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RESUMO

Este estudo teve como objetivo a análise de competências que podem contribuir
para uma melhor compreensão do trabalho de pesquisadores da Embrapa à frente
do processo de difusão de tecnologias. Um modelo de competências facilitadoras da
difusão do conhecimento, composto por oito competências, foi proposto. O estudo
foi realizado por meio de uma abordagem qualitativa na qual um questionário (online) foi aplicado junto à população alvo, cuja taxa de respostas obtida foi de 26%.
Observações de campo também foram realizadas, como, por exemplo, a observação
das aulas-campo (dia de campo), com apoio de um roteiro semi-estruturado.
Mediante entrevistas semiestruturadas, foi investigada a presença, ou não, das
competências contempladas no Modelo de Competências validado. Concluiu-se que
as competências ação estratégica, comunicação, empatia, flexibilidade, percepção
realística, persuasão, postura e visão global possuem relevância na difusão do
conhecimento. Apurou-se que a falta de formação pedagógica e a inexistência de
oferta de programa de formação continuada em técnicas e recursos pedagógicos
são fatores que afetam a percepção dos pesquisadores da Embrapa em relação à
questão do grau de relevância da competência ação estratégica. Por fim, os
resultados obtidos sugerem que a aceitação das competências do modelo pode
estar relacionada à força sinérgica de quatro competências: ação estratégica,
comunicação, empatia e flexibilidade.
Palavras-chave: Embrapa; competências; conhecimento; informação.

ABSTRACT
This study aimed to analyze the skills that can contribute to a better understanding of
the work of researchers from Embrapa ahead of the diffusion process technologies.
A competency model that facilitate the diffusion of knowledge, skills comprise eight,
was proposed. The study was conducted through a qualitative approach in which a
questionnaire (online) was applied to the target population, whose reply rate was
26%. Field observations have also been made, for example, observation of lessonsfield (field day), with the support of a semi-structured. Through structured interviews,
we investigated the presence, or not, the skills covered in the Competency Model
validated. It was concluded that the strategic action skills, communication, empathy,
flexibility, realistic perception, persuasion, attitude and vision are relevant in the
global diffusion of knowledge. It was found that the lack of teacher training and the
lack of provision of continuing education in technical and pedagogical resources are
factors that affect the perception of Embrapa researchers on the question of how
relevant the competence strategic action. Finally, the results suggest that the
acceptance of powers of the model may be related to the strength of four synergistic
competencies:

strategic

action,

communication,

Keywords: Embrapa; skills, knowledge, information.

empathy

and

flexibility.
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1. INTRODUÇÃO

Com o advento da globalização tornou-se imperativa a gestão das
informações básicas para inúmeros campos de atividades. Esse novo cenário
caracteriza-se principalmente pela tendência à inovação, o que significa, em outras
palavras, que todas as organizações precisam, ao atuar de forma inovadora,
encontrar, no universo informacional, informações passíveis de serem transformadas
em conhecimento condizente com as suas respectivas áreas de atuação.
Surge, porém, um gap (lacuna), que impede as organizações de agirem de
forma proativa no atendimento das novas demandas de um novo milênio. Essa
descontinuidade indesejável provém do fato de as pessoas estarem habituadas a
construir novos saberes em sintonia com demandas organizacionais dos mais
variados setores de atividade. Assim sendo, elas precisam de uma gama de
informações específicas que possibilitem a construção e desconstrução de seus
conhecimentos, habilidades e atitudes, ou seja, suas competências. Como, em
regra, essas pessoas estão inseridas num contexto organizacional, é previsível que
as empresas, ao tornarem disponíveis alguns insumos básicos – como o
conhecimento –, acabem por neutralizar os efeitos da descontinuidade aludida.
Em contrapartida, as organizações precisam fornecer os meios necessários
para que seu corpo de gestores possa desenvolver competências facilitadoras da
transformação da informação em conhecimento. O gestor – imerso num mutante
aparato científico-tecnológico – precisa ser capaz de apreender problemas globais e
fundamentais, para neles inserir os conhecimentos parciais e locais (MORIN, 2001).
A informação, contudo, no novo modelo econômico, é percebida de forma
diferenciada, dada a possibilidade de vir a se transformar em conhecimento. A era
moderna distingue-se de qualquer período anterior pelo seu extremo dinamismo – o
que explica o caráter notadamente dinâmico da vida social moderna. Nessa ótica,
Giddens (2002, p. 22) considera que o mundo moderno está em disparada, “não só
o ritmo da mudança social é muito mais rápido que em qualquer sistema anterior;
também a amplitude e a profundidade com que ela afeta práticas sociais e modos de
comportamentos preexistentes são maiores”.
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Na modernidade 1, a tecnologia dá maior autonomia ao usuário, demandando
nova postura dos profissionais da educação, que passam a ter seu campo de
atuação ampliado e redimensionado. Esses profissionais estão a todo o momento
influenciando os novos modelos organizacionais de gestão do trabalho, e deles
sofrendo influências, principalmente no que tange à gestão do conhecimento 2 – que
de fato, tornou-se tema privilegiado no universo das preocupações mais focais de
nossa época e, em especial, nas duas últimas décadas, devido às amplas
possibilidades de processamento, armazenamento e acesso à informação e dados,
amparados nas tecnologias de informação e comunicação.
Como consequência do crescente interesse do capital pelo conhecimento
produzido e pela produção científica, surge o interesse capitalista em investir, cada
vez mais, em setores até então considerados periféricos, como o da educação, não
somente pela possibilidade de ela própria transformar-se em mercadoria, mas
também pelo fato de a competição exigir a produção de conhecimento científico com
elevado e constante grau de sofisticação.
A socialização do conhecimento independe da quantidade de informação
acumulada. Segundo Morin (2001), o que importa é a possibilidade do conhecimento
tornar-se pertinente – o que representa um dos sete saberes 3 necessários à
educação do futuro.
Tanto na área educacional quanto na organizacional, o conhecimento, além
de fortemente demandado, torna-se imperativo. Projetam-se, então, na PósModernidade 4, as ciências do cibernético, do informático e do informacional, para as
1

A “modernidade” pode ser entendida com um sentido aproximado de “mundo industrializado”, desde
que se reconheça que o industrialismo não é sua única dimensão institucional (GIDDENS, 2002).
2

No início da década de 1990 surge o conceito de Gestão do Conhecimento. Segundo Sveiby (1998,
p. 3), “a Gestão do Conhecimento não é mais uma moda de eficiência operacional”.

3

Esses saberes dizem respeito aos buracos negros da educação. São eles: o conhecimento, o
conhecimento pertinente, a identidade humana, a compreensão humana, a incerteza, a condição
planetária e a antropoética (MORIN, 2001).
4

Pós-modernidade é uma linha de pensamento que questiona as noções clássicas de verdade,
razão, identidade e objetividade, a idéia de progresso ou emancipação universal, os sistemas únicos,
as grandes narrativas ou os fundamentos definitivos de explicação. (EAGLETON, 1996).
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quais o saber está na informação transformada em conhecimento. Portanto, não se
trata apenas da informação de forma organizada, estocada e preparada para a sua
distribuição, como bem lembra Barbosa (1985).
Para Chahad (2003), o avanço da inovação tecnológica nas empresas
brasileiras representou expressiva mudança ocorrida no fim do século passado.
Esse fato, ao pressionar o já combalido mercado de trabalho, levou as empresas a
investir em capacitação e desenvolvimento; propiciando, contudo, a exclusão do
mercado de trabalho daquele contingente de trabalhadores com baixa escolaridade,
os quais foram substituídos por trabalhadores mais capacitados – com condição de
assimilar novas informações e conhecimentos ligados aos diversos ramos de
atividades.
O acesso à informação e ao conhecimento, no Brasil, segundo Molina (2007),
registra índices muito baixos, sendo ruim nas cidades e grave na área rural.
Dados oriundos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 5 de
2009 mostram que entre pessoas de 15 anos ou mais, a taxa de analfabetismo caiu
1,8 ponto percentual entre 2004 e 2009. Apesar disso, o Brasil ainda ostenta o saldo
de 14,1 milhões de analfabetos, o que corresponde a 9,7% da população nesta faixa
etária. A pesquisa (PNAD) estimou em 20,3% a de analfabetismo funcional –
percentual de pessoas de 15 anos ou mais de idade com menos de quatro anos de
estudo.
O Nordeste apresentou o analfabetismo mais reduzido entre 2004 e 2009, de
22,4% para 18,7%. Esse índice, entretanto, situa-se acima das demais regiões,
quase o dobro da média nacional. A redução do analfabetismo funcional nessa
região foi de 6,6 pontos percentuais de 2004 para 2009. Entre os analfabetos, 92,6%
tinham 25 anos ou mais de idade, representando 12% do total da população nesta
faixa etária. Entre as pessoas de 50 anos ou mais de idade, a taxa de analfabetismo

5

A PNAD 2009 investigou 399.387 pessoas em 153.837 domicílios por todo o país a respeito de
temas como população, migração, educação, trabalho, família, domicílios e rendimento, tendo
setembro
como
mês
de
referência.
Disponível
em:
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1708.
Acessado
em 17/06/2012.
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era de 21%. A PNAD revelou ainda que a taxa de analfabetismo das pessoas de 15
anos ou mais de idade era maior entre os homens (9,8%) que entre as mulheres
(9,6%).
Wegrzynovski (2008) pontua que, por força dessa desigualdade regional, o
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) foi motivado a propor à
Presidência da República que designasse mais recursos e projetos para o Nordeste.
São projetos e recursos que se afiguram vitais, uma vez que grande parte da
população rural continua coberta pela “nuvem” do analfabetismo, da pobreza e da
exclusão social 6 – notadamente no que se refere à imensa dificuldade de acessar
informações básicas.
A Embrapa atua hoje por meio de 5 Unidades de Serviços e 42 Unidades de
Pesquisa, distribuídas nos diferentes biomas brasileiros, em 23 dos 26 estados da
Federação, além de possuir Laboratórios Virtuais (Labex) nos Estados Unidos, na
França e na Holanda, e de estar representada, no continente africano pela Embrapa
África (em Acra, Gana), e, no âmbito da América Latina, pela Embrapa Venezuela
(em Caracas). Em 1992, ela integrou-se ao Sistema Nacional de Pesquisa
Agropecuária (SNPA)7 – que é por ela coordenado – com a missão de “viabilizar
soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da
agricultura em benefício da sociedade brasileira” (EMBRAPA, 2008a, p. 18).
Nos últimos anos, demandas por acesso ao conhecimento científico
produzido pela Empresa têm partido de setores específicos da sociedade, a exemplo
dos representantes de movimentos sociais, dos órgãos públicos, de escolas e
cooperativas. É um grande e variado público ressentido da falta de mecanismos que

6

Exclusão social, no entender de Boneti (2000, p. 35), é “A perda das oportunidades, por via do
processo de seletividade, de participação na dinâmica produtiva na sociedade, [o que] faz com que o
sujeito social perca também o direito do atendimento igualitário nos serviços sociais básicos, como é
o caso da educação, da saúde, da segurança, etc., e perca o direito de ser diferente. Em síntese, a
exclusão social resume-se na exclusão do direito à cidadania onde quer que ela se manifeste”.
7

O SNPA é constituído pelas Unidades da Embrapa, pelas Organizações Estaduais de Pesquisa
Agropecuária, por universidades e institutos de pesquisa federais e estaduais, bem como por outras
organizações, públicas e privadas, vinculadas à atividade de pesquisa agropecuária. Disponível em:
http:// www.sct.embrapa.br. Acessado em: 04/11/2011.
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contribuam para o acesso 8 a tecnologias e a informações resultantes da pesquisa
científica.
Entre as

demandas apresentadas

à Embrapa sobressaem

aquelas

relacionadas ao avanço científico e da fronteira do conhecimento e às tecnologias de
ponta, cujo objetivo é a obtenção de soluções tecnológicas. Assim, a pesquisa
agropecuária é desafiada a propor soluções tecnológicas que venham contribuir
para a produção de alimentos, e, mais recentemente, também para a produção de
uma nova matriz energética.
A Embrapa produziu, em suas quase quatro décadas de existência, elevado
estoque de informações, de conhecimentos e de soluções tecnológicas ainda
desconhecido de parcelas significativas do mundo rural brasileiro, em especial
daquelas que sobrevivem em pequenas terras e são as que mais precisam do
acesso a novos conhecimentos.
Embora a produção científica abranja, na Embrapa, duas áreas – pesquisa e
difusão –, esta dissertação estará voltada à difusão científica, que, no entendimento
de Costa Bueno (1985), representa a soma de atividades e de modos distintos,
denominados disseminação e divulgação, de veicular o resultado alcançado em
conformidade com o público a que se destina. Desse modo, o pesquisador da
Embrapa, no seu dia a dia, desenvolve ações de pesquisa – que absorvem a maior
parte de seu tempo – e ações de difusão de tecnologias já disponibilizadas.
Na visão de Kourganoff (1990), pesquisa e difusão (ensino) são processos
distintos, que mobilizam recursos diferentes, e, assim sendo, por causa da natureza
diversa desses processos, cada um deles exige a mobilização de diversas
habilidades, que dificilmente são encontrados em uma única pessoa. O pesquisador
da Embrapa atende a essa excepcionalidade, porque utiliza habilidades distintas, ao
atuar tanto no desenvolvimento de projetos de pesquisa quanto na difusão das
inovações tecnológicas pesquisadas e disponibilizadas. Ao atuar na pesquisa, ele
amplia seu próprio conhecimento e o da comunidade; e, ao desenvolver ações de
difusão, compartilha informações a serem transformadas em conhecimento.
8

Os termos acesso e acessível representam a possibilidade de o público obter/adquirir tecnologias e
informações resultantes da pesquisa científica e, ao mesmo tempo, poder compreendê-las, assimilálas e utilizá-las. Disponível em: http://www.sct.embrapa.br. Acessado em: 04/11/2011.
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O processo de produção e difusão do conhecimento – que constitui o coração
das atividades da Embrapa – tem como figura central (ator principal) o pesquisador
difusor 9. As ações de difusão na Embrapa visam transformar em conhecimento as
informações tecnológicas já disponibilizadas. Esse objetivo se dá mediante a
participação de grupos de pessoas em eventos variados, tais como aulas práticas no
campo (dias de campo), palestras, visitação a unidades demonstrativas, feiras de
tecnologias, cursos de treinamento, reuniões técnicas, entre outros. O pesquisador
difusor, ao orientar os participantes dos eventos por ele realizados, quanto ao
correto

entendimento

e

aplicação

prática

de

uma

inovação

tecnológica

disponibilizada, estará desenvolvendo, também, ações voltadas à pesquisa, e
mobilizando, ao mesmo tempo, habilidades contidas numa área de interseção entre
as ações de pesquisa e as de difusão.
Este estudo tem como base de sustentação o trabalho (Formação de
Multiplicadores: Modelo de Eficácia) elaborado por Caires (2007) e, também,
ajustado e ampliado no trajeto desta investigação (Figura 1).
O trabalho em tela é fruto da solicitação de um curso de formação de
multiplicadores para capacitar professores da Escola Estadual Graciliano Ramos e
técnicos agrícolas da Secretaria de Agricultura do Estado de Alagoas. O pedido
partiu do diretor da referida escola e teve como propósito fazer com que os
professores e técnicos encontrassem a melhor forma de atuar na escola e na região
agrícola do Município de Palmeira dos Índios, em Alagoas, multiplicando as
informações tecnológicas geradas e disponibilizadas nas Minibibliotecas da
Embrapa 10.
O foco deste estudo, no processo de difusão, possui uma evidência que o
justifica e o torna pertinente, ou seja: os processos de difusão e pesquisa
9

Nesta dissertação, adotou-se a expressão pesquisador difusor para destacar o papel que o
pesquisador da Embrapa desempenha ao atuar na difusão do conhecimento – tecnologias já
disponibilizadas –, além de atuar desenvolvendo ações de pesquisa, na maior parte de seu tempo.
10

O Projeto Minibibliotecas compreende a elaboração e distribuição de produtos de informação em
diferentes mídias, contendo informações tecnológicas geradas pela Embrapa e orientações para a
produção agropecuária respeitando o meio ambiente e a realidade das comunidades rurais nas
diversas
regiões
brasileiras.
Disponível
em:
http://www.sct.embrapa.br/publicacoes/Projeto_Minibibliotecas_ed01 _2009.pdf.
Acessado
em:
25/11/2011.
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representam uma das mais relevantes atividades da Embrapa e a relação entre eles
apresenta aspectos distintos – configurando as dificuldades enfrentadas por seus
pesquisadores de conciliar as diversas atividades dos dois processos sob sua
responsabilidade.
Este estudo, após contato com os principais sites que tratam da pesquisa,
divulgação e publicação das descobertas acadêmicas, na área das competências,
se configura necessário ao cenário mundializado no qual o conhecimento vem
ganhando espaço no âmbito da escola e do trabalho.
Nesse olhar acadêmico, surgem trabalhos que se destacam por produzir
relatos aproximados ao tema em questão. Um deles é o tema de doutoramento de
Pereira (2007) – Competências para o Ensino e a Pesquisa: um survey com
docentes de engenharia química. O estudo foi norteado pela tese da existência de
competências comuns aos dois papéis de um docente universitário – ensino e
pesquisa. A investigação foi realizada mediante um survey onde foram avaliadas
treze competências consideradas relevantes para um docente em seus dois papéis:
o de pesquisador e o de professor. As competências do modelo de pesquisa
proposto por Pereira (2007) contemplam as três dimensões: conhecimentos,
habilidades e atitudes, ilustradas no Quadro 1.
Com exceção da competência domínio de área de conhecimento, as outras
doze representam competências genéricas apuradas por Pereira (2007) na revisão
bibliográfica como relevantes para um grande número de profissões e que, no olhar
de Le Bortef (1994), podem ser aplicadas a variadas situações.

