentam, em suas práticas cotidianas, as práticas formativas como função estratégica, 

na medida em que sua atividade privilegia a aprendizagem, possibilitando mudanças em 

diferentes níveis: organizacional, processual e pessoal. 

O conhecimento de conteúdo é defendido por Shulman (1987) pela importância que 

representa a base substantiva (saber o quê), na qual se assenta o conhecimento processual 

(saber como), a partir do pressuposto de que ninguém pensa no vazio. O tipo de conhecimento 

processual, o saber como, é uma capacidade complexa considerada como competência 

operativa cognitiva e como competência epistemologicamente determinada para a ação.  

Baseado em suas investigações, Shulman (1987) considera que há uma deficiência de 

conhecimento em muitos professores. Para ele, alguns não possuem uma base de 

conhecimento apropriada e satisfatória acerca dos conteúdos científicos de ensino. Em outras 

situações, os professores nem sequer têm uma ideia clara sobre como ensinar os diversos 

conteúdos curriculares. Associando essas observações de Shulman (1987) à nossa 

investigação, entendemos que os consultores possuem uma base sólida de conteúdos 

científicos. Contudo, devido à falta de uma formação didática e pedagógica sistematizada, não 

detêm os saberes e competências para articular a diversidade de elementos implicados em 

suas práticas como formadores no contexto do trabalho. Questionamos, então: em que medida 

esses consultores refletem sobre o potencial de geração do conhecimento e de formação 

integrados em suas práticas junto a outros profissionais? 

7.3 A “relação de saber”: aprendentes adultos  

O consultor Charles Albert afirma: “[…] como minha experiência em ensinar é sempre 

com pessoas adultas, uso o meu aprendizado em andragogia que adquiri num curso que fiz na 

Companhia. [...] Levo em consideração a experiência deles no aprendizado”. Os sentidos 

dessa fala nos remetem às recomendações que devem ser observadas pelos formadores de 

adultos quanto aos saberes da experiência que os acompanha em momentos de formação. 

Dessa forma, além de considerar em suas práticas interventivas e formativas a noção 
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de evento como mobilizadora de saberes, as dimensões do conhecimento (de conteúdo e 

processual), a “relação com o saber” e competência, o consultor na GC também deve levar em 

conta que seus colaboradores são aprendizes adultos e que, portanto, ao serem detentores de 

um conjunto de saberes práticos, têm a expectativa da troca nas experiências formativas e 

consideram a autonomia como elemento fundamental para a aprendizagem (FREIRE, 2006; 

MALGLAIVE, 1995). 

Embora o saber prático da experiência seja menos estruturado e codificado do que o 

saber teórico (MALGLAIVE, 1995), tem um espaço muito importante na formação dos 

adultos que consideram a sua experiência como o recurso mais rico para as suas próprias 

aprendizagens. Isso porque as relações formativas que se estabelecem nas práticas cotidianas 

desses consultores, junto aos seus colaboradores, são caracterizadas pelas reconstruções de 

saberes centrados nas intervenções diante dos problemas cotidianos do trabalho.  

A produção de saberes nessa perspectiva ocorre, segundo Charlot (2000), numa 

relação de confronto do sujeito com outros sujeitos. A esse respeito, ele declara: 

Não há saber senão para um sujeito, não há saber senão organizado de acordo com 
relações internas, não há saber senão produzido em uma “confrontação 
interpessoal”. [...] A idéia de saber implica a de sujeito, de atividade do sujeito, de 
relação do sujeito com ele mesmo, [...] de relação desse sujeito com os outros.  

Ao tomarem como perspectiva a concepção do saber como fruto de uma interação 

entre sujeitos, de uma interação linguística inserida num contexto, não se limitando aos 

sujeitos pensantes, Freitag e Silva (2006) vislumbram os consultores como educadores, 

incorporando à sua função a responsabilidade pela formação do adulto, no sentido de 

aprenderem a refletir juntos: (a) sobre as suas práticas como eventos epistemológicos; (b) 

sobre os sentidos dos saberes pedagógicos implicados em suas práticas cotidianas e, 

principalmente, (c) sobre a sua própria formação. Os adultos em processo de formação 

apresentam um conjunto de expectativas e atitudes. Em síntese, a renovação de saberes e 

criadores de saberes, respectivamente. 

No entendimento de Freitag e Silva (2006), esses consultores, como formadores de 

adultos, ao incorporarem em suas práticas o saber com esse sentido: criam para os formandos 

um ambiente de aprendizagem, caracterizado pela autonomia e a flexibilidade como 

elementos facilitadores nas relações de saberes e contribuem para produção de novos saberes 

que se configuram como mais valorizados na medida em que possibilitam a manutenção de 

questionamento.  
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Nesse sentido, Freitag e Silva (2006) ressaltam a importância de o formador de 

adultos, particularmente no contexto organizacional, além de internalizar em suas práticas a 

concepção do saber conforme mencionado, também criar um ambiente de aprendizagem no 

qual a atenção para o que é valor para o outro passe a representar um saber integrante na 

construção de relações interpessoais. Essa performance em relação ao saber conduz a um 

estágio mais elevado de saberes, remetendo a um nível que é intersubjetivamente aceitável 

para as partes presentes (GUATHIER, 1998). 

Freire (2006) é incisivo quando nos diz que não há ensino se o aprendiz não se tornou 

capaz de recriar ou de refazer o ensinado, em que o ensinado que não foi aprendido não pode 

ser realmente aprendido pelo aprendiz. Consideramos que o nível de autonomia dos 

colaboradores implicados no processo de conversão do conhecimento é um elemento 

essencial para sua sustentabilidade, enquanto um processo que tem como uma das finalidades 

a formação dos sujeitos submetidos às experiências do “conhecer-na-ação”. Aprender é um 

processo que pode deflagrar no aprendiz uma curiosidade crescente, podendo torná-lo mais e 

mais criador do saber. A tensão entre esse nível de autonomia e heteronomia nesse processo 

remete esses profissionais à busca de novas experiências de “relação de saber”, especialmente 

no sentido de poder melhorar continuamente a performance como facilitadores da formação. 

Freitag e Silva (2006) defendem que esse sujeito, criador de saberes e do 

conhecimento, apresenta-se cada vez mais como emergente para a sustentabilidade das 

empresas na sociedade do conhecimento. Contudo, alimentam-se de alguns ingredientes 

muitas vezes escassos no contexto organizacional, devido à ausência de práticas pedagógicas 

facilitadoras da aprendizagem  

O formador de adultos, especialmente no ambiente empresarial, além de internalizar 

esse sentido do saber nas suas práticas, necessita também criar um ambiente de aprendizagem 

em que o saber ouvir e compreender o que é valor para o outro passe a ser um saber presente 

na construção de relações interpessoais. Esse tipo de sabedoria possibilita chegar a um estágio 

mais elevado de saberes, no qual o saber remete a algo que é intersubjetivamente aceitável 

para as partes presentes. O saber é o de que ele tem como morada uma comunidade de 

agentes, correspondendo a diferentes tipos de juízo e ao seu objetivo é prático (GUATHIER, 

1998). 

Saber se relacionar com as expectativas do adulto em formação é evidente em um dos 

discursos do consultor Pitágoras, quando assegura: “[...] o consultor, como formador de 
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outros profissionais, precisa ter humildade e saber ouvir o que vem da parte deles. Isso faz 

com que a gente aprenda com eles e eles aprendam com a gente”. A afirmação de Pitágoras 

deixa claro o entendimento dos sentidos atribuídos ao saber prático pelo adulto em processo 

de formação, o que facilita a relação entre esses consultores e os colaboradores no consultar e 

ser consultado. 

Apoiando-nos em Freire (2006), entendemos que os consultores, na formação de 

adultos, devem desenvolver experiências possibilitadoras de recriação capaz de deflagrar nos 

formandos uma curiosidade crescente com o intuito de torná-los mais e mais criadores. Não 

há ensino se o formando não consolidou uma experiência de conversão do conhecimento 

diante de uma intervenção na prática. 

Alinhado a essa premissa, Schön (2000, p. viii) afirma: 

[...] estudantes aprendem principalmente através do fazer, apoiados pela instrução. 
Sua aprendizagem prática é ‘reflexiva’ em dois sentidos: destina-se a ajudar os 
estudantes a tornarem-se proficientes em um tipo de reflexão-na-ação e, quando isso 
funciona bem, acaba por envolver um diálogo entre instrutor e aluno que toma a 
forma de reflexão-na-ação recíproca. 

Essa citação nos indica que o adulto tem a expectativa de poder contextualizar seu 

aprendizado no contexto do trabalho. Para isso, o formador tem como responsabilidade, 

também, criar as condições que facilitem a modelagem e a transferência do conhecimento. O 

consultor Alberto, em um dos discursos, nos relata: “[...] às vezes o que levo para ensinar 

numa atividade em que fui solicitado não precisa. [...] as pessoas já sabem. O que elas querem 

é trocar entre elas e comigo”.  

No que se refere à expectativa do adulto em formação mencionada, Malglaive (1995) 

apresenta um entendimento que percebemos como alinhado com o pensamento de Schön 

(2000) ao declarar que, para o adulto que procura a formação, o saber é a medida do fazer, 

valor seguro porque ancora ao tangível, ao palpável, ao concreto. O adulto, na sua maneira 

própria de aprender, preocupa-se com “[...] as ressonâncias e a eficácia prática das suas 

‘aquisições’ [...]”. Essa atitude está estreitamente ligada “[...] a sua possibilidade de 

referenciar os novos conhecimentos com os acontecimentos familiares da sua experiência 

quotidiana” (MALGLAIVE, 1995, p. 38). 

Essa clara postura do adulto perante a busca de formação deve ser considerada pelos 

consultores enquanto formadores, principalmente, na condução de experiências de 

aprendizagem no contexto empresarial, no qual o adulto busca o conhecimento de forma 
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contextualizada com o intuito de enriquecer o repertório de seus saberes práticos. Nesse 

sentido, Malglaive (1995, p. 39) afirma: “[...] A análise da relação do saber com a prática está 

constantemente associada ao problema da ‘relação com o saber’ dos práticos [...]”.  

A “relação com o saber”, nos espaços interventivos e formativos nas práticas dos 

consultores em estudo, envolvem os saberes da experiência decorrentes da associação entre os 

saberes teóricos e práticos numa relação entre adultos, conduzindo a várias dimensões do 

conhecimento: epistemológica, axiológica e ontológica40. Particularmente, no que concerne à 

dimensão epistemológica, essa relação propicia várias possibilidades de conversão do 

conhecimento. Assim, por exemplo, o confronto entre os saberes teóricos com os saberes da 

prática em torno das situações de trabalho tem como decorrência natural um novo aporte de 

saberes e o desenvolvimento de novas competências, gerando novos conhecimentos em torno 

da resolução conjunta de problemas.  

Essa dimensão correlaciona-se com a distinção estabelecida por Polanyi (1966) entre 

os conceitos de conhecimento tácito (pessoal, implícito, expresso por meio de procedimentos 

e métodos executados e relacionados aos contextos específicos) e o conhecimento explícito 

(transmissível em linguagem formal e sistemática, expresso na forma de proposições e 

instruções). A “relação de saber” estabelecida entre os consultores e os seus colaboradores 

conduz a um movimento espiralado de conversão e (re)conversão do conhecimento  

Finalmente, ressaltamos que neste capítulo, discorremos sobre “a “relação com o 

saber” e a “relação de saber” nos espaços interventivos e formativos na conversão do 

conhecimento, instalados no contexto de ação dos consultores, na medida em que o seu 

cotidiano é inserido em ambientes caracterizados por mudanças permanentes no trabalho. 

Percebemos que sendo o ato de criar o conhecimento restrito ao indivíduo, o papel da 

organização em que esses consultores estão envolvidos é apoiar um conjunto de “relação com 

o saber” e de “relação de saber” que se estabelecem entre eles, criando ambientes de formação 

de aprendizagem. Assim, tendo, entre outras, a mediação dos consultores, os indivíduos 

desenvolvem e compartilham conhecimentos.  

Reforçamos que na “relação de saber” esses indivíduos procuram e ofertam as ideias, 

as estratégias e os conhecimentos que são formados em suas mentes, contribuindo para a 

amplificação espiralada de novos conhecimentos que se constituem como o conhecimento 

organizacional que se externaliza na “relação de saber” em torno da resolução de problemas. 

                                                 
40 Conforme evidenciadas na Figura 7, p. 48. 
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“Esse processo ocorre dentro de uma ‘comunidade de interação’ em expansão, que atravessa 

níveis e fronteiras interorganizacionais” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 65). 

Por fim, entendemos que a “relação com o saber” e a “relação de saber”, na 

alternância das várias atividades, demanda uma formação sistematizada quanto aos aspectos 

relacional, didático e pedagógico. Esses consultores desempenham papéis junto aos seus 

colaboradores para atender às demandas situadas em um contexto caracterizado por eventos, 

conduzindo, em função disso, a uma nova concepção dos saberes e das competências. As 

práticas dos consultores também integram a “relação de saber” com aprendentes adultos 

diante de um contexto dinâmico, caracterizado pela imprevisibilidade, incerteza e 

descontinuidade.  

Nutrir esses profisisonais de uma formação sistematizada, que possa viabilizar o seu 

desempenho nos diferentes papéis como facilitadores da formação, poderá contribuir para o 

posicionamento sustentável da consultoria como função nuclear, assunto que compõe as 

discussões do capítulo que segue. 
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CCAAPPÍÍ TTUULL OO  88  

AA  CCOONNSSUULL TTOORRII AA  II NNTTEERRNNAA::   UUMM AA  FFUUNNÇÇÃÃOO  NNUUCCLL EEAARR  CCOOMM   UUMM   

DDUUPPLL OO  DDII RREECCII OONNAAMM EENNTTOO  

Nos capítulos anteriores, evidenciamos várias características da função da 

consultoria, que a distingue como uma função nuclear na conversão do conhecimento em 

torno da resolução conjunta de problemas: as práticas como espaços epistêmicos e de 

formação, as dimensões formativas associadas aos diferentes papéis da função, a 

aprendizagem mediante a “relação com o saber” e a “relação de saber”.  

Neste capítulo, temos como objetivo especificar, com maior abrangência, o duplo 

direcionamento – resolver problemas e converter conhecimento –, integrando os quatro 

modos: socialização, externalização, combinação e internalização através das discussões 

centradas nas dimensões objetivas e subjetivas associadas às práticas reflexivas. 

Partimos do pressuposto de que no duplo direcionamento implicado nas práticas 

desses consultores há um significativo espaço formativo na articulação entre os elementos 

subjetivos e objetivos de suas práticas. Como decorrência, entendemos a função da 

consultoria como nuclear na formação mediante a conversão do conhecimento em torno das 

práticas cotidianas do trabalho. Questionamos, em função disso, os sentidos atribuídos pelos 

consultores à complexidade de suas práticas, envolvendo os aspectos objetivos e subjetivos 

imbricados no duplo direcionamento: resolver problemas e converter conhecimento. 

Ressaltamos que os espaços de trabalho dos consultores são caracterizados como 

unidades com significados compartilhados e possibilitam a reprodução de práticas sociais 

pelos atores envolvidos nos processos de trabalho na dinâmica da realidade. Conforme 

enunciado no sexto capítulo, os consultores internos estão assentados numa cultura sustentada 

por pressupostos advindos da experiência e do aprendizado coletivo, sendo associado a um 

processo de aprendizagem formal ou informal, que pode ser considerado, ao mesmo tempo, 

produto da experiência anterior do aprendizado organizacional e base de sustentação para a 

capacidade organizacional de continuar aprendendo. 

Partindo de uma sólida experiência acumulada no processo dinâmico em que atuam, 

esses consultores têm apresentado uma prática com um duplo direcionamento: resolver 
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problemas, experiência caracterizada pelas possibilidades de aprendizagem na ação e, 

simultaneamente, converter conhecimento, reforçando a performance de saberes, 

possibilitando, assim, ações mais apropriadas às necessidades do contexto.  

Dessa forma, embora prevaleçam as solicitações de ajuda desses consultores na 

intenção de resolver problemas, há, simultaneamente, um significativo espaço epistêmico e de 

formação permanente mediante a conversão do conhecimento. Nessas práticas, caracterizadas 

por esse duplo direcionamento de ações, as informações, os conhecimentos e os saberes 

apresentam-se ao mesmo tempo como insumos, como processos e como resultados, em um 

movimento sistêmico e espiralado de formação.  

Considerar essas práticas como espaço epistêmico e como instância para ensinar e 

para aprender constitui-se, sob o nosso ponto de vista, um dos pontos centrais na 

caracterização dessa função como nuclear na conversão do conhecimento. Isso porque, 

possibilita aos consultores e aos seus colaboradores uma relação com o conhecimento em 

algumas dimensões. Esses profissionais, imbuídos na natureza de relações com o 

conhecimento, de acordo com Freire (2006, p. 28), “lidam com os dois momentos do ciclo 

gnosiológico: o em que se ensina e se aprende o conhecimento já existente e o em que se 

trabalha a produção do conhecimento ainda não existente”.  

Integrado nesse duplo direcionamento da função de consultoria, ressaltamos os 

sentidos objetivos e subjetivos dessa função. Os sentidos objetivos estão associados à visão 

instrumentalista da prática nos aspectos relacionados às ações concretas na resolução de 

problemas. Por sua vez, os sentidos subjetivos estão relacionados a um conjunto de elementos 

associados às suas identidades profissionais: motivações, capacidades, representações, 

crenças, valores, expectativas e projetos que vão se resignificando mediante novos 

significados e sentidos atribuídos às experiências individuais e sociais junto às pessoas nas 

práticas cotidianas.  

Nesse sentido, estruturamos este capítulo em três tópicos: o primeiro intitulado “O 

duplo direcionamento da prática de consultoria: resolver problemas e converter conhecimento 

”. O segundo denominado “Os modos de conversão do conhecimento” e o terceiro “Na 

consultoria interna: a tensão entre as demandas locais/globais. 
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8.1 O duplo direcionamento da prática de consultoria: resolver problemas e 
converter conhecimento  

A concepção da função de consultoria como função nuclear integrando esse duplo 

direcionamento nos faz pensar sobre a possibilidade de um deslocamento do agir desses 

consultores centrado em padrões para um agir criativo perante as situações incertas e 

imprevisíveis, tão frequentes nas suas práticas cotidianas junto aos seus colaboradores. 

Entendemos que esse deslocamento traria uma ampliação formativa no agir para aprender e, 

consequentemente, nas possibilidades do aprender para intervir  

A participação ampliada da prática reforçaria o seu status como uma função nuclear na 

conversão do conhecimento devido à positiva implicação na aprendizagem das pessoas 

envolvidas nas rotinas cotidianas, sendo facilitada pela mediação dos consultores. Assim, no 

confronto entre os problemas cotidianos e as soluções que possam ser mais apropriadas, esses 

consultores desenvolvem uma relação conjunta com os seus colaboradores, envolvendo as 

etapas da GC (identificação, criação, aquisição, compartilhamento, preservação, 

reconhecimento e incentivos e medição)41, associando o duplo direcionamento: resolver 

problemas e converter conhecimento. 

No intuito de facilitar a compreensão do leitor quanto à nossa tese acerca desse duplo 

direcionamento, desenvolvemos, por meio do Quadro 12, uma simplificada amostra da 

relação que se estabelece entre a prática de resolver problemas e as possibilidades de 

converter conhecimento, associando as etapas da GC. 

 

                                                 
41 Conforme evidenciamos na Figura 5, p. 42. 
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Quadro 12  

O duplo direcionamento da prática de consultoria: resolver problemas e converter 
conhecimento 

Etapas da GC na 
Petrobras 

Resolver problemas Converter conhecimento  

Identificação do 
conhecimento. 

Diagnosticar as causas do 
problema. 

Orientando os aprendizes na observação das práticas 
desenvolvidas pelos mais experientes. 

Adotando estratégias de conceitualização, no sentido de 
socializar o conhecimento mediante a associação da teoria 
ao problema. 

Orientando o acesso às comunidades de práticas na busca 
do conhecimento. 

Acompanhando a internalização do conhecimento no 
diagnóstico do problema mediante a aplicação de 
questionamentos. 

Criação do conhecimento. Criar alternativas de solução. 

Orientando os aprendizes na articulação entre as 
alternativas sugeridas e as experiências de cada um no 
sentido de socializar a aprendizagem. 

Solicitando para que os aprendizes pensem e explicitem 
entre eles sobre os recursos e aplicativos que possam ajudar 
na formulação da solução, facilitando a externalização. 

Orientando a busca de informações internas e externas que 
possam contribuir para uma melhor solução combinada de 
conhecimento. 

Promovendo a discussão sobre as soluções alternativas 
encontradas por cada participante no intuito de fortalecer a 
internalização do conhecimento. 

Compartilhamento do 
conhecimento. 

Discutir com os colaboradores a 
decisão sobre a escolha da 
alternativa de solução. 

Perspectivando com o envolvimento dos participantes os 
resultados em função da solução escolhida, avançando na 
externalização do conhecimento. 

Promovendo um debate sobre o aprendizado de cada um na 
experiência, aprofundando a conversão do conhecimento. 

Preservação do 
conhecimento. 

Criar um padrão de solução de 
problemas. 

Registrando, nas comunidades de práticas, os detalhes do 
problema e a solução escolhida, justificando o porquê da 
escolha, favorecendo a socialização e a combinação. 

Reconhecimento e 
incentivo à geração do 
conhecimento. 

Reconhecer o mérito de todos que 
participaram na resolução do 
problema, motivando-os para 
atuação no próximo. 

Reconhecendo diretamente, e em público, a participação 
dos envolvidos, encaminhando informações para a gerência 
e incentivando o processo de conversão do conhecimento. 

Incentivando a participação em eventos técnicos internos e 
externos sobre o aprendizado na resolução do problema, 
fomentando a construção espiralada do conhecimento. 

Medição dos resultados em 
função do conhecimento 
gerado. 

Avaliar os ganhos para Companhia 
em decorrência da resolução do 
problema. 

Avaliando os benefícios na formação dos participantes 
mediante as várias possibilidades de conversão do 
conhecimento, reconhecendo o duplo implicado em suas 
práticas: resolver problemas e converter conhecimeno. 



175 

 

As práticas inerentes à conversão do conhecimento descritas no Quadro 12 e 

relacionadas a resolver problemas nos ratifica a diversidade de oportunidades que esses 

consultores têm como facilitadores da formação.  

A título de exemplo, destacamos algumas: orientação dos aprendizes na observação 

das práticas desenvolvidas pelos mais experientes; adoção de estratégias de conceitualização; 

solicitação para que os aprendizes pensem e explicitem entre eles sobre os recursos e 

aplicativos que possam ajudar na formulação da solução; promoção de debates sobre o 

aprendizado de cada um na experiência, aprofundando a conversão do conhecimento; registro, 

nas comunidades de práticas, dos detalhes do problema e a solução escolhida; reconhecimento 

direto, e em público, da participação dos envolvidos.  

Essas atividades apresentam claras características de práticas formativas o que 

demanda a formação desses consultores no sentido de viabilizar as suas participações como 

facilitadores da formação. Em consequência desses consultores terem uma formação centrada 

nos aspectos técnicos, faz-se necessário a aquisição de novas habilidades nos aspectos 

relacionais, pedagógicos e comunicacionais e integrados nas dimensões técnica, estratégica, 

tática e relacional. Isso se faz necessário diante dessa demanda de atividades com essas 

características, particularmente, no que se refere aos modos de conversão do conhecimento: 

socialização, externalização, combinação e internalização.  

Essa nossa argumentação foi adquirindo consistência na medida em que íamos 

avançando na interpretação dos sentidos dos discursos durante as entrevistas. Mesmo assim, 

devido à marca característica do papel de formadores em torno da conversão do 

conhecimento, optamos por aprofundar a nossa compreensão acerca dos sentidos atribuídos 

por esses consultores às suas práticas como facilitadoras da formação na socialização, na 

externalização, na combinação e na internalização.  

Por meio da autoscopia, desenvolvemos, com cada um dos consultores que se 

candidataram para esse momento, sessões videogravadas e reflexivas em torno de uma prática 

por eles escolhida e que integrasse os modos de conversão do conhecimento.42 Apoiamos as 

nossas análises em alguns extratos construídos a partir dos sentidos atribuídos pelos 

consultores a esses modos de conversão, mediante experiências reflexivas, tendo como 

referência a videogração da prática mencionada.  

                                                 
42 Conforme conceitos no Capítulo 3, p. 51 e 52 
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Organizamos as nossas análises em extratos relacionados a essas experiências, 

separados por modo de conversão, partindo da interpretação dos sentidos atribuídos a esses 

modos de conversão nas experiências reflexivas diante das imagens. Para cada modo de 

conversão, além das análises com base nesses extratos, associamos também a interpretação 

dos sentidos atribuídos nos discursos durante as entrevistas. 

8.2 Os modos de conversão do conhecimento  

As nossas discussões sobre a criação do conhecimento neste trabalho estão alinhadas 

aos pressupostos de que o conhecimento é criado e expandido por meio da interação social 

entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Essa interação denominada pelos autores de conversão do conhecimento possibilita a 

expansão do conhecimento tanto em termos de qualidade quanto de quantidade e ocorre 

através dos quatro modos já anteriormente mencionados: socialização, externalização, 

combinação e internalização.  

8.2.1 Socialização 

Esse modo de conversão do conhecimento corresponde a um processo em que parte 

do conhecimento tácito de uma pessoa é convertido no conhecimento tácito de outra43 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Em nossas análises a socialização do conhecimento apresenta-se como modo de 

conversão predominante na prática escolhida para reflexão pelo consultor Charles Albert – 

análise de projeto e busca de informações e conhecimento. No Quadro 13, apresentamos um 

extrato com algumas reflexões e comentários desse consultor sobre a sua participação na 

sessão reflexiva. 

 

 

                                                 
43 Ver os principais recursos para socialização na página 51. 
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Quadro 13 

A sessão reflexiva e a socialização do conhecimento 

EXTRATO DA SESSÃO COM O SENTIDO DA SOCIALIZAÇÃO 
O consultor Charles Albert 

O consultor Charles Albert tinha como objetivo na prática escolhida proporcionar a socialização do 
conhecimento entre um profissional com bastante experiência na análise de projetos e um iniciante 
nessa atividade. Para isso, escolheu como prática reflexiva a análise de projeto e busca de informações 
e conhecimento. Apoiou-se na utilização de fluxogramas e plantas de projetos e fez inicialmente um 
nivelamento conceitual de todo o processo de análise de projetos. 

Na sessão reflexiva, retomou o contato com o roteiro para reflexão distribuído anteriormente, 
passando a fazer os comentários conforme a sequência desse roteiro. 

Falando sobre o que fez na prática, ele comenta: “[...] percebi que consegui ajudar o profissional mais 
experiente a identificar e explicar para o menos experiente as falhas do projeto [...]”.  

Sobre os modos de conversão do conhecimento o consultor comenta que “[...] essa experiência 
proporcionou a socialização e a externalização do conhecimento entre o profissional com bastante 
experiência, orientando como seguir o fluxo para solução do problema junto ao iniciante”.  

O consultor fez uma observação sobre essa prática de que: “[...] estudar conjuntamente a solução do 
problema leva naturalmente a socialização do conhecimento [...] é uma atividade que se desenvolve 
sempre em equipe através de várias disciplinas diferentes”. 