CONHECIMENTO
 Domínio da área

COMPETÊNCIAS
HABILIDADE


Relacionamento
interpessoal
 Trabalho em equipe
 Criatividade
 Visão sistêmica
 Comunicação
 Liderança
 Planejamento.
Quadro 1. Competências para o ensino e a pesquisa.
Fonte: Elaborado pelo autor com base em PEREIRA, 2007.
de conhecimento

ATITUDES






Comprometimento
Ética
Proatividade
Empatia
Flexibilidade

22

Em outro trabalho, Takahashi (2007), em sua tese de doutorado –
descortinando os processos da aprendizagem organizacional no desenvolvimento de
competências em instituições de ensino – aborda competências e aprendizagem a
partir da perspectiva de recursos (visão baseada em recursos). Ressalta a autora
que no centro do debate da aprendizagem está a discussão sobre o conhecimento,
ou seja, a aprendizagem organizacional permite abordar a apropriação do
conhecimento pela organização. Sendo que a aprendizagem envolve mais do que a
criação do conhecimento individual, abrangendo sua utilização e institucio nalização
na organização. Acrescentando, ainda, que o resultado da aprendizagem
organizacional é a aquisição de uma nova competência: uma habilidade de aplicar
novos conhecimentos para melhorar a performance de uma atividade presente ou
futura.
Souza (2009) investigou, em sua dissertação de mestrado, as estratégias de
aprendizagem e competências no trabalho – com o objetivo de identificar relações
entre estratégias de aprendizagem e competências, em contexto de trabalho. Elas
foram medidas por um questionário respondido por 789 trabalhadores de
organização pública federal, que gera conhecimentos científicos e tecnologias para o
agronegócio brasileiro.
Os três trabalhos mencionados trazem ao debate a questão da competência,
de sua representação via modelo e, o vínculo que o processo de aprendizagem
guarda com a formação das competências. Neles há uma clara evidência da
necessidade do tema competência ser pesquisado de forma aprofundada.
Considerando que a Embrapa passou por uma mudança de orientação que
determinou uma maior ênfase na promoção da gestão da informação com vista na
difusão científica, buscou-se, neste estudo, validar um modelo de competências
facilitadoras da difusão do conhecimento para pesquisadores da Embrapa, que será
apresentado no próximo capítulo. Além da Introdução, esta dissertação foi dividida
em mais cinco capítulos. O Capítulo 2 traz os procedimentos metodológicos da
pesquisa; o Capítulo 3 e 4 apresentam uma revisão bibliográfica dos conceitos de
competência; o Capítulo 5 mostra os resultados e ressalta os pontos relevantes da
pesquisa; e, o Capítulo final traz as conclusões deste estudo.
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2.

PROCEDIMENTOS

METODOLÓGICOS:

O

CAMINHAR

DA

PESQUISA
Um trabalho de pesquisa depende da escolha de um método que se revele o
mais adequado aos objetivos pretendidos pelo pesquisador. Assim sendo, Yin
(2001) sugere três condições para que um pesquisador, após análise dos principais
métodos de pesquisa das ciências sociais, possa escolher o método mais
apropriado a sua pesquisa. Essas três condições são: 1ª) o tipo de questão de
pesquisa proposto; 2ª) a extensão do controle que o pesquisador tem sobre eventos
comportamentais efetivos; e 3ª) o grau de enfoque em acontecimentos históricos,
em oposição a acontecimentos contemporâneos.
Aplicando essas condições a este estudo, pode-se dizer que a resposta à
primeira, que permite diferentes interpretações – que competências individuais são
mobilizadas na prática do pesquisador difusor? –, a resposta aponta para uma
pesquisa, de cunho qualitativo.
Quanto à segunda, que questiona se a estratégia de pesquisa a ser adotada
exige controle sobre eventos comportamentais, a resposta é negativa, pois o
objetivo desta pesquisa é validar as competências mais relevantes de um
pesquisador difusor da Embrapa, e não acompanhar, controlar ou monitorar a forma
como esse pesquisador realiza o seu trabalho.
E com relação à terceira condição, se a estratégia de pesquisa a ser adotada
focaliza acontecimentos contemporâneos, a resposta é afirmativa, visto que essa
pesquisa vai investigar as competências mais relevantes do pesquisador difusor no
momento em que ela for realizada.
A investigação qualitativa não impede que alguns dados quantitativos possam
ser empregados no decorrer do processo, uma vez que, no olhar de Minayo (1999),
não há oposição entre o conjunto de dados quantitativos e qualitativos. Eles se
complementam, visto que a realidade abrangida por eles interage dinamicamente,
excluindo qualquer dicotomia. Sendo assim, a abordagem qualitativa foi identificada
como a mais adequada para esta dissertação, que tem por objetivo observar e
analisar questões não mensuráveis do processo, dos sujeitos e do espaço, visando
a um mergulho no mundo das relações humanas e dos significados das ações que
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conforme Minayo (ibid.) representam uma parte não perceptível e não identificável
por meio de equações, médias e estatísticas.
O pesquisador difusor da Embrapa foi identificado como o sujeito da
pesquisa. Algumas das conclusões obtidas, no entanto, com o devido rigor
metodológico, podem ser, ainda que com ressalvas, generalizadas para a Embrapa.
A investigação adotou como meios a pesquisa bibliográfica e a de campo. A
pesquisa de campo foi realizada por meio de observações, questionário on-line e
entrevistas semiestruturados, feitos com os pesquisadores difusores da Embrapa. A
pesquisa bibliográfica fundamentou-se na utilização dos conceitos e das tipologias
de competências já consagradas em artigos e trabalhos de pesquisa e, também, no
Modelo de Competências Facilitadoras da Difusão do Conhecimento, ilustrado
abaixo na Figura1.

Habilidade
em perceber
o todo

Habilidade e m
usar técnicas e
recursos
pedagógicos

Visão global

Habilidade e m
perceber a si e aos
outros

Habilidade
em ouvir e
transmitir
mensagens

Percepção
realística

Ação
estratégica

Comunicação

Competências
Facilitadoras
da Difusão do
Habilidade
de convencer
por meio de
argumentos

Conhecimento

Persuasão

Flexibilidade

Postura

Habilidade
em educar

Habilidade
em utilizar a
experiência
do educando

Empatia

Habilidade e m colocar-se
no lugar do outro

Figura 1. Competências facilitadoras da difusão do conhecimento.
Fonte: CAIRES, 2007.
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Após alguns ajustes, o Modelo de Competências Facilitadoras da Difusão do
Conhecimento foi utilizado como um guia, que forneceu uma visão geral das
competências

que

os

pesquisadores

difusores

desenvolvendo

ou construindo em suas práticas

provavelmente
diárias

estariam

para facilitar

a

transformação das informações em conhecimento.
No modelo, a determinação da quantidade de competências foi importante por
dois motivos. O primeiro está atrelado à ordem prática, pois quanto maior fosse o
número de competências, maior seria o questionário a ser submetido à população
da pesquisa. E o segundo, preso ao fato de que quanto maior o questionário, menor
tenderia a ser o número de respondentes em função do tempo gasto para respondêlo. A fixação de um número de competências, entretanto, não sinaliza a
possibilidade de contemplar a diversidade de tarefas realizadas por um pesquisador
difusor. E, por outro lado, um inventário completo de suas competências seria, além
de extenso, fortemente limitador para fins de estudo (GRAMIGNA, 2004).
O mesmo autor, Gramigna (2004), consultor em Recursos Humanos, com
base em trabalhos realizados em diversas empresas de diferentes setores de
atividades profissionais entre os anos de 1977 a 2000, nomeou as competências
mais relevantes, com base num levantamento de 4.500 perfis profissionais. As
competências apuradas, por ordem de relevância foram: (i) visão sistêmica; (ii)
negociação; (iii) liderança; (iv) criatividade; (v) comunicação; (vi), relacionamento
interpessoal; (vii) flexibilidade; (viii) capacidade de trabalhar sobre pressão; (ix)
capacidade empreendedora; (x) tomada de decisão; (xi) cultura da qualidade; (xii)
planejamento; (xiii) motivação; (xiv) organização; e (xv) iniciativa.
A escolha das competências que compõem o modelo utilizado na pesquisa
teve como pressuposto a possibilidade de que elas pudessem ser avaliadas de
forma específica para o papel de difusor de tecnologias que o pesquisador
desempenha,

além

daquele

voltado à pesquisa;

e,

também,

por

serem

consideradas, em princípio, como relevantes para as atividades de difusão.
Essas

competências

contemplam

duas

dimensões:

conhecimento

e

habilidades. O domínio da área de conhecimento representa a dimensão
conhecimento. Para a dimensão habilidade, foram propostas as habilidades
descritas no Quadro 2.
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Competências

Habilidades

Ação estratégica

Habilidade em usar técnicas e recursos pedagógicos

Comunicação

Habilidade em ouvir e transmitir mensagens

Empatia

Habilidade em colocar-se no lugar do outro

Flexibilidade

Habilidade em utilizar a experiência do educando

Percepção realística

Habilidade em perceber a si e aos outros

Persuasão

Habilidade de convencer por meio de argumentos

Postura

Habilidade em educara

Visão global

Habilidade em perceber o todo

Quadro 2. Competências do modelo da pesquisa.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A pesquisa também contemplou a análise das ações associadas ao
desenvolvimento das competências facilitadoras da difusão do conhecimento, como,
por exemplo: jogos; atividades de aquecimento e divisão de grupo; e preparação de
plano de aula e recursos midiáticos utilizados em ambiente de difusão de
conhecimento pelo pesquisador difusor da Embrapa.
Por fim, foi construído o relatório final da pesquisa – um complexo movimento,
que vai do campo, onde foi realizado o estudo, até o leitor do trabalho. Uma nova
etapa ainda se fez presente, no sentido de um retorno ao campo para mais um
momento de interlocução com os sujeitos da pesquisa – nascendo, assim, mais uma
chance de produzir dados de forma dialógica. Entretanto, este é um momento difícil
em que o pesquisador, guiado por sua experiência adquirida no convívio com o
grupo, fará alguns comunicados explicitando suas observações que podem gerar
desconforto ao grupo alvo do estudo. A autora Tura (2003, p. 203) relata ainda que
“a apresentação da análise e interpretação realizada pelo pesquisador pode
desvendar segredos que se pretendiam ocultos ou romper algum pacto de silêncio”.
O Quadro 3 apresenta o Plano de Pesquisa desta dissertação que alinha objetivos
específicos, questões de pesquisa e as técnicas de coleta e análise de dados.
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Objetivos
específicos
Identificar se as
competências
previstas no modelo
são observadas no
momento da prática
de difusão do
conhecimento
Apurar os graus de
relevância atribuídos
pelos pesquisadores
aos atributos
mensuráveis das
competências do
modelo
Aprimorar o modelo
em validação no
caso de mobilização
de novas
competências

Questões de pesquisa
1) Que competências
individuais são mobilizadas
na prática do pesquisador
difusor?

2) Quais são os atributos
mais relevantes das
competências facilitadoras da
difusão do conhecimento?

3) Que competências
individuais estão sendo
construídas pelo pesquisador
difusor?

Técnicas de
coleta de dados

Técnica de
análise

Revisão
bibliográfica

Análise
documental e
das anotações
das
observações
em campo

Observação em
campo

Questionário
on-line

Análise
estatística e
interpretativa

Entrevista
semiestruturada

Análise de
conteúdo

Quadro 3. Plano de Pesquisa desta dissertação.
Fonte: Elaborado pelo autor.

2.1 CAMPO E SUJEITOS DA PESQUISA

A identificação do campo e dos sujeitos da pesquisa foi norteada pelo olhar
de Alves-Mazzotti; Gewandsznajder (1999), segundo o qual a escolha dos
participantes e do campo de coleta dos dados, que o pesquisador faz para sua
pesquisa, acontece de forma proposital, influenciada tanto pelas condições de
acesso e permanência no campo quanto pelas questões de interesse do estudo.
Assim, o estudo focou duas Unidades de Pesquisa da Embrapa, ambas
localizadas no Rio de Janeiro – a Embrapa Solos e a Embrapa Agrobiologia –, e não
a empresa de forma geral. Uma unidade de pesquisa da Embrapa, portanto, mesmo
possuindo foco num campo específico de pesquisa agropecuária, representa uma
fração da estrutura de gestão administrativa e didático-científica, reproduzindo, no
seu ambiente, uma infraestrutura que guarda semelhança com as demais unidades
de pesquisa da Embrapa.
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A escolha da primeira, como um dos locus da pesquisa, decorre do fato de
ser essa um centro de pesquisa indispensável ao progresso da agricultura tropical
no Brasil. Entre seus diversos serviços, destacam-se os executados por seu
laboratório de fertilidade do solo, que atende principalmente ao produtor rural, para o
qual a análise de fertilidade do solo é de extrema importância, pois é com base nos
resultados obtidos nessa análise que se faz a recomendação da adubação e
calagem (adição de calcário para corrigir a acidez do solo) na área a ser plantada.
Nesse laboratório, efetua-se a determinação dos macro e micronutrientes, além de
Al (elemento tóxico às plantas) e do pH do solo.
Essas e outras informações tecnológicas, advindas do estudo dos solos,
precisam ser transformadas em conhecimento útil e contextualizadas para os
pequenos, médios e grandes produtores do segmento agropecuário.
Em lógica semelhante deu-se a escolha da Embrapa Agrobiologia. Essa é
uma unidade de pesquisa de temas básicos, cuja missão é desenvolver pesquisas
em várias áreas do conhecimento, mas dando prioridade à investigação do processo
de fixação biológica de nitrogênio e à agricultura orgânica. São áreas para as quais
essa unidade tem contribuído com tecnologias avançadas, reconhecidas no Brasil e
no exterior.
Para mobilizar a população alvo (pesquisadores), foram feitas reuniões com
os chefes das unidades envolvidas na pesquisa, em que foram acertados os
horários das atividades de observação de campo, os prováveis participantes das
entrevistas individuais e o apoio logístico necessário à realização das etapas da
pesquisa.
2.2 ETAPAS DA PESQUISA

A pesquisa desdobrou-se em etapas. Na primeira etapa, logo após a
realização do levantamento bibliográfico, foi feito o reconhecimento da ambiência da
pesquisa, uma vez que, no entendimento de Alves-Mazzotti (1999), a coleta de
dados nos estudos qualitativos, por conta da sua natureza, precisa ser precedida
uma imersão, por parte do pesquisador, no contexto específico do estudo,
configurando uma fase exploratória. Nessa fase, alguns prodecimentos técnicos,
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logísticos e legais foram acordados com as duas unidades da Embrapa, que foram
alvo desta pesquisa. Assim, o pesquisador pode sugerir e negociar as questões
iniciais e os procedimentos inerentes à investigação delas, a exemplo da elaboração
de cronogramas de realização de entrevistas e da participação dele nas atividades
consagradas à difusão de tecnologias realizadas pelos pesquisadores difusores.
A etapa seguinte consistiu na entrada em campo para a coleta de dados, que
teve como guia os seguintes instrumentos: roteiro de observação, questionário (online) e roteiros de entrevistas semiestruturadas. Esses dados deram resposta às
questões propostas.
Inicialmente, a coleta de dados concentrou-se em: (i) identificar os meios em
que se dá a difusão do conhecimento: em aulas-campo (dia de campo), palestras,
cursos, unidades demonstrativas de tecnologias e outras atividades que tenham o
mesmo propósito de difundir o conhecimento; (ii) observar a utilização de
orientações técnicas que possam facilitar o trabalho de difusão de conhecimentos; e
(iii) verificar se as atividades de difusão do conhecimento ocorrem de forma regular
ou se há possibilidade de planejamento de ações de difusão just in time11, sempre
que a demanda social assim exigir.
Enviado para 111 pesquisadores lotados nas Embrapa Solos e Agrobiologia,
o questionário, composto de 12 questões sociodemográficas e funcionais e 32 sobre
competências (múltipla escolha), visou à identificação da população respondente,
bem como à apuração de quais competências seriam relevantes do ponto de vista
da facilitação da difusão de tecnologias.
As atividades de difusão de tecnologias foram acompanhadas, in locus, com o
apoio de um roteiro de observação de campo (Apêndice 3) que permitiu identificar,
do ponto de vista prático, a presença ou ausência das habilidades apresentadas no
Modelo de Competências Facilitadoras da Difusão do Conhecimento, as técnicas e
recursos pedagógicos utilizados e a presença de outras competências diversas
daquelas do modelo (Figura 1).

11

Just in Time, JIT como é conhecido, surgiu no Japão, em meados da década de 70, sendo o centro
de sua criação e desenvolvimento a Toyota Motor Company. Essa por sua vez buscava um sistema
de administração da produção que tivesse a capacidade de coordenar a produção de acordo com a
demanda de diferentes modelos e cores de veículos e sem atraso (CORRÊA; GIANESI, 1993, p. 44).
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Com base num roteiro com perguntas semiestruturadas 12 (Apêndice 2), foram
entrevistados oito pesquisadores indicados pela chefia da área de transferência de
tecnologia de cada unidade, sendo quatro da Embrapa Solos e quatro da
Agrobiologia. As entrevistas semiestruturadas foram realizadas de forma interativa,
permitindo tratar da temática das competências de forma direta e contemplar os
seus

aspectos

complexos,

o

que

dificilmente

poderiam

ser

investigados

adequadamente e com profundidade mediante a utilização de questionários
(ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1999).
Os entrevistados receberam informações básicas sobre os objetivos e as
fases do projeto de pesquisa que, em virtude do elevado grau de formação dos
participantes, teve seu design ajustado às necessidades de ambos, pesquisador e
público alvo. Este último foi orientado em relação à assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 1).
Como garantia do anonimato, cada entrevistado recebeu um código. A letra
“P”, de pesquisador, seguida da numeração atribuída a cada entrevista.
2.3 ANÁLISE DOS DADOS

A análise dos dados levantados aconteceu num terceiro momento, em que
esses foram confrontados com os posicionamentos firmados pelos autores no
referencial teórico, na intenção de responder à pergunta da pesquisa, assim como
as indagações iniciais do estudo e seus desdobramentos que ocorreram ao longo do
processo da observação sistemática, oriunda da imersão do pesquisador no
contexto da investigação.
Após a coleta de dados no campo, ainda durante o período de observação,
teve lugar a organização do corpus (entrevistas transcritas) existente e analisado em
consonância com o planejamento estabelecido no projeto de pesquisa, tentando
responder às indagações da pesquisa e avaliando até que ponto os objetivos geral e
12

Entrevista semiestruturada é aquela que parte de questionamentos básicos apoiados em teorias e
pressupostos que oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novos pressupostos surgidos à
proporção que se recebem as respostas do informante que, guiado espontaneamente por sua linha
de pensar e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a
participar na elaboração do conteúdo da pesquisa (TRIVIÑOS, 1987).
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específicos foram alcançados. A análise dos dados focou como referencial os
parâmetros ou pressupostos teóricos filiados ao estudo.
Os dados coletados nas entrevistas foram analisados por meio da técnica de
análise de conteúdo que, na visão de Gomes (1994), pode ser entendida como um
conjunto de técnicas. As primeiras aplicações da técnica de Análise de Conteúdo
voltaram-se à comunicação de massa, com predomínio, até os anos 50, do aspecto
quantitativo da técnica, traduzida, no geral, pela contagem da frequência da aparição
de características nos conteúdos das mensagens veiculadas.
Atualmente, nessa técnica, dois focos de aplicação podem ser encontrados. O
primeiro voltado à verificação de hipóteses e/ou questões que, por meio da análise
de conteúdo, permite que sejam encontradas, tanto as respostas para as questões
formuladas, quanto à confirmação ou não das afirmações estabelecidas antes do
trabalho de investigação (hipóteses). O segundo move-se em torno da descoberta
do que está por trás dos conteúdos manifestos, indo além das aparências do que
está sendo comunicado. Os dois focos podem ser aplicados a partir de princípios da
pesquisa quantitativa ou da qualitativa.
Com base na análise de conteúdo que compõe as respostas encontradas nas
entrevistas, foram identificadas tanto as respostas que apresentam dados relevantes
à investigação, quanto as que são recorrentes. Somando declarações orais com
expressões não verbais dos entrevistados, que complementam o processo de
comunicação em curso, foram projetadas as categorias de estudo, facilitando, assim,
a relação do processo dialógico com o referencial teórico. Preliminarmente, os dados
foram submetidos aos procedimentos de estabelecimento de categorias; codificação
e avaliação das generalizações obtidas. A análise de conteúdo foi organizada com
base nos três pólos cronológicos sugeridos por Bardin (2011). O Quadro 4 descreve
as fases de cada pólo.
PÓLOS
PRÉ-ANÁLISE

EXPLORAÇÃO DO
MATERIAL

DESCRIÇÃO DAS FASES
É a fase de organização que corresponde a um período de
intuições que tem por objetivo operacionalizar e sistematizar
as ideias iniciais.
Refere-se à aplicação sistemática das decisões tomadas
após a conclusão das diferentes operações da pré-análise.
Consistindo essencialmente em operações de codificação,
decomposição ou enumeração, em função das regras
previamente formuladas.
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TRATAMENTO DOS
RESULT ADOS OBTIDOS E
INTERPRETAÇÃO

Os resultados brutos são tratados de forma a serem
significativos e válidos. Para um maior rigor, esses
resultados são submetidos a provas estatísticas – assim
como a testes de validação.
Quadro 4. Pólos cronológicos da análise de conteúdo.
Fonte: Elaborado pelo autor com base em BARDIN, 2011.

Desse modo, a pré-análise teve como principais pontos a escolha dos relatos
transcritos, a formulação de pressupostos relacionados à temática da pesquisa e a
organização do material. Assim, todas as entrevistas, autorizadas pelos participantes
por escrito, foram gravadas e transcritas na íntegra. Os textos, guardando a
espontaneidade das falas, foram alvos de ajustes linguísticos. A técnica da análise
temática ou categorial foi utilizada no tratamento dos dados, que, segundo Bardin
(2011), representa a separação do texto em unidades, descortinando os diferentes
núcleos de sentido que constituem a comunicação, para, posteriormente, serem
reagrupados em categorias ou classes.
Foram feitos recortes em unidades de contexto e de registro na etapa de
codificação, seguida da fase de categorização, na qual os requisitos para uma boa
categoria são a exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, objetividade,
fidelidade e produtividade. O tratamento dos resultados e as interpretações
possibilitaram que os conteúdos recolhidos se constituíssem em análises reflexivas.
Em sintonia com os objetivos da pesquisa, foram identificadas as seguintes
categorias: Ação estratégica; Comunicação; Empatia; Flexibilidade; Percepção
realística; Persuasão; Postura. O tratamento dos dados foi iniciado com uma
exaustiva e rigorosa codificação relativa à caracterização dos sujeitos, segundo seu
perfil socioprofissional, suas respostas ao questionário contendo as habilidades
relacionadas com as competências do modelo e de suas falas, após serem
agrupadas e ordenadas com base nos temas e respectivas categorias.
Com base nos gráficos, quadro e tabelas, que serão apresentados no quinto
capítulo, foi iniciado um processo sistemático de inferências dos resultados obtidos
que visava à maximização da confiabilidade desses resultados. Os dados colhidos
foram confrontados com a literatura, sendo, então, feito o necessário alinhamento
entre os dados da investigação, os caminhos teóricos e o problema da pesquisa.
No próximo capítulo são apresentadas as principais referências teóricas sobre
a temática de competências.
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3. DAS COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS ÀS ORGANIZACIONAIS: UM
BREVE PANORAMA HISTÓRICO
A competência não é um conceito novo, além de figurar na pauta das
discussões empresariais e acadêmicas, tem sido cada vez mais disseminado. Esse
conceito, do ponto de vista histórico, teve sua origem evolutiva em dois referenciais
específicos: competências da organização (HAMEL; PRAHALAD, 1995, RUAS;
2005) e competências do indivíduo (BOYALTIZS, 1982;

DURAND, 1998;

McCLELLAND, 1973).
Alguns autores têm analisado esses referenciais na tentativa de melhor
compreendê-los. Assim, para Fleury; Fleury (2001), competência representa um
tema caracterizado por instâncias de compreensão distintas: a pessoa seria o
primeiro nível – a competência do indivíduo; o segundo seria o das organizações – a
competência organizacional; e o terceiro representaria os países – sistemas
educacionais e formação de competências.
Do ponto de vista histórico, o conceito de competência evolui referenciado por
dois trabalhos acadêmicos. No tocante às competências individuais, figura o de
McClelland (1973); e, voltado às competências organizacionais, o de Prahalad;
Hamel (1990).
O trabalho de McClelland (1973), voltado às competências individuais,
tornou-se referência quando da crítica feita ao uso de testes de quociente intelectual
como instrumentos capazes de prever o sucesso dos empregados em uma
organização e sinalizar a necessidade de avaliar suas competências.
No tocante

às competências organizacionais,

competência essencial

13

figura

o conceito de

(core competence), introduzido pelo trabalho de Prahalad;

Hamel (1990). Com esse conceito, os autores demonstraram que as empresas com
elevado nível de competitividade e bem-sucedidas não possuíam apenas portifólios
de negócios, mas, também, portifólios de competências.

13

Competências essenciais representam um aprendizado coletivo na organização, que consiste
especialmente em como coordenar diversos tipos de produção e integrar múltiplas tecnologias
(PRAHALAD; HAMEL, 1990).
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O interesse significativo pelo tema, nas últimas décadas, foi despertado por
esses trabalhos. Em momentos históricos diferentes, várias abordagens passaram a
ter convivência simultânea; fato que, no entender de Maturo (2005), dificulta o traçar
de uma janela de tempo precisa da evolução do conceito de competência.
Diferentes elementos também podem caracterizar o conceito de competência.
Com esse propósito, duas frentes são articuladas por Dutra (2001). De um lado,
estão as organizações consideradas como um conjunto próprio de competências
que tem origem no surgimento e desenvolvimento dessas organizações, sendo
anexadas ao seu patrimônio de conhecimentos. Esse patrimônio, portanto,
propiciará às organizações vantagens competitivas frente ao cenário do qual fazem
parte.
De outro, figuram as pessoas e seu conjunto de competências, podendo ser
aproveitadas ou não pela empresa. Existe, assim, uma estreita relação entre as
competências individuais e organizacionais, requerendo, todavia, o estabelecimento
de uma reflexão sobre as duas abordagens, tendo em vista a existência de uma
influência mútua entre elas.
No

dicionário

Houaiss,

a

palavra

competência

apresenta

diversos

significados, a exemplo dos mencionados a seguir: grande autoridade de um
indivíduo num ramo do fazer ou do saber; autoridade pública de realizar certos atos;
capacidade que um indivíduo possui de expressar um juízo de valor; poder detido
por um indivíduo de praticar atos próprios respaldados por força do seu cargo ou
função; o somatório de conhecimentos ou de habilidades (HOUAISS, 2006).
Na enciclopédia livre Wikipédia, competência se refere à faculdade que a lei
concede, para decidir sobre determinadas questões, a um tribunal, juiz ou
funcionário. Fora da ambiência jurídica, o termo faz alusão à integração de um
conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA); estando, portanto, a
execução das atividades humanas condicionadas às ações dessas três dimensões.
A definição de “competência” pressupõe, também, a aquisição de um conjunto
de conhecimentos e de processos que conduzam o aluno à compreensão,
interpretação e resolução de problemas, desenvolvendo a sua capacidade de
pensamento e de atitudes favoráveis à aprendizagem.
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Modelos de produção industrial, guiados, no início, pelos paradigmas
taylorista14 e fordista15, começaram a exigir do trabalhador, no começo do século
passado, o desenvolvimento de habilidades que o adaptasse às novas tecnologias;
capacitando-o, também, no sentido de tomar decisões voltadas ao aprimoramento
do processo produtivo sob sua responsabilidade (PERRENOUD, 1999).
No modelo toyotista, a exigência voltava-se à capacidade do trabalhador
desenvolver suas atividades em equipe. Segundo Perrenoud (2000), o Toyotismo 16,
consciente dessa necessidade, priorizava a capacidade coletiva de desenvolver
habilidades. O suporte organizacional desses modelos voltava-se tanto a uma
ambiência prazerosa de trabalho, quanto à manutenção da qualidade de vida dos
trabalhadores. O autor salienta, ainda, que o alto grau de tecnologia envolvido na
produção industrial exigia dos trabalhadores, além de habilidades desenvolvidas,
novos conhecimentos sobre processos e equipamentos inerentes à execução das
atividades produtivas.
Para Brandão; Guimarães (2001), a introdução da terceira dimensão das
competências (atitude) no campo de ação do trabalho teve sua origem na crescente
complexidade sofrida pelas relações trabalhistas aliadas às diversas pressões
sociais. A atitude, além do conhecimento e das habilidades, ganhou grande
importância estratégica frente à organização, refletindo o interesse do indivíduo em
agir e assumir responsabilidades diante de situações complexas na esfera do
trabalho (ZARIFIAN, 1996).
14

Taylorismo como forma de controle do trabalho no interior do processo produtivo, é entendido
como um sistema de gestão científica do trabalho, através da separação entre as atividades de
concepção e execução de tarefas, com o trabalhador realizando apenas gestos rotineiros, repetitivos
e simples na linha de produção, representando a parcelização do trabalho e o controle da mão-deobra pelo capitalista, através de um conjunto de normas e regras direcionadas ao trabalhador
(HARVEY, 1996).
15

O fordismo deve ser compreendido através da articulação entre produção e consumo em massa,
com a estandardização e padronização dos equipamentos de produção e produtos, com ganhos de
economia de escala, representando, historicamente um novo sistema de reprodução da força de
trabalho, associado a uma nova forma de controle e gerência do trabalho, num contexto de
construção de um novo tipo de sociedade democrática (HARVEY, 1996).
16

Toyotismo é um sistema de organização voltado para a produção de mercadorias. Criado no
Japão, após a Segunda Guerra Mundial, pelo engenheiro japonês Taiichi Ohno, o sistema foi aplicado
na fábrica da Toyota (origem do nome do sistema). O Toyotismo espalhou-se a partir da década de
1960 por várias regiões do mundo e até hoje é aplicado em muitas empresas. Disponível em:
<http://www.suapesquisa.com/economia/toyotismo.htm> Acessado em 04/09/2012.
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Falar em competências, diante dessas abordagens, significa fazer alusão ao
conjunto dos conhecimentos, habilidades e atitudes mobilizados pelos indivíduos ao
executarem ações ligadas aos interesses organizacionais. Dessa forma, Durand
(1998) define o termo competência.
A dimensão que menciona a soma de conhecimentos ou de habilidades é a
que mais se aproxima aos objetivos deste trabalho, mesmo que muito pouco seja
revelado sobre a abrangência e a complexidade com que o tema tem sido tratado no
âmbito organizacional e acadêmico.
Alguns autores de língua inglesa utilizam com alternância os termos
competence e competency. Nos dicionários dessa língua, as duas palavras indicam
competências e têm o mesmo sentido. As dimensões de comportamento vinculadas
a um desempenho competente estão relacionadas à “competency”, enquanto
“competence” relaciona-se às áreas do trabalho nas quais uma pessoa é
competente (FLEURY; FLEURY, 2004). A mobilização de competências em uma
atividade profissional, no entender de Zarifian (2001), precisa gerar para a empresa
um valor econômico e para o indivíduo um valor social; configurando o que o autor
denomina de “lógica competência”.
Dando força à ideia da “lógica competência”, Fleury; Fleury (2004) chegam à
conclusão de que o objetivo das competências é agregar valor econômico à
organização e, ao mesmo tempo, valor social ao indivíduo. Nessa trilha de pensar,
os autores definem o termo competência como a capacidade de saber agir de forma
responsável e reconhecida, implicando na mobilização, integração, transferência de
conhecimentos, recursos e habilidades que agregue valor econômico à organização
e social ao indivíduo.
À guisa de ilustração desta definição proposta, os autores apresentam um
esquema gráfico na Figura 2.
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Ao término dessa seção abrangendo a busca de uma definição para o tema,
uma indagação se apresenta: existe alguma definição específica para competência?
Com base numa revisão bibliográfica de autores nacionais e estrangeiros,
Bitencourt (2004) organizou uma relação com diversas definições. Esta catalogação
revelou que o termo competência possui um caráter complexo e abrangente,
inexistindo uma única definição; abrigando, contudo, vários conceitos oriundos dos
diversos olhares sobre os quais o tema, ao longo dos últimos anos, vem sendo
analisado.
Algumas principais noções de competências são apresentadas no Quadro 5
que ilustra os diversos conceitos atrelados aos seus respectivos autores, que foram
objeto de definições numa extensa janela de tempo de quase 20 anos
(BITENCOURT, 2004).
Definição
“Competências são aspectos verdadeiros ligados à natureza
humana. São comportamentos observáveis que determinam,
em grande parte, o retorno da organização.”
“A competência refere-se às características intrínsecas ao
indivíduo que influencia e serve de referencial para seu

Autor
Boyatizis (1982)

Spencer e Spencer (1993)
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desempenho no ambiente de trabalho.”
“A noção de competência é construída a partir do significado
do trabalho. Portanto, não implica exclusivamente a
Sandberg (1996)
aquisição de atributos”.
“Competência é o resultado final da aprendizagem.”
Bruce (1996)
“Competência é assumir responsabilidades frente a situações
de trabalho complexas, buscando lidar com eventos inéditos,
Le Boterf (1997)
surpreendentes, de natureza singular.”
“Conjunto de conhecimentos, habilidades e experiências que
Magalhães e cols. (1997)
credenciam um profissional a exercer determinada função.”
“A noção de competência refere-se a práticas do quotidiano
que se mobilizam através do saber baseado no senso
Perrenoud (1998)
comum e do saber a partir de experiência.”
“Conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes
interdependentes e necessárias à consecução de
Durand (1998)
determinado propósito”.
“Competência: um saber agir responsável e reconhecido, que
implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos,
Fleury e Fleury (2000)
recursos, habilidades, que agreguem valor econômico à
organização e valor social ao indivíduo.”
“Competências referem-se a conhecimentos individuais,
habilidades ou características de personalidade que
Becker e cols. (2001)
influenciam diretamente o desempenho das pessoas.”
Quadro 5. A noção de competências segundo diversos autores.
Fonte: Elaborado pelo auto com base em BITENCOURT, 2004.