Refletindo sobre o significado do que fez nessa prática, Charles Albert faz o seguinte relato: “[...] meu 
conhecimento contribui para a formação de um espírito de equipe entre os participantes”. 

Sobre as causas de sua atuação nessa prática o consultor ressalta algumas: “[...] a formação como 
instrutor interno. Ter feito cursos em andragogia. As participações em eventos nacionais e 
internacionais. Gostar de trabalhar em equipe”. 

Refletindo sobre como poderia fazer melhor essa prática ele fez alguns comentários: “[...] eu teria feito 
um check-list, trabalharia em célula fazendo uma integração depois. Estimularia mais a participação 
do menos experiente [...]”. 

Fazendo um comentário espontâneo no final da sessão esse consultor ressalta: “[...] achei muito 
interessante o modelo de conversão do conhecimento que estudamos. Estou discutindo esses quatro 
modos nas minhas práticas com a equipe”. 

 

Acompanhar essa experiência reflexiva nos possibilitou um maior aprofundamento 

sobre os sentidos atribuídos à socialização do conhecimento nas práticas cotidianas desses 

consultores. Charles Albert, ao observar-se em ação nas imagens, percebe-se adotando uma 

postura como facilitador da formação, no sentido de viabilizar o nivelamento conceitual, e 

relata que mudaria o seu comportamento em relação ao profissional iniciante, procurando 

angariar mais a participação dele, sinalizando para a necessidade de melhoria de suas 

habilidades nessa direção.  
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Lembramos ao leitor que os sentidos desse discurso nos remetem às discussões que 

desenvolvemos no quinto capítulo,44 acerca da necessidade de um deslocamento por parte 

desses consultores de um agir centrado na dimensão de natureza técnica para as outras 

dimensões – estratégica, tática e relacional. Nesse sentido, o discurso : “[…] mudaria meu 

comportamento em relação ao profissional iniciante, procurando angariar mais a participação 

dele” evidencia a necessidade de rever a tática desse consultor como facilitador da formação, 

conduzindo naturalmente a alterações também na dimensão relacional. 

Nonaka e Takeuchi (1997, p. 69) ressaltam que “sem alguma forma de experiência 

compartilhada, é extremamente difícil para uma pessoa projetar-se no processo de raciocínio 

de outro individuo”. Assim, a socialização nessa prática desenvolvida pelo consultor foi 

caracterizada pelo compartilhamento de experiências através da qual o profissional menos 

experiente pode adquirir conhecimento a partir das observações que ele fazia sobre a análise 

de projeto que estava sendo feita por uma pessoa mais experiente. Nesse sentido, a 

mobilização pelo consultor dos conhecimentos do profissional mais experiente se constitui 

como o elemento mais importante na socialização do conhecimento durante essa prática.  

Sobre esse modo de conversão do conhecimento, constatamos, também, nas falas dos 

consultores, algumas evidências quanto à socialização. Percebemos que o sentido de 

socialização do conhecimento decorre das oportunidades para a observação e imitação na 

troca de experiências. Assim, por exemplo, o consultor Jim Lee afirma: “[…] como consultor, 

elaboro uma estratégia de formação junto com os profissionais para que eles possam trocar 

conhecimentos ao passarem em vários processos de atividades, tendo o meu 

acompanhamento”. O consultor Caio explicita: “[…] faço uma programação para os 

profissionais em formação incluindo serviço propriamente dito, visitas a outros setores 

relacionados com o trabalho que irão desempenhar e, assim, eles podem observar como as 

pessoas desenvolvem as atividades […]”.  

Entendemos que essas observações da prática do outro, por um consultor com mais 

experiência, permite a socialização devido à possibilidade de o profissional em formação 

observar o mais experiente em sua atividade e de imitar a sua prática, como forma de tornar 

tácito em si o conhecimento que antes era tácito só no mais experiente.  

Compreendemos que essas experiências, caracterizadas pela epistemologia da prática 

(SCHÖN, 2000), se sistematizadas mediante uma formação direcionada aos papéis que esses 

                                                 
44 Ver página 97. 
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profissionais desempenham como facilitadores da formação, poderiam potencializar o 

desenvolvimento do “conhecimento-na-ação”, devido às inúmeras situações que podem ser 

refletidas sobre o que acontece nas ações desenvolvidas por esses profissionais. Com isso, 

facilitaria a explicitação parcial do conhecimento tácito pelas práticas de cada um em várias 

situações. Permitiria, ainda, oportunidades para uma “reflexão-na-ação”, contribuindo para 

que cada um dos sujeitos envolvidos pudesse ampliar as experiências tácitas sobre a ação, 

sendo possível a geração de uma aprendizagem crítica e diferenciada sobre a prática e o 

contexto, no qual se inserem as suas ações, conduzindo-se, assim, para um saber prático mais 

autônomo.  

O processo de formação implícito nas práticas desses consultores seria, também, 

enriquecido pela sistematização da “reflexão-sobre-as-ações”, especialmente se exercitada em 

conjunto com os seus colaboradores, no sentido de reforçar um pensar crítico sobre o já 

realizado, gerando, portanto, novos saberes teóricos, práticos, estratégicos e relacionais para 

as ações futuras. 

8.2.2 Externalização  

Essa forma de conversão do conhecimento corresponde ao processo no qual uma 

parte do conhecimento tácito de uma pessoa se converte em algum tipo de conhecimento 

explícito. Geralmente, esse tipo de conversão se dá mediante a articulação do conhecimento 

tácito em conceitos explícitos45 (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

O esforço para externalizar o conhecimento ganha uma dimensão mais ampliada na 

prática desses consultores. Assim, por exemplo, numa abordagem mais alargada de sua 

prática na conversão do conhecimento em torno da resolução conjunta de problemas, o 

consultor Caio escolhe uma prática que transcende o limite da Petrobras, integrando-se na 

Universidade como base para suas reflexões. Assim, tem a avaliação da parceria 

Petrobras/UFRN na geração do conhecimento como ponto central para refletir.  

Nesse sentido, evidenciamos por meio de um extrato dessa prática, conforme Quadro 

14, algumas de suas reflexões e relatos sobre essa sua vivência em torno de uma experiência 

de externalização do conhecimento. 

                                                 
45 Ver recursos e procedimentos de externalizaçao na página 51 
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Quadro 14 

A sessão reflexiva e a externalização do conhecimento 

 
EXTRATO DA SESSÃO COM O SENTIDO DA EXTERNALIZAÇÃO 

O consultor Caio 

O consultor Caio tinha como objetivo na prática escolhida fazer uma avaliação da parceria da 
Petrobras com a UFRN nos projetos de desenvolvimento tecnológico de conhecimento. Para isso, 
escolheu como atividade a avaliação da parceria da Petrobras com a UFRN na geração do 
Conhecimento. Nesse sentido, organizou previamente um espaço na UFRN convidando docentes e 
discentes que atuam mais diretamente nessa parceria. 

Comentando sobre o que fez nessa prática ele declara: “[...] fiz um relato de como foi que ocorreu a 
integração e a intensificação da Petrobras UN-RNCE e a UFRN. [...] passei uma impressão sobre essa 
correlação tecnológica e solicitei feeback para que fizéssemos uma reflexão sobre o resultado dessa 
parceria. [...] externalizei o meu conhecimento sobre essa parceria”. 

Refletindo sobre o significado do que fez nessa prática, o consultor Caio nos revela: “[...] o significado 
da prática escolhida é perceber que construímos uma teia de relações que vem facilitando a geração do 
conhecimento através do GEA-Grupo de Estudos e Afloramento criado entre a Petrobras e a UFRN”. 

 “[...] isso tem um significado pessoal – realização profissional. “[...] avaliar a evolução do GEA e 
refletir sobre a minha participação nesse grupo é como se tivesse deixado um legado lá”. “[...] tenho 
satisfação profissional pela Petrobras poder desenvolver uma prática social muito intensa”. “[...] ter 
aprendido algo e ter externalizado, e hoje perceber que está sendo multiplicado pelo GEA. “[...] vejo o 
GEA andar com as próprias pernas. Tem teses desenvolvidas sobre ele. É uma semente lançada e que 
germinou”. 

Relatando sobre as causas de sua atuação nessa prática esse consultor atribuiu “[...] o conhecimento 
que adquirir na empresa ao acúmulo de conhecimento tácito e teórico”. “A experiência gerencial”. 
“[...] aprendi, passei adiante e vejo resultado”. “[...] vejo como externalizar o conhecimento tem 
resultado”. 

Refletindo sobre de que outra forma faria essa atividade, o consultor Caio faz alguns comentários: “ 
[...] marcaria o encontro com mais antecedência. Prepararia melhor os slides e a minha fala. Me 
prepararia melhor para o debate”. 

 

A prática escolhida pelo consultor Caio compreende a externalização do 

conhecimento, transcendendo o nível da unidade de negócio onde atua na Petrobras em 

direção à Universidade, no sentido de mobilizar inúmeras experiências de criação do 

conhecimento através da externalização que ocorre tanto no âmbito da Petrobras como na 

Universidade e entre essas duas instituições. Nesse sentido, o consultor, ao interagir como 

mediador nas correlações tecnológicas entre a Companhia e a UFRN, está contribuindo para a 

conversão do conhecimento. Nonaka e Takeuchi (1997, p. 73) consideram que “a 
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externalização é a chave para a criação do conhecimento, pois cria conceitos novos e 

explícitos a partir do conhecimento tácito”. 

Dados os resultados que essa experiência nos evidencia e pensando nos sentidos 

atribuídos por esse consultor à externalização do conhecimento, pensamos que a ampliação da 

formação desses consultores para os aspectos relacionais, sociais e pedagógicos traria ganhos 

significativos para além do processo de conversão do conhecimento em si. Assim, por 

exemplo, passariam a perceber a exuberância subjetiva e objetiva presente no 

entrecruzamento da externalização como modo de conversão do conhecimento com as 

dimensões formativas, trazendo ganhos para a formação deles e de seus colaboradores 

mediante a ressignificação de suas próprias atitudes perante a prática.  

Contudo, conforme Freitag e Silva (2007), pensar o consultor como um profissional 

facilitador da formação, no sentido amplo em que defendemos, constitui-se como um desafio, 

pois implica uma relação explícita e espontânea ao paradigma da reflexividade. Como afirma 

Perrenoud (2002), é algo complexo que trata, ao mesmo tempo, de ampliar as bases científicas 

da prática e desenvolver formações que articulam racionalidade científica e prática reflexiva 

como duas faces da mesma moeda. No mais, como observamos no capítulo anterior, trata-se 

de uma dinâmica que compreende a articulação das várias dimensões: técnica, estratégica, 

tática e relacional, integrantes do papel desses consultores como facilitadores da formação 

mediante a conversão do conhecimento em torno da resolução conjunta de problemas. 

As reflexões do consultor Caio sobre a prática por ele escolhida nos possibilitou 

compreender melhor os sentidos atribuídos por ele à externalização como modo de conversão 

do conhecimento. Além disso, conforme Freitag e Silva (2007), o consultor, ao ter 

oportunidade de refletir sobre sua prática, desenvolve novos sentidos para além da dimensão 

técnica nela compreendida.  

Na sessão reflexiva sobre a análise preventiva de riscos – prática escolhida – o 

consultor Jim Lee nos traz informações importantes sobre os sentidos atribuídos à 

externalização como modo de conversão do conhecimento. O Quadro 15 apresenta um extrato 

contemplando algumas de suas reflexões e comentários sobre essa sua experiência: 
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Quadro 15  

A sessão reflexiva e a externalização do conhecimento 

EXTRATO DA SESSÃO COM O SENTIDO DA EXTERNALIZAÇÃO 
Consultor Jim Lee 

O consultor Jim Lee tinha como objetivo em sua prática promover um encontro de profissionais com 
tempos de experiência diferentes e com atuação em atividades relacionadas à análise preventiva de 
acidentes. Para isso, escolheu como prática reflexiva a análise de prevenção de riscos – RAZOP.  

Nesse sentido, adotou alguns critérios para a escolha dos participantes e organizou a sala onde foi 
realizada a prática com recursos audiovisuais, computador e várias plantas que ficaram afixadas nas 
paredes da sala. Enquanto conduzia o grupo para eleboração de hipóteses sobre possíveis situações de 
riscos, motivava as discussões sobre as ações preventivas a elas associadas. As hipóteses e os consensos 
gerados sobre as ações de prevenção iam sendo registrados pelo consultor em planilhas previamente 
construídas para essa finalidade. 

Ao refletir sobre o que fez nessa prática, esse consultor ressalta, primeiramente: “[...] resolvi participar 
dessa prática reflexiva para fazer uma ‘reformatação’ pessoal. Tornar minha prática mais produtiva”. 
Comenta: “[...] conduzi uma atividade para verificar se o projeto está seguro para entrar em operação 
[...], selecionei pessoas de acordo com determinado perfil para compor uma equipe multidisciplinar”. 
Sobre o modo de conversão nessa prática ele considera que aconteceu a externalização a partir das 
analogias que cada um vai fazendo das situações. Percebe-se ângulos não vistos anteriormente. 

Refletindo sobre o significado do que fez nessa prática o consultor Jim Lee nos revela: “[...] a atividade 
de análise de risco junto com a análise de prospectos exploratórios são as mais nobres, pelo menos na 
minha área de trabalho de processamento, porque possibilita uma troca de conhecimento “[...] se não 
houver externalização do conhecimento a gente não resolve o problema”. 

Relatando sobre as causas de sua atuação nessa prática, afirma: “[...] a minha experiência na área de 
processo  está muito ligado à segurança  “[...]é uma atividade que gera conhecimento para mim e 
segurança para a empresa”.  

O consultor destaca sua facilidade de trabalhar em equipe como fator facilitador dessa atividade. “[...] 
gosto de ouvir e aceitar questionamentos. Ter mais pessoas trocando conhecimento”. 

Refletindo sobre de que outra forma faria essa atividade:  

“[...] puxaria mais os participantes menos experientes”. “[...] colocaria mais as pessoas para refletirem”. 
“[...] anotaria as ideias que vêm durante o processo e caso não tivesse sido abordada, puxaria no final”. 
“ouviria mais”. “[...] estimularia a via divergente oposta ao caminho que se queria implementar”.“[...] 
estimular mais as falas”. “[...] pediria às pessoas para se apresentarem no início”. “[...] procuraria 
conhecer as expectativas dos participantes”. Fazendo um comentário no final da sessão, ressalta: “[...] 
recomendo que essa atividade seja feita com todos os consultores”. 

 

O consultor nos passa mediante sua reflexão após a atividade a sua percepção sobre 

prática, observando o poder da reflexão na ressignificação de visões e de posições, o que 

pressupõe que as pessoas ficam mais flexíveis diante das situações vivenciadas. Evidenciou-
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nos também que, pela vivência refletida, percebe como as analogias praticadas durante a 

atividade influenciaram na externalização do conhecimento.  

Acompanhando a prática junto a esse consultor e analisando os sentidos atribuídos às 

possibilidades de conversão do conhecimento na prática escolhida, observamos o amplo 

potencial para a externalização, na medida em que, ao envolver profissionais que estão 

situados em várias partes do processo de trabalho, possibilita a externalização de situações 

associadas a cada uma dessas partes que são interdependentes, necessitando, em função disso, 

a externalização dos componentes específicos para compreensão do todo. 

Durante as entrevistas, evidenciamos alguns sentidos atribuídos pelo consultor 

Rengaw à externalização. Ele nos declara em um dos seus discursos: “colaboro com as 

pessoas transmitindo a minha experiência, fazendo coisas práticas juntos no próprio universo 

de trabalho, podendo dialogar diretamente com elas na associação do conhecimento teórico 

com a prática”. A interpretação dos sentidos dessa fala nos conduz à compreensão de que 

nessa experiência, mediada pelo consultor, é estabelecida uma relação dialética entre os 

saberes teóricos e práticos mais avançados do consultor e os saberes práticos trazidos pelas 

pessoas, de suas práticas cotidianas.  

Essa situação de aprendizagem, mediante a externalização do conhecimento, 

aproxima-se do pensamento de Vygotsky (2000), ao considerar que, ao mesmo tempo em que 

os conceitos cotidianos ascendem para a aprendizagem dos conceitos científicos, tornando-se 

conscientes e deliberados, estes descendem em busca da vivência e da experiência concreta. 

Trata-se, portanto, de uma dinâmica que, sendo orientada pela articulação das dimensões 

formativas evidenciadas no quinto capítulo, pode ter como um dos benefícios a intensificação 

de “relação de saber” entre esses consultores e os seus colaboradores, conforme nos anuncia o 

consultor Alberto em um dos seus discursos: “[…] às vezes o que levo para ensinar no campo 

não precisa. As pessoas já sabem [...] e eu aprendo com elas”.  

Entendemos que a sistematização de uma formação facilitadora da externalização do 

conhecimento nas práticas desses consultores no encontro entre os saberes na dupla lógica 

implicada em suas práticas – resolver problemas e converter conhecimento – contribuiria 

como viabilizadora da formação deles e de seus colaboradores, na medida em que: 

1. A externalização é caracterizada como um campo fértil para a geração do 

“conhecimento-na-ação”, que vem de várias direções nas práticas cotidianas do trabalho. 

Alinhado a esse entendimento, o consultor Jim Lee, durante a entrevista, falando sobre o seu 
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trabalho, declara: “[…] o desempenho através de solução de problemas provoca dúvidas e, 

consequentemente, as pessoas descobrem novos conhecimentos”.  

A interpretação dessa fala nos traz o sentido de que os conhecimentos são revelados 

devido à execução capacitada e espontânea da performance dos profissionais envolvidos nas 

ações de trabalho, ao aprenderem a dar conta sozinhos de determinadas tarefas (SCHÖN, 

2000). Constitui-se, portanto, como oportunidade para a construção do conhecimento a partir 

do pensamento sobre a sua prática, seja individualmente, mediante a autonomia que a prática 

reflexiva favorece, seja conjuntamente, em função dos laços gerados pela reflexão coletiva de 

perceber a personificação do conhecimento nas próprias práticas que realizam. 

2. A externalização constitui-se, também, como oportunidade de ensinar e de 

aprender mediante a “reflexão-na-ação”. De acordo com essa compreensão, o consultor Gauss 

declara: “[…] a rotina de trabalho tem uma série de solicitações e oportunidades de 

formação”. Ao vivenciarem as práticas, juntos, no contexto do trabalho, esses profissionais 

podem criar um espaço próprio para reflexão individual ou conjunta enquanto estão agindo, 

trazendo como ganho, além de novas bases de conhecimento, a condição de aprender a 

“refletir-na-ação”, como uma forma de pensar enquanto a ação está acontecendo, sem 

interrompê-la, quando ainda é possível se interferir na ação em desenvolvimento. Essa 

reflexão serve para dar nova forma ao que está sendo feito (SCHÖN , 2000). 

Contudo, essa aprendizagem, mediante a “reflexão-na-ação”, deve ser integrada nas 

bases dos saberes teórico, estratégico, tático e relacional. É preciso, também, considerar, 

como afirma Alarcão (2005, p. 56), que “a reflexão, para ser eficaz, precisa ser sistemática 

nas suas interrogações e estruturante dos saberes dela resultantes”. Visualizamos, assim,  na 

externalização do conhecimento, um amplo espaço para a formação desses consultores e de 

seus colaboradores, integrando os aspectos interacionais, comunicacionais e pedagógicos, o 

que contribuiria para um encaminhamento dos efeitos reais das relações que são estabelecidas 

entre os consultores e seus colaboradores nas práticas cotidianas.  

O espaço para a formação nessa direção é evidenciado na interpretação dos sentidos 

de um dos discursos do consultor Rengaw, quando afirma: “[…] a Petrobras nos dá muitos 

cursos, mas não é suficiente para a gente entender os direcionamentos de nossas ações como 

formadores”. O sentido dessa afirmação nos conduz a pensar que ficam fora da formação 

desses consultores os aspectos mencionados, característicos das práticas como facilitadores da 

formação. A título de exemplo, as possibilidades de formação na conversão do conhecimento 
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ficam limitadas devido à falta de habilidades para articulação das dimensões formativas em 

torno dos aspectos estratégico, tático e relacional que emergem durante as experiências 

conjuntas perante a resolução de problemas. 

Ainda sobre a externalização, como modo de conversão do conhecimento, nas 

experiências formativas das práticas cotidianas, encontramos, em um dos discursos do 

consultor Pitágoras durante a entrevista a seguinte afirmação: “[…] crio situações 

desafiadoras que induzem os colaboradores a procurar a minha ajuda e a colar nos 

profissionais mais antigos na busca de novos conhecimentos, na medida em que, ao 

desenvolverem suas tarefas no trabalho sentem necessidade de reforço […]”. 

Entendemos que a atitude de desafiar os colaboradores a atuarem além do nível de 

desenvolvimento, ao responderem prontamente as tarefas que lhes são atribuídas, direciona-os 

para realizações compatíveis com o nível de desenvolvimento potencial dos colaboradores. 

Isso recai numa prática, embora não sistematizada, refletida e consciente por parte desses 

profissionais, alinhada ao conceito vygotskyano de “zona proximal”.  

A distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 
potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 
adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes (VYGOTSKY, 1994, p. 
12). 

 

Compreendemos que as ações dos consultores, compatíveis com essa definição, 

favorecem o processo de aprendizagem instalado na relação entre os consultores e seus 

colaboradores na medida em que esses colaboradores aprendem, sendo desafiados a executar 

tarefas que até então não sabiam fazer sozinhos, podendo sempre evoluir nesse processo, 

desde que saibam comunicar bem as suas necessidades e buscar apoio apropriado.  

Conhecer e saber comunicar as necessidades que emergem dessa experiência 

apresenta-se, a nosso ver, como um amplo espaço para o exercício do “conhecer-na-ação”, 

“refletir-na-ação”, “refletir-sobre-a-ação” e “refletir sobre a reflexão-na-ação”, trazendo, entre 

outros ganhos, um tipo de saber inteiramente tirado da experiência de si mesmo, o que conduz 

ao desenvolvimento de níveis maiores de autonomia, tida como um dos grandes ganhos da 

formação pela prática reflexiva (ALARCÃO 1996a; SCHÖN, 2000; SÁ-CHAVES, 2002; 

ZEICHNER, 1993).  
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Em função disso, os consultores, ao incorporarem as práticas facilitadoras de ações 

formativas em suas ações cotianas, apoiadas por uma formação sistematizada nesse sentido, 

poderiam passar a dar um direcionamento ampliado na relação com os seus assistidos no 

intuito de: 

1. Ao serem desafiados para uma nova prática, os profissionais, se orientados para 
atuarem de forma reflexiva em torno de suas ações, teriam a possibilidade de 
ampliar a percepção e a articulação dos conhecimentos gerados no percurso de 
suas ações, gerando bases tácitas enriquecidas de conhecimento. 

2. Sendo orientados, nas situações estimuladoras, para o “refletir-na-ação” que 
praticam em torno dos dilemas e das situações de conflitos, os consultores teriam 
a oportunidade de incrementar a formação de saberes em outras dimensões, 
especialmente os processuais. 

3. Ter uma orientação sistematizada para a formação em torno do “refletir-sobre-as-
ações”, em experiências estimuladoras, facilitaria o nível de desenvolvimento 
potencial dos profissionais para lidar com as situações incertas e imprevistas, para 
as quais os padrões aprendidos não dão conta de atender. 

Pensar as práticas cotidianas como instância para a formação representaria, para os 

consultores, inúmeras oportunidades para a construção e externalização do conhecimento, a 

partir do pensamento na prática e sobre a prática. Contudo, os papéis exercidos pelos 

consultores não são orientados por uma perspectiva reflexiva, conforme pode ser evidenciado 

no discurso do consultor Vivo: “[…] só quando você pergunta é que a gente reflete. Refletir é 

um catalisador positivo […]”.  

Esse fato constitui-se como mais um motivo que reforça nossa concepção de que há 

uma perda na formação por meio das práticas, implicando, portanto, a necessidade de uma 

ampliação da formação desses consultores para que possam conduzir de forma mais 

apropriada as situações que emergem na dinâmica de suas práticas. Nesse sentido, 

evidenciamos, na fala do consultor Pitágoras, a afirmação: “[…] ao desafiar os colaboradores 

para novas práticas, eles desenvolvem diferentes necessidades e descobrem coisas que eu não 

sabia e aí aprendo com eles e eles aprendem comigo”.  

Embora a experiência de formação, em dupla direção nas práticas cotidianas em 

estudo, não seja sistematizada através das práticas reflexivas, o discurso “o desenvolvimento 

de diferentes necessidades e o descobrimento de coisas que eu não sabia” reforça o sentido da 

formação que a prática favorece e, também, o sentido do pensar sobre o que se faz, 

conduzindo à descoberta do novo. Isso mostra a iniciativa por parte dos colaboradores no 
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intuito de estabelecer com a prática uma relação de busca ativa do conhecimento, mesmo não 

tendo uma orientação formal nessa direção. 

8.2.3 Combinação  

A combinação do conhecimento envolve a integração de conjuntos diferentes de 

conhecimento explícito. Corresponde à criação de ambientes nos quais as pessoas possam 

trocar e combinar conhecimentos através de vários canais46 (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).  

Esse foi o modo predominante na experiência reflexiva, em torno da atividade 

escolhida pelo consultor Gauss – formação para organização de apresentações em encontros 

técnicos –, tendo como público profissionais que atuam no campo de produção na UN-RNCE. 

O consultor nos traz informações interessantes sobre a vivência para a sua formação e para a 

dos profissionais, conforme Quadro 16. 

Quadro 16  

A sessão reflexiva e a combinação do conhecimento 

EXTRATO DA SESSÃO COM O SENTIDO DA COMBINAÇÃO  

Consultor Gauss 

O consultor Gauss tinha como objetivo na prática escolhida dar uma formação para os colegas do 
campo sobre como apresentar trabalhos em eventos técnicos. Por isso, escolheu a atividade: orientação 
para organização de apresentações em encontros técnicos.  

Durante a sessão de videogravação, organizou o ambiente, deixando as cadeiras em formato de U para 
facilitar o contato entre os participantes. Buscou também disponibilizar os recursos audiovisuais para 
as aprensentações. 

Na sessão reflexiva, retomou o contato com o roteiro para reflexão distribuído anteriormente, 
passando a fazer os comentários conforme a sequência desse roteiro. 

Falando sobre o que fez na prática, ele comenta: “[...] instrui os profissionais na preparação das 
apresentações de encontros técnicos. Ajudei a se organizarem para transformar o conhecimento de 
suas práticas no conhecimento explicito”.  

Sobre o modo de conversão durante a prática, fez a observação de que ocorreu a combinação entre os 
participantes quando compartilhavam as experiências quanto à organização das apresentações de cada 
um. Destaca que houve a externalização da parte dele expondo para os colegas a sua experiência como 
palestrante. 

Comentando sobre o significado dessa prática para ele, relata: “[...] senti que despertei o interesse em 
participar de eventos técnicos para combinação do conhecimento no ambito da Companhia”.  

“[...] a falta de envolvimento deles nesses eventos era um problema para mim”.  

“[...] foi uma iniciativa que deu resultado”. 

Refletindo sobre as causas de atuação nessa prática, o consultor reporta-se: “[...] a base do 

                                                 
46 Ver procedimentos e canais de combinação do conhecimento na página 52. 
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EXTRATO DA SESSÃO COM O SENTIDO DA COMBINAÇÃO  

Consultor Gauss 

conhecimento como palestrante e as vivências sobre a estrutura da organização, a didática sobre 
apresentações”. Observa as dificuldades no sentido de ajudá-los a enfrentar o medo do público, 
realçando as facilidades em função do potencial de conhecimento desses profissionais nas suas 
práticas de campo. 

Explicando sobre as mudanças que faria nessa prática para torná-la melhor, relata:  

“[...] teria feito o planjamento da apresentação e apresentado antes para controlar melhor o tempo [...]”.  “[...] 
teria mais foco [...]”.  “[...] daria mais dicas”.  “[...] teria trabalhado mais a coragem deles para interagir com uma 
platéia. [...] dado mais suporte didático e ânimo emocional”. 

 

O consultor Gauss, vendo-se nas imagens, faz alguns comentários ressaltando 

inicialmente o duplo modo de conversão presente na prática, embora, depois, enfatize que a 

combinação é o modo predominante. Esse consultor nos passa a percepção que teve na prática 

sobre o poder da reflexão, falando sobre os motivos que originaram “uma relativa omissão em 

outras oportunidades”, associados ao potencial que os profissionais têm e às oportunidades 

para combinação com outros profissionais da Companhia por meio de eventos técnicos 

internos.  

A combinação do conhecimento, como modo preponderante na prática escolhida pelo 

consultor Gauss, envolve a mediação dele na combinação de diferentes conhecimentos que 

são explicitados pelos profissionais em formação, por meio da explicitação de cada um sobre 

a apresentação que estão organizando para participar nos eventos técnicos, ensejando as várias 

oportunidades de combinação do conhecimento. 

A interpretação dos sentidos dos discursos durante as entrevistas nos trouxeram claras 

evidências quanto à sólida experiência dos consultores, com a acumulação dos saberes nas 

ações ao longo do tempo na Petrobras. Tal fato possibilita para eles uma infinidade de 

experiências de combinação de saberes, não só no âmbito da unidade em que atuam, mas 

também no âmbito da Companhia. Falando sobre suas experiências quanto à troca de 

conhecimentos através das comunidades de práticas, a consultora Renata nos relata: “[…] 

você já tentou o procedimento Y? Tente. Tive um problema semelhante e comigo deu certo”. 

Essas “comunidades de práticas” integram um conjunto de medidas que a Petrobras 

vem adotando no sentido de viabilizar a troca e a retenção do conhecimento. Essas 

comunidades estão incorporadas às ações cotidianas dos consultores na combinação do 

conhecimento e são evidenciadas no discurso do consultor Vivo:  
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[…] a empresa está tomando algumas ações: criando as comunidades práticas para 
reter o conhecimento que está na cabeça dos funcionários através dos registros das 
melhores práticas para acesso pela intranet. Tem criado também eventos internos: 
seminários, congressos, fóruns técnicos para difundir as melhores práticas […]. 

O sentido que essa fala nos traz é de que a Companhia atua no sentido de dar suporte 

estrutural e técnico, facilitando as experiências de combinação do conhecimento. O registro 

das melhores práticas para consulta por meio da intranet, se elaborado mediante a prática 

reflexiva, compreende, a nosso ver, um espaço apropriado para a “reflexão-sobre-a-ação”, 

constituindo-se como uma experiência epistêmica. É uma prática, também, que possibilita a 

“reflexão-na-ação” de quem consulta, conduzindo à geração do “conhecimento-na-ação”.  

Pensamos, portanto, que considerar essas questões na formação, mediante a prática 

reflexiva, possibilitaria uma outra relação e um outro olhar desses profissionais para as suas 

práticas e, entre elas, para as melhorias nas suas ações enquanto formadores, ao encará-las 

como um recurso para trazer à superfície das teorias (dos saberes) da prática para análise 

crítica e discussão. Integrar a prática reflexiva na combinação como um modo de conversão 

do conhecimento conduziria a experiências sistematizadas de exposição e exame das suas 

teorias (saberes) práticas, para si próprio e para os seus colaboradores, tendo assim mais 

possibilidades de perceberem suas falhas enquanto formadores no percurso das práticas 

(ZEICHNER, 1993). 

As comunidades práticas na Petrobras possibilitam a troca de conhecimento entre os 

profissionais que atuam tanto na mesma Unidade, como aqueles que agem em áreas de 

negócios diferentes na Companhia, envolvendo uma diversidade de experiências formativas 

mediante a combinação do conhecimento. Essas comunidades são formadas por técnicos de 

diversos órgãos, transpassando a estrutura hierárquica da Companhia e localizados em 

diferentes regiões do país. As comunicações geralmente são feitas mediante o uso da intranet 

e constituem-se, portanto, como um recurso para combinação de conhecimento nas mais 

diversas áreas e dimensões.  

A participação nessas comunidades representa um espaço para a formação das pessoas 

ao buscarem, entre elas, o conhecimento de que necessitam para resolver problemas nas 

práticas cotidianas do trabalho. Stewart (1998) considera as comunidades de prática como 

“oficina do capital humano”, devido à sua capacidade para transferência do conhecimento e 

inovação.  
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Relatando uma de suas experiências na combinação do conhecimento, o consultor 

Charles Albert nos relata: “os consultores foram os primeiros profissionais da Companhia a 

serem convidados para integrarem as páginas amarelas e as comunidades práticas47 para 

repassar o conhecimento. […] nós consultores participamos de fóruns para validação das 

melhores práticas […] acessadas pela intranet”. Nesse discurso, o consultor reforça o nosso 

entendimento sobre a implicação de suas práticas na combinação de várias formas de 

conversão do conhecimento e o prazer de ser reconhecido e de participar da política da 

empresa.  

Constatamos na interpretação dos sentidos das falas durante as entrevistas que, pelo 

porte da empresa em estudo, são estruturados vários mecanismos instrumentais, no sentido de 

viabilizar a combinação como modo de conversão do conhecimento, por meio de estratégias 

subjetivas, adotadas para facilitar a combinação do conhecimento, presente ou virtual.  

Contudo, apesar da disponibilização dos recursos instrumentais pela Companhia para 

geração do conhecimento, uma das situações dilemáticas dos consultores é não saber como 

fazer para viabilizar a socialização e a externalização do conhecimento. Essas situações são 

relatadas em um dos discursos do consultor Rengaw: “[…] a gente não tem uma formação 

para saber ensinar coisas às pessoas, para saber como se relacionar com elas quando estamos 

ensinando. A gente se comporta em relação a isso de acordo com o que vamos aprendendo no 

dia-a-dia”. 

Encontramos, ainda, um espaço para a formação nas práticas cotidianas, mediante a 

combinação do conhecimento, na interpretação dos sentidos do discurso do consultor Alberto, 

ao afirmar: “[…] o ensinamento é feito enquanto a atividade está acontecendo. Criamos um 

ambiente para resolução de problemas. Trocando ideias. Escutando uns aos outros. Com isso, 

a solução flui. Temos que resolver o problema na hora”.  

Os sentidos que decorrem da interpretação dessa fala, nos induzem a visualizar vários 

pontos de formação através da combinação, como modo de conversão do conhecimento. Isso 

nos traz muita segurança para a nossa compreensão quanto aos ganhos que a adoção da 

prática reflexiva pode acarretar para a formação dos consultores enquanto formadores ativos 

nas práticas do trabalho ao considerarem na prática reflexiva as dimensões formativas 

mencionadas.  

                                                 
47 As páginas amarelas e as comunidades práticas foram instituídas pela Petrobras como elementos instrumentais na Gestação 
do Conhecimento para facilitar as trocas de conhecimento entre diferentes Unidades da Empresa. 
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Vislumbramos que, ao atuarem de forma reflexiva e consciente, juntamente com os 

seus colaboradores, esses consultores, para além da sólida experiência acumulada ao longo do 

tempo na Companhia, somariam a ela os saberes que emergiram da reflexão sobre suas 

práticas. Como afirma Zeichner (1993, p. 21), “umas das maneiras de pensar o ensino 

reflexivo é tornar mais consciente os saberes tácitos adquiridos nas práticas cotidianas”. 

8.2.4 Internalização   

A conversão do conhecimento, tipo internalização, ocorre quando há incorporação 

do conhecimento explícito no conhecimento tácito48 (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Esse 

modo de conversão do conhecimento é evidenciado no discurso do consultor Caio, ao afirmar: 

“[…] é muito bom ver que um profissional que ajudei está autoconfiante, seguro, andando 

com as próprias pernas”.  

O consultor Vivo escolheu como prática para a reflexão: visita virtual à bacia 

potiguar. Durante a sessão reflexiva, ele nos traz alguns depoimentos, conforme pode ser 

evidenciado no Quadro 17. O consultor nos indica algumas dimensões formativas encravadas 

nessa prática e o modo de conversão predominante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Ver relação desse modo com o “aprender fazendo” e com a autonomia na página 52. 
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Quadro 17  

A sessão reflexiva e a internalização do conhecimento 

EXTRATO DA SESSÃO COM O SENTIDO DA INTERNALIZAÇÃO  

Consultor Vivo 

Tendo como objetivo na prática escolhida para a reflexão o conhecimento da bacia potiguar, o consultor Vivo 
definiu como atividade uma visita virtual à bacia potiguar. Para isso, escolheu como ambiente a sala de 
visualização projetada com recursos de imagens e som que possibilitam uma visita tridimensional. Comentando 
sobre o que fez na prática, relata: “[...] passei o conhecimento organizacional do que é a nossa atividade de 
geodésia, geografia e geologia, numa abordagem visual”. 

Refletindo sobre o modo de conversão predominante na prática:  

“[...] percebo essa experiência como uma viagem do geral para o particular, para compreender os fenômenos 
presentes nos processos que geraram conhecimento”. “[...] há uma internalização mental devido à visualização 
tridimensional de informações [...] as pessoas passam a pensar a Companhia de forma mais ampliada”. “[...] o 
vocal, auditivo e visual juntos têm um efeito direto na internalização do conhecimento”. “É possível um 
acompanhamento do poço em tempo real”. “[...] as pessoas vivem uma experiência que marca muito. […] deixa 
um forte registro na mente delas”. 

Esplanando sobre o significado dessa prática para ele, descreve: 

 “[...] sinto que contribuo para que as pessoas passem a pensar a Companhia de forma mais ampliada a partir de 
uma imagem internalizada”.  “[...] percebo que consigo abordar os assuntos bem informais, não criando distância 
com as pessoas”. 

O consultor Vivo, refletindo sobre as causas de atuação nessa prática, reporta-se às suas experiências que 
integram uma visão global e regionalizada da Companhia. “[...] a facilidade para manuseio de softwers para o 
manejo dos equipamentos que propiciam a visualização, transmitindo o conhecimento de uma forma mais 
interessante e facilitando a internalização, devido à forte experiência com as imagens”. 

Explicando sobre as mudanças que faria nessa prática para torná-la melhor: “[...] ver as coisas tridimencionais é 
um salto muito grande”. “[...] procuraria envolver mais pessoas de dentro e de fora da Companhia para essa 
experiência de visita à bacia potiguar”. 

Fazendo um comentário no final da sessão reflexiva esse consultor observa:  

“[...] essa experiência refletida deixa claro para mim que a autoavaliação sobre essa minha prática me ajuda a ter 
um senso crítico sobre o que faço”. 

A visualização como elemento predominante no tipo de prática escolhida para reflexão 

pelo consultor Vivo constitui-se como facilitadora da internalização do conhecimento. Para 

Nonaka e Takeuchi (1997, p. 77 ), “quando são internalizadas nas bases do conhecimento 

tácito dos indivíduos sob a forma de modelos mentais ou know-how técnico compartilhado, as 

experiências através da socialização, externalização e combinação tornam-se ativos 

valiosos”. 

A internalização no conhecimento também é evidenciada na interpretação de sentidos 

em um dos discursos do consultor Caio, durante a entrevista, quando ressalta a autonomia dos 

colaboradores observando o “caminhar deles com as próprias pernas, seguros e 
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autoconfiantes”. O consultor percebe nos seus colaboradores sinais claros de autonomia 

devido à internalização do conhecimento sendo demonstrada pela melhoria na sua capacidade 

de agir no contexto da prática, tendo a sua formação incrementada mediante a mudança de 

comportamento diante de situações reais do trabalhado (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

A internalização, como decorrente de um processo de transferência do conhecimento, 

pode acontecer em diversos formatos, como parcerias, relações de apresentação ou de 

aprendizado, mas, em qualquer situação, um tipo de relação de trabalho é essencial 

(DAVENPORT; PRUSAK, 1998). Compatível com essa afirmação, encontramos um discurso 

do consultor Pitágoras sobre uma de suas experiências formativas: “[…] tive uma ótima 

experiência com uma turma formada por novos engenheiros […] uma turma competente e boa 

[…] desenvolvemos e implantamos exercícios na prática no decorrer do curso para que eles 

pudessem assimilar o máximo possível”.  

Esse tipo de estratégia envolvendo uma intervenção direta na realidade de trabalho dos 

formandos constitui-se como uma oportunidade para a internalização do conhecimento, sendo 

facilitada pela existência de uma linguagem comum entre os participantes, devido a terem a 

mesma formação. Essa conjuntura é considerada por Davenport e Prusak (1998) como 

favorável à conversão do conhecimento, na medida em que possibilita o compartilhamento de 

formação com experiências cognitivas comuns, facilitando a internalização.  

Sendo considerada como resultante de experiências de aprendizagem na prática, a 

internalização constitui-se como espaço apropriado para o encontro dos saberes teóricos com 

os saberes práticos nas experiências cotidianas que se desenvolvem entre os consultores 

internos e seus colaboradores. Percebemos que as práticas dão margem para uma diversidade 

de experiências reflexivas: “conhecer-na-ação”, “refletir-na-ação”, e “refletir-sobre-a-ação”. 

Esse fato reforça a nossa argumentação quanto à formação dos consultores, integrando 

a reflexividade, no intuito de possibilitar um pensar e um agir reflexivo e sistematizado em 

torno de suas práticas, construindo uma relação com características mais substantivas e 

ampliando o olhar para as questões hoje imperceptíveis. Com isso, poderiam desenvolver uma 

“capacidade de utilizar o pensamento como atribuidor de sentido” (ALARCÃO, 1996a, p. 

175), tão pertinente à prática da formação. 

A internalização, conforme referimo-nos, constitui-se como essencial à autonomia das 

pessoas, para que possam tomar decisões diante das situações cotidianas do trabalho. Essa 

questão é evidenciada no discurso do consultor Alberto, ao comunicar uma de suas 
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experiências como formador: “[…] passo o meu conhecimento no dia-a-dia tirando dúvida 

das pessoas diante da resolução de problemas […] alguns se tornam independentes e 

começam a atuar sozinhos depois de absorverem o conhecimento”. 

O saber e o nível de autonomia representam dois elementos que estabelecem uma forte 

influência para a internalização do conhecimento. É, também, fundamental para uma relação 

mais viabilizadora entre esses elementos, a forma como se conduz essa relação. A 

interpretação dos sentidos desse discurso reforça o valor já evidenciado de maiores níveis de 

autonomia como resultado da aprendizagem na prática. Mostra, também, o sentido da prática 

como espaço para construção do saber.  

Parece-nos, assim, que a reflexividade também se configura como estratégia adequada 

à formação desses consultores, no sentido de poderem contemplar as inúmeras possibilidades 

de internalização do conhecimento, ao desenvolverem, juntamente com os seus 

colaboradores, uma capacidade para a interação com o conhecimento de forma autônoma, 

flexível e criativa. Esse tipo de formação sugere ser a que melhor se compatibilizaria com a 

complexidade e com as incertezas tão presentes no coditiano do trabalho deles, exigindo 

novos saberes, inspiradores de novas ações (ALARCÃO, 2005). 

Por essa razão, entendemos que o deslocamento de uma formação centrada no 

paradigma da racionalidade técnica para um outro mais ampliado, que integrasse também as 

dimensões estratégica, tática e relacional mencionadas anteriormente, em torno da conversão 

do conhecimento tácito em explícito, traria benefícios para a formação desses consultores, 

para a de seus colaboradores e para os resultados da Companhia.  

No seu duplo papel de conduzir a resolução de problemas e, simultaneamente, a sua 

formação e a dos colaboradores, o consultor é solicitado, muitas vezes, a demonstrar 

determinadas competências em situações particulares, envolvendo o “agir para aprender“ 

diante de um evento, tendo em decorrência um novo aprendizado a ser apropriado em uma 

próxima ação. 

Essa habilidade, pontuada na prática do consultor é denomina por Schön (2000, p. 29) 

de “talento artístico”. Os consultores, ao demonstrarem esse tipo de talento em suas atividades 

cotidianas, reforçam seu status, diferenciando e ampliando as suas participações requisitadas 

que são guiadas pela evolução dos saberes teóricos, enriquecidos pelas crescentes 

participações. Os processos evolutivos conduzem à ampliação de sua formação mediante a 



195 

 

aquisição de um conjunto de saberes da consultoria, associado ao duplo papel de resolver 

problemas e converter conhecimento.  

Na função do consultor interno, o “talento artístico” torna-se providencial em 

determinadas situações que acontecem na dimensão interpessoal. Em momentos específicos, 

cuja qualidade da intervenção, pelo consultor, sua função é decisiva para facilitar uma etapa 

importante do processo de conversão do conhecimento, no momento em que é essencial 

tornar um conhecimento tácito em explícito, em um processo de “conhecer-na-ação” 

(SCHÖN, 2000), o qual só se torna possível mediante a intervenção do consultor, 

apropriando-se do seu “talento artístico”.  

Ao atenderem as participações requisitadas no cotidiano, seja para resolver problemas, 

seja para facilitar a conversão do conhecimento, os consultores devem eleger como tarefa 

principal, segundo o entendimento de Block (2001) evocar uma exploração de polaridade, 

adiar as respostas rápidas e garantir que a complexidade das questões inerentes aos problemas 

seja reconhecida antes de se tomar qualquer decisão. Ainda de acordo com esse autor, “é no 

esforço de transcender os dois lados que se encontra a resolução” (BLOCK, 2001, p. 245). 

Trata-se, portanto, de uma tarefa que requer um conjunto de habilidades facilitadoras 

da formação, nas quais o consultor deve estimular a “reflexão-na-ação”, encaminhando o 

pensamento reflexivo dos colaboradores para uma dimensão mais profunda na busca de 

respostas mais consistentes para orientar suas decisões em torno das mudanças. Encontramos 

na fala de Jim Lee um relato acerca de uma experiência relacionada às suas práticas e 

compatível com essa questão: “[...] a estratégia que adoto na tutoria é a de acompanhar o 

desempenho através da solução de problemas, provocando dúvidas e, em consequência, a 

reflexão sobre a busca de conhecimentos apropriados à resolução dos problemas”. 

Tendo como referência a interpretação dos sentidos desse discurso, entendemos que as 

habilidades para conduzir as práticas desses consultores no sentido de facilitar a formação, é 

determinante para a qualidade do relacionamento estabelecido entre eles e seus colaboradores 

e fundamental para estimular a busca de conhecimentos associados à resolução de problemas. 

O desenvolviemento de tais habilidades não integra os progamas tardicionais de formação da 

Petrobras e, por essa razão, os consultores buscam por iniciativa própria, em um ritmo mais 

lento por força das circunstâncias, uma autoformação nesse sentido, implicando, por isso, 

prejuízos para as suas práticas.  

Ao atuarem “como arquiteto [s] da aprendizagem”, Block (2001) considera que esses 
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profissionais passam a agir na projeção de cenários sociais, favorecendo a insights, a 

resolução de diferenças e a mudança. Esse tipo de perfomance reforçaria a consultoria como 

uma função nuclear, levando ao surgimento das ideias que poderiam orientar melhor a 

aprendizagem e a mudança, gerando novas bases de conhecimento.  

A consultoria como função nuclear  deve-se, também, ao caráter circular que apresenta 

na conversão do conhecimento. Assim, por exemplo, os consultores têm imbricado em suas 

práticas cotidianas um processo de autoformação nas práticas facilitadoras da aprendizagem49 

em uma dinâmica com um formato do tipo “formação-autoformação-formação do outro-

formação” e “aprender-fazer-ser-aprender”. Tal circularidade, associada a um direcionamento 

espiralado: “agir, aprender, formar, intervir, agir…” assume um caráter reforçamento da 

consultoria como função nuclear na conversão e (re)conversão do conhecimento. 

Contudo, embora imbuídos nesse processo de autoformação constante, supomos que 

ficam à margem, vários elementos importantes que emergem da tensão entre as demandas 

locais do contexto no qual estão e as demandas globais aqui representadas pela Sociedade do 

Conhecimento, trazendo, naturalmente, implicações nos níveis da cultura organizacional: os 

artefatos, os valores casados e as certezas básicas fundamentais. 50  

8.3 Na consultoria interna: a tensão entre as demandas locais/globais 

 A interiorização das experiências pessoais na relação entre os consultores e seus 

colaboradores assenta-se em ações cotidianas, influenciadas pelas experiências coletivas, que 

são tipificadas ou normalizadas pela objetividade da Companhia, transformando-se em 

modelos de ação que retornam a eles como conhecimento padrão. Continuadamente, essas 

ações, ou os modelos de ação, são socializados na medida em que são demandadas novas 

ações pelo cotidiano.  

Consideramos, assim, a ressignificação das concepções associadas à ação do 

consultor. Essa ressignificação decorre, entre outros fatores, pelo interesse em outras áreas de 

conhecimento por causa das multidimensões que caracterizam suas atividades. O interesse na 

busca de outras dimensões de conhecimento auxilia, mediante o processo de autoformação 

como facilitadores da formação, a compreender e a articular melhor a subjetividade e a 

objetividade na formação.  

                                                 
49 Sobre esse tipo de autoformação, ver Capítulo 4, tópico 4.3. 
50 Conforme as discussões do Capítulo 6.  
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Nessa direção, o consultor Gauss, falando sobre as várias práticas formativas que 

desenvolve no cotidiano, nos revela: “[...] nos papéis que desempenho como instrutor interno, 

tutor, formador na prática, o envolvimento com outras áreas do conhecimento aumenta meu 

interesse em ensinar coisas às pessoas”. Intuímos, então, que na medida em que os consultores 

passam a dividir o foco da atenção entre os problemas que resolvem e os conhecimentos que 

geram, passam a perceber a interdependência que existe nessa dupla lógica. 

Destacamos, neste tópico, aspectos relacionados a esta dupla lógica: objetividade e 

subjetividade no processo que visa resolver problemas e converte conhecimento. Pois, 

consideramos que não podemos refletir sobre esse processo sem levar em conta que nele 

encontram-se várias formas de interdependência, as quais destacamos: entre a Petrobras e o 

ambiente externo, entre a Unidade de Negócios em que atuam e as demais Unidades da 

Empresa, entre os consultores e os seus parceiros e colaboradores, entre os motivos objetivos 

e subjetivos de cada um, entre os interesses individuais, grupais e organizacionais, entre a 

formação e a ação, entre a experiência e a realização profissional.  

Há uma interdependência básica e ela “determina como os ‘objetos’ agem sobre os 

‘sujeitos’, como os ‘sujeitos’ agem sobre os ‘objetos’, a natureza não-humana sobre os seres 

humanos, os seres humanos sobre a natureza não-humana” (ELIAS, 1998, p. 170). O 

conhecimento de qualquer indivíduo depende do fundo de conhecimento disponível em algum 

recorte da sociedade, cujas características estruturais decorrem de uma evolução no tempo 

(ELIAS, 1998).  

Assim, o avanço da perfomance profissional desses consultores constitui-se como 

resultado de um longo envolvimento em experiências de interdependência, influenciando em 

um pensar e um agir diferentes. Entendemos que a conversão e a reconversão do 

conhecimento que ocorre nas práticas cotidianas desses consultores, junto aos seus 

colaboradores, é consequência de um processo de interdependência entre eles: deles com 

outros grupos internos e externos e com a sociedade. 

Desconsiderar, na autoformação e nas práticas desses consultores, os elementos que 

emergem da interdependência entre o local e o global, centrando-se nas demandas mais 

próximas, representa um comportamento caracterizado como “envolvimento” da forma, como 

concebe Elias (1998). A sociedade está sempre em mudança estrutural, o que significa um 

equilíbrio continuamente tenso entre suas partes, e que o indivíduo está inscrito em uma 
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cadeia de interdependência que o liga a outros homens e que limita o que lhe é possível 

decidir ou fazer.  

De acordo com Norbert Elias, as implicações sociais oscilam entre o “envolvimento” 

ou “alienação”, que leva as pessoas a se enredarem nos fatos, passando a atuar neles, 

comprometidas pelos conflitos a que ficam submetidas. É na “alienação” ou “distanciação” 

que as pessoas se afastaram, tanto das opiniões padronizadas quanto da coerção emocional 

dos fatos e, dentro deles, utilizar suas potencialidades, principalmente as advindas do 

conhecimento, para transpor as situações dilemáticas.  

Desse modo, para compreender melhor as questões da atualidade, entendidas no 

tópico como o duplo direcionamento: resolver problemas e converter conhecimento, e a 

implicação na formação desses consultores e de seus colaboradores, é necessário, por um 

lado, um afastamento da situação em pensamento, para depois, lentamente, a elas 

regressarem, e, dessa forma, compreendê-las melhor. Já, por outro, é fundamental termos 

clara a tensão decorrente do processo de resolução de problemas e conversão do 

conhecimento. Para Elias, quem se centra apenas nas questões do momento, sem distanciar o 

olhar para além delas, é praticamente cego. E, é enfático ao declarar:  

só os insanos podem permanecer totalmente desmobilizados diante do que se passa 
em seu redor […] a existência real da vida ordenada em grupo depende do inter-
relacionamento dos impulsos de pensamento e de ação das pessoas em ambas as 
direções: as que envolvem e as que alienam, mantendo-se regularmente em xeque 
(ELIAS, 1998, p. 107). 

O termo “alienação”, ou “distanciação”, é representado pelo afastamento necessário 

ao indivíduo para que possa ter uma visão mais ampla da realidade que o cerca, permitindo-o 

encontrar soluções mais adequadas e rápidas. Por outro lado, o “envolvimento”, ou 

“engajamento”, levado ao seu extremo lança os indivíduos em uma aproximação excessiva 

que impossibilita a ação lúcida devido à dificuldade de ter uma percepção real dos fatos, o que 

impede um aprofundamento sobre os eventos, bloqueando a descoberta de soluções mais 

adequadas aos problemas (ELIAS 1998).  

Manter um padrão de condicionamento e uma adaptação à estrutura e às situações do 

contexto em que os consultores atuam é uma limitação que pode contribuir negativamente 

para a formação deles e de seus colaboradores, como também para os resultados da 

Companhia. Supomos que a adoção de uma prática reflexiva e sistematizada por esses 
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consultores, sobre as simultâneas experiências de interdependências que vivenciam, 

beneficiaria a sua formação e a de seus colaboradores. 