A falta de consenso, para alguns autores, numa definição para competência
se prende ao fato de ser este um conceito que vem sendo muito utilizado e estudado
atualmente, mas por enquanto ainda é um conceito considerado controvertido
(BARBOSA; FERRAZ; LOPES, 2003).
Conclui-se, assim, que inexiste na literatura uma definição única, objetiva e
aceita de forma ampla. Algumas das principais concepções sobre o tema serão
apresentadas nas próximas seções.
3.1 COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS

Este estudo apresenta contribuições de autores, que tentaram elucidar
questões relacionadas à competência (conceito-chave), tanto na área organizacional
quanto na área educacional.
Na área organizacional, dois eixos são focalizados no estudo das
competências: o das competências individuais e o das organizacionais. Este estudo,
entretanto, concentrar-se-á nas competências individuais, que representam as
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características de uma pessoa e que estão relacionadas ao seu desempenho em
qualquer atividade profissional.
Oriundas de correntes teórico-filosóficas diferentes, duas abordagens se
destacam na análise das competências individuais:

uma é a concepção

comportamentalista, oriunda de autores americanos, com foco nos atributos
fundamentais que permitem aos indivíduos alcançarem um desempenho superior. E
a outra, oriunda de autores franceses, é a concepção construtivista, que enfatiza a
vinculação entre trabalho e educação, indicando as competências como resultantes
de processos sistemáticos de aprendizagem.
3.1.1 A concepção comportamentalista

Na concepção comportamentalista destacam-se os trabalhos de McClelland
(1973), despertando o mundo acadêmico e o de negócios para a questão das
competências individuais, ao demonstrar que tanto os testes de aptidão e
inteligência quanto às avaliações escolares não prediziam o desempenho no
trabalho ou o sucesso na vida.
McClelland (1973), além de identificar as principais características associadas
às pessoas bem sucedidas em suas áreas de trabalho, mediante estudos
comparativos, teve como principal mérito revelar que uma pessoa competente não é
somente

aquela

dotada

de

maior

qualificação

técnica,

existindo

outras

características relacionadas ao bom desempenho profissional que ultrapassam os
limites do puro conhecimento técnico de diversas áreas do saber ou fazer.
Outra contribuição foi a formulada por Boyatzis (1982, p. 21), buscando
identificar as características que deveriam possuir os gerentes para um desempenho
eficaz nas diversas organizações. Para o autor, competência é vista como uma
“característica subjacente de uma pessoa que pode ser um motivo, traço, habilidade,
aspecto da auto-imagem ou papel social, ou um corpo de conhecimento que ela
utiliza”.
Com relação às características subjacentes, Boyatzis (1982) aponta que a
pessoa pode ser incapaz de descrevê-las ou articulá-las, partindo do pressuposto de
que elas podem ser inconscientes. Nesse sentido, o autor ilustra os diversos níveis
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de competências usando a metáfora de um iceberg. Na ponta do iceberg estão os
conhecimentos e as habilidades, caracterizando as competências de superfície; as
demais competências, portanto, são menos perceptíveis ou visíveis, controlando e
direcionando o comportamento das competências de superfície.
Spencer; Spencer (1993), que realizaram centenas de estudos sobre o tema
ao longo de 20 anos e em diversos países, classificaram as competências em dois
níveis: visíveis e ocultas. Conhecimentos e habilidades tendem a ser mais visíveis e
fáceis de serem identificados e mapeados e também mais fáceis de serem
desenvolvidos. Ao passo que traços e motivos são características mais profundas e
centrais da personalidade de um indivíduo, difíceis de serem avaliados e
desenvolvidos.
Parry (1996) amplia a abrangência do conceito de competência para os
resultados que se espera do fato de um indivíduo ser considerado competente e
define competência como uma combinação de conhecimentos, habilidades e
atitudes (CHA) que afeta a maior parte de um trabalho, que está relacionada com o
desempenho no trabalho, que pode ser mensurada por padrões bem aceitos e
melhorada por meio de treinamento e desenvolvimento.
Quanto às dimensões da competência, Boyatzis (2004) sugere que elas
podem ser mais bem compreendidas se analisadas sob a seguinte ótica: o que
precisa ser feito (conhecimento), como deve ser feito (habilidades) e por que será
feito (atitudes). A combinação desses elementos se afigura importante devido ao
fato de que um indivíduo, mesmo estando apto, do ponto de vista técnico, para uma
função, pode não obter os resultados desejados em função de seu comportamento;
pois, numa situação desta ordem, o que se verifica é que mesmo quando se
possuem os conhecimentos e habilidades (estar apto), falta atitude (querer agir).
Nas organizações, um erro recorrente ligado à temática das competências
reside na crença de que, mediante a aquisição de novos conhecimentos, uma
pessoa tornar-se-á um bom profissional. Na ótica de Boyatzis (2004), isso só
acontecerá se a pessoa usar de forma adequada esse conhecimento, seja em
habilidades ou em atitudes, propiciando, assim, a obtenção de bons resultados na
sua atividade profissional.
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3.1.2 A concepção construtivista

No tocante à concepção construtivista, os autores franceses desenvolveram
seus trabalhos com base na visão sociológica da inserção do ser humano no
trabalho, apontando as competências como uma resultante de processos
sistemáticos de aprendizagem.
Durand (1998) propõe um conceito de competência baseado em três
dimensões: conhecimentos, habilidades e atitudes, associando aspectos cognitivos,
técnicos, sociais e afetivos vinculados ao trabalho. Essas dimensões são
consideradas como interdependentes e não estanques em si mesmas; visto que, ao
realizar um trabalho, na maioria das vezes, o indivíduo mobiliza um conjunto de
competências e não uma de cada vez (Figura 3).




CONHECIMENTOS
Informação
Saber o que e por que fazer









HABILIDADES
Técnica
Destreza
Saber como fazer

ção
Saber o que e por que fazer

ATITUDES
 Interesse
 Determinação
 Querer fazer

Figura 3. As três dimensões da competência.
Fonte: Elaborado pelo autor com base em DURAND, 1998.
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Para Le Bortef (1994), a formação profissional, as características pessoais
(biografia e socialização) e a experiência profissional são os três principais
elementos que constituem a competência. As competências não residem nos
recursos, conhecimentos, capacidade cognitivas, capacidades relacionais, etc., que
uma pessoa possui para mobilizar, mas na própria mobilização desses recursos,
caracterizando o aspecto dinâmico das competências.
Do ponto de vista prático, competência constitui-se na capacidade de integrar
saberes diversos e heterogêneos para utilizá-los na realização de atividades
profissionais, em que os saberes, o saber-fazer e os comportamentos são diferentes
e múltiplos. A competência não se constitui numa simples adição de saberes
parciais, pois ela possui uma natureza combinatória, integradora e também seletiva,
ou seja, tudo que se sabe não é usado a todo instante. Não basta saber, todavia,
mas é preciso saber como e quando aplicar esse saber. O conhecimento, um
processo de agregação de valor, representa a passagem do saber à ação,
configurando o conceito de competência como um processo dinâmico ao invés de
um estado (LE BORTEF, 1994).
O mesmo autor enfatiza a diferença entre “saber-fazer” e “saber-agir”.

O

“saber-agir” confrontado ao “saber-fazer” se afigura com maior amplitude, uma vez
que o “saber-fazer”, em forma de metáfora, permite uma aproximação com as
operações matemáticas realizadas num computador, que executa comandos
mecânicos, sem compreendê-los. Por outro lado, contudo, o “saber-agir” extrapola o
agir de forma mecânica, implicando em iniciativa e vontade. Desta forma, a
competência é um saber-agir validado ou reconhecido, sendo esta a condição para
que alguém possa ser declarado competente, visto que o julgamento por outra
pessoa é um pressuposto inerente à competência.
Zarifian (2001) considera competência como sendo a inteligência prática de
situações que se apóiam nos conhecimentos adquiridos e os transformam em mais
força, quanto mais aumenta a complexidade das situações. Sem apresentar uma
definição única para competência, Zarifian (2001) propõe uma que integre várias
dimensões e formulações. Competência, assim, consiste em: (i) tomar a iniciativa e
assumir responsabilidade diante de situações profissionais com as quais um
indivíduo se depara; (ii) ter um entendimento prático de situações que se apóia em
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conhecimentos adquiridos e os transforma na medida em que aumenta a
diversidade das situações; e (iii) na capacidade de mobilizar redes de atores em
torno das mesmas situações.
Fleury; Fleury (2004) denominaram de “competências do profissional” as
ideias centrais de autores da escola construtivista, após condensá-las. (Quadro 6)

Saber agir

Saber o que e por que faz.
Saber julgar, escolher, decidir.
Saber mobilizar
Saber mobilizar recursos de pessoas, financeiros, materiais,
criando sinergia entre eles.
Saber comprometer-se Saber engajar-se e comprometer-se com os objetivos da
organização.
Compreender, processar, transmitir informações e
Saber comunicar
conhecimentos, assegurando o entendimento da mensagem
pelos outros.
Saber assumir
Ser responsável, assumindo os riscos e consequências de
responsabilidades
suas ações, e ser, por isso, reconhecido.
Trabalhar o conhecimento e a experiência.
Saber aprender
Rever modelos mentais.
Saber desenvolver-se propiciar o desenvolvimento dos outros.
Ter visão estratégica
Conhecer e entender o negócio da organização, o seu
ambiente, identificando oportunidades e alternativas.
Quadro 6. Competências do profissional.
Fonte: Elaborado pelo autor com base em FLEURY; FLEURY, 2004.

Essa concepção construtivista se diferencia da comportamentalista em alguns
aspectos. Na concepção comportamentalista, as competências constituem-se de
atributos inerentes ao ser humano e são mapeadas com vistas a prever o seu
desempenho profissional; enquanto, na concepção construtivista, elas se constituem
de um processo dinâmico, pois não basta apenas identificá-las, mas é preciso
colocá-las em ação para aprimorarem o desempenho de um profissional.
O conceito de competência foi ampliado pelos autores da concepção
construtivista, associando a ele questões voltadas tanto à socialização quanto à
experiência profissional do indivíduo (LE BORTEF, 1994).
3.2 COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS

No que diz respeito às competências organizacionais, o trabalho de Prahalad;
Hamel (1990) introduziu o conceito de competência essencial (core competence),
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demonstrando que as empresas bem-sucedidas e bastante competitivas eram mais
que portifólios de negócios, eram portifólios de competências. Partindo do
pressuposto de que as competências coletivas de uma organização são difíceis de
serem imitadas pelos concorrentes, os autores destacam que as organizações de
maior sucesso no mundo corporativo são aquelas que identificam e desenvolvem
competências focadas na obtenção de vantagem competitiva. Em resumo, o
conceito de competência essencial significa um conjunto de habilidades e
tecnologias, ao invés de uma única habilidade e tecnologia isolada, ofertando ao
cliente um benefício único do ponto de vista competitivo. Uma competência só é
essencial quando fornece o alicerce de suporte à entrada da organização em novos
mercados de produtos e serviços (HAMEL; PRAHALAD, 1995).
Competência organizacional para a academia, conforme Penrose (1959), não
representa um tema novo; sendo possível, já na década de 1950, a verificação de
estudos embrionários sobre essa temática. Para Ruas (2005), sua relevância atual,
contudo, foi possível a partir do conceito de core competence. Na visão de Silva
(2002), o conceito de competência organizacional ainda possui o status de estar em
plena construção; entretanto, com o passar do tempo, o conceito de competência
organizacional começou a ser associado às competências individuais.
De forma inusitada, ambas as competências são associadas por Zarifian
(2001), que se refere a elas como da Competência às Competências. No singular, a
palavra competência diz respeito ao indivíduo e o plural refere-se à organização.
Surge, então, o que o autor denomina de lógica competência, propondo, dessa
forma, as competências que a organização deve possuir ou desenvolver (Quadro 7).

Competências
Sobre processos
Técnicas

Descrição
Os conhecimentos sobre o processo de trabalho.
Conhecimentos específicos sobre o trabalho que deve ser
realizado.
Sobre a organização Saber organizar os fluxos de trabalho.
Aliar a competência técnica à pergunta: qual o impacto que esse
De serviço
produto ou serviço terá sobre o consumidor final?
Saber ser, incluindo atitudes que sustentam os comportamentos
Sociais
das pessoas. O autor identifica três domínios dessas
competências: autonomia, responsabilização e comunicação.
Quadro 7. As diferentes competências da organização.
Fonte: Elaborado pelo autor com base em ZARIFIAN, 2001.
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Uma empresa, para maximizar seu desempenho, na proposição de Le Bortef
(1994), precisa desenvolver sua competência coletiva, que resulta do somatório das
competências individuais e da qualidade de suas interações estabelecidas.
Entretanto, o que compõe o valor do capital de competências de uma organização
são as combinações específicas de suas competências individuais e não o acúmulo
delas. Para o autor, essas combinações, difíceis de serem imitadas pelos
concorrentes, vão conferir competitividade à empresa.
O conceito de competência individual, para Ruas (2005), é mais conhecido e
difundido do que o de competência organizacional. Nos estudos desenvolvidos, o
autor procura relacionar as pessoas e suas competências individuais com a visão,
missão e intenção de uma organização, ou seja, suas estratégias competitivas.
Na ótica de Dutra (2004), a análise das competências individuais, foco
principal do seu trabalho, precisa ser relacionada às competências da organização.
Organização e pessoas ao serem colocadas lado a lado dão origem a um processo
contínuo de troca de competências. Por conseguinte, o patrimônio organizacional é
transferido para as pessoas, preparando-as para enfrentar, de forma enriquecedora,
novos desafios pessoais e profissionais, dentro ou fora da organização. Ao passo
que, ao desenvolverem sua capacidade individual, as pessoas transferem para a
organização seu aprendizado, contribuindo no enfrentamento de novos desafios
ligado à ambiência organizacional.
Nessa trajetória, ao colocarem em prática o patrimônio de conhecimentos da
organização, as pessoas concretizam as competências organizacionais e fazem a
sua adequação ao contexto. O uso consciente do patrimônio da organização, por
parte das pessoas, permite validar ou programar as mudanças necessárias ao seu
aprimoramento. A contribuição efetiva ao patrimônio de conhecimentos da
organização é dada pela agregação de valor das pessoas, possibilitando manter as
vantagens competitivas da organização ao longo do tempo.

Existe, portanto, na

visão do autor, uma relação íntima entre as competências organizacionais e as
individuais. O estabelecimento das competências individuais deve estar vinculado à
reflexão sobre as competências organizacionais, visto que elas são influenciadas
mutuamente (DUTRA, 2004).
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A partir do momento que essas vinculações reflexivas não ocorrem, a
organização passa a conviver com diversos descompassos. Munhê (2009),
estabelece que um dos principais descompassos entre a realidade e o sistema
formal de gestão concentra-se no fato de que a tomada de decisões sobre os
indivíduos, na prática organizacional, privilegia o que eles entregam à organização;
enquanto o sistema formal privilegia apenas o que as pessoas fazem, por ser
concebido, na maioria das vezes, com base no conceito de cargo.
A mesma autora retrata ainda que a descrição do cargo e suas
complexidades e não o indivíduo, no sistema tradicional, representa o ponto central.
Na prática, entretanto, por ocasião das promoções, aumentos salariais, dentre
outras demandas, o que faz a diferença na hora da tomada de decisão não é apenas
o que o trabalhador faz, em conformidade com a descrição de seu cargo, e sim suas
realizações (MUNHÊ, 2009).
Ao considerar o desenvolvimento do conceito de competência em quatro
fases, Munhê (2009) estabelece que, na fase atual, o que se observa é uma
apropriação, pelos indivíduos, dos conceitos de competência, complexidade e
espaço ocupacional para o seu próprio desenvolvimento profissional, ou seja, tanto a
organização quanto o próprio indivíduo utiliza-se dessa ferramenta para promover o
seu desenvolvimento. O Quadro 8 apresenta as fases da evolução do conceito de
competência na visão da autora, mostrando claramente algumas migrações de
interesses, ora voltados às organizações, ora aos indivíduos, além da crescente
vinculação da temática aos objetivos estratégicos das empresas e em particular às
diversas práticas de gestão de pessoas.