Esses consultores têm uma prática integrada na Sociedade do Conhecimento, que é 

determinada pela força da interdependência do contexto em que estão situados com outros 

mais distanciados. Em consequência disso, vivenciam cotidianamente experiências 

dilemáticas entre, de um lado, o “engajamento”, ao integrarem de forma intensa em suas 

práticas os elementos da cultura, particularmente, a formação técnica como valor 

organizacional. E do outro, a “distanciação”, representada pelo “afastamento”, por exemplo, 

dos aspectos relacionais, comunicacionais e sociais. Essas experiências dilemáticas 

demandam habilidades para estabelecer o equilíbrio entre esses polos, para dar melhor 

direcionamento aos elementos potencializadores da resolução de problemas e a conversão do 

conhecimento.  

Tal fato integra a nossa argumentação por uma formação reflexiva (para eles) que 

possibilite as condições para mediação, no sentido de aproximá-los à superação desses 

dilemas. 

A nosso ver, a consultoria caracteriza-se, também, como uma função nuclear, devido 

a incorporar em seu bojo várias implicações sociais que integram os conceitos de 

“engajamento”, “distanciação” e “interdependência” e por estar inserida em uma cultura 

organizacional que tem como um dos valores para sua prática a formação circular em torno da 

resolução de problemas, conforme tencionamos evidenciar na Figura 15. 
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Figura 15 – O caráter circular na função da consultoria 
Fonte: Elaborada pela autora baseada em Elias (1998). 

Há um caráter circular na função da consultoria decorrente, entre outros fatores, do 

saber construído em relação ao “engajamento” como elemento reforçante da prática desses 

consultores, seja para resolver problemas, seja para converter conhecimento. Esse elemento 

constitui-se, também, como um recurso fundamental de alavancagem para o consultor.  

Conforme a opinião de Block (2001),  as pessoas escolhem se integrar em uma decisão 

com base em emoções, sentimentos, intuição, confiança e expectativa. Dessa forma, o 

desenvolvimento da integração e da colaboração entre as pessoas passa por um processo 

subjetivo que compreende o estabelecimento do equilíbrio entre apresentação e participação, a 

revelação transparente das dúvidas, a criação de condições que torne possível a real escolha, a 

concepção de novas formas de conversar e estruturação adequada aos eventos que apoiem as 

pessoas. 
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Sendo assim, a inserção desses consultores em programas sistematizados pela 

Petrobras, direcionados ao desenvolvimento de habilidades como facilitadores da formação, e 

sendo orientados pelo paradigma reflexivo conforme mencionamos, poderá proporcionar o 

desenvolvimento de uma nova abordagem educativa. Isso poderia trazer como um dos 

benefícios uma forma diferenciada de lidar com as situações dilemáticas. Conduziria, 

também, à transposição da circularidade conforme apresentada na Figura 15 para um 

movimento espiralado “agir, aprender, formar, intervir, agir…”, trazendo expressivos ganhos 

para a prática desenvolvida pelos consultores junto aos seus colaboradores.  

Consideramos que os níveis de comprometimento representados pela integração e a 

colaboração tornam-se elementos cada vez mais essenciais na resolução conjunta de 

problemas e na conversão do conhecimento, devido à predominância da lógica competência51. 

Tal fato exige dos profissionais, em suas práticas, a disposição para o distanciamento dos 

padrões adequados apenas para as situações rotineiras, no sentido de ampliar a sua atuação 

diante das situações caractetizadas como eventos que emergem em função das mudanças.  

Nesse sentido, devido ao surgimento de novos espaços formativos, torna-se necessário 

o desenvolvimento de habilidades baseadas na integração, na colaboração e na participação, 

cujas demandas vão emergindo da dinâmica de circularidade representada na Figura 15.  

A contribuição desses consultores como facilitadores da formação é evidenciada na 

fala do consultor Rengaw sobre uma de suas experiências: “[…] a pessoa tem uma atividade 

pra fazer e não se sente segura de fazer sozinha e solicita ajuda [...] então, discutimos juntos 

sobre o que deve ser feito e quais as dificuldades [...] planejamos a atividade envolvendo 

outras pessoas. Montamos um cronograma, integramos as pessoas no passo a passo e, com 

isso, as pessoas pegam parte da minha experiência”.  

A consultoria como função nuclear, ao favorecer as condições que facilitam a 

integração dos colaboradores nessa realidade, propiciam aos sujeitos envolvidos nos 

processos de consultoria, um ambiente favorável à resolução de problemas e à conversão do 

conhecimento, na medida em que é formada toda uma estrutura de interações sociais, que 

facilita a socialização, a internalização, a externalização e a combinação do conhecimento 

para atender às demandas naturais do cotidiano do trabalho. Assim sendo, “[…] no papel de 

juntar saberes como uma prática natural […]”, conforme um dos discursos da consultora 

Renata, os espaços de atuação desses consultores se ampliam em um movimento cíclico, nos 

                                                 
51 Conforme mencionamos no sétimo capítulo, tópico 7.1. 
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quais se apropriam de um conjunto de saberes, repetindo as experiências na direção dos 

setores problemáticos.  

Conforme Beger e Luckmann (1999, p. 42),52 “enquanto as rotinas na vida cotidiana 

continuarem sem interrupções são aprendidas como não-problemáticas”. Nessa direção, eles 

têm como perspectiva o poder de orientar as suas ações e os seus procedimentos para atuar 

nos eventos, sugerido por Zarifian (2001) como tendo vias possíveis para a realização dos 

seus fins em um movimento no qual “o pensamento prático está, por um lado, 

incessantemente à procura de soluções e que, por outro, dispõe permanentemente de saberes 

processuais já experimentados noutras circunstâncias e condições” (MALGLAIVE, 1995, p. 

71).  

Em suma, a postura profissional apresentada pelos consultores quanto à 

disponibilidade para formação, autoformação e formação-do-outro, associadas à resolução de 

problemas, apresenta-se como elemento fundamental para a evolução de suas experiências 

enquanto técnicos/consultores e para o fortalecimento do status da função como nuclear na 

conversão do conhecimento e nos efeitos formativos que decorrem.  

Nesse sentido, o agir para aprender, tendo como objeto a resolução de problemas e o 

aprender para intervir, tendo como sujeito o consultor, assumem uma relação de 

interdependência na qual estão presentes um conjunto de elementos objetivos e subjetivos que 

precisam ser articulados no sentido de promover um processo de formação contínua desses 

consultores e de seus colaboradores. 

8.3.1 Os sentidos objetivos e subjetivos na conversão do conhecimento  

Entendemos que a atuação mediadora dos consultores no cotidiano do trabalho, seja 

na resolução conjunta de problemas, seja na conversão do conhecimento, conduz 

naturalmente ao desenvolvimento de significações que são inseparáveis da mediação 

subjetividade-objetividade, apoiadas nas relações sociais de trabalho por eles conduzidas. 

 No bojo da prática da consultoria, estão situadas a subjetividade e a objetividade, 

que decorrem da história formativa dos interlocutores. Esses dois elementos decorrentes dessa 

história motivam o exercício das práticas formativas,53 sendo inseridos em um ambiente que 

                                                 
52 Ver citação que é evidenciada também na página 86. 
53 Conforme discussões no quarto capítulo. 
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privilegia a aprendizagem como via para busca dos resultados organizacionais, mediante o 

desenvolvimento das pessoas.  

Compreendemos, assim, que a conversão do conhecimento, como um processo 

essencialmente movido pela prática de um pensar contextualizado, exige desses consultores 

uma integração não só do intelecto, mas também dos seres humanos envolvidos na busca do 

conhecimento, em um entrelaçamento de ações e intenções, junto com os seus colaboradores, 

resultante de uma ordem não planejada (ELIAS, 1998), mas tacitamente compartilhada como 

orientadora de suas ações coletivas. Contudo, o que os sentidos dos discursos nos revelam é 

que, devido à forte predominância da racionalidade técnica nas práticas desses consultores, a 

ordem planejada é o que prevalece nas ações cotidianas desses profissionais, mesmo diante de 

situações caracterizadas como eventos. 

Essa conversão, estando situada em uma organização que assume uma posição 

destacada em relação ao capital intelectual devido à forte influência em seus resultados, e 

sendo uma prática caracterizada por um pensar contextualizado, nos faz retornar às 

considerações quanto à emergência de uma formação diferenciada para esses consultores no 

sentido de denvolver habilidades que possam contribuir para a conversão do conhecimento. 

A subjetividade e a objetividade, como aspectos implicados na prática cotidiana dos 

consultores, desenvolvem-se situadas em uma sólida cultura favorável às suas práticas. 

Contudo, a falta de uma percepção por parte desses consultores, quanto aos elementos que 

emergem da articulação entre esses aspectos, limita a atuação desses profissionais como 

facilitadores da formação. Assim, por exemplo, na mediação juntamente com os seus 

colaboradores quanto à resignificação de valores, crenças compartilhadas, sentimentos e 

emoções, constroem um conjunto de inter-relações através das experiências cotidianas na 

conversão do conhecimento em torno da resolução conjunta de problemas54.  

Nesse processo, as experiências que esses consultores desenvolvem como 

facilitadores da formação através desses vários formatos possibilitam a interiorização 

mediante a distribuição social do conhecimento, integrando-se, portanto, nas experiências de 

socialização secundária mediante a aquisição do conhecimento relacionado a eventos 

específicos do trabalho.  

                                                 
54 Conforme evidenciamos nas discussões do sexto capítulo, tópico 6.2, que aborda as relações entre cultura organizacional e 
a aprendizagem. 
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A socialização secundária55 exige a aquisição de vocabulários e habilidades 

específicas, possibilitando as compreensões tácitas. “O tom da realidade do conhecimento 

interiorizado [...] tem de ser reforçado por técnicas pedagógicas específicas [...] ao indivíduo” 

(BERGER; LUCKMANN, 1999, p. 191). A posição dos autores reforça mais uma vez as 

nossas discussões sobre o alargamento da formação desses consultores contemplando as 

dimensões do papel que exercem como facilitadores da formação. Essas dimensões desvelam-

se em suas práticas na conversão do conhecimento e se apresentam em vários formatos, 

conforme Figura 16. 

 
Figura 16 – As práticas dos consultores na conversão do conhecimento 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Associando o modelo de conversão do conhecimento aos discursos dos consultores 

acerca da relação entre suas práticas e a conversão do conhecimento, entendemos que os 

problemas são resolvidos porque as pessoas convertem os conhecimentos tácitos em 

explícitos, apropriando-se deles para intervir na realidade. Falando sobre uma de suas 

práticas, como formador, o consultor Rengaw nos declara: “[...] a sensação nos atendimentos 

                                                 
55 De acordo com Berger e Luckmann (1999), a socialização secundária é representada pela aquisição do conhecimento de 
funções específicas, direta ou indiretamente, com raízes na divisão do trabalho. Está associada a realidades mais ou menos 
coerentes, caracterizadas por componentes normativos, afetivos e cognoscitivos.  
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durante as atividades práticas que as pessoas desenvolvem é que, a cada nova situação, 

resolvemos problemas e aprendemos novas coisas ao mesmo tempo”. A interpretação dos 

sentidos dessa fala nos remete ao conceito de interiorização de Berger e Luckmann (1999). 

Situados em uma realidade subjetiva e objetiva, os consultores desenvolvem-se 

pessoal e profissionalmente a partir da interpretação das necessidades de intervenção 

compreendidas na realidade em que estão inseridos. Nessa interiorização, não só é possível 

compreender os processos subjetivos momentâneos do outro, como também compreender o 

mundo em que vivem, transformando-o como sendo partes envolvidas na interiorização 

(BERGER; LUCKMANN, 1999). 

O autor faz um alerta de que o processo de conhecimento não é meramente aditivo. 

Toda a estrutura de conhecimento, assim como a experiência e a maneira de pensar, sofrem 

alterações. Nesse sentido, Elias (1998, p. 177), enaltecendo o papel do pensar como uma 

parcela do fundo social do conhecimento, afirma: “como qualquer outro conhecimento, 

pensar, a manipulação silenciosa dos símbolos sociais, tem que ser aprendido, e quando se 

aprende isso, sabe-se isso”.  

No jogo de interdependência, envolvendo vários espaços formativos, situa-se o 

formato de trabalho do tipo on job, que é desenvolvido pela consultoria e ocorre mediante um 

movimento espontâneo no sentido de facilitar a vida das pessoas através do ensino nas 

práticas de trabalho. Falando sobre sua experiência em práticas on job, o consultor Rengaw 

nos declara: “[...] foi muito fácil para mim, trocar o lápis pelos softwares. Isso me levou a ser 

muito procurado para ensinar as pessoas [...], desenvolvi um histórico como formador na 

Companhia pela habilidade e disponibilidade para ajudar às pessoas no trabalho [...] tenho boa 

vontade para facilitar a vida das pessoas no dia-a-dia”. 

Essa experiência de aprendizagem decorre da ressignificação de saberes facilitados 

pela aquisição constante de novas significações sobre as práticas do cotidiano, tendo como 

resultado um processo contínuo de conversão do conhecimento. Nesse sentido, o formato on 

job contribui para reconstrução da realidade aparentemente iniciada pelo consultor, ao 

externalizar e transferir suas experiências e subjetividades às pessoas menos experientes, que 

as absorve e aceita, adapta ou rejeita, conforme sua necessidade de informação e 

conhecimento constituído, e as transforma em experiências coletivas (BERGER; 

LUCKMANN, 1999). 
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Em suas práticas cotidianas, os consultores têm em conta as variações individuais 

manifestadas durante a aprendizagem na ação, considerando que a internalização do 

conhecimento é individual. Na prática on job, esses profissionais têm como objeto principal 

seus colaboradores, cujo tratamento compreende a tecnologia da interação56, o que exige deles 

uma redobrada atenção se compararmos às tecnologias industriais (TARDIF, 2005).  

Suas práticas como facilitadores da formação se baseiam fundamentalmente nos 

saberes do cotidiano e são facilitadas pela tecnologia da interação e pela autoridade construída 

na sua história formativa dentro da empresa, sendo representada pelo respeito e pela 

capacidade de persuasão decorrente da crença que a função inspira nas interações sociais do 

cotidiano. No seu papel como formadores, os consultores têm como missão influenciar os 

seus parceiros e colaboradores a revisarem as suas práticas, e, consequentemente, os seus 

saberes, o que exige deles uma formação sistematizada que contemple a tecnologia da 

interação.  

Dessa forma, na dimensão subjetiva da atividade dos consultores, enquanto 

faclitadores da formação, estão presentes: a sua personalidade, o seu espírito e a sua 

afetividade como elementos do seu trabalho. Essas dimensões se associam a um conjunto de 

interações personalizadas com parceiros e colaboradores, com o intuito de integrá-los nos seus 

próprios processos formativos no cotidiano do trabalho, observando as diferenças e 

necessidades individuais.  

O consultor Ipê realça em um dos seus discursos que além da razão e da intuição para 

fazer uma operação é preciso também estar emotivamente e sensitivamente envolvido. Nas 

ações individuais de cada integrante e nas práticas de consultoria, há, por trás, segundo Elias 

(1998), uma estrutura pentadimensional não planejada de um ser humano, originada em 

decorrência da matriz de uma ordem social já existente, correspondendo a uma rede anterior 

formada por seres humanos multidimensionais e interdependentes. Essa circularidade nos faz 

supor que a construção da realidade social, da mais próxima para a mais distante, desses 

consultores como seres humanos constitui-se como um permanente processo de 

interdependência dentro de uma estrutura e integrada em uma matriz social. 

Refletindo sobre as práticas dos consultores na conversão do conhecimento e 

pensando acerca dos componentes formativos implicados, podemos concluir que há um 

                                                 
56 Tecnologia da interação é um conceito criado por Tardif (2005). Entendemos que a intenção do autor é fazer uma 
comparação com a tecnologia industrial, realçando o papel da primeira. 
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expressivo nível de contribuição desses consultores na viabilização dos processos de criação 

do conhecimento, permeados pela subjetividade e objetividade, na medida em que uma 

premissa que norteia as suas ações é a socialização de seus saberes da experiência e, portanto, 

dos conhecimentos tácitos acumulados com outros membros da empresa, dando partida de 

forma sequencial e ininterrupta à criação do conhecimento em forma de espiral (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997). 

Os programas de formação para esses consultores deve contemplar habilidades no 

sentido de articular a subjetividade e a objetividade integradas aos modos de conversão e 

associados à resolução conjunta de problemas. Devem, assim, considerar um conjunto de 

experiências sociais, comunicacionais e relacionais que oscilam entre 

“envolvimento/engajamento e alienação/distanciação”, as quais consideramos como 

elementos implicados nas várias dimensões formativas envolvidas nas práticas dos 

consultores, sendo elas, enquanto processos facilitadores da formação, consideradas por nós 

como espaços formativos. 
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CCOONNSSII DDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFII NNAAII SS  

A partir do valor atribuído ao conhecimento como elemento central para os resultados 

organizacionais na Sociedade do Conhecimento, nesta investigação, as discussões foram 

originadas em torno da problemática que integra as práticas de trabalho como motivadoras de 

uma demanda crescente de criação e apropriação do conhecimento, sinalizando por um novo 

desenho dos processos formativos.  

Nesse sentido, ao situarmos nossas análises no contexto organizacional, escolhemos 

dialogar com os consultores internos da Petrobras UN-RNCE, devido à sua atuação em várias 

modalidades de papéis como facilitadores da formação. A função de consultoria interna foi 

instituída pela Petrobras integrada na carreira em Y, com o objetivo de reter conhecimento por 

força das ameaças à perda de talentos com a quebra do monopólio de petróleo no Brasil.  

Partimos, então, do pressuposto de que as práticas cotidianas desses profissionais são 

caracterizadas como espaços epistêmicos e formativos mediante a conversão do conhecimento 

tácito em explícito. Considerar as subjetividades relacionadas à natureza da formação nos 

sentidos mencionados e integrados na problemática da pesquisa constituiu-se como questão 

motivadora da escolha metodológica. 

Sendo assim, ao nos guiarmos pela “entrevista compreensiva” (KAUFMANN, 1996; 

SILVA, 2002, 2006), partimos da interpretação dos sentidos dos discursos dos consultores por 

meio da “escuta sensível” das falas e atuamos como “artesão intelectual” (MILLS, 1986), 

construímos o nosso objeto de estudo exercitando uma atenção desdobrada, no sentido de 

captar as mútuas implicações, a diversidade de relações e inter-relações que iam aparecendo 

nas falas. Nesse processo, fomos nos aproximando dos temas principais do trabalho. Entre 

eles destacaram-se dois, nos quais, devido ao status que foram adquirindo no percurso da 

análise, observamos a necessidade de uma maior compreensão dos sentidos a eles atribuídos 

pelos consultores: os modos de conversão do conhecimento e as dimensões formativas na 

prática da consultoria.  

Em nossas análises em torno do entrelaçamento desses temas com as categorias que 

foram emergindo durante a construção do objeto de estudo – o duplo compromisso com a 

formação, a “relação com o saber”, a “relação de saber” e a aprendizagem nas práticas da 

consultoria –, fomos evidenciando um conjunto de situações que caracterizam a necessidade 
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de formação desses profissionais. Mediante a interpretação dos discursos, tornou-se 

inquestionável a emergência de novos formatos educacionais como condição para conversão 

do conhecimento em torno das práticas cotidianas. Tais formatos podem proporcionar 

direcionamentos motivadores no sentido de fazer emergir experiências de aprendizagem, nas 

quais, estariam integrados os vários elementos estruturantes, no sentido de atender às 

demandas decorrentes dos papéis que os consultores exercem como facilitadores da formação.  

Lembramos que para nossas análises em torno da “relação com o saber” buscamos 

respaldos no aporte desenvolvido por Bernard Charlot (2000), que apresenta uma concepção 

dessa relação situada no mundo que é dado ao homem por meio de sua percepção, desejos e 

sentimentos, implicando a atividade do sujeito em uma relação com o tempo. Nesse sentido, 

desenvolvemos a compreensão de que o saber desses consultores apresenta-se como um 

conjunto de relações desenvolvidas diante dos eventos situados no contexto de suas práticas e 

daqueles representados por situações do acaso, que ocorrem de maneira parcialmente 

imprevista, inesperada, perturbando o andamento normal do trabalho. Esse saber, portanto, 

está situado numa lógica caracterizada pela polivalência, exigindo assim a busca, por parte 

dos profissionais, pela multicompetência, multiqualificação e por mais autonomia. 

Colocamos a formação nessa perspectiva devido, entre outros fatores, aos benefícios 

que traria para os consultores, para os seus colaboradores e consequentemente para a 

Petrobras e, ainda, em função da contribuição para o fortalecimento da consultoria como 

função nuclear  na conversão do conhecimento.  

O trabalho de formação desenvolvido por esses profissionais deve ser conduzido no 

sentido de mediar as relações de aprendizagem dos seus colaboradores diante de situações 

práticas na resolução conjunta de problemas, possibilitando uma internalização de saberes nos 

processos de conversão do conhecimento.  

A formação que perspectivamos nesse trabalho integra um conjunto de esforços 

empreendidos pelos consultores diante de suas práticas, seja na resolução de problemas, seja 

na conversão do conhecimento, impactando numa contínua melhoria da performance 

profissional, tanto deles como de seus colaboradores. 

Todavia, ao avançarmos em nossas análises no intuito de compreender os sentidos 

atribuídos pelos consultores às suas práticas interventivas e formativas na resolução de 

problemas, bem como na conversão do conhecimento tácito em explícito, questão central 

desta pesquisa, chegamos ao encontro de uma incompletude inerente ao processo de formação 
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desses profissionais, o que tem como consequência direta, o obstáculo do trabalho que 

desenvolvem como formadores. 

Essa incompletude tornou-se evidente, por exemplo, quando, ao fazermos uma análise 

acerca do duplo compromisso com a autoformação e a formação do outro, do consultar e ser 

consultado, adivindos dos sentidos atribuídos nos discursos, observamos que eles se anunciam 

como tendo uma centralidade na vertente técnica. Por conta disso, no intuito de atender às 

outras demandas emergentes de suas práticas e considerando ainda o estabelecimento de 

relações cotidianas com os vários componentes do conhecimento, fica evidente a presença dos 

elementos de dimensão pedagógica, relacional e comunicacional que ficam à margem dos 

programas de formação da Petrobras para esses profissionais. 

O duplo se desvela como um dilema formativo que deixa de fora as várias 

possibilidades de formação, tanto para os consultores como para seus colaboradores. Mesmo 

demostrando nos sentidos dos discursos o compromisso com a autoformação e a formação do 

outro e que são detentores de uma vasta experiência acumulada, esses consultores não detêm 

habilidades para as práticas socializadoras dessas experiências. Dessa forma, ficam restritas as 

possibilidades de um avanço da formação em uma dimensão além da técnica. 

A pesquisa nos mostrou a concepção desses consultores quanto à experiência 

acumulada como um forte componente do conhecimento, sendo ele, portanto, relacionado às 

ações cotidianas. Mesmo assim, é evidente a falta de uma percepção acerca do potencial 

subjetivo, inerente às suas práticas como experiências epistêmicas, distanciando-os das 

oportunidades formativas que elas podem favorecer, tanto para eles como para os seus 

colaboradores. Sendo assim, revela-se como importante que os programas de formação para 

esses consultores contemplem as tensões imbricadas nos esforços para socialização de tais 

experiências, devido à inabilidade para lidar com as questões subjetivas de suas práticas como 

facilitadores da formação. 

Mesmo assumindo, em suas políticas e diretrizes, o conhecimento como elemento de 

valor destacado para os seus resultados, o que se constata por parte da Petrobras é um claro 

direcionamento para as ações instrumentais voltadas para a formação e para aprendizagem, 

devido à clara constatação dos benefícios para os seus resultados organizacionais. 

A experiência acumulada apresenta-se como decorrente de uma intensa “relação com 

o saber” situada no tempo em que esses consultores se desenvolvem. Motivados pelo desejo 

de se projetarem como profissionais na Petrobras em espaços diferenciados, essa experiência 
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apresenta-se como um dos elementos dessa “relação com o saber” e da “relação de saber” em 

uma dinâmica na qual são articuladas a exteriroridade desse desejo com as demandas 

exteriorizadas pela Petrobras. Esse tipo de saber apresenta-se como resultado de um processo 

acumulativo de conteúdos e conhecimentos teóricos. Mesmo desamparados pelos programas 

formais da Petrobras, esse saber tem sido evidenciado nesta pesquisa como elemento 

distintivo da função dos consultores, sendo, inclusive, considerado como requisito para o 

enquadramento na função.  

A compreensão do saber como relação, em um contexto no qual a formação é 

predominantemente orientada pelo paradigma da racionalidade técnica ensejou a necessidade 

de ampliarmos as nossas discussões sobre os espaços formativos situados nas práticas 

cotidianas desses profissionais. Na medida em que fomos avançando na interpretação dos 

sentidos atribuídos pelos consultores às suas práticas, essas lacunas foram se tornando cada 

vez mais evidentes.  

Assim, por exemplo, compreendemos que essas brechas formativas decorrem entre 

outros fatores, de uma lógica diferenciada entre o que uma formação predominante técnica 

oferta para esses consultores e o saber enquanto relação, que emergem nas demandas de suas 

práticas cotidianas. Essa desarticulação conduz às tensões que naturalmente impulsionam 

esses consultores à “relação de saber” devido à necessidade de aprender a desenvolver saberes 

e habilidades que obviamente não estão situados nos espaços dos conteúdos técnicos. 

Mesmo com essa desarticulação, observamos no decorrer das discussões um conjunto 

de expectativas apresentado pela Petrobras em relação aos consultores internos. Tratam-se de 

expectativas quanto à atuação polivalente nos espaços interventivos e formativos, não se 

limitando apenas a uma facilidade demonstrada na execução de uma variedade de funções no 

sentido de ampliar as possibilidades de realizações do vínculo laboral. Mais do que isso, 

associa-se a uma expectativa de resposta desses profissionais diante de situações inter-

relacionais complexas, como uma condição imprescindível ao atendimento das demandas 

multivariadas no cotidiano do trabalho. 

Agir profissionalmente em uma realidade com essas expectativas, em uma perspectiva 

interventiva e formativa, exige uma atuação desses consultores na articulação de um conjunto 

de relações de saberes, cuja dinâmica torna-se incompatível com aquilo que recebem 

mediante uma formação de natureza predominantemente técnica. O enfrentamento das 

práticas cotidianas em direção ao atendimento de tais expectativas exige um conjunto de 
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elementos e habilidades como, por exemplo, dedicação, iniciativa, criatividade e 

entrosamento não contemplados pela formação de natureza técnica predominante no 

desenvolvimento profissional desses profissionais. 

A “relação de saber” que demanda em tais circunstâncias é conduzida de forma não 

sistematizada e por iniciativa dos consultores, que desenvolvem um conjunto de competências 

para dar suporte aos espaços da prática fora dos trilhos da técnica, na intenção de responder às 

expectativas já mencionadas. Assim, os componentes que integram esses espaços situados nas 

suas práticas cotidianas apresentam-se como experiências com fortes características 

educacionais, ensejando, portanto, o desenvolvimento da “relação de saber” que comporte 

estratégias educacionais sistematizadas por eles na condução de processos de conversão do 

conhecimento em torno da resolução conjunta de problemas.  

No decorrer das discussões sobre o desenvolvimento de competências, constatamos, 

mediante a interpretação dos sentidos atribuídos às suas práticas, que esses consultores 

ressentem-se de uma formação que os habilitem para uma articulação refletida e sistemática 

entre a dimensão da razão instrumental  e a dimensão da razão comunicacional. Essa 

formação possibilitaria adaptações, suposições, julgamentos, decisões e modificações de 

acordo com os condicionamentos das situações complexas. 

 Com isso, evidenciamos que uma das competências que eles procuram desenvolver é 

no sentido de ajudar as pessoas a refletirem sobre contextos desestabilizados, e assim 

compreendê-los como um terreno fértil para aprendizagem mediante as possibilidades da 

articulação dos saberes teóricos e práticos, possibilitando a conversão do conhecimento e 

ampliando os saberes da experiência.  

Ao nos referirmos à articulação entre essas duas dimensões e aos processos 

dilemáticos (ELIAS, 1998) presentes na conversão de conhecimento, nos reportamos às 

inúmeras oportunidades com as quais esses consultores se defrontam no cotidiano diante do 

confronto com os eventos, envolvendo essas duas dimensões e constituindo-se como 

processos que favorecem o enriquecimento da competência. Nesse sentido, constatamos que 

esses profissionais, por iniciativa própria, desenvolvem competências integrando o savoir-

faire, ao manifestarem em suas práticas cotidianas o saber agir, o saber transformar e o saber 

de perícia, constituindo-as como competências mais reais do que as capacidades oficialmente 

reconhecidas e mais eficazes do que os saberes formais. Mesmo assim, é evidente a 
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invisibilidade organizacional diante do savoir-faire e, em decorrência, as perdas para a 

formação dos consultores e de seus colaboradores devido a essa miopia.  

Outro aspecto identificado neste estudo relaciona-se ao fato de que esses consultores, 

no papel que desenvolvem como facilitadores da aprendizagem, atuam com profissionais 

adultos, os quais têm a expectativa de poder contextualizar seu aprendizado no contexto do 

trabalho. Apoiando-nos na perspectiva freiriana, compreendemos que esse tipo de relação 

exige desses profissionais uma competência no sentido de desenvolver experiências junto aos 

adultos capazes de deflagrar, neles, uma curiosidade crescente com o intuito de torná-los mais 

e mais criadores. 

Essas análises nos levam a concluir o quanto é desafiante para esses consultores 

integrarem em suas práticas todas as demandas que emergem da “relação com o saber” em 

direção à “relação de saber”. Isso, no sentido de atender à amplitude de expectativas da 

Petrobras na alternância dos vários papéis que desempenham junto aos seus colaboradores na 

conversão do conhecimento em torno da resolução conjunta de problemas. 

Diante dessas constatações tornam-se evidentes as possibilidades e limitações para 

esses consultores atuarem como facilitadores da aprendizagem. Isso porque, por um lado, o 

contexto em que atuam reúne as condições ambientais e culturais que favorecem a 

aprendizagem sendo beneficiado por medidas instrumentais e institucionais. Por outro, os 

programas de formação, sendo centrados no paradigma da racionalidade técnica, limita as 

suas práticas no papel de facilitadores de uma multiplicidade prática com efeitos educativos 

informais, na medida em que integram o comportamento das pessoas, proporcionando o 

fomento de experiências individuais e coletivas em uma dinâmica informal propícia à 

aprendizagem. 

Essa questão apontada dificulta, portanto, a aquisição de know-why, conforme a 

concepção de Kim (1996), no sentido de possibilitar o desenvolvimento de habilidades para a 

articulação dos conhecimentos conceituais e compreensão de uma experiência; o que 

corresponde ao raciocínio subjacente ao porquê de as coisas serem feitas. Essa incompletude 

na formação desses consultores limita suas práticas como facilitadoras da aprendizagem na 

medida em que, ao estarem envolvidos no processo de conversão do conhecimento, ressente-

se de habilidades para conceitualização, articulação de trocas e mobilização de conhecimento 

em torno das situações práticas de trabalho. 
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Ao buscarmos como referência o modelo de Senge (1990) quanto à aprendizagem 

organizacional, confirmamos, mais uma vez, fendas significativas quando analisamos o 

contexto em estudo à luz das orientações das cinco disciplinas que o compõe. Reportando-nos 

à reprodução de práticas educacionais, sociais, pedagógicas e interacionais inerentes a essas 

disciplinas e presentes no papel do consultor como facilitador na formação, observamos como 

fundamental o desempenho de um papel do consultor que estimule as ações inovadoras e 

coordenadas, de modo que os colaboradores criem uma consciência de que fazem parte de 

uma equipe e agem completando as ações dos outros integrantes de forma interdependente. 

Nas proposições analisadas de aprendizagem individual e organizacional na conversão 

do conhecimento, fica evidente a inicitavia e o esforço dos consultores como facilidaores da 

aprendizagem. Mesmo assim, os sentidos dos discursos explicitam a limitação da atuação 

como mediadores de situações que exigem habibilidades comunicacionais, didáticas e 

pedagógicas.  

Uma das consequências dessa limitação é uma miopia desses profissionais quanto os 

elementos presentes na dimensão invisível da prática, impedindo que eles possam estabelecer 

parâmetros de valores e comportamentos a serem seguidos, baseados em pressupostos 

desenvolvidos ao longo do tempo. Essa miopia, por sua vez, contribui para ampliar as 

fragilidades como facilitadores da formação, restringindo, assim, as possibilidades de 

experiências na conversão do conhecimento 

Outro aspecto importante desta investigação é a constatação do posicionamento 

abrangente das práticas desses consultores entre as demandas locais em interdependência com 

as demandas da Sociedade do Conhecimento. E, por essa razão, compreendem vários aspectos 

interacionais, sociais, didáticos e pedagógicos, cuja ação por parte da Petrobras, no sentido de 

adotar um programa de formação sistematizada contemplando esses aspectos, conduziria a um 

reforçar da consultoria como uma função nuclear. na conversão do conhecimento. 

Essa diversidade de aspectos que integram as práticas desses consultores conduz a 

necessidade de formação deles para várias dimensões, das quais foram evidenciadas em 

nossas análises a técnica, a estratégica, a tática e a relacional. Fora a dimensão técnica, a qual 

é privilegiada pelos programas da Petrobras, as outras dimensões vão sendo aprendidas 

mediante uma “relação de saber”, que se desenvolve por força das emergências da prática. Tal 
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fato constitui-se como mais um elemento limitador das práticas desses consultores como 

facilitadores da formação. 

Como esta pesquisa evidenciou, as práticas desses profissionais são caracterizadas 

como espaço epistêmico e como instância para ensinar e para aprender. Esse fato constitui-se 

como um dos pontos centrais na caracterização dessa função como nuclear na conversão do 

conhecimento. 

Outro aspecto que contribui para esse tipo de caracterização da consultoria trata-se do 

duplo direcionamento da prática desses consultores: resolver problemas e converter 

conhecimento, que integra os sentidos objetivos e subjetivos dessa função. Mediante as 

análises, foi constatado que os sentidos objetivos estão associados à visão instrumentalista da 

prática nos aspectos relacionados às ações concretas na resolução de problemas.  

Por sua vez, os sentidos subjetivos estão relacionados a um conjunto de elementos 

associados às suas identidades profissionais: motivações, capacidades, representações, 

crenças, valores, expectativas e projetos que vão se ressignificando mediante novos 

significados e sentidos atribuídos às experiências individuais e sociais junto às pessoas nas 

práticas cotidianas. É em torno desses sentidos que estão situadas as maiores fragilidades 

desses consultores como facilitadores da formação. 

Ao analisarmos a dinâmica que envolve as inúmeras possibilidades de formação nesse 

duplo direcionamento, evidenciamos alguns pontos importantes que motivaram a nossa 

argumentação sobre repensar a formação situada nesse duplo: o ensinar e o aprender, o 

consultar e o ser consultado; a “relação com o saber”  e a “relação de saber”; as 

potencialidades e limitações evidenciadas no contexto para a aprendizagem. Integrado a esses 

pontos, consideramos ainda que esses profissionais estão situados em um contexto 

caracterizado por eventos tanto associados à situações do acaso, que ocorrem de maneira 

parcialmente imprevista e inesperada, como por novos problemas colocados pelo ambiente 

conforme mencionamos. 

Diante dessas constatações sobre o perfil da prática desses consultores e ainda acerca 

do contexto no qual estamos situados neste trabalho e atentos as críticas apresentadas sobre a 

formação pelo paradigma da reflexividade perspectivamos um modelo de formação reflexiva 

para esses consultores, devido, principalmente, aos seguintes aspectos: 

1. a natureza das demandas caracterizadas como eventos; 



216 

 

2. ser uma função com um duplo direcionamento: resolver problemas e converter 
conhecimento; 

3. envolver um conjunto de “relações com o saber” e de “relação de saber”;  

4. está situada em contexto dinâmico no qual muitas vezes os padrões de conhecimento 
existentes não dão conta do que demandam os problemas; 

5. está implicada nas dimensões ontológica, axiológica e epistemológica57; 

6. envolver várias dimensões formativas; e  

7. ser uma prática que se desenvolve com e sobre pessoas. 

 

Essa nossa argumentação apoia-se ainda na noção e no delineamento que obtivemos 

através da interpretação dos sentidos atribuídos pelos consultores aos modos de conversão do 

conhecimento: socialização, externalização, combinação e internalização em seus discursos 

durante as entrevistas. 

Chama-nos atenção a forma como esses profissionais responderam às práticas 

reflexivas que desenvolvemos junto com eles, no intuito de aprofundar a nossa compreensão 

acerca dos sentidos atribuídos aos modos de conversão do conhecimento e às dimensões 

formativas implicadas em suas práticas. Essa experiência, conduzida mediante a autoscopia, 

nos deu indícios de que se esses profissionais fossem submetidos a uma formação pelo 

paradigma da reflexividade, teriam grandes benefícios para a sua formação e para a de seus 

colaboradores, potencializando os efeitos espiralados do movimento “agir, aprender, formar, 

intervir, agir…” 

A possibilidade do deslocamento de uma formação centrada no paradigma da 

racionalidade técnica para um outro mais ampliado que integrasse também as dimensões 

estratégica, tática e relacional através da reflexividade em torno da conversão do 

conhecimento tácito em explícito, traria benefícios para a formação desses consultores, para a 

de seus colaboradores e para os resultados da Companhia. 

Associados a essa possibilidade, esses consultores, sendo inseridos em programas 

sistematizados pela Petrobras, no sentido de desenvolver habilidades como facilitadores da 

formação, terão promovidas as vias para ampliação de suas participações, possibilitando 

assim a ampliação de um status diferenciado da consultoria como função nuclear na 

conversão do conhecimento. 

A consultoria como função nuclear, ao favorecer as condições que facilitam a 

integração dos colaboradores nessa realidade, propiciam aos sujeitos envolvidos nos 

                                                 
57 Ver Figura 7, p. 49. 
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processos de consultoria um ambiente favorável à resolução de problemas e à conversão do 

conhecimento, na medida em que seja possível o desenvolvimento de estrutura de interações 

sociais, no sentido de facilitar a socialização, a internalização, a externalização e a 

combinação do conhecimento para atender as demandas naturais do cotidiano do trabalho. 

Por fim, esta pesquisa, nos levando ao encontro de expressivas ausências em torno 

das práticas voltadas para a formação no contexto do trabalho, aponta para as possibilidades 

de outras investigações acerca do binômio processo = pessoas instalado na GC. Essas 

ausências são evidenciadas, seja no âmbito das políticas e diretrizes, seja mediante os sentidos 

atribuídos nos discursos desses consultores às suas práticas cotidianas do trabalho. 

O despertar da Petrobras sobre o potencial de contribuição que a consultoria interna 

pode proporcionar como função nuclear na conversão do conhecimento, poderá contribuir 

para uma resignificação de seu posicionamento diante dos seus programas de formação, 

extensivo também para outros profissionais que atuam nesse tipo de prática. Isso contribuiria 

para um alargamento das possibilidades de conversão e reconversão do conhecimento e, 

acima de tudo, uma resignificação do sentido do trabalho não só como um lugar de resolução 

de problemas, mas também como um objeto de formação.  

Situar esta pesquisa em um programa doutoral na área de Educação, além de 

evidenciar a necessidade de repensar a formação desses consultores, nos traz muita clareza 

quanto ao alargamento das posibilidades para os profissionais da educação. Essas 

oportunidades contribuiriam para o desenvolvimento dos saberes, das competências e das 

habilidades essenciais à aprendizagem nos processos de conversão do conhecimento. A 

atuação integrada entre consultores e profissionais docentes poderá redundar em uma 

cobertura mais adequada às demandas de práticas formativas em torno desse processo de 

conversão.  

Por serem diversificados os fatores que interferem e se inter-relacionam nas 

diferentes situações educacionais, de formação e de aprendizagem nas práticas desses 

consultores, elas assumem a condição de fenômenos multifacetados. Isso reforça mais ainda o 

caráter inconcluso desta investigação, abrindo fendas epistemológicas de carácter idelimitado 

para sua continuidade, particularmente, devido ao amplo campo epistêmico a que a temática 

desta pesquisa encaminha e, em função disso, pelos interesses que podem despertar às várias 

áreas do conhecimento.  

Assim, a título de exemplo, o contexto empresarial, tomado como referência neste 

estudo devido ao valor atribuído ao capital intelectual, apresenta indicativos quanto à 
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necessidade de intervenções educacionais mais plenas por parte dos profissionais com papéis 

destinados à formação, no sentido de viabilizar a reinvenção e a reconstrução personalizada e 

contextualizada do conhecimento. A educação nesse contexto terá um papel determinante na 

criação dos elementos sensibilizadores das interações sociais (ASSMANN, 2004), essenciais 

a conversão do conhecimento.  

Perspectivando uma formação com esse direcionamento, as discussões apresentadas 

nos capítulos desta pesquisa entremesclam uma multirreferencialidade de campos 

epistêmicos, destacando, entre eles: gestão empresarial, economia, educação, sociologia, 

psicologia e antropologia, o que conduz naturalmente aos limites de análise e de resposta 

condizentes com os questionamentos relacionados a todos esses campos do conhecimento. 

Uma das consequências de nossas experiências como pesquisadora no campo 

empírico escolhido para esse trabalho e encampando essa multirreferencialidade, é a abertura 

de várias pistas para posteriores investigações, dada a sua condição restrita. Tal fato nos 

motiva a sugerir a sua continuidade, no sentido de aprofundar as discussões em torno das 

interconexões entre esses vários ramos do conhecimento para os quais a temática desta 

pesquisa nos encaminha.   

Remetendo essas discussões para o campo acadêmico, encontramos ressonância com 

as novas diretrizes curriculares do curso de pedagogia ao admitir as múltiplas possibilidades 

de organização curricular, de modo a atender, principalmente, às necessidades emergentes das 

mudanças ocorridas na vida social e produtiva. Essas diretrizes consideram a atuação 

pedagógica para além do espaço escolar. Dessa forma, as brechas evidenciadas nesta 

investigação, quanto aos espaços epistêmicos e de formação, demandam uma atuação 

educacional que possa se associar a dimensão instrumental e técnica predominantes nas  

relações que os consultores desenvolvem na conversão do conhecimento. 

Tem-se, assim, de um lado, as lacunas formativas desses consultores no contexto do 

trabalho, e, do outro, os profissionais do ensino munidos de uma formação pedagógica. Um 

encontro desses lados sugere uma gama de possibilidades para inserção dos pedagogos como 

formadadores de formadores no trabalho, podendo contribuir para um melhor direcionamento 

dos processos de conversão do conhecimento no trabalho.  

Em síntese, no decorrer do percurso de construção/(des)construção/(re)construção do 

objeto de estudo, fomos encontrando os elementos que denunciam a fragilidade da formação 

desses consultores no contexto desta pesquisa. Tal fragilidade apresenta-se como decorrente, 

entre outros fatores, da evidencia de limites no direcionamento estratégico de formação 
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adotado pela Petrobras, ao priorizar a vertente técnica devido ao impacto direto para os seus 

resultados. Com isso, há uma restrição na formação e na prática desses consultores quanto aos 

aspectos sociais, psicológicos, didáticos e pedagógicos imbricados na relação entre o 

conhecimento, a educação, a apredizagem, a formação e a resolução de problemas. Esse 

posicionamento, restritivo perante o processo de conversão do conhecimento, associa-se às 

constatações que se seguem:  

1. Assumindo o conhecimento como valor organizacional, a Petrobras tem o 

dimencionamento dos modelos de formação desarticulados das demandas 

características da Sociedade do Conhecimento. 

2. Ao definir os critérios para enquadramento dos profissionais na função de consultoria, 

inclui entre eles a prática docente. Todavia, a concepção de docência assumida nesses 

critérios está associada às práticas de instrutoria e de formação que esses profissionais 

denvolvem cotidianamente. Trata-se, portanto, de uma imprecisão conceitual da 

docência, dado que esta integra uma especialidade com vários saberes destinando-os a 

ajudar ao outro a construir o seu próprio conhecimento.  

3. As relações cotidianas dos consultores com os componentes do conhecimento ocorrem 

de forma intensa e permanente, diante das situações problemáticas tidas como 

estimuladoras da troca de conhecimento, exigindo, portanto, uma atuação educacional 

em suas práticas no papel de formadores. 

4. A intervenção baseada em recursos educacionais e apoiada em compromissos com as 

 interações sociais nos processos de conversão do conhecimento poderá conduzir esses 

 consultores a uma aproximação com o potencial subjetivo inerente às suas práticas. 

5.  A atribuição de novos sentidos aos saberes de conteúdo e aos saberes processuais 

 inerentes às intervenções torna-se elemento potencializador da formação desses 

 consultores e de seus colaboradores. Poderá facilitar ainda o papel como formadores, 

 ao contemplar os aspectos educacionais, sociais e psicológicos,  conduzindo  a um 

redirecionamento das relações mediadoras entre os saberes teóricos e os saberes  da 

prática na conversão do conhecimento. 

6. A evidente predisposição desses profissionais no sentido de preencher as lacunas 

 como facilitadores da formação e da aprendizagem, mediante a busca da autoformação 

nas dimensões estratégica, tática e relacional, diante da atuação alternada em 
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diferentes papéis como formadores. O desenvolvimento de tais habilidades não integra 

os programas tradicionais de formação da Petrobras e, por essa razão, ao buscarem 

supri- las pelas vias da autoformação, deparam-se com as limitações impostas pela 

 priorização dos resultados de suas práticas na resolução de problemas, o que implica, 

 naturalmente, prejuízos para as suas práticas.  

7. Apesar das medidas tomadas pela Petrobras na institucionalização e instrumentação de 

 recursos para geração e retenção do conhecimento, uma das situações dilemáticas 

 desses consultores é não saber como fazer para viabilizar a socialização, a 

 externalização, a combinação e a internalização do conhecimento. 

8. Ao estabelecer um equilíbrio entre a disponibilização de recursos instrumentais e a 

 criação de ambientes que possibilitassem a troca mais frequente e intensa de 

 conhecimento, a Companhia favoreceria a retenção e a conversão do conhecimento 

 beneficiando a formação dos consultores e a de seus colaboradores.  

9. Na tensão entre as demandas locais e as da Sociedade do Conhecimento, esses 

 consultores vivenciam cotidianamente experiências dilemáticas entre, de um lado, o 

 “engajamento” com uma cultura que prioriza a formação técnica e, do outro, a 

distância, representada pelo “afastamento”, por exemplo, dos aspectos relacionais, 

 comunicacionais e sociais. Estabelecer o equilíbrio entre esses polos constituiu-se 

 como experiências dilemáticas que demandam habilidades, cuja formação pela 

 reflexividade poderia possibilitar as condições para mediação no sentido de aliviar 

 esses dilemas.  

 

 Diante das análises apresentadas acerca da formação dos consultores internos no 

contexto do trabalho, encampando várias dimensões centradas em campos diversificados do 

conhecimento, pensamos nos possíveis direcionamentos que a Petrobras poderia dar aos 

indicativos desta pesquisa. Refletimos ainda sobre as influências que as mudanças nos 

programas de formação poderiam trazer para a prática dos consultores como educadores no 

contexto do trabalho e para os seus colaboradores, ao ter as suas práticas como instância para 

a formação e não apenas como um compromisso laboral. 

Esta investigação nos proporcionou uma experiência articuladora dos elos entre o 

nosso processo de autoformação e a construção do conhecimento. Constitui-se, partindo do 
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seu início e durante todo o processo até a conclusão provisória, como inúmeras possibilidades 

de interação nos âmbitos intra e inter-relacionais. Representou, dessa forma, um fenômeno 

social com um intenso processo de “relação com o saber” e de “relação de saber”, mediante 

contínuas experiências de exteriorização, objetivação e interiorização. Com isso, possibilitou 

um elo entre autoformação e construção do conhecimento, que foi se fortalecendo no 

percurso, tendo como uma das contribuições uma maior aproximação conosco, com os outros 

e com o mundo. 
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AAPPÊÊNNDDII CCEE  AA 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 
 

• A história e a prática formativa: 

� a formação inicial; 

� a formação no âmbito da Petrobras; 

� o chegar a ser consultor/formadores; 

� os momentos marcantes no trabalho como consultor/formador; 

� os motivos para ser consultor/formador. 

• Definições: 

� do trabalho como consultor; 

� da atividade como formador implicada na sua função de consultor; 

� da Gestão do Conhecimento da Petrobras; 

� das atividades para as quais tem mais motivação. 

• Relações no trabalho: 

� entre as pessoas na vida cotidiana da companhia; 

� entre os parceiros no processo da gestão do conhecimento; 

� entre os colaboradores no processo de conversão do conhecimento; 

�  entre o papel desempenhado e a hierarquia superior; 

� entre os conteúdos técnicos da atividade que exerce; 

� entre os conteúdos subjetivos da atividade na qual atua. 
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APÊNDICE B 

FICHAS DE ESCUTA/ANÁLISE 

HISTÓRIA FORMATIVA 
Motivação para as práticas formativas 

Consultor Ipê 
Nossas 

interpretações 
Sentidos e associações 

“O curso de engenharia como graduação contribuiu 
para minha entrada na Petrobras”. 

Identidade com a 
área tecnológica 

facilitou a entrada 
na Petrobras. 

“As minhas atividades como instrutor facilitaram a 
minha relação com as pessoas e a projeção na 

companhia”. 

O despertar para a 
motivação como 

facilitador da 
formação. 

Sentido da motivação como 
formador. 
 
 
 
O agir instrumental e 
comunicacional, baseados em 
Habermas (1968). 

“Sinto-me gratificado de poder acompanhar a 
progressão profissional dos ex-alunos”. 

Uma postura 
como educador – 

compromisso 
com a formação 

do outro. 

Ensinar exige compromisso e 
comprometimento (Freire,1996) 

 

DELINEANDO O TRABALHO DO CONSULTOR 
Uma função que integra a prática formativa 

Discursos  Nossas  Interpretações Sentidos e associações 

Consultor Jim Lee: “[...] a rotina de 
trabalho tem uma série de 

solicitações e oportunidades para a 
formação”. 

 

A prática da consultoria como espaço 
para a formação e troca de 

conhecimento. 

Sentido da conversão do 
conhecimento e da formação. 

A epistemologia da prática dos 
consultores (SCHON, 2000). 

Consultor Ipê: “[...] a atividade do 
consultor conduz a várias 

possibilidades de formação devido à 
diversidade de áreas de 

conhecimento e de relacionamento”. 

A diversidade de interações 
favorecendo a geração do 

conhecimento. 

A criação do conhecimento na 
prática mediante as interações 

sociais (NONAKA; 
TAKEUCHI, 1997). 
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AMBIÊNCIA DO TRABALHO 
As questões relacionais na prática da consultoria 

Discursos Minhas interpretações Sentidos e associações 

Consultor  Vivo: “[...] quando as 
pessoas não têm uma afinidade boa, 
as trocas de conhecimento ficam na 
dimensão técnica e a Companhia 

perde muito com isso”. 

 

O limite na troca de conhecimento. 
Experiência centrada na racionalidade 

técnica. 

 

 

Sentido do limite à conversão 
do conhecimento. 

Do engajamento à alienação 
(ELIAS, 1998). 

Instituição de formação em 
outras dimensões para além 

da técnica. 

A interação social entre o 
conhecimento tácito e o 
explícito (NONAKA; 
TAKEUCHI, 1997). 

 

Consultor Rengaw: “[...] aqui onde 
trabalho as pessoas se sentem muito 

à vontade para perguntar. Isso 
facilita a construção do 
conhecimento. Elas são 

colaborativas. 

Os consultores contribuem para a 
qualidade nas interações sociais. 

Sentido de um contexto 
favorável à aprendizagem. 

 
Trabalho em colaboração 

com a outra zona de 
desenvolvimento proximal 

(VYGOTSKY, 1987). 
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APÊNDICE C 

 
PLANO EVOLUTIVO 01  

 
 

1 HISTÓRIA FORMATIVA  

1.1 A escolha da profissão 

1.2 A identidade com a área técnica para formação inicial 

1.3 A identidade com as práticas formativas 

1.4 As oportunidades de acesso ao mercado de trabalho 

 

2  DELINEANDO O TRABALHO DO CONSULTOR 

2.1  Uma função criada para reter conhecimento 

2.2 O reconhecimento formal da experiência e do desempenho 

2.3 Uma função que conduz ao encontro com as práticas formativas   

2.4  Uma função que exige formação diferenciada além da técnica 

2.5 Uma atividade com autonomia e que conduz à autonomia  

2.6 Uma atividade que tem conseqüências positivas para a progressão funcional 

2.7 Uma função facilitadora da vida das pessoas e da empresa. 

 

3  AMBIÊNCIA DO TRABALHO 

3.1  As questões relacionais facilitando a prática da consultoria 

3.2 Uma cultura organizacional favorável às mudanças e à formação 

3.3 As pessoas são colaborativas 

3.4 As pessoas são participativas 
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PLANO EVOLUTIVO 02  
 
 

1 O ENCONTRO COM AS PRÁTICAS FORMATIVAS 
1.1 A identidade com as práticas formativas 

A escolha da profissão 
Conseqüências na entrada no campo de trabalho 

1.2 Facilidades para a entrada na Petrobras 
A formação na área técnica  
A formação na Petrobras despertando um olhar para as práticas 
formativas 

1.3  O interesse pelas práticas formativas e pela progressão funcional. 
O compromisso com a autoformação   
O compromisso com a formação do outro 
A auto-estima e o reconhecimento 

2 SENDO CONSULTOR E FORMADOR 
2.1 Início do processo 

A decisão da Petrobras para retenção do conhecimento 
A criação da função de consultoria interna 
Os critérios 

O reconhecimento da experiência 
O reconhecimento da prática como formador 

A autonomia para buscar e incentivar a formação  
2.2 Mudando a forma de fazer 

Relação entre a atividade que lhe é própria e a educação 
Compreendendo o sentido da formação  nas práticas 

A reflexão sobre os aspectos técnicos e relacionais 
Desenvolvendo recursos além da técnica para a resolução de 
problemas. 