Fases

Primeira

Segunda

Descrição
O uso do conceito está centrado na concepção de McClelland (1973) e
Boyatzis (1982), elaborada a partir da observação das competências
diferenciadoras que conduziram pessoas ao sucesso profissional.
Levantadas das histórias de sucesso, as competências eram usadas
como padrão a ser aplicada indistintamente a todos os tipos de
pessoas.
Começam a ser criadas escalas de complexidade com diferentes níveis
de entrega da competência, mas ainda nessa etapa as competências
não estavam vinculadas aos objetivos estratégicos das empresas e
nem integradas às diversas práticas de RH, ou seja, não eram
integradas às ações de admissão, promoção, carreira, aumentos
salariais, treinamentos, etc.
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As competências humanas deixam de estar embasadas nos
desempenhos de sucessos de pessoas dentro da empresa e passam
efetivamente a derivarem dos objetivos estratégicos e das
competências organizacionais.
Começa a haver também a integração da gestão de pessoas.
As pessoas se apropriam dos conceitos de competência, complexidade
Quarta
e espaço ocupacional para o seu próprio desenvolvimento profissional,
ou seja, tanto a organização quanto o próprio indivíduo utiliza-se dessa
ferramenta para promover o seu desenvolvimento.
Quadro 8. Desenvolvimento do conceito de competência.
Fonte: Elaborado pelo autor com base em MUNHÊ, 2009.
Terceira

A globalização, o avanço tecnológico e a concorrência crescente têm exigido
das organizações ações que maximizem os resultados e garantam melhor posição
no mercado. Criatividade, flexibilidade e inovação são alternativas que neste
contexto ocupam maior espaço no cenário organizacional possibilitando às
empresas uma adequação mais pontual à volatilidade do ambiente (DUTRA, 2002).
Num processo contínuo de troca de competências, pessoas e organizações
estão lado a lado; as pessoas transferem para a organização seu aprendizado,
gerando-lhe condições para enfrentar novos desafios e a empresa disponibiliza seu
patrimônio para as pessoas, desenvolvendo-as. A agregação de valor dos
indivíduos, na ótica de Dutra (2002), é sua real contribuição para o patrimônio de
conhecimentos da empresa, permitindo que ela mantenha suas vantagens
competitivas ao longo do tempo.
Desenvolver e implementar ferramentas e modelos de gestão tem sido o
grande desafio das organizações em busca da garantia da possibilidade de
competição atual e futura. A vantagem competitiva da empresa encontra-se nas
competências da empresa que viabilizam o acesso a uma maior diversidade de
mercados (PRAHALAD; HAMEL, 1990).
De forma constante, novas práticas de gestão são introduzidas no meio
empresarial visando o incremento de sua competitividade. O desenvolvimento e
utilização das competências organizacionais, dentre essas práticas, surge como
trilha à promoção do desenvolvimento do talento humano – buscando definir as
competências essenciais da organização e traçar o perfil de competências de cada
cargo e funcionário, para adequação da pessoa ao cargo (CARBONE et al., 2005).
No próximo capítulo entram em cena os caminhos e as exigências
demandadas pela adoção da competência no âmbito escolar e do trabalho.
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4. COMPETÊNCIA: EM BUSCA DE NOVOS ESPAÇOS E DEMANDAS
Educação e gestão são processos presentes em qualquer cenário que tenha
como pilar de sustentação a inovação – principalmente nos dias de hoje em que os
bens intangíveis, a exemplo do capital intelectual, estão em alta na bolsa dos valores
ligados à sustentabilidade do planeta, preservação das condições de sobrevivência
das gerações futuras, pesquisa de alimentos funcionais, formação de cidadãos e
cidadãs aptos a zelar por seus direitos e deveres, preparação de educadores que
possam gerir de forma eficaz seus processos educativos e gestores que possam
gerir seus negócios educando seus colaboradores.
As exigências educacionais são cada vez maiores e desafiadoras, emergindo,
assim, a noção de que não somente o trabalho do gestor dedicado à difusão d e
informações, mas também o de todos os educadores pode ser definido como um
conjunto de ações – algumas similares e outras bem distintas e específicas. E elas
para serem realizadas, mobilizam um conjunto de competências. Nesta ótica,
espera-se que aumente a probabilidade da educação unir, numa via de mão única,
uma educação de qualidade (de vida também) à descoberta dos caminhos que
possibilite a transformação das informações – totalmente disponibilizada atualmente
– em conhecimentos (matrizes teóricas) que garantam repostas às transformações
sociais e educacionais do mundo globalizado. Esta tentativa de universalização da
educação está presente no pensar de Gadotti (2000, p. xii).
Neste começo de um novo milênio, a educação apresenta-se numa
dupla encruzilhada: de um lado, o desempenho do sistema escolar
não tem dado conta da universalização da educação básica de
qualidade; de outro, as novas matrizes teóricas não apresentam
ainda a consistência global necessária para indicar caminhos
realmente seguros numa época de profundas e rápidas
transformações.

A educação existe para satisfazer necessidades humanas, sendo que
transformações estruturais na sociedade condicionam reestruturações na educação.
No início do terceiro milênio, a educação é levada a encontrar respostas para os
novos desafios condicionados pela imersão num cenário de pós-modernidade.
Nesse sentido, Gadotti (2000, p. 41) traz a seguinte indagação: “Que tipo de
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educação necessita os homens e as mulheres dos próximos 20 anos, para viver este
mundo tão diverso?” O autor pontua que:
Certamente, eles e elas necessitam de uma educação para a
diversidade, necessitam de uma ética da diversidade e de uma
cultura da diversidade. Uma sociedade multicultural deve educar o
ser humano multicultural, capaz de ouvir, de prestar atenção ao
diferente, respeitá-lo.

Dessa forma, é inadmissível a concepção de um profissional da educação
isolado da sua dimensão social e política e da força produtiva dentro da própria
sociedade. Sendo que, na formação pedagógica do gestor/professor, uma janela de
tempo se afigura necessária para que ele possa refletir a Educação – seus objetivos,
meios, fins, influência, além do seu compromisso com a sociedade, com os alunos e
com os empregados.
O diferencial de qualidade do gestor/professor será constituído por sua
competência pedagógica. Ao preocupar-se com o todo da formação dos educandos,
no sentido de formar, além de profissionais competentes, cidadãos atuantes e
responsáveis, o gestor/professor dá mostra do seu comprometimento com o
desempenho de seu papel docente. Não cabe ao gestor/professor simplesmente
dizer certo ou errado às questões ou dúvidas do educando – seu papel pressupõe
uma autoridade para guiar (SNYDERS, 1978).
No âmbito escolar ou não, o educador exerce sua profissão que guarda o
sentido de dever, de obrigação. A ideia de exercício relaciona-se à ideia de
atividade, de trabalho (RIOS, 2006). Falar em trabalho docente é focar o conceito de
competência que significa saber fazer, que tem uma dimensão técnica, a do saber e
do saber fazer, ou seja, do domínio dos conteúdos de que o sujeito necessita para
desempenhar o seu papel – que dê conta de seu recado, em seu ambiente de
trabalho, seja em um comércio, empresa ou em uma escola.
Ao se falar em competência pedagógica, parte-se do princípio que o
gestor/professor está apto a desenvolver as teorias da ciência da educação, formal
ou informal, com propriedade. Não existe uma noção clara e partilhada das
competências. Para Perrenoud (1999), mais do que uma definição, o importante é
sua conceituação por diferentes ângulos. Portanto, uma competência permite
mobilizar conhecimentos a fim de se enfrentar uma determinada situação. Sendo

50

que o termo mobilizar merece destaque. A competência significa a capacidade d e
lançar mão dos mais variados recursos, de forma criativa e inovadora, no momento
e do modo necessário. A competência conjuga um conjunto de coisas. A
competência implica uma mobilização dos conhecimentos e esquemas que se
possui para desenvolver respostas inéditas, criativas, eficazes para problemas
novos.
A questão da competência pedagógica do professor universitário, com base
nos ditames da LDB (Lei de Diretrizes e Bases, nº 9394/96), deixa claro que na
formação deste profissional deve ser visualizada tanto no aspecto do conhecimento
quanto do aspecto pedagógico. Nesse aspecto, Libaneo (2008, p. 27) entende a
formação profissional como um processo pedagógico “[...] intencional e organizado,
de preparação teórico-científica e técnica do professor para dirigir competentemente
o processo de ensino”.
O artigo 39 da LDB consagra que: “A educação profissional integrada às
diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao
permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva”. Na mesma lei, o
art. 43, no que se refere à identificação das aquisições e modos de aprendizagem do
educando, estabelece: (i) estimular a criação cultural e o desenvolvimento do
espírito científico e do pensamento reflexivo; (ii) formar diplomados nas diferentes
áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a
participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua
formação contínua; e (iii) incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica,
visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da
cultura, e, assim, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive.
Desse modo, tanto na educação básica quanto na superior, o autêntico
profissional

da educação (pesquisador/professor)

formação pessoal

e profissional

comprometer-se-á com

dos seus alunos

– formando

a

cidadãos

comprometidos e participativos. Com similar enfoque o art. 61 (ibid) menciona que: A
Formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos
diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do
desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: (i) a associação entre
teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; e (ii) aproveitamento
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da Formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras
atividades.
Não há dúvida, nem para os gestores/professores, já conscientizados, de que
o papel de docente iguala-se ao exercício de qualquer profissão – exigindo
capacitação própria e específica que não se restringe a ter um diploma de bacharel,
ou mesmo de mestre ou doutor, ou apenas o exercício de uma profissão. Masetto
(2003) entende que também as carreiras profissionais estão se revisando em
conformidade com as atuais exigências imposta pelas mudanças oriundas do
processo de mundialização. Emergindo, nesse trilhar, necessidades de formação
continuada dos profissionais, bem como novas capacitações – que propiciem
adaptabilidade ao

novo,

criatividade,

autonomia,

comunicação,

iniciativa e

cooperação.
O recrutamento do corpo docente, na atualidade, ainda postula a exigência da
posse de um mestrado ou doutorado – na expectativa de contratar um docente mais
competente na comunicação do conhecimento. Paradoxalmente, não são exigidas
competências profissionais do educador no que diz respeito à transformação da
informação, disponível nas diversas mídias, em conhecimento contextualizado, útil e
pertinente. Mesmo sendo construído no seu próprio cotidiano, o conhecimento do
pesquisador/professor não se limita às experiências da vida escolar.
A LDB – Seção II Do Credenciamento e Recredenciamento de Instituição de
Educação Superior, Subseção I, Das Disposições Gerais, art. 16 – diz que: O plano
de desenvolvimento institucional deverá conter, pelo menos, os seguintes
elementos: perfil do corpo docente, indicando requisitos de titulação, experiência no
magistério superior e experiência profissional não acadêmica, bem como os critérios
de seleção e contratação, e existência de plano de carreira, o regime de trabalho e
os procedimentos para substituição eventual dos professores do quadro.
A preocupação da LDB em relação ao perfil do corpo docente no
desenvolvimento da organização educacional remete à necessidade da adequação
das práticas pedagógicas ao cenário globalizado e informacional.
A prática pedagógica contemporânea tem na busca por uma tomada de
consciência – capaz de emancipar o ser humano das injustiças vivenciadas no seu
dia-a-dia – um de seus principais desafios. Enquanto sujeito social, o homem só
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pode avançar em qualquer campo de sua vida e desenvolver-se, enquanto ser
humano, quando exercer plenamente sua capacidade de reflexão. Capacidade esta
que irá auxiliá-lo na construção, descontrução, aprimoramento e desenvolvimento de
seus conhecimentos, habilidades e atitudes – competências.
As organizações, a escolar também, representam um sistema dinâmico de
conversação – de constante diálogo processado em seus vários segmentos e com
seus atores. Na compreensão de como essas organizações conversam com seus
colaboradores, poderá ser encontrado o que é possível e/ou impossível obter delas,
ou seja: como se dá o alcance dos níveis de produtividade planejados; os motivos
pelos quais suas metas ficam abaixo das projeções estabelecidas; e, principalmente,
as razões para não se alcançarem índices mais elevados de produtividade. Donde
se conclui que em suas conversas as organizações planejam seus destinos
(ECHEVERIA, 2004).
Na busca da compreensão do significado das competências e habilidades no
contexto educacional, constata-se que existem algumas produções teóricas. Poucos
textos, entretanto, são encontrados na educação geral. Em contrapartida, nas áreas
de administração de empresas e de ensino profissionalizante, a literatura se afigura
um pouco maior.
Outros elementos contribuem para a falta de clareza sobre o tema das
competências. São eles: omissão das Diretrizes e Parâmetros Curriculares do
Ensino Médio quanto aos conceitos de competência e habilidade; nos PCNs do
Ensino Médio, o quadro que consta ao final de cada área e disciplina traz as
respectivas competências e habilidades, como se ambas fossem idênticas; e, em
boa parte da literatura, o termo competência ora encampa as habilidades, ora
diferencia os dois conceitos.
A noção de competência instalou-se no espaço educacional e nos discursos
sociais e científicos contemporâneos. Entretanto, encontra-se na literatura uma
dicotomia que enaltece ou critica a incorporação do modelo de competências. As
competências permeiam as discussões pedagógicas – lançando os professores na
busca do entendimento e dos modos de incorporá-las aos projetos educativos.
A ênfase em competências, longe de representar uma visão original do
processo ensino e aprendizagem – que pressupõem o “aprender a aprender” e o
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“fazer” –, configura uma retomada de princípios pedagógicos que já estavam
presentes na tendência educacional denominada Escola Nova ou Renovada que
colocou em prática a teoria educacional de Dewey 17, datada do final do século XIX.
A Escola Nova tinha como propósito inverter a ação pedagógica da Escola
Tradicional, enfatizando mais a ação do que à teoria – fazendo com que alunos
encontrassem um significado nos conteúdos escolares. Para Valente (2002), o
aluno, mediante o aprendizado da metodologia de resolução de problemas, deveria
ser preparado para lidar com a mudança e as incertezas de um futuro imprevisível.
Para o autor (2002), a noção de competências ganhou espaço na educação
geral a partir da educação profissionalizante – inicialmente, seu locus privilegiado.
Tendo atualmente lugar em vários espaços – economia, trabalho, educação,
formação – e com diferentes sentidos. Os diversos usos da noção de competência
acarretam dúvidas quanto ao seu real significado. Ela tende a substituir, na área
educacional, noções de saberes e conhecimentos e, na esfera do trabalho, a noção
de qualificação.
Esta perspectiva está presente no discurso pedagógico dos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs) 18 ao enfatizar a necessidade da escola valorizar: (i)
as dimensões conceitual, procedimental e atitudinal no estabelecimento dos
objetivos e das competências e habilidades; (ii) a organização e seleção dos
conteúdos; e (iii) os procedimentos didáticos e avaliativos. É inegável que as
escolas, notadamente aquelas voltadas à Educação Básica, ao longo dos tempos,
17

John Dewey graduou-se pela Universidade do Vermont em 1879. Dewey exerceu a função de
professor de Filosofia na Universidade de Michigan. Três anos mais tarde (1887), publicava o seu
primeiro livro, Psychology, onde propunha um sistema filosófico que conjugava o estudo científico da
psicologia com a filosofia idealista alemã. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
Acessado em: 05/10/2012.
18