A integração na prática das várias dimensões do conhecimento.   
O desempenho de vários papéis: 

conselheiro, pesquisador, mediador  
2.3 As relações com os processos cotidianos 

Dimensões implicadas nas atividades 
A trilogia:  

razão, emoção, intuição implicadas nas práticas 
Alinhamento de valores e construção do conhecimento  
O olhar do outro influenciando na melhoria da prática 
O despertar da capacidade de fazer 

Ambiência favorável à aprendizagem 
A receptividade 
A colaboração 
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PLANO EVOLUTIVO 03  
 

1 O ENCONTRO COM A PRÁTICA FORMATIVA 
1.1 A identidade com a prática formativa 

A escolha da profissão 
Conseqüências da entrada no campo de trabalho 

1.2 Facilidades para a entrada na Petrobras 
A formação na área técnica 
A formação na Petrobras despertando para 

O conhecimento como valor 
O olhar para as práticas formativas  

1.3 O interesse pelas práticas formativas e a  progressão funcional 
O compromisso com a  

autoformação   
formação do outro 

A auto-estima e o reconhecimento 
2 SENDO CONSULTOR E FORMADOR 

2.1 Início do processo 
A decisão da Petrobras para retenção do conhecimento 

A criação da função de consultoria interna 
Os critérios para enquadramento  
O reconhecimento da experiência  
A ampliação das áreas do conhecimento, facilitando o 
enquadramento na função 

O reconhecimento da prática como formador  
A autonomia para buscar e incentivar a formação 

2.2 Mudando a forma de fazer 
Relação entre a atividade que lhe é própria e a educação 

A consultoria como campo fértil para a formação 
Compreendendo o sentido das práticas como formador 

A reflexão sobre os aspectos técnicos e relacionais 
Desenvolvendo recursos além da técnica para a resolução de problemas 

A integração na prática das várias dimensões do conhecimento 
O desempenho de vários papéis: 

conselheiro, pesquisador, mediador, investigador, coordenador, 
equacionador de problemas 

A autonomia para buscar e incentivar a formação 
2.3 As relações com os processos cotidianos 

Dimensões implicadas nas atividades 
A trilogia:  

razão, emoção, intuição  
Alinhamento de valores e construção do conhecimento 
Relações normas e subjetividade 

Importância da subjetividade 
O olhar do outro influenciando a melhoria da prática 
O despertar da crença na capacidade de fazer 
Ambiência favorável à aprendizagem 

A receptividade 
A colaboração 

O problema como objeto de reflexão para formação 
A formação humana como produto do ensinar e do aprender 

Pessoas dispostas a aprender – colaboradores 
Pessoas dispostas a ensinar – os consultores 

O processo de aculturação como via para a aprendizagem 
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O ciclo entre cultura, relacionamento e aprendizagem na função de 
consultoria como formadora 

O saber do “jeito de ser da empresa” (a cultura) 
O saber se relacionar 
O saber refletir sobre a prática  

A mudança na dimensão atitudinal e comportamental 
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PLANO EVOLUTIVO 04  
 
1 O ENCONTRO COM AS PRÁTICAS FORMATIVAS 

1.1 A retenção do conhecimento 
A criação da carreira em Y para os consultores 
A criação das “comunidades práticas” 

Os registros das melhores práticas 
A troca sistêmica do conhecimento 

1.2 A identidade com as práticas formativas 
A escolha da profissão 
Conseqüências da entrada no campo de trabalho 

1.3 Facilidades para a entrada na Petrobras 
A formação na área técnica de processo, tecnologia de ponta  
A formação na Petrobras despertando para  

O conhecimento como valor 
Um olhar para as práticas formativas 

1.4 O interesse pelas práticas formativas e pela progressão funcional. 
O compromisso com  

A autoformação   
A formação do outro 

A auto-estima e o reconhecimento 
2 SENDO CONSULTOR E FORMADOR. 

2.1 Início do processo 
A decisão da Petrobras para retenção do conhecimento 

A criação da função de consultoria interna 
Os critérios para enquadramento  
O reconhecimento da experiência 
O reconhecimento da prática como formador  

A ampliação das áreas do conhecimento, facilitando o enquadramento na função 
A autonomia para buscar e incentivar a formação 

2.2 Mudando a forma de fazer 
Relação entre a atividade que lhe é própria e a educação 

A consultoria como campo fértil para a formação 
Compreendendo o sentido das práticas formativas  
A reflexão sobre os aspectos técnicos e relacionais 

Desenvolvendo recursos além da técnica para a resolução de 
problemas 

A integração na prática das várias dimensões do conhecimento 
Desempenho de vários papéis: 

conselheiro, pesquisador, mediador, investigador, coordenador, 
equacionador de problemas, demolidor de resistência 

Usando a realidade virtual como facilitadora da absorção do conhecimento 
2.3 As relações com os processos cotidianos 

Dimensões implicadas nas atividades 
A trilogia: 

razão, emoção, intuição  
Alinhamento de valores e construção do conhecimento 

Relações, normas e subjetividade 
Importância da subjetividade 

O olhar do outro influenciando a melhoria da prática 
O despertar da crença na capacidade de fazer 
Ambiência favorável à aprendizagem 

A receptividade 
A colaboração 
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A rotina de trabalho como campo fértil para formação 
O problema como objeto de reflexão para formação 

Pessoas dispostas para aprender – colaboradores 
Pessoas dispostas para ensinar – os consultores 

A formação humana como produto desse encontro  
O processo de aculturação como via para a aprendizagem 
O ciclo entre cultura, relacionamento e aprendizagem na função de 
consultoria como formadora 

O saber do “jeito de ser da empresa” (a cultura) 
O saber se relacionar 
O saber refletir sobre a prática  

A mudança na dimensão atitudinal e comportamental 
A reflexão como catalisadora do conhecimento 
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PLANO EVOLUTIVO 05  
 
1 O ENCONTRO COM A PRÁTICAS FORMATIVAS 

1.1. A retenção do conhecimento  
A criação da carreira em Y para os consultores 
A criação das “comunidades práticas” e das “páginas amarelas” 

Os registros das melhores práticas 
A troca sistêmica do conhecimento – consultar e ser consultado Ampliando a 
dimensão ecológica da prática 

1.2 A identidade com as práticas formativas 
A escolha da profissão 
Conseqüências da entrada no campo de trabalho 
A  práticas formativas como saber construído pela prática 

1.3 Facilidades para a entrada na Petrobras 
A formação na área técnica de processo, tecnologia de ponta 
A formação na Petrobras despertando para o conhecimento como valor 
A formação na Petrobras e o olhar para as práticas formativas 

1.4 O interesse pela práticas formativas e pela progressão funcional 
 O compromisso com: 

a autoformação facilitador da formação  
a formação do outro 

 A  práticas formativas vista como ajuda ao outro 
A auto-estima e o reconhecimento 

2 DIMENSÕES DO CONHECIMENTO 
2.1 A conversão do conhecimento 

O entendimento da função como campo fértil para a formação 
Os aspectos ecológicos 
Os nexos políticos e sociais  

Ciclos na  práticas formativas 
Da prática formativa: formação-autoformação-formação do outro-
formação… 
De saberes na prática: aprender-conhecer-fazer-ser-aprender… 

2.2 O espaço e o tempo na construção do conhecimento 
A mediação de cada consultor no processo de retenção e de conversão do 
conhecimento 
Funções: 

senior  
de negócios 
técnico. 

Relações: 
com outras unidades da empresa – nacionais e internacionais 
com a sociedade – Universidades, escolas e empresas 

3 SENDO CONSULTOR E FACILITADOR DA FORMAÇÃO. 
3.1 Início do processo 

A decisão da Petrobras para retenção do conhecimento 
A criação da função de consultoria interna 

A ampliação das áreas do conhecimento, facilitando o 
enquadramento na função 

Os critérios para enquadramento  
O reconhecimento da experiência 

O reconhecimento da  prática formativa 
A autonomia para buscar e incentivar a formação 

3.2 Mudando a forma de fazer 
Relação entre a atividade que lhe é própria e a educação 
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Compreendendo o sentido da  práticas formativas nas práticas 
A reflexão sobre os aspectos técnicos e relacionais 
A mudança na dimensão atitudinal e comportamental 

O exercício do poder pelas vias do saber 
Compreendendo o peso do saber relacional nos resultados da prática 

Percebendo a reflexão como catalisadora do conhecimento 
Desenvolvendo recursos além da técnica para a resolução de problemas 
O desempenho de vários papéis: 

conselheiro, pesquisador, mentor mediador, investigador, coordenador, 
equacionador de problemas, demolidor de resistência. 

Usando a realidade virtual como facilitadora da absorção do conhecimento 
3.3 As relações com os processos cotidianos 

Dimensões implicadas nas atividades 
A trilogia: 

razão, emoção, intuição  
Alinhamento de valores e construção do conhecimento 
Relações, normas e subjetividade 

Importância da subjetividade 
Aprendizagem como valor 

O olhar do outro influenciando a melhoria da prática 
O despertar da crença na capacidade de fazer 

Ambiência favorável à aprendizagem 
A receptividade 
A colaboração 

Rotina de trabalho como campo fértil para a formação 
O problema como objeto de reflexão para a formação 

O encontro do lado técnico com o lado social 
Pessoas dispostas para aprender – os colaboradores 
Pessoas dispostas para ensinar – os consultores 

A formação humana como produto desse encontro  
O processo de aculturação como via para a aprendizagem 
O ciclo entre cultura, relacionamento e aprendizagem na função de 
consultoria como formadora 

O saber do “jeito de ser da empresa” (a cultura) 
O saber se relacionar 
O saber refletir sobre a prática 
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PLANO EVOLUTIVO 06  
 
1 O ENCONTRO COM A  PRÁTICAS FORMATIVAS 

1.1 A retenção do conhecimento 
A criação da carreira em Y para os consultores 
O conhecimento tácito da experiência acumulada como valor 
organizacional  
A criação das “comunidades práticas” e das “páginas amarelas” 

Procura e oferta de conhecimento 
A socialização do conhecimento pelos registros das melhores 
práticas 
A troca sistêmica do conhecimento – consultar e ser consultado 
Ampliando a dimensão ecológica da prática 

1.2 A identidade com a função facilitador da formação 
A escolha da profissã 

Conseqüências da entrada no campo de trabalho 
A  práticas formativas como saber construído pela prática 

1.3 Facilidades para a entrada na Petrobras 
O processo de formação como valor organizacional 

Formal – pela Petrobras – foco na área técnica – 
despertando para o conhecimento como valor 

Informal – por iniciativa – desenvolvendo a formação relacional, 
despertando para formação humana como valor 

1.4 O interesse pela  práticas formativas e pela progressão funcional 
O compromisso 

com a autoformação facilitador da formação 
com a formação do outro 

A auto-estima e o reconhecimento 
2 DIMENSÕES DO CONHECIMENTO 

2.1 A conversão do conhecimento 
O entendimento da função como campo fértil para a formação 

Os aspectos ecológicos na formação 
Os nexos políticos e sociais na formação  
O ciclo da  prática formativa 

Formação-autoformação-formação do outro-formação… 
O ciclo de saberes na prática 

Aprender-conhecer-fazer-ser-aprender… 
O duplo foco no processo de conversão do conhecimento 

Na exigencia de registros do padrão – formal 
Na qualidade das interações sociais – informal 

2.2 O espaço e o tempo na construção do conhecimento 
A mediação de cada dentro da empresa e no processo de retenção e de 
conversão do  conhecimento 

Consultor Senior  
Consultor de negócios 
Consultor técnico  

A relação com outras unidades da empresa – nacionais e internacionais 
A relação com a sociedade – Universidades, escolas e empresas 
A movimentação do conhecimento no tempo das intervenções 

3 SENDO CONSULTOR E FACILITADOR DA FORMAÇÃO. 
3.1 Início do processo 

A decisão da Petrobras para retenção do conhecimento 



244 

 

A criação da função de consultoria interna 
A ampliação das áreas do conhecimento facilitando o 
enquadramento na função 

Os critérios para enquadramento  
O reconhecimento da experiência 
O reconhecimento da  prática formativa 

A autonomia para buscar e incentivar a formação 
3.2 Mudando a forma de fazer 

Relação entre a atividade que lhe é própria e a educação 
Compreendendo o sentido da  práticas formativas nas práticas 

A reflexão sobre os aspectos técnicos e relacionais 
A mudança na dimensão atitudinal e comportamental 

O exercício do poder pelas vias do saber 
Compreendendo o peso do saber relacional nos resultados da prática 

Percebendo a reflexão como catalisadora do conhecimento 
Refletir para compreender. Compreender para intervir 
Fazer junto como forma de intervir, de ensinar e de aprender 

Desenvolvendo recursos além da técnica para a resolução de problemas 
O desempenho de vários papéis: 

conselheiro, pesquisador, mentor mediador, investigador, coordenador, 
equacionador de problemas, demolidor de resistência 

Usando a realidade virtual como facilitadora da absorção do conhecimento 
3.3 As relações com os processos cotidianos 

A intensificação das consultas 
Dimensões implicadas nas atividades 
A trilogia: 

 razão, emoção, intuição  
Alinhamento de valores e construção do conhecimento 
Relações, normas e subjetividade 

Importância da subjetividade 
Criando espaços para feed-back  

O olhar do outro influenciando na melhoria da prática 
Considerar o saber da prática do outro nas decisões 

O despertar da crença na capacidade de fazer 
Ambiência favorável à aprendizagem 

A rotina de trabalho como campo fértil para formação 
despertar da crença na capacidade de fazer 
A apredizagem como valor 
A receptividade 
A colaboração 
O problema como objeto de reflexão para formação 

Destrinchar conjuntamente o problema e aprender junto 
O encontro do lado técnico com o lado social 

Pessoas dispostas a aprender – os colaboradores 
Pessoas dispostas a ensinar – os consultores 

A formação humana como produto do encontro: ensinar e 
aprender  

O processo de aculturação como via para a aprendizagem 
O ciclo entre cultura, relacionamento e aprendizagem na função de 
consultoria como formadora 

O saber do “jeito de ser da empresa” (a cultura) 
O saber se relacionar 
O saber refletir sobre a prática 
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PLANO EVOLUTIVO 07  
 
1 O ENCONTRO COM A  PRÁTICAS FORMATIVAS 

1.1 A retenção do conhecimento 
O conhecimento tácito da experiência acumulada como valor organizacional 
Decisões corporativas 
A criação da carreira em Y para os consultores  

Os critérios para enquadramento  
O reconhecimento da experiência 
O reconhecimento do desempenho 
O reconhecimento da  prática formativa 

A criação das “comunidades práticas” e das “páginas amarelas”  
Procura e oferta de conhecimento 

A socialização do conhecimento pelos registros das melhores práticas 
Consultar e ser consultado. A ampliação da dimensão ecológica da 
prática  

A produção científica   
1.2 A identidade com a função facilitador da formação 

A escolha da profissão 
Conseqüências para entrada no campo de trabalho 
A  práticas formativas como saber construído pela prática 

Reconhecimento da experiência associada: conhecimento técnico e 
habilidade para ensinar 

1.3 Facilidades para a entrada na Petrobras 
A formação como valor organizacional 

Formal – pela Petrobras – foco na área técnica de processo, tecnologia de 
ponta  
Informal – por iniciativa – desenvolvendo a formação relacional, 
despertando para formação humana como valor 

1.4 O interesse pela  práticas formativas e pela progressão funcional. 
A formação em andragogia 
O compromisso com  

a autoformação facilitador da formação  
a formação do outro 

2 O CONSULTOR E A CONVERSÃO DO CONHECIMENTO 
2.1 O que favorece a conversão do conhecimento 

As dimensões da prática do consultor  
O saber – ter domínio de áreas diversificadas do conhecimento  
O fazer – a autoformação facilitador da formação – agir para conhecer 
conhecer para agir 
O ser – a auto-estima, o reconhecimento e a confiança 

O olhar de reconhecimento da  prática formativa: interno e externo 
O sentimento de satisfação e de realização 

O entendimento da função como campo fértil para a formação 
Os aspectos ecológicos na formação 
Os nexos políticos e sociais na formação  

O ciclo da  prática formativa 
Formação-autoformação-formação do outro-formação-autoformação-
formação do outro… 

O ciclo de saberes na prática 
Aprender-conhecer-fazer-ser-aprender… 

O duplo foco no processo de conversão do conhecimento 
Na exigência de registros dos padrões técnicos – corporativo formal 
Na qualidade das interações sociais – individual informal 
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2.2 O espaço e o tempo na construção do conhecimento 
A mediação de cada dentro da empresa e no processo de retenção e de 
conversão do conhecimento 

Consultor de negócios 
Consultor  Senior 
Consultor técnico  

3 A CONSULTORIA COMO UMA FUNÇÃO NUCLEAR 
3.1 Mudando a forma de fazer 

Uma função nuclear na conversão do conhecimento 
Os papéis 

Formador, interventor, conselheiro, facilitador, mentor, 
pesquisador mediador,demolidor de resistências e equacionador de 
problemas 

3.2 Relação entre a atividade que lhe é própria e a educação 
Compreendendo o sentido da  práticas formativas nas práticas 

A reflexão sobre os aspectos técnicos e relacionais 
A mudança na dimensão atitudinal e comportamental 

O exercício do poder pelas vias do saber 
Compreendendo o peso do saber relacional nos resultados da prática 
Refletir para compreender. Compreender para intervir 

Fazer junto como forma de intervir, de ensinar e de aprender 
Percebendo a reflexão como catalisadora do conhecimento 
Usando a realidade virtual como facilitadora da absorção do conhecimento 
A autonomia para buscar e incentivar a formação   
Desenvolvendo recursos além da técnica para a resolução de problemas 

3.3 As relações com os processos cotidianos 
Dimensões implicadas nas atividades 

A trilogia:  
razão, emoção, intuição  

Alinhamento de valores e construção do conhecimento 
Relações, normas e subjetividade 

Importância da subjetividade 
Das interações no cotidiano 

Ambiência organizacional favorável: 
às mudanças  
à aprendizagem 

à cooperação, motivação, participação, amizade, flexibilidade 
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PLANO EVOLUTIVO 08  
 

1 O ENCONTRO COM A  PRÁTICAS FORMATIVAS 
1.1 A retenção do conhecimento  

O conhecimento tácito da experiência acumulada como valor 
organizacional 
Decisões corporativas 

 A criação da carreira em Y para os consultores  
Os critérios para enquadramento  

O reconhecimento da experiência 
O reconhecimento o desempenho 
O reconhecimento da  prática formativa 

A criação das “comunidades práticas” e das “páginas amarelas”  
A procura e a oferta de conhecimento  

A socialização do conhecimento pelos registros das melhores 
práticas 
Consultar e ser consultado. A ampliação da dimensão ecológica 
da prática  

A produção científica   
1.2 A identidade com a função facilitador da formação 

A escolha da profissão 
Conseqüências da entrada no campo de trabalho 
A  práticas formativas como saber construído pela prática 

Reconhecimento da experiência associada: 
conhecimento técnico e habilidade para ensinar 

Sabendo lidar com as diferenças individuais 
Criando proximidade com as pessoas, dando abertura 
Tendo sempre resposta para quem proura ajuda 
A disponibilidade para  

difundir o conhecimento 
formação permanente 

1.3 Facilidades para a entrada na Petrobras 
O valor da formação 

Formal – pela Petrobras – foco na área técnica de processo, tecnologia de 
ponta, tecnologia da informação  
Informal – por iniciativa – desenvolvendo a formação relacional, 
despertando para formação humana como valor 

1.4 O interesse pela  práticas formativas e pela progressão funcional 
A formação em andragogia 
O compromisso com a autoformação facilitador da formação  
A  práticas formativas vista como ajuda ao outro 
O compromisso com a formação do outro  

Estimular a externalização das dúvidas 
Ensinar a melhor forma de fazer as coisas 

2 O CONSULTOR E A CONVERSÃO DO CONHECIMENTO 
2.1 O que favorece a conversão do conhecimento 

As dimensões da prática do consultor  
O saber – ter domínio de áreas diversificadas do conhecimento  
O fazer – a autoformação facilitador da formação – agir para conhecer, 
conhecer para agir 

A autoformação facilitador da formação pela experiência na ação 
O ser – A auto-estima, o reconhecimento e a confiança 

O olhar de reconhecimento da  prática formativa: interno e externo 
O sentimento de satisfação e de realização 
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A concepção de função como campo fértil para a formação 
A concepção de prática de ensinar como algo natural 
A concepção de consultoria como facilitadora da vida das pessoas e da empresa  

Os aspectos ecológicos na formação 
Os nexos políticos e sociais na formação  

O ciclo da  prática formativa 
Formação-autoformação-formação do outro-formação-autoformação 
formação do outro… 

O ciclo de saberes na prática 
Aprender-conhecer-fazer-ser-aprender… 

O duplo foco no processo de conversão do conhecimento 
Na exigência de registros dos padrões técnicos – corporativo formal 
Na qualidade das interações sociais- individual informal 

2.2 O espaço e o tempo na conversão do conhecimento 
A mediação de cada dentro da empresa e no processo de retenção e de 
conversão do conhecimento 

Consultor de negócios 
Consultor  Senior 
Consultor técnico 

Agir preventivamente no sentido de passar conhecimento 
3 A CONSULTORIA COMO UMA FUNÇÃO NUCLEAR 

3.1 Mudando a forma de fazer 
Uma função nuclear na conversão do conhecimento 

Os papéis: 
formador, interventor, conselheiro, mediador, mentor facilitador, 
pesquisador, demolidor de resistências, equacionador de problemas 

O comportamento: 
proximidade, abertura, atenção, confiança, simpatia, empatia, 
respeito às diferenças individuais, ter iniciativa 

3.2 Relação entre a atividade que lhe é própria e a educação 
Compreendendo o sentido da  práticas formativas nas práticas 

A reflexão sobre os aspectos técnicos e relacionais 
Tendo uma responsabilidade maior pelo título que tem como consultor 

Compreendendo o peso do saber relacional nos resultados da prática 
Refletir para compreender. Compreender para intervir 
Fazer junto como forma de intervir, de ensinar e de aprender 

Percebendo a reflexão como catalisadora do conhecimento 
Usando a realidade virtual como facilitadora da absorção do conhecimento 
A autonomia para buscar e incentivar a formação   

Desenvolvendo recursos além da técnica para a resolução de problemas 
3.3 As relações com os processos cotidianos 

Dimensões implicadas nas atividades 
A trilogia:  

razão, emoção, intuição  
Alinhamento de valores e construção do conhecimento 
Relações, normas e subjetividade 

Importância da subjetividade  
Das interações no cotidiano 

Ambiência organizacional favorável: 
às mudanças,  
à aprendizagem 

Cooperação, motivação, participação, amizade, flexibilidade. 
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PLANO EVOLUTIVO 09  
 
1 A RETENÇÃO DO CONHECIMENTO 

1.1 O conhecimento tácito da experiência acumulada como valor organizacional 
Decisões corporativas 

A criação da carreira em Y para os consultores  
Os critérios para enquadramento  

O reconhecimento da experiência 
O reconhecimento do desempenho 
O reconhecimento da  prática formativa 

Sistematizando a procura e a oferta de conhecimento 
A criação das “comunidades práticas” e das “páginas amarelas” 

Elegendo os consultores como os primeiros profissionais a 
participar 

A socialização do conhecimento pelos registros das melhores práticas 
Consultar e ser consultado. A ampliação da dimensão ecológica da 
prática 

O paradoxo corporativo 
A disponibilidade e a habilidade de ensinar como requisito para 
enquadramento na função, mas não valorizado para progressão na 
carreira 
A pontuação dos cursos formais ministrados e o não reconhecimento da 
formação feita no dia-a-dia 

A produção científica   
Transformando conhecimento em produto 

1.2 A identidade com a função de facilitador da formação 
A escolha da profissão. 

Conseqüências da entrada no campo de trabalho 
A  práticas formativas como saber construído pela prática 
Desenvolvendo uma experiência associada ao 

conhecimento técnico  
à habilidade para ensinar, 

Sabendo lidar com as diferenças individuais, 
Criando proximidade com as pessoas, dando abertura 
Sempre ter uma resposta para quem procura ajuda 
Disponibilidade para difundir o conhecimento 
Disponibilidade para autoformação permanente 
Tendo uma relação lado-a-lado com os colaboradores 

1.3 Facilidades para a entrada na Petrobras 
O valor da formação 

Formal – pela Petrobras – foco na área técnica de processo, tecnologia de 
ponta, tecnologia de informação  
Informal – por iniciativa – desenvolvendo a formação relacional, 
despertando para formação humana como valor 

1.4 O interesse pela  práticas formativas e pela progressão funcional 
A formação em andragogia 
O compromisso com a autoformação facilitador da formação  
Ensinando com base na experiência profissional 
A  práticas formativas vista como ajuda ao outro 

O compromisso com a formação do outro  
Estimular a externalização das dúvidas 

Ensinar a melhor forma de fazer as coisas 
2 O CONSULTOR E A CONVERSÃO DO CONHECIMENTO 

2.1 O que favorece a conversão do conhecimento 
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As dimensões da prática do consultor  
A concepção do cotidiano como lugar onde se aprende a ensinar 

O saber – ter domínio de áreas diversificadas do conhecimento  
O fazer – a autoformação facilitador da formação, agir para conhecer, 
conhecer para intervir 
O ser – A auto-estima, o reconhecimento das habilidades e a confiança  

o olhar de reconhecimento da  prática formativa: interno e 
externo  

o sentimento de satisfação e de realização 
A concepção da função como campo fértil para a formação 
Aprendizagens da  práticas formativas na ação 

A  práticas formativas na experiência on job  
A  práticas formativas na tutoria 
O efeito sombra na conversão do conhecimento 
A concepção da prática de ensinar como algo natural 
A concepção de consultoria como facilitadora da vida das pessoas e da 
empresa  

Os aspectos ecológicos na formação 
Os nexos políticos e sociais na formação  
O ciclo da  prática formativa 

Formação-autoformação-formação do outro-formação-autoformação 
formação do outro… 

O ciclo de saberes na prática 
Aprender-conhecer-fazer-ser-aprender… 

O duplo foco no processo de conversão do conhecimento 
Na exigência de registros dos padrões técnicos – corporativo formal 
Na qualidade das interações sociais – individual informal 

2.2 O espaço e o tempo na conversão do conhecimento 
A mediação de cada dentro da empresa e no processo de retenção e de 
conversão do conhecimento 

Consultor de negócios 
Consultor  senior 
Consultor técnico 

Agir preventivamente no sentido de passar conhecimento 
2.3 O paradoxo corporativo 

A disponibilidade e a habilidade para ensinar como requisito para 
enquadramento na função, mas não valorizado para progressão na carreira 

A pontuação dos cursos formais ministrados e o não reconhecimento da 
formação feita no dia-a-dia 

3 A CONSULTORIA COMO UMA FUNÇÃO NUCLEAR 
3.1 Mudando a forma de fazer 

Uma função nuclear na conversão do conhecimento 
Os papéis estratégicos 

formador, interventor, conselheiro, mediador, facilitador, 
pesquisador, demolidor de resistências, equacionador de 
problemas, sombra, coaching, tutor 

O Comportamento: 
proximidade, abertura, atenção, confiança, simpatia, empatia, ter 
iniciativa, ser disponivel, ser low profile 

A formação 
Ter domínio de várias áreas do conhecimento 
Ter dominio em Tecnologia da Informação 
Ter habilidade didática 
Ter habilidades humanas 
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3.2 Relação entre a atividade que lhe é própria e a educação 
Compreendendo o sentido da  práticas formativas nas práticas 

A reflexão sobre os aspectos técnicos e relacionais 
Tendo uma responsabilidade maior pelo título que tem como 
consultor 

Compreendendo o peso do saber relacional nos resultados da prática 
Refletir para compreender. Compreender para intervir 

Fazer junto como forma de intervir, de ensinar e de aprender 
Estimular a aprendizagem na prática mediante as interações sociais 
Perceber a reflexão como catalisadora do conhecimento 

Usar a realidade virtual como facilitadora da absorção do conhecimento 
Incentivar a autonomia na busca da autoformação   
Desenvolver recursos além da técnica para a resolução de problemas 

3.3 As relações com os processos cotidianos 
Dimensões implicadas nas atividades 

A trilogia: 
razão, emoção, intuição  

Alinhamento de valores e construção do conhecimento 
Relações, normas e subjetividade 

Importância da subjetividade  
Das interações no cotidiano 

Ambiência organizacional favorável: 
às mudanças,  
à aprendizagem 
Cooperação, motivação, participação, amizade, flexibilidade. 
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PLANO EVOLUTIVO 10  
  
1 A RETENÇÃO DO CONHECIMENTO 

1.1 O conhecimento tácito da experiência acumulada como valor organizacional 
Decisões corporativas 

A criação da carreira em Y para os consultores  
O reconhecimento como critério para enquadramento  

A experiência associada: conhecimento técnico e 
habilidade para ensinar 
O desempenho 
A  prática formativa 

Sistematizando a busca e a oferta de conhecimento 
A criação das “comunidades práticas” e das “páginas amarelas” 

Elegendo os consultores como os primeiros profissionais a 
participar 

A socialização do conhecimento pelos registros das melhores práticas 
Consultar e ser consultado. A ampliação da dimensão ecológica 
da prática  

Um mérito combinado: a companhia dá apoio. O consultor apoia a empresa, 
transformando conhecimento em produto e em serviço   

1.2 Identidade com a função de facilitador da formação 
A escolha da profissão 

Gostar do que faz e gostar da empresa 
Conseqüências da entrada no campo de trabalho 

A  práticas formativas como saber construído pela prática 
O autodesenvolvimento de habilidades para ensinar 

Sabendo lidar com as diferenças individuais 
Criando proximidade com as pessoas, dando abertura 
Tendo respostas para quem procura ajuda 
Mapeando as necessidades de conhecimento 

Disponibilidade para  
difundir o conhecimento 
para autoformação permanente 

Tendo uma relação lado-a-lado com os colaboradores 
Desenvolvendo uma experiência associada: 

Conhecimento técnico e habilidade para ensinar 
Praticando e estimulando relacionamentos horizontais 

Tendo sempre uma resposta para quem procura ajuda 
1.3 Facilidades para a entrada na Petrobras 

O valor da formação 
Formal – pela Petrobras – foco na área técnica de processo, tecnologia de 
ponta, tecnologia da informação  
Informal – por iniciativa – desenvolvendo a formação relacional, 
despertando para a formação humana como valor 

1.4 O interesse pela  práticas formativas e pela progressão funcional 
A formação em andragogia 
O compromisso com a autoformação facilitador da formação  
Ensinando com base na experiência profissional 
A  práticas formativas vista como ajuda ao outro 

O compromisso com 
a autoformação facilitador da formação  
a formação do outro  

Estimular a externalização das dúvidas 
Ensinar a melhor forma de fazer as coisas 
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2 A CONVERSÃO DO CONHECIMENTO 
2.1 O que favorece a conversão do conhecimento 

As dimensões da prática do consultor  
A concepção do cotidiano como lugar onde se aprende a ensinar 
O saber – ter domínio de áreas diversificadas do conhecimento  
O fazer – a autoformação facilitador da formação agir para conhecer 
conhecer para intervir 
O ser – A auto-estima, o reconhecimento das habilidades e a confiança, o 
olhar de reconhecimento da  prática formativa:interno e externo o 
sentimento de satisfação e de realização   

A concepção da prática como campo fértil para a formação 
Aprendizagens da  práticas formativas na ação 

A  práticas formativas na experiência on job  
A  práticas formativas na tutoria 
O efeito sombra na conversão do conhecimento 
A concepção da prática de ensinar como algo natural 
A concepção de consultoria  

como atividade formativa 
Os aspectos ecológicos na formação 
Os nexos políticos e sociais na formação  
como facilitadora da vida das pessoas e da empresa  

ciclo da  prática formativa 
Formação-autoformação-formação do outro-formação-
autoformação formação do outro… 

O ciclo de saberes na prática 
Aprender-conhecer-fazer-ser-aprender… 

O duplo foco no processo de conversão do conhecimento 
Na exigência de registros dos padrões técnicos – corporativo 
formal 
Na qualidade das interações sociais – individual informal 

2.2 O espaço e o tempo na conversão do conhecimento 
A mediação de cada dentro da empresa e no processo de retenção e de 
conversão do conhecimento 

Consultor de negócios 
Consultor  Senior 
Consultor técnico 

Agir preventivamente no sentido de passar conhecimento 
3 A CONSULTORIA COMO UMA FUNÇÃO NUCLEAR NA CONVERSÃO DO 
CONHECIMENTO 

3.1 novos modos de ensinar e de aprender na conversão do conhecimento 
Os papéis estratégicos 

formador, interventor, conselheiro, facilitador,pesquisador,mediador 
demolidor de resistências, equacionador de problemas, sombra, coaching, 
tutor, 

O Comportamento: 
proximidade,abertura,atenção,confiança,simpatia,empatia,iniciativa, 
disponibilidade, ser low profile 

A formação 
Ser referência na área técnica  
Ter domínio habilidade para o desenvolvimento e manuseio de softwares  
Ter habilidade didática e pedagógica 
Ter habilidades humanas 
Saber lidar com as demandas provenientes das interações sociais 

3.2 Relação entre a atividade que lhe é própria e a educação 
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Compreendendo o sentido da  práticas formativas nas prática 
A reflexão sobre os aspectos técnicos e relacionais. 

Tendo uma responsabilidade maior pelo título que tem como 
consultor. 

Compreendendo o peso do saber relacional nos resultados da prática 
Refletir para compreender. Compreender para intervir 
Fazer junto como forma de intervir, de ensinar e de aprender 
Estimulando a aprendizagem na prática mediante as interações 
sociais 

Percebendo a reflexão como catalisadora do conhecimento 
Usando a realidade virtual como facilitadora da absorção do conhecimento 
Incentivando a autonomia na busca da autoformação  
Desenvolvendo recursos além da técnica para a resolução de problemas 

3.3 As relações com os processos cotidianos 
Dimensões implicadas nas atividades 

A trilogia : 
 razão, emoção, intuição  

Alinhamento de valores e construção do conhecimento. 
Relações, normas e subjetividade 

Importância da subjetividade 
Das interações no cotidiano. 

Relações mais de confiança e menos de autoridade 
Ambiência organizacional favorável: 

 às mudanças  
 à aprendizagem 

Comportamentos predominantes 
Cooperação,motivação, participação, amizade, flexibilidade. 
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PLANO EVOLUTIVO 11  
 
1 A RETENÇÃO DO CONHECIMENTO 

1.1 O conhecimento tácito da experiência acumulada como valor organizacional 
Decisões corporativas 

 A criação da carreira em Y para os consultores  
O Reconhecimento como critério para enquadramento  

A experiência associada: conhecimento técnico e habilidade para 
ensinar 
O desempenho 
A  prática formativa 

Sistematizando a busca e a oferta de conhecimento 
A criação das “comunidades práticas” e das “páginas amarelas” 

Elegendo os consultores como os primeiros profissionais a 
participar 

A socialização do conhecimento pelo registros das 
melhores práticas 
Consultar e ser consultado. A ampliação da dimensão 
ecológica da prática 

Um mérito combinado: a Companhia dá apoio. O consultor apoio a 
empresa transformando conhecimento em produto e em serviço 

1.2 A identidade com a função de facilitador da formação 
A escolha da profissão. 

Gostar do que faz e gostar da empresa 
A  práticas formativas como saber construído pela prática 

O autodesenvolvimento de habilidades para ensinar 
Sabendo lidar com as diferenças individuais 

Criando proximidade com as pessoas,dando abertura 
Tendo respostas para quem procura ajuda 

Mapeando as necessidades de conhecimento 
Disponibilidade para  

difundir o conhecimento 
para autoformação permanente 

Tendo uma relação lado-a-lado com os colaboradores 
Desenvolvendo uma experiência associada: 

Conhecimento técnico e habilidade para ensinar 
Sabendo lidar com as diferenças individuais 
Criando proximidade com as pessoas,dando abertura 

Desenvolvendo estrategias para facilitar a compreensão do outro 
Praticando e estimulando reacionamentos horizontais 
Tendo sempre uma resposta para quem proura ajuda 

1.3 Facilidades na entrada na Petrobras 
O valor da formação 

Formal – pela Petrobras – foco na área técnica de processo, tecnologia de 
ponta, tecnologia da informação  
Informal – por iniciativa – desenvolvendo a formação relacional 
despertando para formação humana como valor 

1.4 O interesse pela  práticas formativas e pela progressão funcional. 
A formação em andragogia 

O compromisso com  
a autoformação facilitador da formação  
a formação do outro 

Ensinando com base na experiência profissional 
Estimular a externalização das dúvidas 
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Ensinar a melhor forma de fazer as coisas 
2 A CONVERSÃO DO CONHECIMENTO 

2.1 O que favorece a conversão do conhecimento 
As dimensões da prática do consultor como espaço interventivo e formativo  
A concepção do cotidiano como lugar onde se aprende a ensinar 

O saber – ter domínio de áreas diversificadas do conhecimento  
O fazer – a autoformação facilitador da formação – agir para conhecer, 
conhecer para intervir 
O ser – A auto-estima, o reconhecimento das habilidades e a confiança  
o olhar de reconhecimento da  prática formativa: interno e externo  
o sentimento de satisfação e de realização   

A concepção da função como campo fértil para a formação 
Aprendizagens da  práticas formativas na ação 

A  práticas formativas na experiência on job  
O efeito do corpo-a- corpo na aprendizagem 
A  práticas formativas na tutoria 
O efeito sombra na conversão do conhecimento 

A concepção da prática de ensinar como algo natural 
A concepção de consultoria  

Como atividade formativa 
Os aspectos ecológicos na formação 
Os nexos políticos e sociais na formação  

Como facilitadora da vida das pessoas e da empresa  
O ciclo da  prática formativa 

Formação-autoformação-formação do outro-formação-autoformação 
formação do outro… 

O ciclo de saberes na prática 
Aprender-conhecer-fazer-ser-aprender… 

O duplo foco no processo de conversão do conhecimento 
Na exigência de registros dos padrões técnicos – corporativo formal 
Na qualidade das interações sociais- individual informal 

2.2 O que estimula a conversão do conhecimento 
A demanda da prática 

Na relação entre conhecimento, habilidade e atitude 
As situações problemáticas  

A quebra da rotina 
A não satisfação dos padrões técnicos 
A imprevisibilidades e incertezas presentes no cotidiano 
A aprendizagem na ação  

Pela descoberta guiad 
Os registros das melhores práticas 
A garantia da memória de conhecimento 
A necessidade de domínio de novos softwares 

2.3 O espaço e o tempo do consultor na conversão do conhecimento 
 Consultor de negócios  
As relações com o contexto externo 

Consultor Senior 
As relações multidisciplinares e em vários espaços da organização 

Consultor técnico 
As relações interdisciplinares, sistêmicas, perto do chão de fábrica
  

3 NOVOS MODOS DE ENSINAR E DE APRENDER NA CONVERSÃO DO CONHECIMENTO  
3.1 A consultoria como uma função nuclear na conversão do conhecimento 

Os papéis estratégicos 
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formador, interventor, conselheiro, mediador, facilitador, pesquisador, 
demolidor de resistências, equacionador de problemas, sombra, coaching, 
tutor 

O Comportamento 
proximidade, abertura, atenção, confiança, simpatia, empatia, iniciativa, 
disponibilidade, ser low profile 

A formação 
Ser referência na área técnica  
Ter habilidade para o desenvolvimento e manuseio de softwares  
Ter habilidade didática e pedagógica 
Ter habilidades humanas 
Saber lidar com as demandas provenientes das interações sociais 

3.2 Relação entre a atividade que lhe é própria e a educação 
Compreendendo o sentido da  práticas formativas nas práticas 

A reflexão sobre os aspectos técnicos e relacionais 
Tendo uma responsabilidade maior pelo título que tem como consultor 

Compreendendo o peso do saber relacional nos resultados da prática 
Refletindo para compreender. Compreendendo  para intervir 

Fazer junto como forma de intervir, de ensinar e de aprender 
Estimulando a aprendizagem na prática mediante as interações sociais 
Percebendo a reflexão como catalisadora do conhecimento 
Usando a realidade virtual como facilitadora da absorção do conhecimento 
Incentivando a autonomia na busca da autoformação   
Desenvolvendo recursos além da técnica para a resolução de problemas 

3.2 Da relação entre informação e conhecimento 
A informação e os padrões técnicos 
O conhecimento e a formação 
Da relação entre pesquisa e prática  

3.4 As relações com os processos cotidianos 
Dimensões implicadas nas atividades 

A trilogia: 
razão, emoção, intuição  

Alinhamento de valores e construção do conhecimento 
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PLANO EVOLUTIVO 12  
 

1 A RETENÇÃO DO CONHECIMENTO 
1.1 O conhecimento tácito da experiência acumulada como valor organizacional 

Decisões corporativas 
Criando a carreira em Y para os especialistas  

O reconhecimento como critério para enquadramento como 
consultor 
Da experiência associada: conhecimento técnico e habilidade para 
ensinar 

Da autoformação facilitador da formação 
Do desempenho 
O enquadramento nas funções 

Consultor senior 
Consultor de negócio 
Consultor técnico 

Sistematizando a busca e a oferta de conhecimento 
A criação das “comunidades práticas” e das “páginas amarelas” 

Elegendo os consultores como os primeiros profissionais a 
participar 

A socialização do conhecimento pelos registros das 
melhores práticas 

Consultar e ser consultado: ampliando a dimensão 
ecológica da prática  

Um mérito combinado: a companhia dá apoio. O consultor apoia a 
empresa, transformando conhecimento em produto e em serviço 

1.2 A identidade com a função de facilitador da formação 
A escolha da profissão. 

Disponibilidade para autoformação permanente 
Gostar do que faz e gostar da empresa 

A  práticas formativas como saber construído pela prática 
O autodesenvolvimento de habilidades para ensinar 

Sabendo lidar com as diferenças individuais 
Criando proximidade com as pessoas, dando abertura 

Tendo uma relação lado-a-lado com os colaboradores 
Tendo respostas para quem procura ajuda 

Mapeando as necessidades de conhecimento 
Disponibilidade para difundir o conhecimento 

Desenvolvendo uma experiência associada 
As dimensões: técnica, estratégica e relacional implicadas na função 

Praticando e estimulando relacionamentos horizontais 
1.3 Facilidades na entrada na Petrobras 

O valor da formação 
Formal – pela Petrobras – foco na área técnica de processo, tecnologia de 
ponta, tecnologia da informação  
Informal – por iniciativa – desenvolvendo a formação relacional, 
despertando para formação humana como valor 

1.4 O interesse pela  práticas formativas e pela progressão funcional 
A formação em andragogia 
O compromisso com  

A autoformação facilitador da formação  
A formação do outro 

Ensinando com base na experiência profissional 
Estimular a externalização das dúvidas 
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Ensinar a melhor forma de fazer as coisas 
2 A CONVERSÃO DO CONHECIMENTO 

2.1 A consultoria favorecendo a conversão do conhecimento 
As dimensões da prática do consultor como espaço interventivo e formativo  
A concepção do cotidiano como lugar onde se aprende a aprender e a 
ensinar 

O saber – ter domínio de áreas diversificadas do conhecimento  
O fazer – a autoformação facilitador da formação – agir para conhecer, 
conhecer para intervir 
O ser – A auto-estima, o reconhecimento das habilidades e a confiança  

O olhar de reconhecimento da  prática formativa: interno e externo  
O sentimento de satisfação e de realização   

A concepção da função como campo fértil para a formação 
Aprendizagens da  práticas formativas na ação 

A  práticas formativas na experiência on job  
O efeito do corpo-a- corpo na aprendizagem 
A  práticas formativas na tutoria 
O efeito sombra na conversão do conhecimento 

A concepção da prática de ensinar como algo natural 
A concepção de consultoria  

Como atividade formativa 
Os aspectos ecológicos na formação 
Os nexos políticos e sociais na formação  

Como facilitadora da vida das pessoas e da empresa  
O ciclo da  prática formativa 

Formação-autoformação-formação do outro-formação-
autoformação formação do outro… 

O ciclo de saberes na prática 
Aprender-conhecer-fazer-ser-aprender… 

O duplo foco no processo de conversão do conhecimento 
Na exigência de registros dos padrões técnicos – corporativo 
formal 
Na qualidade das interações sociais- individual informal 

2.2 O contexto favorecendo a conversão do conhecimento 
A demanda das práticas  

Na relação entre conhecimento, habilidade e atitude 
As situações problemáticas 
Pela quebra da rotina 
Pela não satisfação dos padrões técnicos 
A aprendizagem na ação 

Pela descoberta guiad 
Os registros das melhores práticas 
A memória de conhecimento 

Da necessidade de domínio de novos softwares 
2.3 O espaço e o tempo do consultor na conversão do conhecimento 

Consultor de negócios 
As relações com o contexto externo 

Consultor Senior 
As relações multidisciplinares e em vários espaços da organização 

Consultor técnico 
As relações interdisciplinares, sistêmicas, perto da base 

3 NOVOS MODOS DE ENSINAR E DE APRENDER NA CONVERSÃO DO CONHECIMENTO  
3.1 A consultoria como uma função nuclear na conversão do conhecimento 

Os papéis estratégicos 
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formador, interventor, conselheiro, mediador, facilitador, pesquisador, 
mediador, demolidor de resistências, equacionador de problemas, sombra, 
coaching, tutor 

O Comportamento: 
proximidade, abertura, atenção, confiança, simpatia, empatia, ter iniciativa, ser 
disponivel, ser low profile 

A formação 
Ser referência na área técnica  
Ter domínio, habilidade para o desenvolvimento e manuseio de softwares  
Ter habilidade didática e pedagógica 
Ter habilidades humanas 
Saber lidar com as demandas provenientes das interações sociais 

3.2 Relação entre a atividade que lhe é própria e a educação 
Compreendendo o sentido da  práticas formativas nas práticas 

A reflexão sobre os aspectos técnicos e relacionais 
Tendo uma responsabilidade maior pelo título que tem como consultor 
Compreendendo o peso do saber relacional nos resultados da prática 

Refletindo para compreender. Compreendendo para intervir 
Fazer junto como forma de intervir, de ensinar e de aprender 

Estimulando a aprendizagem na prática mediante as interações sociais 
Percebendo a reflexão como catalisadora do conhecimento 
Usando a realidade virtual como facilitadora da absorção do conhecimento 
Incentivando a autonomia na busca da autoformação  
Desenvolvendo recursos além da técnica para a resolução de problemas 

3.2 Da relação entre informação e conhecimento 
A informação e os padrões técnicos  
O conhecimento e a formação 
Pesquisa e prática  

3.4 As relações com os processos cotidianos 
Dimensões implicadas nas atividades 

A trilogia: 
razão, emoção, intuição  

Alinhamento de valores e construção do conhecimento 
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PLANO EVOLUTIVO 13  
 

1 O ENCONTRO COM AS  PRÁTICAS FORMATIVAS 
A identidade com a função facilitador da formação 

Consultar e ser consultado: ampliando a dimensão ecológica da função 
facilitador da formação 

Da relação com o saber: a autoformação facilitador da formação construída na 
prática 

A conquista de um status diferenciado 
O duplo compromisso na  práticas formativas: a autoformação e a 
formação do outro 
 

2 A RETENÇÃO DO CONHECIMENTO 
O conhecimento tácito da experiência como valor organizacional 

Criando a carreira em Y para os especialistas 
Sistematizando a busca e a oferta de conhecimento 

 
3 A CONSULTORIA E A CONVERSÃO DO CONHECIMENTO 

A consultoria favorecendo a conversão do conhecimento 
O duplo direcionamento da experiência acumulada: 

Resolver problemas – agir para aprender 
Converter conhecimento – aprender para intervir 

Uma função circular na conversão do conhecimento 
Formação-autoformação-formação do outro-formação… 

Aprender-conhecer-fazer-ser-aprender… 
A dinâmica do contexto beneficiando a conversão do conhecimento 

A cultura organizacional favorável à consultoria e à formação 
As relações horizontais, multidisciplinares e interdisciplinares  
 

4 NOVOS MODOS DE ENSINAR E DE APRENDER NA CONVERSÃO DO CONHECIMENTO 
Os modos de conversão do conhecimento como espaço para formação reflexiva 

Associando a sistematização reflexiva à sistematização instrumental 
A consultoria como uma função nuclear na conversão do conhecimento 
Os papéis estratégicos 
As múltiplas dimensões da prática: técnica, estratégica e relacional 
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PLANO EVOLUTIVO 14  

 

1 O ENCONTRO COM A  PRÁTICAS FORMATIVAS 
A identidade com a função de facilitador da formação 

Consultar e ser consultado: ampliando a dimensão ecológica da função 
facilitador da formação 

Da relação com o saber: a autoformação facilitador da formação construída na 
prática 

A conquista de um status diferenciado 
O duplo compromisso na  práticas formativas: a autoformação e a formação do 
outro 
 

2 A RETENÇÃO DO CONHECIMENTO 
O conhecimento tácito da experiência como valor organizacional 

Criando a carreira em Y para os especialistas 
Sistematizando a busca e a oferta de conhecimento 

3 A CONSULTORIA E A CONVERSÃO DO CONHECIMENTO 
A consultoria favorecendo a conversão do conhecimento 

O duplo direcionamento da experiência acumulada: 
Resolver problemas – agir para aprender 
Converter conhecimento – aprender para intervir 

Uma função circular na conversão do conhecimento 
Formação-autoformação-formação do outro-formação… 
Aprender-conhecer-fazer-ser-aprender… 

A dinâmica do contexto beneficiando a conversão do conhecimento 
A cultura organizacional favorável à consultoria e à formação 

As relações horizontais, multidisciplinares e interdisciplinares 
4 A ESPECIFICIDADE DE FORMAÇÃO NA PRÁTICA DA CONSULTORIA  

Os modos de conversão do conhecimento como espaço para formação reflexiva 
Associando a sistematização reflexiva à sistematização instrumental 

A consultoria como uma função nuclear na conversão do conhecimento 
Os papéis estratégicos 

As múltiplas dimensões da prática: técnica, estratégica 
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APÊNDICE D 

 

ROTEIRO ORIENTADOR PARA A AUTOSCOPIA: SESSÕES VIDEO GRAVADAS E 

REFLEXIVAS 

 

1) O tema escolhido para autoscopia na reunião de apresentação da primeira etapa da 

pesquisa: RREESSOOLLVVEERR  PPRROOBBLLEEMMAASS  EE  CCOONNVVEERRTTEERR  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO.. 

Sinópse: A autoscopia nesta pesquisa tem como objetivo investigar, mediante sessões 

reflexivas, os dois lados da prática do consultor, os quais se complementam: resolver problemas e 

converter conhecimento, tendo como objeto central de pesquisa os modos de conversão do 

conhecimento.  

2) Os modos de conversão do conhecimento tácito em explícito 

 

Fonte: Prof. Heitor José Pereira (2007).  Adaptado de: Nonaka, I. & Takeuchi, H. Criação de Conhecimento na 
Empresa. RJ, Campus, 1997. 

O conhecimento tácito – Inclui elementos cognitivos e técnicos. Os cognitivos são formados 
por “modelos mentais”, mediante os quais as pessoas criam modelos de mundo, adotando estratégias 
mentais de manipulação e analogias. Os modelos mentais são representados por esquemas, 
paradigmas, perspectivas, crenças e pontos de vista, contribuindo para que os indivíduos desenvolvam 
as suas percepções perante a realidade. O lado técnico comporta o elemento técnico do conhecimento, 
incluindo o Know-How, as técnicas e as habilidades. O conhecimento da experiência é caracterizado 
como tácito, físico e subjetivo. 
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O conhecimento explícito – É de natureza objetiva e orientado para uma teoria independente 
do contexto. É o conhecimento codificado, transmissível em linguagem formal e sistêmica. É 
representado pelo conhecimento da racionalidade. É declarativo. 

Os modos de conversão do conhecimento na empresa, segundo Nonaka & Takeuchi (1997), 
são realizados de forma espiralada e apresentam quatro formatos, conforme descrevemos a seguir: 

A socialização como um processo no qual parte do conhecimento tácito de uma pessoa é 
convertido no conhecimento tácito de outra, permitindo a socialização através da observação, imitação 
ou prática, tendo como segredo principal as experiências sólidas de conhecimento que são 
compartilhadas, criando novas perspectivas de conversão. 

A externalização é um processo pelo qual uma parte do conhecimento tácito de uma pessoa se 
converte em algum tipo de conhecimento explícito. Geralmente, esse tipo de conversão se dá mediante 
a articulação do conhecimento tácito em conceitos explícitos. O conhecimento se torna explícito em 
forma de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou modelos. É feito também o uso da linguagem 
no intuito de externalizar a maior fração possível do conhecimento tácito. É provocado o diálogo e as 
reflexões coletivas em torno das mudanças na prática de trabalho. 

A combinação envolve a integração de conjuntos diferentes de conhecimento explícito. 
Corresponde à criação de ambientes nos quais as pessoas possam trocar e combinar conhecimentos 
através de vários canais como intranet, internet, reuniões, fóruns, telefones, documentos etc. 

A conversão do tipo internalização ocorre quando há incorporação do conhecimento explícito 
no conhecimento tácito. É intimamente ligado ao “aprender fazendo”. Observamos que o conceito de 
internalização está associado ao de autonomia de quem internaliza. 

3) Roteiro para participação nos procedimentos reflexivos (elaborado tendo como 
referência Contreras (2002)). 

3.1 Tenha como referência a atividade no campo que você realizou e que foi feita a 
vídeogravação na qual, você resolveu problemas e experimentou, de forma muito clara, um ou alguns 
modos de conversão do conhecimento, conforme descrito acima. 

3.2  Reflita sobre as questões abaixo e descreva de forma resumida as respostas a cada uma 
delas: 

O que fiz? – O que você fez nessa atividade? Qual o problema que você contribui para 
resolução? Qual ou quais modos de conversão do conhecimento decorreram dessa atividade?  

Qual o significado do que fiz? – Qual o significado dessa atividade para você, seja na 
resolução de problemas, seja na geração de conhecimentos? Explique os dois lados de sua 
atuação – resolver problemas e converter conhecimento. 

Quais as causas da minha atuação? – Que tipo de experiências anteriores facilitaram 
a sua atuação perante a atividade escolhida, tanto na resolução do problema como na geração 
do conhecimento? Quais as dificuldades e facilidades comparadas às situações anteriores de 
sua prática? 

Como poderia fazer as coisas de forma diferente? – O que percebe como estratégica e 
pedagogicamente mais apropriado para essa atividade? O que você mudaria na sua atuação 
profissional? 