Os Parâmetros Curriculares Nacionais auxiliam o professor na tarefa de reflexão e discussão de
aspectos do cotidiano da prática pedagógica. Algumas possibilidades para sua utilização são: • rever
objetivos, conteúdos, formas de encaminhamento das atividades, expectativas de aprendizagem e
maneiras de avaliar; • refletir sobre a prática pedagógica, tendo em vista uma coerência com os
objetivos propostos; • preparar um planejamento que possa de fato orientar o trabalho em sala de
aula; • discutir com a equipe de trabalho as razões que levam os alunos a terem maior ou menor
participação nas atividades escolares; • identificar, produzir ou solicitar novos materiais que
possibilitem contextos mais significativos de aprendizagem; • subsidiar as discussões de temas
educacionais com os pais e responsáveis. (Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros
curriculares nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais/ Secretaria de Educação
Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997. 126p.)
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apresentam certa resistência em manter currículos com forte componente
conteudístico – privilegiando o acúmulo de conhecimentos que raramente se
traduzem em práticas.
Por outro lado, a centralização na aplicabilidade dos conhecimentos que
permitam estabelecer situações avaliativas, onde o saber fazer se sobrepõe – as
competências e habilidades passam a exigir uma verdadeira revolução do ambiente
educacional. Cabendo, neste caso, a seguinte indagação: as atuais organizações
formais e escolares encontram-se preparadas para empreendê-la?
Para Rodapé; Tanguy (1997, p. 16), o fato da noção de competências e
habilidades ter “caído de pára-quedas”, carregando uma forte contradição interna –
claramente detectada na literatura e no cotidiano escolar –, representa um obstáculo
à eclosão de tal revolução. As várias utilizações da noção de competência
neutralizam a possibilidade de uma definição conclusiva. “Ela se apresenta, de fato,
como uma dessas noções cruzadas, cuja opacidade semântica favorece seu uso
inflacionado em lugares diferentes por agentes com interesse diverso”.
A adoção de novos modelos econômicos, políticos e sociais aliada ao avanço
das ideias neoliberais refletem o ajuste do país à nova ordem mundial. Os conceitos
de competências e competitividade emergem vinculando o processo produtivo e
educacional, fortalecendo o papel do mercado como regulador das relações sociais.
De forma contrária ao modelo fordista ou taylorista, o “novo modelo de
produção” priorizou o cérebro do trabalhador em detrimento de sua participação
apenas como força braçal. O trabalhador, nessa nova ótica, passa a ter maior
participação no ambiente de trabalho, executando tarefas as mais diversificadas,
opinando e sugerindo inovações que tragam melhorias ao processo produtivo.
A chegada de processos organizacionais mais flexíveis delineou uma
realidade em que o trabalhador ficou condicionado a desenvolver competências
exigidas pelo mercado de trabalho, na tentativa de manter-se em um espaço em
constante mutação, uma vez que as empresas buscam cada vez mais produtividade
e competitividade (ALVES, 1997).
No olhar de Galvanin (2005), a reforma educacional processada nos anos 90,
sofreu influência dos processos de reestruturação da organização do trabalho
capitalista e de novos modelos de gestão; aliando-se a estes, as ambiguidades e
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contradições que norteavam as políticas educacionais. Nesta visão, a força da
globalização e a consolidação do sistema econômico capitalista, por meio das
transformações nos processos produtivos, podem ser consideradas como espelhos
refletindo nas várias reformas processadas no âmbito educacional.
Oliveira (2001 apud GALVANIN, 2005) alude à complexidade do termo
equidade social que figura nos documentos da Conferência Mundial Sobre
Educação Para Todos, que aconteceu em 1990, em Jomtien, considerada como
marco das reformas educacionais. O significado do termo está ligado à possibilidade
de estender alguns benefícios obtidos por alguns grupos sociais para todas as
populações; porém, não ampliando na mesma escala as despesas públicas
inerentes a tal intuito. Desse modo, oferecer o mínimo de instrução indispensável às
populações para sua inserção na sociedade atual caracteriza a educação com
equidade.
Com o deslocamento do foco da educação mediante sua perspectiva de um
direito de todos e mantenedora da melhoria da qualidade de vida; o eixo econômico
da escolarização passa a girar no sentido de uma concepção política centralizada na
ideia de sociedade civil, cidadania e participação. Fica preservada a ideia
econômica, uma vez que continua a preocupação com a educação básica
mobilizadora de força de trabalho apta ao mercado. Educação esta que, por força
das mudanças no processo produtivo e tecnológico, nutre a expectativa de
desenvolver um novo perfil profissional desfocado dos saberes específicos e
desenvolvidos com base em modelos de competências, que garanta a formação de
um trabalhador mais adaptável e flexível às contingências oriundas das turbulências
do mundo do trabalho globalizado (GALVANIN, 2005).
Conforme comenta Ferretti (1997), a área educacional foi uma das mais
impactadas pelo debate que a partir daí se travou. Para essa área, foram propostas
várias mudanças, iniciando com foco no ensino básico e, logo após, com
preocupações voltadas para o ensino médio e profissional, presentes na (LDB nº
9394/96), e em seus dispositivos de regulamentação, como decretos, pareceres e
resoluções.
Ferretti (2004) lança seu olhar sobre os estudos das relações entre trabalho e
educação no que tange à noção de qualificação profissional, no sentido de uma
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formação geral e específica dos jovens brasileiros, considerando, para tanto, a
predominância do taylorismo-fordismo e sua transição para os modos modernos de
organização e produção flexíveis. Com este lastro, o modelo de competências surge
conforme a adoção de um novo paradigma produtivo, que promove a crise dos
postos de trabalho e obriga a repensar a qualificação.
Machado (1989) analisa o processo de transformação da instituição escolar
como parte do processo de ajuste do capitalismo, dando destaque às consequências
que a educação escolar promove na diferenciação social, impulsionada por tal
ajuste. Por sua vez, o capitalismo é caracterizado pelo processo simultâneo de
diferenciação e significação social, processo em que uma unificação escolar só seria
possível se fossem eliminadas as condições geradoras de diferenciação e de
desigualdade social.
Percebe-se, com nitidez, que algumas alternativas vêm sendo aplicadas no
contexto da educação, de acordo com as novas competências exigidas do
trabalhador, que, segundo Deluiz (1996), deve exercer, na automação, funções
muito mais abstratas e intelectuais e menos trabalho manual. Para isso, ele deve ter
capacidade de fazer diagnóstico, solucionar problemas, tomar decisões, trabalhar
em equipe e enfrentar situações em constantes mudanças.
Diferentemente da área educacional, para a organização, o alcance de
objetivos e metas permite avaliar, em conformidade com sua missão e de forma
competitiva, aspectos fundamentais para sobreviver no mercado. Tendo que
conviver, ainda, com um cenário marcado por contínuos avanços tecnológicos e
guiado pela crescente demanda de produtos e serviços que possam ofertar mais
qualidade e melhores preços e flexibilização (ou dissolução) dos horários e locais de
trabalho, outrora fixos (FRESE, 2008).
Nas discussões empresariais e acadêmicas, o tema competência, sua gestão
e seu desenvolvimento vêm consolidando um espaço de discussão focado em
diferentes instâncias de compreensão, ou seja, no nível da pessoa, das
organizações e dos países – sistemas educacionais e formação de competências.
Entretanto, no que se refere às competências práticas apuradas em trabalhos
da literatura, um destaque pode ser dado ao livro, organizado por Bernardini (2010).
A proposta do livro é compartilhar com a sociedade a experiência acumulada pelos
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autores que reafirmam, ao longo dos textos, o necessário aperfeiçoamento das
competências nos âmbitos moral e ético, prático e cognitivo. Na análise do tema
competências, os autores extrapolam as demandas oriundas do mercado e do
crescimento profissional, uma vez que acreditam no entendimento delas como um
processo contínuo de desenvolvimento e que deve ser alicerçado numa reflexão
permanente sobre a prática desenvolvida dentro e fora das escolas. Os capítulos
desta coletânea esclarecem que as competências têm origem na ação e caminham
em direção à reflexão, possibilitando que a prática educativa resgate seu caráter
dialético de articulação entre a técnica e a ética que representam os dois pólos da
competência.
Para Fleury; Fleury (2001), como já mencionado, o conceito de competência
representa um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, no qual as
capacidades humanas justificam um alto desempenho, nutrido pela crença de que
melhores desempenhos têm como pilar de sustentação a inteligência e
personalidade dos indivíduos. A competência é percebida como um estoque de
recursos que o indivíduo detém.
Mesmo considerando que o foco de análise seja o indivíduo, “a maioria dos
autores americanos sinalizam a importância de se alinharem as competências às
necessidades estabelecidas pelos cargos, ou posições existentes nas organizações”
(FLEURY; FLEURY, 2001, p. 185). Isso significa dizer que tanto na literatura
acadêmica, como nos textos que fundamentam a prática administrativa, o balizador
do conceito de competência é a tarefa e o conjunto de tarefas pertinentes a um
cargo. A gestão por competência, nessa linha de raciocínio, é apenas um rótulo mais
moderno para administrar uma realidade organizacional ainda fundada nos
princípios do taylorismo-fordismo.
Perrenoud (1999) considera que a abordagem por competência representa
uma questão que ao mesmo tempo é de continuidade e de ruptura. A continuidade é
configurada porque faz parte do processo de evolução do mundo, das fronteiras, das
tecnologias, dos modos de vida que hoje exigem criatividade e flexibilidade dos
trabalhadores. Ao lançar foco nessa visão, as escolas têm como missão desenvolver
a inteligência como capacidade multiforme de adaptação às diferenças e às
mudanças. De ruptura, com aquela pedagogia que não prepara o indivíduo para
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enfrentar situações reais, e sim para fazer provas; um distanciamento das rotinas
pedagógicas e didáticas, das compartimentações disciplinares, da segmentação do
currículo, do peso da avaliação e da seleção, das imposições da organização
escolar, que nada contribuem para construir competências.
Perrenoud (2001) e Shön (2000) consideram que o profissional, por via da
experiência, edifica seu conhecimento, representado pelo repertório de esquemas
de pensar e agir, que se encontra nele disponível. De sorte que suas percepções e
interpretações

serão

determinantes

na

tomada

de

decisões

ligadas

ao

enfrentamento das questões cotidianas de trabalho.
Numa visão macro, um olhar sobre a questão da competência remete à sua
transição paradigmática como categoria inerente às condições ditadas pela
modernidade. A educação para o século XXI delineia novos desafios e sinaliza
mudança de paradigmas. No relatório da Unesco, Educação: um tesouro a descobrir
de Jacques Delors (1998), a noção de risco está ligada à educação. No relatório,
Delors (1998) destaca que, no século XXI, a educação teria de assumir uma nova
missão: preparar a próxima geração para conviver com o inesperado, as incertezas,
os riscos. No tocante à base organizacional da educação, a prática pedagógica deve
preocupar-se em desenvolver quatro aprendizagens fundamentais, que serão, para
cada indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a conhecer – indica o
interesse, a abertura para o conhecimento, que verdadeiramente liberta da
ignorância; aprender a fazer – mostra a coragem de executar, de correr riscos, de
errar mesmo na busca de acertar, desenvolver competências amplas para o mundo
do trabalho; aprender a conviver – traz o desafio da convivência, apresenta o
respeito a todos e o exercício de fraternidade como caminho do entendimento
(aprender a viver juntos e cooperar com os outros em todas as atividades humanas);
aprender a ser – talvez seja o mais importante por explicitar o papel do cidadão e o
objetivo de viver, integrando todos os aprenderes, permitindo ao indivíduo adquirir
autonomia e discernimento (DELORS, 1998, grifos nossos).
É notória a preocupação com o conhecimento em todos os seus aspectos,
como aquele que transforma o indivíduo e a sociedade. Portanto, para melhor
arquitetar ou reestruturar a educação básica, o discurso da política pública brasileira
nos últimos 20 anos orienta-se pelas recomendações de organismos internacionais,
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que insistem nas ações para superar a crise de eficiência, eficácia e produtividade
do sistema educacional. Tal discurso aponta como principal problema a ser sanado
o desencontro entre o sistema educacional e as necessidades do mercado de
trabalho.
A saída da crise, segundo essa orientação política, está em tratar, com
equidade, a educação e o conhecimento, como eixos da transformação produtiva e
como fator de competitividade das nações e das empresas (CEPAL; UNESCO,
1995, grifo nosso). Essa concepção, sob um olhar mais crítico, sugere que a
educação deixe de ser “[...] uma mera possibilidade de consumo individual, variando
segundo o mérito e a capacidade dos consumidores, o que pode acabar por lhe
negar a condição de direito social” (COELHO, 2008, p. 231).
Nas escolas britânicas, durante as décadas de 1960 e 1970, foi utilizado um
modelo pedagógico denominado de competência, que se norteava pelo ensino
voltado à criatividade, ao desenvolvimento do conhecimento de forma tácita, pelas
interações informais e, também, dotadas de vinculação às situações da vida prática
e à emancipação política do sujeito e de sua consciência (BERNSTEIN, 1998).
A partir dos anos 1980 e na década seguinte, a formação com base nas
competências é vista como uma nova estratégia para a formação do professor.
Perrenoud (1999) interpretou o uso da noção de competências no currículo como
uma revolução na educação escolar. Para ele, só se pode reconhecer competência
mediante a observação da capacidade de relacionar conhecimentos prévios com os
problemas vividos. O mesmo autor lançou-se em defesa da abordagem das
competências para o trabalho do professor e do aluno na escola, sugerindo que o
ensino por competências pode vir a transformar a formação e a prática do professor.
Este, para Perrenoud (2000), precisa ter domínio de dez grandes famílias de
competências genéricas; muitas delas, contudo, além de amplas e voltadas para as
práticas educacionais do ensino fundamental e/ou médio, revelam a variedade de
um portfólio de competências que, em níveis diferentes, todos os professores
deveriam possuir. O Quadro 9 ilustra tais competências que são reconhecidas pelo
autor como prioritárias à formação contínua dos docentes do ensino fundamental.
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COMPETÊNCIAS
1. Organizar e dirigir situações de
aprendizagem.
2. Administrar a progressão das
aprendizagens.
3. Conceber e fazer evoluir os
dispositivos de diferenciação.
4. Envolver os alunos em sua
aprendizagem e em seu trabalho.
5. Trabalhar em equipe.
6. Participar da administração da
escola.
7. Informar e envolver os pais.
8. Utilizar novas tecnologias.
9. Enfrentar os deveres e os dilemas
éticos da profissão.
10. Administrar sua própria
formação contínua.

HABILIDADES ESPECÍFICAS
Trabalhar a partir das representações dos alunos,
envolvendo-os em atividades de pesquisa, em projetos
de conhecimento.
Avaliar os alunos em situações de aprendizagem de
acordo com uma abordagem formativa.
Desenvolver a cooperação entre os alunos e certas
formas simples de ensino mútuo, bem como abrir a
gestão de classe para um espaço mais vasto.
Instituir e fazer funcionar um conselho de alunos e
negociar com eles diversos tipos de regras e de
contratos.
Dirigir grupos de trabalho, conduzir reuniões para que
estas se tornem decisórias, administrar crises ou
conflitos interpessoais e enfrentar e analisar em conjunto
situações complexas, práticas e problemas profissionais.
Elaborar e negociar um projeto da instituição,
administrar os recursos da escola e estimular, no âmbito
da escola, a participação dos alunos.
Dirigir reuniões de informação e de debate, fazer
entrevistas e envolver os pais na construção dos
saberes.
Explorar as potencialidades didáticas dos programas em
relação aos objetivos do ensino e utilizar de ferramentas
de multimídia no ensino.
Prevenir a violência na escola e fora dela, lutar contra os
preconceitos e as discriminações sexuais, étnicas e
sociais e desenvolver o senso de responsabilidade, a
solidariedade e o sentimento de justiça.
Saber explicitar as próprias práticas e estabelecer seu
próprio balanço de competências e seu programa de
formação contínua.

Quadro 9. Competências para ensinar.
Fonte: Elaborado pelo autor com base em PERRENOUD, 2000.

Segundo Perrenoud (2000), no âmbito do modelo empresarial ou mesmo
escolar, espera-se que tanto o empregado quanto o aluno alcancem os objetivos
propostos pelos gestores ou professores – cabendo a estes profissionais a tarefa
propiciar os meios necessários para que seus funcionários ou alunos possam
desenvolver as competências essenciais à realização de suas tarefas, bem como
para, de forma eficaz, resolver seus problemas cotidianos.
Quanto à questão do tempo necessário para que um aluno desenvolva suas
competências – que na visão de Perrenoud (2000) deve ser aumentado (girando em
torno de três anos em cada ciclo escolar) –, o mesmo olhar pode ser lançado para a
área empresarial. Contudo, quando se trata de empresa, trata-se também de lucro e,
como consequênica, trata-se de redução do tempo de execução das tarefas. Nesse
aspecto, o modelo das competências proposto por Perrenoud (2000) passa a ganhar
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um novo sentido no interior dos programas voltados ao desenvolvimento da
competitividade e da inovação organizacional.
Segundo Bernstein (1998), o uso do conceito de competências nesse período
vai buscar uma associação entre o currículo e a economia, marcando a formação
acadêmica como um processo de preparação para o trabalho e a vida. Nesse
processo, a tônica é que o sujeito se prepare para viver em um mundo mais
competitivo, no qual o desenvolvimento da "empregabilidade" torna-se vital. Esse
processo de formação deve ser construído pelo próprio sujeito e deve ter caráter
constante. A formação, voltada algum tempo atrás para as potencialidades dos
estudantes, na atualidade se vincula ao mercado de trabalho, em ininterrupto
processo de mudança.
No mundo do trabalho, a utilização do conceito de competência e a sua
configuração

em

modelo condicionam

implicações

contraditórias à

classe

trabalhadora. Um aspecto positivo é o da valorização do trabalho, que exige a
mobilização de competências que envolvam domínios cognitivos mais complexos,
extrapolando o mero enfoque tecnicista e, por consequência, facilitando a elevação
da escolaridade entre os trabalhadores e condicionando um desdobramento da
inteligência prática oriunda da transformação da informação em conhecimento.
A intensificação do trabalho junto com a desprofissionalização é o seu
aspecto negativo, oriundo do reagrupamento de tarefas, motivado pela eliminação
(enxugamento) de posições de trabalho – proporcionando a instalação de uma
cultura de exploração do trabalhador. Essa exploração pode ser identificada na
prática, no acúmulo de tarefas, similares ou não, impostas ao trabalhador. Seja
como for, o trabalhador deixa de atuar na sua área específica de conhecimento;
configurando-se, deste modo, sua desprofissionalização (DELUIZ, 2001).
Deluiz (1995) aponta que os novos conceitos de produção aliados ao uso da
tecnologia informacional e norteados por mudanças organizacionais, imprimem à
noção de qualificação para o posto de trabalho ou qualificação do emprego um
caráter questionável. Para os novos conceitos de produção, o trabalho já não pode
ser pensado a partir da perspectiva de um determinado posto; surgindo, então, o
conceito de famílias de ocupações que exigem competências semelhantes aos
trabalhadores.
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Portanto, não se trata mais de uma qualificação do trabalhador para
desenvolver tarefas relacionadas a um posto de trabalho, definidas pela empresa
para estabelecimento das grades salariais, mas da qualificação real do trabalhador,
compreendida como um conjunto de competências e habilidades, saberes e
conhecimentos, que provêm de várias instâncias, tais como, da formação geral
(conhecimento científico), da formação profissional (conhecimento técnico) e da
experiência de trabalho e social (qualificações tácitas).
Deluiz (1995) pontua que a qualificação real dos trabalhadores é muito mais
difícil de ser observada e constitui-se mais no "saber-ser" do que no "saber-fazer".
As características desta qualificação real referem-se: (i) ao conjunto de
competências posto em ação em uma situação concreta de trabalho; (ii) a
articulação dos vários saberes oriundos de várias esferas (formais, informais,
teóricos, práticos, tácitos) para resolver problemas e enfrentar situações de
imprevisibilidade; e (iii) a mobilização da inteligência para fazer face aos desafios do
trabalho.
No entender de Zarifian (2001, p. 17), o papel dos professores e do sistema
escolar é progredir para integrar a educação às competências essenciais em suas
práticas diárias. Essa questão, contudo, passa fazer parte do debate a ser
enfrentado pelos professores, como responsabilidade inerente ao próprio trabalho:
“Seria absurdo, pensar que a „lógica competência‟ concerne apenas ao mundo da
empresa”. Zarifian (2001), ainda que voltado para a difusão do conhecimento
(ensino), sugere o uso dos conceitos de competência 19 em processos de pesquisa e
difusão, tanto nas organizações de pesquisa quanto nas escolares. A questão das
atuais organizações escolares encontrarem-se preparadas para empreender uma
mudança norteada pela abordagem por competência implica numa mudança de
paradigma 20 – uma vez que tanto a continuidade do novo quanto à ruptura com o
ultrapassado convivem em tal abordagem.