3.3 Selecione no quadro abaixo as questões que se relacionam mais diretamente com a sua 
experiência na sessão videogravada.  

3.4 A sessão reflexiva será realizada tendo como referências as imagens gravadas, sendo 
refletidas por você a partir das questões selecionadas. 

 3.5 A sessão reflexiva será feita individualmente e as falas serão gravadas para posterior 
análise e integração aos resultados da primeira etapa da pesquisa. 
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1 Questões para orientação das sessões reflexivas – Os quatro modos de conversão do 

conhecimento 

SOCIALIZAÇÃO 

AÇÕES QUESTÕES ORIENTADORAS 

Descrição 

1) Quais assuntos foram trabalhados na atividade escolhida? 
2) Quantos eram os colaboradores? 
3) Qual o contexto no qual essa atividade foi realizada? 
4) Qual o formato predominante nas relações estabelecidas: individuais? Grupais? 
Colaborativas? Competitivas? 

Informação 

1) Qual o problema que foi resolvido nessa atividade? 
2) A que você atribui os resultados dessa atividade? 
3) Quais as atitudes que você adotou para engajar os colaboradores na atividade?  
4) Como foram estabelecidas as relações entre os conteúdos teóricos e o problema 
resolvido? 

Confronto 

1) Quais habilidades técnicas e relacionais você utilizou nessa atividade? 
2) Como você desenvolveu essas habilidades? 
3) Que relação você estabelece entre a socialização do conhecimento e a resolução 
de problemas? 
4) Que relação você estabelece entre a socialização do conhecimento e a sua 
formação e a de seus colaboradores? 

Reconstrução 

1) De que outra maneira você faria essa atividade? 
2) O que faria de diferente para intensificar a socialização do seu conhecimento? 
3) O que faria de diferente para intensificar a socialização do conhecimento entre os 
colaboradores na resolução de problemas? 
4) O que considera que poderia ser feito para ampliar o pensamento reflexivo dos 
seus colaboradores sobre a socialização do conhecimento? 
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EXTERNALIZAÇÃO 

AÇÕES QUESTÕES ORIENTADORAS 

Descrição 

1) Tinha um objetivo de aprendizagem para você e os colaboradores na resolução 
do problema? 
2) O que mais contemplava esse objetivo? 
3) Quais os aspectos criativos observados na resolução do problema? 
4) Quais os aspectos relacionais observados na resolução desse problema? 

Informação 

1) Que conhecimentos foram externalizados na resolução do problema? 
2) Como foram conceitualizados? 
3) Qual o apoio dado para a externalização do conhecimento? 
4) Quais os recursos utilizados para a externalização: metáforas? Analogias? 
Conceitos? Diálogo? Reflexão? 

Confronto 

1) Quais habilidades técnicas e relacionais você percebeu nessa atividade? 
2) Qual a sua participação no desenvolvimento dessas habilidades? 
3) Que relação você estabelece entre a externalização do conhecimento e a 
resolução de problemas? 
4) Que relação você estabelece entre a externalização do conhecimento e a sua 
formação e a de seus colaboradores? 

Reconstrução 

1) De que outra maneira você atuaria no sentido de potencializar a externalização 
do conhecimento? 
2) O que você faria no sentido de intensificar as interações sociais para a 
externalização do conhecimento nas práticas em que atua? 
3) O que faria de diferente para intensificar a externalização do seu conhecimento 
entre os colaboradores na resolução de problemas? 
4) O que você poderia fazer para fomentar o pensamento reflexivo dos seus 
colaboradores sobre a externalização do conhecimento? 
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COMBINAÇÃO 

AÇÕES QUESTÕES ORIENTADORAS 

Descrição 

1) Tinha um objetivo de troca de conhecimentos entre você e os colaboradores na 
resolução do problema? 
2) O que mais contemplava esse objetivo? 
3) Quais os aspectos espontâneos de troca observados na resolução do problema? 
4) Quais as combinações de conhecimentos observadas na resolução desse 
problema? 

Informação 

1) Que procedimentos foram redefinidos a partir da combinação dos 
conhecimentos para a resolução do problema? 
2) Como se deu a sistematização das atividades para a dupla direção: resolver 
problema e combinar conhecimento? 
3) Quais as estratégias adotadas por você para estimular as interações sociais na 
combinação do conhecimento mediante a resolução do problema? 
4) Quais os recursos utilizados para a combinação reuniões? Conversas? Cursos? 
Intranet? Diálogo? Reflexão? 

Confronto 

1) Quais habilidades técnicas e relacionais você percebeu nessa atividade? 
2) Qual a sua participação no desenvolvimento dessas habilidades? 
3) Que relação você estabelece entre a combinação do conhecimento e a resolução 
de problemas? 
4) Que relação você estabelece entre a combinação do conhecimento e a sua 
formação e a de seus colaboradores? 

Reconstrução 

1) De que outra maneira você atuaria no sentido de potencializar a combinação do 
conhecimento? 
2) O que você faria no sentido de intensificar as interações sociais para a 
combinação do conhecimento nas práticas em que atua? 
3) O que faria de diferente para intensificar a criação de novos conceitos através de 
redes de informações para a resolução de problemas? 
4) O que você poderia fazer para fomentar o pensamento reflexivo dos seus 
colaboradores sobre a combinação do conhecimento? 
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INTERNALIZAÇÃO 

AÇÕES QUESTÕES ORIENTADORAS 

Descrição 

1) Você e os colaboradores tinham um objetivo de “aprender fazendo” na 
resolução do problema? 
2) O que mais contemplava esse objetivo? 
3) Em quais os aspectos observados você percebeu sinais de mudanças nas 
crenças, paradigmas, perspectivas, pontos de vistas sobre a realidade problemática 
sob sua intervenção? 
4) Quais os aspectos observados nos quais você percebeu sinais de mudanças 
quanto ao Know- how adquirido, às técnicas e às habilidades? 

Informação 

1) Que procedimentos foram definidos a partir da internalização do conhecimento 
no sentido de movimentá-lo em espiral até o nível organizacional? 
2) Como se deu a sistematização das atividades para a dupla direção: resolver 
problema e internalizar conhecimento? 
3) Quais as estratégias adotadas por você para estimular a internalização do 
conhecimento como caminho para a autonomia profissional? 
4) Quais os recursos utilizados para a internalização: verbalização? Diagramação? 
Padronização? 

Confronto 

1) Quais as habilidades que você percebeu nessa atividade para a internalização do 
conhecimento? 
2) Qual a sua participação no desenvolvimento dessas habilidades? 
3) Que relação você estabelece entre a internalização do conhecimento e a 
resolução de problemas? 
4) Que relação você estabelece entre a internalização do conhecimento e a 
autonomia profissional? 

Reconstrução 

1) De que outra maneira você atuaria no sentido de potencializar a internalização 
do conhecimento? 
2) O que você faria no sentido de intensificar a iniciativa para a internalização do 
conhecimento nas práticas em que atua? 
3) O que faria de diferente para intensificar a movimentação do conhecimento 
internalizado (tácito) de forma espiralada na direção do conhecimento 
organizacional? 
4) O que você poderia fazer para fomentar o pensamento reflexivo dos seus 
colaboradores sobre a internalização do conhecimento como viabilizadora da 
autonomia profissional? 

Tabela 1 – Construída pela a autora Fonte: Elaborada tendo como referência Contreras (2002)  
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Não realizada devido a indisponibilidade do consultor por conta de compromissos profisisonais 

 

 

 

 

Cronograma dos encontros da autoscopia 

Encontros Consultor Atividades Tempo 
1º 2º 3º 4º 

Reunião de 
apresentação 

2h 30min 13/07/07    

Reunião  de 
planejamento 

2h  20/07/07   

Sessão de 
videogravação 

2h 45min   25/07/07  

Jim Lee 

Sessão de reflexão 3h 30min    08/08/07 
Reunião de 
apresentação 

2h 30min 13/07/07    

Reunião de 
planejamento 

2h  20/07/07   

Sessão de 
videogravação 

1h 38min   03/08/07  

Grauss 

Sessão de reflexão 3h    10/08/07 
Reunião de 
apresentação  

 17/07/07    

Reunião de 
planejamento 

  24/07/07   

Sessão de 
videogravação 

1h 2min   23/07/07  

Pìtágoras 

Sessão de reflexão *      
Reunião de 
apresentação 

1h 30min 17/07/07    

Reunião de 
planejamento 2h  20/07/07   

Sessão de 
videogravação 

50min   17/08/07  

Vivo 

Sessão de reflexão 2h 30min    17/08/07 
Reunião de 
apresentação 

2h 30min 13/07/07    

Reunião de 
planejamento 

1h 30min  14/08/07   
Charles 
Albert 

Sessão de 
videogravação 

1h 20min   28/08/07  

Sessão de reflexão      28/08/07 
Reunião de 
apresentação 40min 13/08/07    

Reunião de 
planejamento 

2 h  15/08/07   

Sessão de videogração 1h 20min   17/08/07  

Caio 

Sessão de reflexão 2h 40min    22/08/07 
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APÊNDICE E 

As sessões videogravadas 

DATA CONSULTOR 
ATIVIDADE 
ESCOLHIDA 

MODOS DE 
CONVERSÃO  LOCAL CONTEXTO NP* 

RECURSOS 
DIDÁTICOS ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS TF** 

24.07.07 Pitágoras 
Curso sobre 
bombeio 
mecânico. 

Externalização/ 
internalização. 

Ativo de Mossoró – sala 
do setor de treinamento. 

Sala de treinamento com a 
distribuição das cadeiras e dos 
computadores no modelo 
convencional. 

5 
Data show; 
planilhas em Exel. 

Integração do grupo; aplicação de exercícios para 
internalização e conceitualização; distribuição prévia 
de apostilas; junção de participantes mais e menos 
experientes. 

1h 25 min 

25.07.07 Jim Lee 
Análise de risco 
–HAZOP. 

Externalização/ 
internalização. 

Sede UN-RNCE – Natal 
– sala do setor de 
treinamento. 

Distribuição das cadeiras de 
modo convencional, numa 
posição que possibilitava a 
visão dos recursos visuais. 

3 

Mapas colados na 
parede; data 
show; lápis 
marcadores; 
planilhas de 
Excel. 

Uso de dinâmicas; registro dos pontos de consenso 
em planilhas; questionamentos; distribuição prévia de 
textos; estabelecimento de hipóteses; apresentação de 
conceitos; junção de participantes mais e menos 
experientes. 

2h 45 min 

03.08.07 Gauss 

Orientação para 
a organização 
de palestras 
para um 
encontro 
técnico. 

Externalização/ 
socialização. 

Sede UN-RNCE – Natal 
– sala do setor de 
treinamento. 

Organização em formato U, 
possibilitando um ambiente 
informal. 

4 Data show 
Uso de metáforas, modelos; regras; apresentação; 
estímulo à autoconfiança dos participantes. 

1h 38min 

16.08.07 Vivo 
Visita virtual à 
Bacia Potiguar 
de petróleo. 

Combinação/exte
rnalização. 

Sede UN-RNCE – sala 
de visualização. 

Sala de visualização 
estruturada com iluminação, 
cores, som, climatização, tela 
especial, óculos para facilitar a 
visualização em 3D. Nessa 
sala, é possível fazer o 
acompanhamento dos poços 
em tempo real. 

* Imagens em 3D 

Exploração dos recursos de visualização. Associação 
de conhecimentos de diversas áreas:geografia, 
geofísica, geologia, política, poesia, para que a 
atenção não fique presa  apenas às imagens. 

50 min 

17.08.07 Caio 

Reunião de 
avaliação dos 
projetos de 
pesquisa com a 
UFRN. 

Externalização. 
UFRN – Laboratório de 
Geologia e Geofísica de 
Petróleo. 

Ambiente acadêmico formal;  
auditório dentro do prédio do 
laboratório. 

18  Data show 

Postura dialógica. Uso de informações mostrando 
resultados favoráveis aos dois lados.Petrobras e 
UFRN; abertura para feed-back; abordagem mista: 
técnica, social e política. 

1h 02 min 

 Charles Albert   Treinamento   

Plantas de 
projetos; fotos 
ultrasografa-das; 
lápis marcadores. 

Atividade do cotidiano: análise de projeto; uso de 
mapas para troca de conhecimento; ênfase nos 
aspectos de peso da atividade para os resultados da 
Empresa. 

1h 20m 

*NP:  Número de  pessoas 
**TF: Tempo de filmagem 
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APÊNDICE F 

As sessões reflexivas 

DIA CONSULTOR LOCAL TEMPO ATIVIDADES 
PRÉVIAS 

INÍCIO DA 
SESSÃO 

DURANTE FINAL 

25.07.07 Jim Lee 
Sala de 
reunião RH. 

3h 
30min 

Entrega do 
DVD; 
leitura do texto 
– 
sessão 
reflexiva. 

Solicitou que fosse 
revisto o texto 
sobre a sessão 
reflexiva.Pediu 
que víssemos o 
filme antes de 
dialogarmos. 

Vimos o filme e ele 
pediu para dar pausa 
várias vezes. Enquanto 
isso, fazia as suas 
anotações. 
Terminado o filme, 
começamos a trabalhar 
as questões de acordo 
com o roteiro do texto 
sobre a sessão 
reflexiva (Apêndice 
B), sendo gravadas as 
respostas reflexivas a 
cada uma delas. 

10.08.08 Gauss 
Sala de 
reunião 
RH. 

3h 

Leitura do 
texto 
(Apêndice  B) 
antes da 
sessão. 
Assistiu ao 
filme em casa 
com a família 
poucas horas 
antes. 

Mostrou uma lista 
de pontos 
observados no 
filme com seus 
comentários; pediu 
para que víssemos 
algumas cenas 
para que 
pudéssemos 
dialogar. 

Vimos às cenas 
conforme foi pedido. 
Ele fez alguns 
comentários, se 
reportando às 
anotações que havia 
feito. E aí, anunciou 
que podíamos trabalhar 
em cima das questões 
reflexivas (Apêndice 
B). Procedemos, então, 
dessa forma, fazendo 
gravação das respostas. 

17.08.07 Vivo 
Sala de 
reunião 
RH. 

2h 
30mim 

Leitura do 
texto 
(Apêndice B). 

Solicitou que fosse 
revisto o texto 
sobre a sessão 
reflexiva(Apêndice 
B); pediu que 
víssemos o filme 
antes de 
dialogarmos. 

Vimos o filme até 40 
minutos e, enquanto 
isso, ele fazia algumas 
anotações. Pediu para 
interromper quando 
tinhamos visto 40 
minutos, anunciando 
que queria trabalhar as 
imagens vistas. Fez 
algumas observações 
com base nos 
comentários e, a partir 
disso, começamos a  
trabalhar em cima das 
questões reflexivas. 

22.08.07 Caio 
Sala 4 –  
setor de 
treinamento. 

2h 
40min 

Fez a leitura do 
texto 
(Apêndice D) 
antes da sessão 
e o trouxe com 
várias 
anotações. 
Assistiu ao 
filme em casa  
no dia anterior. 

Apresentou várias 
anotações feitas no 
texto, 
demonstrando ter 
refletido sobre as 
suas questões 
constantes 
(Apêndice B); 
pediu para que 
víssemos algumas 
cenas para que 
pudéssemos 
dialogar. 

Enquanto víamos o 
filme, ele fez alguns 
exercícios de 
autoanálise  
direcionados às 
questões de postura e 
comportamentos. 
Reporta-se com muita 
freqüência  às 
anotações que havia 
feito. 
Mostrou bastante 
autoconfiança em 
relação à sua 
autopercepção. 

 Charles Albert 
Sala 4- setor 
de 
treinamento. 

1h 
50min 

Explicou por 
que tinha se 
apoiada nas 
plantas e nos   
fluxogramas de 
projetos com 
recurso para 
externalizar o 
conhecimento 
Fez algunus 
comentários 
sobre o DVD 
que tinha visto 
antes da sesão..  

Fez a apresentação 
dos particpantes e 
explicou os 
critérios de escolha 
dos participantes 

Antes de começar a 
seçãao reflexiva fez 
alguns comentários 
sobre a experiencia em 
ser filmado numa 
prática.  
Enquanto 
observavamos as 
imagens cometou sobre 
que mudaria alguns 
procedimentos na sua 
prática quanto ao 
maior envolvimento 
dos participantes. 

Terminamos a sessão com 
três perguntas, com o 
objetivo de fazer uma síntese 
da autoscopia, gravando as 
respostas para análise 
posterior quanto aos 
resultados reflexivos e 
formativos decorrentes  da 
participação dele nesse 
processo. 
1. Por  que escolheu 
participar desse processo? 
2. Como foi ser filmado na 
prática escolhida? 
3. Qual o aprendizado nesse 
processo? 
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APÊNDICE G  

 

À UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO. 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Tendo sido informado e esclarecido de todos os aspectos que compreendem a pesquisa 

intitulada AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA GESTÃO DO CONHECIMENTO – A experiência 

na Petrobras UN-RNCEi, que está sendo desenvolvida pela doutoranda Maria Salete Batista Freitag, 

aluna da UFRN-PPGED, e da qual participo desde a primeira etapa, declaro meu consentimento de 

participação nesse segundo momento (Autoscopia) que inclui a videogração como elemento facilitador 

das sessões reflexivas e, ao mesmo tempo, autorizo o uso do nome fictício por mim escolhido e de 

minha imagem em que se fizer necessário para a plena realização dessa investigação, mantendo, no 

entanto, preservada minha identidade. 

 

 

 

Natal, 22 de julho de 2007.      ______________________________________ 

Assinatura do participante 

 

  

 

 

__________________ 

1
 Titulo da pesquisa na época em que foram realizadas as sessões videogradas e 

reflexivas 
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ÍÍ NNDDII CCEE  RREEMM II SSSSII VVOO

A 

 

A noção de evento como mobilizadora de saberes .... 149 

abordagem estrutural-profissional ............................... 19 

abordagem multirreferencial ........................................ 55 

adoção de atitudes relevantes .................................... 160 

agir comunicacional ................................................ 89, 90 

agir instrumental..................................................... 89, 90 

analista simbólico.................................................... 44, 45 

aprendizagem como fenômeno sistêmico .................. 122 

aprendizagem contínua ................................................ 80 

aprendizagem e cultura ........................................ 50, 120 

apropriação de práticas didáticas e pedagógicas........ 162 

“artesão intelectual” ..............................8, 61, 64, 99, 208 

articulação dos saberes................149, 150, 152, 153, 212 

aspectos didáticos e pedagógicos ........................... 22, 47 

aspectos instrumentais relacionados ao conhecimento39 

assimilação de conhecimentos ................................... 160 

ato de “conhecer-na-ação” ......................................... 163 

atuação nas comunidades de práticas .......................... 97 

autoformação ... 14, 18, 54, 55, 68, 69, 71, 73, 76, 77, 78, 

79, 82, 85, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 103, 111, 

116, 121, 128, 147, 148, 156, 163, 196, 197, 198, 202, 

210, 219, 220, 225, 228 

autoformação e a formação do outro...68, 69, 76, 77, 78, 

85, 92, 94, 95, 210 

autoscopia.................... 8, 59, 60, 65, 66, 68, 72, 176, 216 

 

B 

 

binômio conhecimento = objetos ................................. 22 

binômio conhecimento = processos ......... 22, 23, 25, 125 

binômio processo = pessoas ....................................... 217 

 

C 

 

capital de domínio tecnológico ............................... 40, 52 

capital de relacionamento .............................. 40, 52, 133 

capital físico .................................................................. 26 

capital humano .. 26, 35, 40, 41, 42, 43, 52, 190, 224, 229 

capital intelectual.... 29, 34, 39, 40, 42, 52, 133, 156, 203, 

224, 227 

capital organizacional ..................................... 41, 52, 156 

capital social.............................................. 41, 42, 45, 223 

características do conhecimento .................................. 76 

carreira em Y ................ 31, 34, 43, 44, 124, 155, 157, 208 

circuito de aprendizagem dinâmica ............................ 152 

Combinação .....................................................52, 73, 187 

competência como uma construção social................. 158 

componentes do conhecimento ... 76, 77, 79, 81, 84, 210, 

219 

comunicação substantiva ............................................. 36 

comunidades de práticas ....... 70, 132, 135, 174, 175, 189 

confrontação com o inusitado .................................... 154 

conhecimento como valor .........................34, 37, 52, 219 

conhecimento explícito ...... 23, 28, 51, 52, 164, 169, 176, 

180, 187, 191 

conhecimento processual ........................................... 165 

conhecimento tácito..8, 16, 20, 23, 28, 31, 38, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 78, 80, 82, 85, 148, 149, 150, 156, 169, 176, 

177, 179, 180, 181, 191, 193, 194, 195, 208, 209, 216 

conjunto de práticas formativas ................................. 164 

consultar e ser consultado.. 69, 76, 77, 79, 81, 85, 86, 91, 

96, 97, 112, 148, 168, 210 

consultor de negócios................................................... 81 

consultor interno .....................................31, 94, 195, 225 

consultor senior ............................................................ 43 

Consultor técnico.......................................................... 44 

consultoria como função nuclear ...8, 170, 173, 196, 201, 

209, 216 

contextos diferenciados do escolar .............................. 16 

conversão do conhecimento 8, 16, 17, 20, 22, 23, 28, 29, 

30, 31, 39, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 

63, 65, 66, 68, 69, 72, 73, 77, 80, 82, 85, 88, 90, 97, 98, 

100, 101, 102, 103, 104, 107, 109, 110, 111, 112, 115, 

116, 117, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 130, 131, 132, 

134, 135, 138, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 148, 149, 

151, 152, 153, 155, 157, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 

171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 

182, 183, 185, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 

201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 212, 213, 214, 

215, 216, 217, 218, 219, 220, 225 

conversão do conhecimento tácito em explícito ............ 8 

criação do conhecimento ................23, 80, 149, 176, 207 

Criação do conhecimento ........................................... 174 

cultura caracterizada pela valorização da formação 

técnica ........................................................................ 119 

cultura organizacional. 41, 50, 70, 71, 112, 119, 120, 122, 

133, 134, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 196, 200 

D 
demandas formativas ................................35, 42, 43, 132 

desestabilização permanente das rotinas e das relações 

estabelecidas .............................................................. 153 

destrinchar problemas.................................................. 92 

dimensão axiológica ..................................................... 48 

dimensão da razão interativa....................................... 155 

dimensão ecológica da prática.................................69, 76 

dimensão epistemológica ..........................39, 48, 49, 169 

dimensão estratégica e tática................................97, 104 

dimensão ontológica ...............................................48, 49 

dimensão organizacional .............................................. 22 
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dimensão pessoal.......................................................... 22 

dimensão relacional .. 78, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 115, 

116, 130, 178 

dimensão técnica .... 30, 41, 46, 52, 68, 70, 77, 84, 85, 89, 

97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 110, 116, 121, 129, 

134, 148, 152, 182, 214 

dimensões humanas e sociais ....................................... 95 

dimensões intra e interpessoal ............................. 18, 156 

dimensões sociais, comunicacionais e subjetivas da 

cooperação ................................................................. 148 

disponibilização dos recursos instrumentais .............. 191 

dupla lógica integrada em suas práticas ................... 8, 16 

 

E 

 

enfoque sistêmico de instrução .................................... 46 

ensinar e aprender nas ações cotidianas .............. 90, 138 

entrevista compreensiva..55, 56, 57, 59, 61, 68, 208, 229 

“escuta sensível”......................8, 58, 64, 69, 99, 113, 208 

espaços epistêmicos e de formação ......... 8, 16, 171, 218 

espaços informais potencializadores da formação ..... 120 

espaços interventivos e formativos ... 145, 146, 148, 151, 

169, 211 

eventos ... 4, 5, 72, 81, 83, 87, 89, 98, 102, 112, 114, 115, 

116, 119, 130, 144, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 

157, 159, 161, 166, 170, 175, 177, 188, 189, 199, 201, 

202, 203, 209, 212, 215 

eventos epistemológicos e formativos ....................... 157 

experiência acumulada .....71, 73, 78, 81, 82, 83, 85, 147, 

153, 154, 156, 157, 172, 191, 210 

experiência socialmente acumulada........................... 155 

experiências com fortes características educacionais. 212 

externalização ... 52, 73, 80, 103, 120, 164, 171, 174, 176, 

177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 191, 193, 

201, 216, 220 

 

F 

 

facilitadores da aprendizagem ....120, 121, 122, 130, 131, 

133, 135, 139, 141, 142, 144, 213 

facilitadores da formação52, 66, 69, 96, 97, 99, 101, 107, 

113, 115, 128, 146, 160, 167, 170, 175, 179, 182, 185, 

201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 214, 215, 216, 

219 

fichas de escuta/análise..................................... 61, 64, 68 

formação acadêmica................................. 62, 69, 98, 155 

formação centrada no paradigma da racionalidade 

técnica................................................. 119, 153, 194, 216 

formação contínua na Petrobras ................................ 155 

formação didática e pedagógica ......................... 156, 165 

formação na dimensão técnica ............................. 47, 137 

formação nas práticas........................................... 28, 191 

formação-autoformação-formação-do-outro-formação

.................................................................................... 116 

função especialista................................................ 44, 227 

 

G 

 

Gestão do Conhecimento ................ 8, 13, 16, 39, 63, 229 

 

H 

 

habitus ...........................................41, 112, 113, 156, 223 

 

I 

 

implicação histórico-existencial .................................... 20 

implicação psicoafetiva................................................. 19 

integração de habilidades........................................... 160 

interações sociais.....27, 28, 36, 37, 38, 50, 57, 59, 88, 89, 

111, 116, 121, 140, 161, 201, 206, 216, 218, 229 

interações sociais na conversão do conhecimento ...... 38 

Internalização ..................................................52, 73, 191 

intervenção organizacional..................................129, 138 

 

L 

 

lacunas formativas............... 117, 156, 162, 211, 217, 218 

lógica competência ........................16, 145, 146, 148, 201 

lógica competência é diferente da lógica do posto de 

trabalho ...................................................................... 148 

 

M 

 

mobilização do conhecimento...................28, 29, 79, 124 

modos de conversão31, 52, 66, 68, 72, 73, 101, 164, 172, 

176, 177, 207, 208, 216 

movimentos interdependentes .................................... 18 

 

N 

 

níveis de autonomia ................................................... 194 

noção de evento ..................................................149, 166 

 

O 

 

275 



278 

 

o conhecimento como valor organizacional ......... 37, 219 

o saber é a medida do fazer........................................ 168 

objetivos organizacionais .................................. 23, 36, 40 

organizações que aprendem............................... 125, 226 

 

P 

 

papéis como formadores .................................... 100, 219 

papel do consultor ........................................ 79, 130, 214 

paradigma da racionalidade técnica .....8, 37, 47, 98, 211, 

213 

planos evolutivos ...................................57, 59, 61, 64, 68 

pluritecnicidade, a pluriespecialidade e a 

plurifuncionalidade ....................................................... 16 

práticas cotidianas .... 8, 16, 23, 47, 49, 57, 60, 71, 77, 80, 

83, 89, 92, 98, 103, 109, 113, 117, 119, 120, 127, 135, 

139, 144, 145, 147, 155, 157, 158, 165, 166, 171, 172, 

173, 178, 184, 185, 186, 187, 190, 191, 196, 198, 206, 
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