19

A noção de competências busca exatidão, rapidez de resposta, capacidade de lidar com novas
linguagens – trazendo outra mentalidade em relação ao trabalho e um outro conjunto de alfabetização
tecnológica. (ZARIFIAN, 2001).
20

"um paradigma é aquilo que membros de uma comunidade científica partilham e, inversamente,
uma comunidade científica consiste em homens que partilham um paradigma" (KUHN, 1962, p. 219).
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A pedagogia do ano 2000 é considerada por Cambi (1999) como um saber
em transformação, em crise e em crescimento, passando por várias tensões e
desafios – evidenciados pela autocrítica e remoção da aparência “falsa ou
enganadora” de muitas de suas estruturas. A pedagogia ou educação atual está
revendo sua própria identidade à procura de um equilíbrio, dando, às vezes, a
impressão de oscilação e, até mesmo, de confusão, enfrentando problemas de
convivência social e de projeção política.
Estaria tanto a pedagogia quanto a educação passando por uma transição
paradigmática? O que se constata, nos dias de hoje, é a existência um rico e
controvertido debate entre os diferentes modelos de desenvolvimento científico. Se
existe um momento, um clima, um desejo, uma necessidade urgente ou, até mesmo,
uma “queda de braço” teórico-acadêmica no tocante à eclosão de uma “revolução na
educação”, para esta questão, Moreira (2007) apresenta, numa janela de tempo,
alguns embates e progressos.
No Brasil, a compreensão da natureza e da especificidade do campo
da Educação, a partir de critérios científicos, tem ocupado
educadores e cientistas sociais há pelo menos meio século. Ao longo
desse período, algumas questões têm-se mostrado recorrentes.
Dentre estas, a das relações da Educação com as Ciências Sociais e
a da possibilidade, essa uma discussão mais recente, de reconstituirse a Pedagogia como a Ciência da Educação. Tal reflexão implica
considerar a questão metodológica e torna necessária uma
discussão conceitual que possa contribuir para o estabelecimento de
um diálogo entre os diversos autores que se têm ocupado do tema
mais recentemente. Em que pese a contribuição dos autores que se
ocuparam dessa temática em vários momentos da história recente da
Educação brasileira, foi somente a partir de meados da década de
1990 que a discussão ganhou certa visibilidade a partir do trabalho
de autores como Pimenta (1996, 2000), Mazzotti (1996, 2000),
Mazzotti e Oliveira, (2002) Libâneo (1996) e Brandão (2002), dentre
outros.

Algumas mudanças culturais e paradigmáticas se afiguram necessárias para
que se possa compreender e trabalhar a pedagogia das competências. Esse pensar
é compartilhado por Mello (2003), que estabelece no Quadro 10 uma comparação
entre a velha e a nova cultura – contribuindo, devido ao seu valor didático e sintético,
para o entendimento da questão em tela.
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VELHA CULTURA

NOVA CULTURA

Excelência, exclusiva para a elite.
Currículo enciclopédico, por conteúdo,
disciplinalizado.

Igualdade de oportunidade, diversidade
de tratamento.
Currículo enxuto, contextualizado, por
competências.

Ensinar para hierarquia escolar.

Ensinar para a vida.

Ensino e liberdade de ensino.

Aprendizagem e direito de aprender.

Avaliação do aprendido para selecionar
Avaliação para aprender e incluir todos.
poucos.
Burocrática, cumprimento formal de
Flexibilidade, comprometida com o
obrigações.
resultado.
Homogeneizadora.
Acolhedora e utilizadora da diversidade.
Excludente.
Inclui pela e com a diversidade.
Quadro 10 – Comparação entre a velha e a nova cultura.
Fonte: Elaborado pelo autor com base em MELLO, 2003.

Uma crise de paradigma é provocada pela mudança cultural sintetizada no
quadro acima. As antigas lacunas educacionais, que atualmente demandam novos
preenchimentos, podem ser reduzidas ou extintas com os novos paradigmas que se
revelam cada vez mais convincentes em sua argumentação e na solidez maleável.
Ao comparar o novo paradigma com os princípios da educação brasileira,
Mello (2003) enfatiza que os princípios filosóficos eram baseados no direito de
aprender, no novo paradigma esse direito, além de mantido, é acrescido de uma
estética de sensibilidade, uma política de igualdade e uma ética da identidade em
todos os trabalhos. O conteúdo, tratado como um fim em si mesmo, no novo modelo
– representa um meio para desenvolver competência.
O

conhecimento,

no

velho

paradigma,

apresenta-se

fragmentado,

compartimentado, potencializando o ensino de regras, fatos, definições, acúmulo de
informações desconectadas da vida dos alunos – privilegiando a memória e a
padronização. Entretanto, a nova forma de conceber o conhecimento visa integrá-lo
pelo trabalho interdisciplinar, de forma contextualizada – privilegiando a construção
de conceitos. A teoria e a prática são aplicadas no cotidiano do aluno, enfatiza ndo a
produção e sistematização do sentido.
O currículo foi tratado, no velho modelo, de forma fracionada, estática e linear;
processar uma mudança, contudo, requer um currículo integrado, vivo e em rede,
oferecendo a oportunidade de conhecer, fazer, relacionar, aplicar e transformar. A

65

organização curricular por disciplinas, ganha novos contornos – por áreas do
conhecimento, eixo organizacional, tema gerador e conjunto de competências. A
sala de aula – considerada como um espaço de transmissão e de recepção do
conhecimento –, transforma-se, no novo paradigma, num espaço privilegiado de
reflexão, de situações de aprendizagem viva e enriquecedora.
No novo modelo, o papel do professor sofre várias transformações; deixando
de ser um simples transmissor de conhecimento e determinador do conteúdo a ser
trabalhado sem levar em conta as necessidades que surgem em sala de aula, e
passando a atuar como um facilitador da aprendizagem do aluno. Sendo, ainda, um
gerenciador da informação, reflexivo, aquele que avalia e re-significa sua prática
pedagógica – zelando pela política da igualdade e pela ética da identidade. As
mudanças afetam, também, o papel do aluno – antes passivo, receptáculo do
conhecimento descontextualizado, que não sabe o porquê e para quê estuda
determinados conteúdos –, passa, agora, a ser visto como um ser ativo e
participativo na construção do conhecimento.
A avaliação, no velho paradigma, configura-se classificatória e excludente –
possibilitando apenas avaliar a capacidade do aluno em reter informações; no novo
modelo, porém, o foco volta-se à formação e ao diagnóstico das questões do ensinoaprendizagem – apontando dificuldades e facilitando intervenções pedagógicas,
gerando dados que proporcionam avaliar o desenvolvimento das competências.
A questão da formação do professor para atuar sob o novo modelo aponta a
seguinte indagação: pode o professor protagonizar a transformação pedagógica
necessária à melhoria da educação básica, visto que lhe foi negada uma educação
prática e teórica de qualidade? Para Perrenoud (1999), a formação das
competências implica em transformações na identidade do professor – sua relação
com o saber, seu modo de dar aulas, e no próprio desenvolvimento de suas
competências.
No próximo capítulo um olhar é lançado sobre as ações de difusão do
conhecimento realizadas pelos pesquisadores das unidades da Embrapa alvo do
estudo.
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5.

COMPETÊNCIAS

FACILITADORAS

DA

DIFUSÃO

DO

CONHECIMENTO: UM OLHAR POR DENTRO DA EMBRAPA

Na pesquisa científica, exceto aquela realizada no ensino de pós-graduação,
onde o trabalhador principal é o aluno, um ponto central de destaque é ser ela uma
atividade centrada na pessoa do pesquisador, responsável direto pela quase
totalidade das atividades deste processo de produção.
A Embrapa possui um ambiente propício ao desenvolvimento de inovações de
qualquer natureza. Entretanto, o fato das informações, produtos e serviços
oferecidos pela Embrapa serem inéditos – pois são fruto de pesquisa inédita – não
caracteriza, por si só, tal ambiência. Dessa forma, a característica inovadora da
organização fica camuflada pelas tecnologias que a Embrapa introduziu no mercado,
cumprindo sua finalidade de existir.
O momento político da época de implantação da Embrapa, em 1973, garantiulhe um espaço sem concorrência por longo período de tempo. Isso permitiu que o
um novo modelo de organização fosse concebido, desenvolvido e operacionalizado
sem atropelos, com planejamento de longa maturação.
O fato de inventar artefatos inéditos não deixa de ser atividade fim de um
instituto de pesquisa; a Embrapa, todavia, conseguiu introduzir suas invenções, de
forma efetiva no mercado produtor alavancando a economia agrícola do Brasil de
maneira significativa. Quatro fatores de inovação têm destaque na Embrapa:
1) Comunicação à sociedade da importância de seu trabalho para o sucesso
agrícola. Esse é um fato raríssimo, uma vez que não é comum se encontrar
outras situações em que invenções científicas trouxeram resultados
econômicos apreciáveis – mas pouco divulgados – como no caso da Empapa;
2) Manutenção e expansão do corpo de especialistas e de conhecimentos
mesmo depois do término do governo militar. O governo militar impulsionou a
formação da Embrapa e de outros centros de excelência em pesquisa no
Brasil. Esses outros centros não tiveram a mesma sorte depois da
redemocratização do país.
3) Sustentabilidade – pesquisa e desenvolvimento de informações, de produtos
e de serviços. No campo da sustentabilidade, a Embrapa lida com a pesquisa
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e o desenvolvimento de informações, produtos e serviços que permitam
operacionalizar o conceito de desenvolvimento sustentável para o espaço
rural brasileiro. Seu foco está nos resultados entregues à sociedade.
4) Aperfeiçoamento de seu meio inovador interno. Esta dimensão de ordem
interna proporciona um ambiente no qual os colaboradores da Embrapa
podem promover a produção contínua de invenções e inovações, sustentando
a posição de destaque atingida nessas três décadas de existência.

5.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES

O questionário aplicado (Apêndice 4) apresenta dois tipos de dados: (i) dados
relativos às 12 questões sociodemográficas e funcionais, e (ii) 32 questões sobre
competências facilitadoras da difusão do conhecimento.
Os dados relativos às questões sociodemográficas e funcionais, colhidos no
questionário da pesquisa, são apresentados e discutidos no sentido de traçar o perfil
dos participantes.
Dos 111 questionários enviados 26 foram respondidos, contemplando 10
pesquisadores lotados na Embrapa Solos e 16 na Embrapa Agrobiologia – ficando
dentro do esperado para os propósitos da pesquisa (Gráfico 1).

Gráfico 1. Distribuição dos participantes da pesquisa por unidade de lotação.
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Ambos os sexos participaram da pesquisa e apresentaram, respectivamente,
os valores 14 para o masculino e 12 para o feminino (Gráfico 2).

Gráfico 2. Distribuição dos participantes da pesquisa por gênero.

A escolaridade da população pesquisada é caracterizada por 13 doutores, 9
pós-doutores, 3 mestres e 1 graduado (Gráfico 3).

Gráfico 3. Distribuição dos participantes da pesquisa por escolaridade.
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Quanto à faixa etária, intervalada entre a faixa de 20 e 60 anos, o maior
número de pesquisadores, 16, situa-se no intervalo de 41 a 60 anos (Gráfico 4).
Esses dados revelam, por um lado, o avanço que o gênero feminino vem
conquistando no mercado de trabalho e, em especial, na área de pesquisa –
tradicionalmente reservada aos homens. E, por outro, a pequena presença de
jovens pesquisadores, que se dá por conta de ser a Embrapa uma empresa pública,
e, consequentemente, a renovação de seu quadro funcional está condicionada à
liberação de recursos financeiros por parte do Governo Federal para realização de
novos concursos públicos e novas contratações.

Gráfico 4. Distribuição dos Participantes da Pesquisa por faixa etária.
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O tempo de serviço dos pesquisadores concentra-se na faixa de 5 a 25 anos
de trabalho (Gráfico 5).

Gráfico 5. Distribuição dos participantes da pesquisa por tempo de serviço na Embrapa.

Mais da metade da população, no tocante ao tempo de trabalho no cargo
atual, está distribuída ao longo das faixas que vão de 5 a 10 e acima de 10 anos –
num total de 17 pesquisadores (Gráfico 6).

Gráfico 6. Distribuição dos participantes da pesquisa por tempo de serviço no cargo atual.
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A licenciatura plena, na população-alvo, está presente em 7 pesquisadores e
ausente em 19 (Gráfico 7).

Gráfico 7. Distribuição dos participantes da pesquisa por licenciatura plena.

Este dado, no estudo em questão, pode lançar luz sobre a presença,
ausência ou necessidade de construção, junto à população-alvo, da habilidade em
usar técnicas e recursos pedagógicos (Competência – Ação Estratégica). Masseto
(2003a) ressalta que esse é o aspecto mais carente de quem desempenha o papel
de multiplicador de conhecimentos, como é o caso de professores universitários e,
no enfoque desta pesquisa, o pesquisador. No olhar do mesmo autor, tal dificuldade
pedagógica pode estar relacionada tanto à falta de oportunidade de entrar em
contato com essa área – como é o caso da Embrapa em que não há um grupo de
apoio pedagógico –, quanto à simples representação que se possa ter de algo
supérfluo ou desnecessário às atividades de difusão do conhecimento.
A não existência de programa de aprimoramento das atividades didáticopedagógicas está revelada nas 25 respostas referentes à sua ausência; sinalizando,
assim, a necessidade de desenvolvimento de programas de treinamento que
possam aprimorar, continuadamente, a habilidade dos pesquisadores em usar
estratégias (técnicas e
conhecimento (Gráfico 8).

recursos) pedagógicos facilitadores da

difusão do
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Gráfico 8. Distribuição dos participantes da pesquisa por programa de aprimoramento
didático-pedagógico.

Dos pesquisadores que responderam ao questionário 10 já participaram de
atividades específicas de desenvolvimento de ações didático-pedagógicas; percebese, contudo, que mais da metade, 16, não vivenciaram tal experiência.

Gráfico 9. Distribuição dos participantes da pesquisa por participação em programa de
aprimoramento didático-pedagógico.

Apenas 11 atividades de difusão do conhecimento (tecnologias), tanto na
Embrapa Solos quanto na Agrobiologia, foram avaliadas; sendo que mais da metade
das ações, 15, não recebeu avaliação. Segundo Morin (2001), a avaliação seria de
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extrema importância no ajuste e desenvolvimento de novas estratégias para
transformar as tecnologias disponibilizadas em comportamento contextualizados e
úteis (Gráfico 10).

Gráfico 10. Distribuição dos participantes da pesquisa por programa de avalia ção das
atividades de difusão.

5.2 ANÁLISE DAS COMPETÊNCIAS PARA A DIFUSÃO DO CONHECIMENTO

Nesta dissertação, as competências a serem analisadas foram estabelecidas
em seu modelo de pesquisa (Quadro 1). Foi necessário, contudo, mensurá-las para
que fosse possível avaliar o seu grau de relevância, bem como a relação entre elas
e as ações de difusão do conhecimento desenvolvidas pelos pesquisadores da
Embrapa. Para mensurá-las, fez-se necessária a atribuição de uma definição
operacional para cada uma delas, desdobrando-se em atributos mensuráveis.
Com base nos dados colhidos no questionário da pesquisa, são apresentados
e discutidos os graus de relevância atribuídos pelos pesquisadores aos atributos
mensuráveis das competências facilitadoras da difusão do conhecimento.
A média das oito competências do modelo de difusão do conhecimento é a
média aritmética dos quatro atributos mensuráveis de cada competência.
A diferença bruta entre a média de cada competência facilitadora da difusão
do conhecimento pode ser visualizada no Gráfico 11, em que se observam dois
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extremos: (i) comunicação, empatia, flexibilidade, percepção realística, postura e
visão global são as competências apontadas como mais relevantes para o processo
de facilitação da difusão do conhecimento; e (ii) ação estratégica e persuasão são as
competências menos relevantes. O grau de relevância de cada competência do
modelo será objeto de análise específica mais à frente.
Não há nenhuma diferença que aponte para a existência de alguma
competência que seja antagônica à facilitação da difusão do conhecimento, dentre
aquelas contempladas no modelo de pesquisa proposto.

Gráfico 11. Médias das competências da difusão do conhecimento.

Uma análise preliminar dos atributos mensuráveis por competência sinaliza
que as médias, de uma forma geral, são todas altas, oscilando de um mínimo de
6,88 a um máximo de 9,62; apontando, do ponto de vista conceitual, que todas as
competências são relevantes, mas em graus diferentes.
As notas médias dos diversos atributos de cada competência são
apresentadas nas tabelas numeradas de 1 a 4, em que é possível apurar alguns
resultados preliminares, uma vez que as médias das competências são próximas ou
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quase idênticas, como, por exemplo, as das competências Empatia, Flexibilidade,
Comunicação, Percepção Realística e Visão Global.
A seguir, são analisadas as competências: (i) Ação estratégica, definida como
a habilidade em usar técnicas e recursos pedagógicos; e (ii) Comunicação, descrita
como a habilidade em ouvir e transmitir mensagens. As questões numeradas de 1 a
4 estão ligadas à competência Comunicação, enquanto que as numeradas de 5 a 8
ligam-se à competência Ação Estratégica (Tabela 1).
Tabela 1. Grau de relevância dos atributos da Ação Estratégica e da Comunicação.
Questões
1. Aplicar diversas mídias
para diferentes cenários
de difusão de tecnologias
2. Expressar-se bem, em
especial, de forma oral, de
tal modo que possa ser
facilmente compreendido
pelos seus ouvintes
3. Ouvir, processar e
compreender as
diferentes necessidades
dos ouvintes nas
atividades de difusão
4. Fornecer feedback do
grau de aprendizagem
obtido pelos ouvintes nas
atividades de difusão
5. Possuir conhecimentos
fundamentais de
conceitos didáticopedagógicos
6. Criar soluções
inovadoras nas atividades
de difusão
7. Saber preparar material
didático de apoio às
atividades de difusão
8. Utilizar jogos e técnicas
de dinâmica de grupo nas
atividades de difusão

Totalmente
irrelevante
0

2 3

4

5 6

7

8 9

Total

7 2

Totalmente
relevante
10

0 0

0

2 1

4

0

0 0

0

0 0

0

2 6

18

26

0

0 0

0

0 0

1

5 6

14

26

0

0 0

0

1 1

5

6 7

6

26

0

0 1

0

2 3

5

6 4

5

26

0

0 0

0

3 4

4

7 5

3

26

0

0 0

0

1 1

2

9 8

5

26

0

1 1

0

4 3

7

5 3

2

26

26

A Tabela 2 alinha as competências: (iii) Empatia – habilidade em colocar-se
no lugar do outro; e (iv) Flexibilidade – habilidade em utilizar a experiência do
educando. As questões numeradas 9 a 16 sinalizam o grau de relevância delas.
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Tabela 2. Grau de relevância dos atributos da Empatia e Flexibilidade.
Questões
9. Colocar-se no lugar do
ouvinte e tentar
compreender o seu
comportamento pessoal,
visando poder auxiliá-lo
durante as atividades de
difusão
10. Administrar, de forma
equilibrada, os eventuais
conflitos que possam
surgir na relação com os
ouvintes nas atividades
de difusão
11. Cooperar e obter
cooperação de seus
colegas nas atividades de
difusão
12. Refletir com os
ouvintes sobre a relação
entre aquilo que estão
aprendendo e aspectos
globais da ciência e/ou da
sociedade como um todo
13. Ter a iniciativa
pessoal de praticar ações
concretas que contribuam
para o aprimoramento
das atividades de difusão
14. Adaptar-se a novas
situações quando
necessário frente a novos
desafios das atividades
de difusão
15. Estabelecer
parcerias, internas e/ou
externas à Embrapa que
proporcione o
aperfeiçoamento das
atividades de difusão
16 Estar disposto a rever
as atividades de difusão
com base nos resultados
das avaliações efetuadas

Totalmente
irrelevante
0

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

2

Totalmente
relevante
13

0

0

0

1

1

2

7

0

0

0

0

2

0

4

7

3

10

26

0

0

0

0

1

1

2

8

6

8

26

0

0

0

0

4

0

1

5

8

8

26

0

0

0

0

2

2

3

6

6

7

26

0

0

0

0

1

0

3

9

5

8

26

0

0

0

0

4

0

0

10

2

10

26

0

0

0

0

2

1

0

5

4

14

26

26

A Tabela 3, retrata as competências: (v) Percepção Realística, caracterizada
como habilidade em perceber a si e aos outros; e (vi) Persuasão, indicando a
habilidade de convencer por meio de argumentos. A Percepção Realística tem o seu
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grau de relevância apurado nas questões numeradas de 17 a 20, enquanto as de 21
a 24 apontam o grau de relevância da competência Persuasão.
Tabela 3. Grau de relevância dos atributos da Percepção Realística e Persuasão.
Questões
17. Demonstrar respeito
por todos os ouvintes
nas atividades de
difusão
18. Comprometer-se
com a obtenção de
resultados positivos nas
atividades de difusão
19. Perceber a
integração e a
interdependência entre
os assuntos tratados
nas atividades de
difusão
20. Identificar e
organizar uma
sequência lógica para
as atividades de difusão
21. Incentivar os
ouvintes a atingirem ou
superarem seus
objetivos pessoais nas
atividades de difusão
22. Influenciar os
ouvintes em relação as
suas responsabilidades
pessoais no processo
de aprendizagem
durante as atividades
de difusão
23. Utilizar-se dos
sinais da face e da
expressão corporal dos
ouvintes para lançá-los
nas atividades de
difusão
24. Exercer influência
junto aos colegas de
pesquisa em relação as
suas responsabilidades
pessoais nas atividades
de difusão

Totalmente
irrelevante
0

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

1

Totalmente
relevante
19

0

0

0

1

0

0

5

0

0

0

0

1

0

2

5

5

13

26

0

0

0

0

2

1

5

3

6

9

26

0

0

0

0

1

0

3

5

6

11

26

0

0

0

0

2

1

5

6

6

6

26

1

0

0

1

2

3

5

5

4

5

26

0

0

0

2

4

1

6

8

1

4

26

0

1

1

0

3

1

10

4

3

2

25

26
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As competências (vii) Postura, habilidade em educar e (viii) Visão Global,
habilidade em perceber o todo, têm seus graus de relevância contemplados na
Tabela 4 e apurados nas questões de 25 a 28 (Postura) e de 29 a 32 (Visão Global).
Tabela 4. Grau de relevância dos atributos da Postura e da Visão Global.
Questões
25. Educar os ouvintes
na correta aplicação das
recomendações
fornecidas nas
atividades de difusão
26. Respeitar o
conhecimento tácito
(prático) dos ouvintes
quando forem similares
aos procedimentos
consagrados nas
atividades de difusão
27. Fornecer tanto
informações técnicas
quanto de cidadania nas
atividades de difusão.
28. Aceitar críticas e
sugestões de colegas de
trabalho visando a novos
procedimentos
estratégicos para as
atividades de difusão
29. Perceber a
integração e a
interdependência entre
temas pesquisados e as
atividades de difusão
30. Modificar os
procedimentos utilizados
nas atividades de
difusão para resolver
problemas e evitá-los no
futuro
31. Estabelecer vínculo
com as áreas envolvidas
diretamente com as
temáticas das atividades
de difusão
32. Identificar as
relações entre os vários
processos e sistemas
que apoiam as
atividades de difusão

Totalmente
irrelevante
0

2

3

4 5

6

7

8 9

Totalmente
relevante
4

Total

0

0

0 6

2

1

8

0

0

0

0 2

0

1

8 4

11

26

1

0

0

0 3

3

2

7 3

7

26

0

0

0

0 1

0

2

7 5

11

26

0

0

0

0 2

2

2

5 5

10

26

0

0

0

0 2

0

3

6 8

7

26

0

0

0

0 2

1

3

5 7

8

26

0

0

0

0 3

0

3

4 6

10

26

26
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5.3 ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS

No tratamento e análise dos dados extraídos das oito entrevistas, foi utilizada
a técnica da análise temática ou categorial, que, de acordo com Bardin (2011),
constitui-se em operações de desmembramento do texto em unidades visando,
assim, descobrir os diferentes núcleos de sentido que constituem a comunicação,
realizando, em seguida, o seu reagrupamento em classes ou categorias.
Com base em oito quadros, são apresentadas as categorias e subcategorias:
Competência Ação Estratégica; Comunicação; Empatia; Flexibilidade; Percepção
Realística; Persuasão; Postura, Visão Global. Outros dois quadros ilustram o
conceito de competência, quadro 11, e outras competências para a difusão do
conhecimento, quadro 19, na visão dos pesquisadores entrevistados.
COMPETÊNCIA NA VISÃO DOS PEQUISADORES
Categoria

Subcategoria

Enunciado dos Pesquisadores

“Bem, a competência, tanto na
área da pesquisa como da
extensão de ensino, ela está
muito voltada ao profissional que
Capacidade
tem aquela capacidade de gerir
seja na pesquisa, na extensão ou
no ensino, […] o professor e o
pesquisador
têm
que
ficar
COMPETÊNCIA
estudando direto”. (P.3)
“Então não é simplesmente você
ter habilidade de transmitir, enfim,
Habilidade
transferir né, mas se você está
fazendo aquilo de uma forma,
realmente, com conteúdo, né,
com qualidade”. (P.1)
“Competência? Competência é
conhecimento. Competência é a
forma de saber fazer algo, saber
Conhecimento
desenvolver
algo,
é
uma
competência.
Conhecimento
prático, digamos assim”. (P.4)
Quadro 11. Conceito de competência na visão dos pesquisadores.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Nº

1

2

2

No Quadro 11, a categoria Competência é representada pelas subcategorias:
Capacidade, Habilidade e Conhecimento. A fala dos pesquisadores entrevistados
está alinhada às descrições do conceito de competência na literatura acadêmica.
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Como competência eu entendo que seria aquilo que a pessoa tem
mais habilidade de fazer, mais vocação a fazer e aí, eu acho que
seria justamente a fusão disso tudo, então é aquilo que você, é o que
eu sou mais competente a fazer, em que eu tenho mais habilidade e
aí habilidade, também, conteúdo, conhecimento, tudo isso. (P1).

Nessa fala, o entrevistado remete para o conceito de competência que,
segundo Durand (1998), representa um conjunto de conhecimentos, habilidades e
atitudes interdependentes e necessárias à consecução de determinado propósito.
HABILIDADE EM USAR TÉCNICAS E RECURSOS PEDAGÓGICOS
Categoria

Subcategoria

Enunciado dos Pesquisadores

“Olha, isso é tudo! A gente lembra do
tempo que assistia aula. O bom
professor te marca e passa de fato
conhecimento. Isso para o pesquisador
da Embrapa acaba faltando muito. A
nossa formação não tem uma disciplina
Formação
pedagógica pra valer ou não é
Pedagógica
obrigatório em mestrados e doutorados.
E isso acaba sendo talvez o alimentador.
Tem gente que tem uma habilidade
natural, vai desenvolvendo e consegue
AÇÃO
se comunicar muito bem. E tem gente
que acaba ficando limitado por conta
ESTRATÉGICA
disso”. (P.7)
“a gente se relaciona com produtores,
com outros técnicos e com público muito
diverso. A gente tem que ter linguagens
Linguagem
diferenciadas. Assim, essa competência
é necessária para adequar a nossa
linguagem, os nossos resultados, os
resultados das nossas ações a essa
diversidade de público”. (P.5)
“A importância é primordial pra difusão
do conhecimento. A técnica, os recursos
Técnicas e
são aliados à difusão. Não adianta nada
Recursos
o conhecimento, a habilidade prática,
mas se não tiver recursos, meios,
formas, de difundir”. (P.8)
Quadro 12. Competência Ação Estratégica.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Nº

2

1

2

O Quadro 12 apresenta a categoria Ação Estratégica que é representada

pelas subcategorias: Formação Pedagógica; Linguagem e Técnicas e Recursos.
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A análise do quadro em questão permite inferir que a ausência de formação
pedagógica possa estar sinalizando um entrave para os pesquisadores na utilização
de técnicas e recursos pedagógicos, no desenvolvimento de uma linguagem
adequada aos diversos públicos e no desenvolvimento da competência Ação
Estratégica.
Masetto (2003a) defende a tese de que os cursos de mestrado e doutorado
deveriam propiciar formação pedagógica para pós-graduandos, uma vez que fazem
muito bem o seu papel em relação à pesquisa; entretanto, a grande maioria não se
preocupa em fazer o mesmo com o ensino – difusão do conhecimento.
Na competência Ação Estratégica, três pontos se destacam: (i) ela é
específica para o processo de difusão do conhecimento (ensino); (ii) ela é uma
competência essencial para o processo de transformação da informação em
conhecimento; e (iii) ela é uma competência que precisa ser desenvolvida, sendo
que uma das sugestões é que isso ocorra dentro das organizações de trabalho via
programas de treinamento, formação continuada e nos cursos de pós-graduação.
HABILIDADE EM OUVIR E TRANSMITIR MENSAGENS
Categoria

Subcategoria

Recursos

COMUNICAÇÃO

Diálogo

Enunciado dos Pesquisadores
“A comunicação é super importante. É
importante você se comunicar e ter
instrumentos adequados de comunicação.
Se a gente for ver, hoje, na nossa unidade,
setor de comunicação é completamente
independente da pesquisa. Assim, hoje a
gente tem dificuldade de trazer o setor de
comunicação pra atuar junto com a
pesquisa, pra fazer a comunicação, por
exemplo, nas ações de pesquisa”. (P.5)
“Eu acho isso também fundamental. Eu
acho que isso é importante sim. Que é um
processo de facilitação de diálogo,
inclusive, né? Uma forma de facilitar o
diálogo. [...] Eu estou buscando um diálogo
que permita a troca de conhecimentos –
troca de saberes”. (P.8)

Quadro 13. Competência Comunicação.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Nº

2

4
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A categoria Comunicação e suas subcategorias Recursos e Diálogo são
apresentadas no Quadro 13. A comunicação, no entender dos pesquisadores
entrevistados, reveste-se de total importância na difusão do conhecimento, sendo
facilitadora do diálogo entre pesquisadores e produtores, carecendo, contudo, de um
apoio mais efetivo da área de comunicação institucional da Embrapa.
A comunicação representa um processo de duas vias envolvendo a
transmissão e a recepção de mensagens entre duas fontes: uma emissora e uma
receptora. No olhar de Gramigna (2004), comunicação configura-se na capacidade
de ouvir, processar e compreender o contexto da mensagem, argumentar com
coerência e expressar-se de diversas formas e com a utilização dos feedbacks de
forma adequada – facilitando a interação entre as partes.
Algumas características afiguram-se como relevantes para essa habilidade;
são elas: (i) propiciar um ambiente de comunicação eficaz; (ii) saber ouvir,
interpretar e comunicar fatos e mensagens; e (iii) fornecer feedback adequado
(ODERICH, 2005).
Para um pesquisador, no papel de difusor de conhecimentos, a capacidade
de comunicação é importante, visto que numa atividade de difusão, desenvolvida da
forma que for, possui como pressuposto básico uma fonte emissora (o pesquisador),
cujo principal meio de comunicação, quase sempre, é oral, e um destinatário
(pequeno, médio ou grande produtor), que pode ser ativo ou passivo, dependendo
da forma como a atividade é desenvolvida (MARCOVITCH, 2001).
HABILIDADE EM COLOCAR-SE NO LUGAR DO OUTRO
Categoria

Subcategoria

Carisma

EMPATIA

Enunciado dos Pesquisadores
“Empatia também ajuda muito né, isso aí
tem que ter o carisma né, quem vai
transmitir tem que ter, eu acho que é
fundamental. Eu acho que é difícil se
colocar no lugar de alguém que está
recebendo a informação, porque a gente, a
gente, parte desse princípio de que o outro
já sabe né – só que ele não sabe”. (P.1)
“A sensibilidade, hoje em dia eu acho que
aí entra um pouco naquela área que foi
chamada de inteligência emocional. Não
adianta conhecimento, a competência se
não tiver empatia, não tiver a capacidade

Nº

3

83

Sensibilidade

de ser humana. Acho que a humanização
da ciência, da difusão, como o médico que
pensa que não está lidando só com
exames, é como o pesquisador que só
pensa na pesquisa, não pensa no
desenvolvimento, o agrônomo que não se
importa com o agricultor, só com técnica
agrícola. Não faz sentido”. (P.4)

3

Quadro 14. Competência Empatia.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Observa-se, na análise do Quadro 14, em que figura a categoria Empatia e
suas subcategorias, Carisma e Sensibilidade, que a empatia se afigura como uma
competência essencial capaz de humanizar um pouco mais a relação que envolve a
difusão do conhecimento, conforme relato de um dos pesquisadores entrevistados.

Empatia é fundamental. Hoje em dia eu acho que aí entra um pouco
naquela área que foi chamada de inteligência emocional. Não
adianta conhecimento nem competência se não tiver empatia, se não
tiver a capacidade de humanizar. Acho que a humanização da
ciência, da difusão é como o médico que pensa que não está lidando
com gente! Lida só com exames. É como o pesquisador que não
pensa no outro, pensa na pesquisa, não pensa no desenvolvimento.
O agrônomo que não se importa com o agricultor, só com técnica
agrícola (P.4).

O processo de empatia pode ser caracterizado como a criação de uma
relação harmônica e geradora de confiança em que o indivíduo fica mais sensível
para aceitar opiniões e trocar informações e capaz de aceitar sugestões
LAZZAROTO (2001).
Aretio (1994) considera a empatia como capacidade de se colocar no lugar do
outro e a considera a qualidade mais importante que pode possuir uma pessoa que
se dedique, em um processo educacional, à difusão de conhecimento. Por sua vez,
a empatia pode ser entendida como a qualidade mais importante de alguém que
multiplica ensinamentos, uma vez que ela propicia a este compreender a posição de
quem recebe o conhecimento (CASTILLO, 1998).
Para Labegalini (1997), em algumas situações concretas de difusão do
conhecimento, tanto o professor quanto o pesquisador deverá desenvolver uma
conduta empática visando: (i) perceber se os alunos/ouvintes entendiam as
matérias/orientações; (ii) propiciar a abertura de espaço para escutar as
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necessidades de uma turma/grupo; e (iii) diversificar tempo extra-classe do
aluno/ouvinte com várias matérias/assuntos. O autor (idem) conclui que o processo
empático é uma dimensão importante para o papel de difusor do conhecimento.
HABILIDADE EM UTILIZAR A EXPERIÊNCIA DO EDUCANDO
Categoria

Subcategoria

Enunciado dos Pesquisadores

“É Importantíssimo pegar a experiência do
outro. Por exemplo, nosso material didático
que a gente usa, são experiências vividas
pelas
nossas
equipes,
e
também
compartilhadas com algumas que já
existiam. Quer dizer, o produtor faz uma
Experiência
baciazinha, a gente discute, e aproveita
aquela ideia dele, melhora aquela ideia
dele. Mas sempre a gente coloca que a
base da ciência, às vezes vem do leigo,
uma pessoa que realmente muitas vezes
nunca leu, e ele consegue às vezes dar
uma base para você melhorar aquele
princípio que ele começou”. (P.3)
FLEXIBILIDADE
“Isso é fundamental. Agora, isso é um
desafio imenso. Porque os projetos, por
exemplo, que a gente tem na área de
pesquisa não disponibiliza tempo para
fazer isso. A única linha de pesquisa que
parte desse princípio é aquela em que você
Desafio
constrói o conhecimento junto com os
produtores, que é muito específica, e
envolve toda uma proximidade, um tempo
com os agricultores, que requer muitas idas
ao campo, e a gente não tem as cotas para
viajar e, também, requer um tempo que
não é exatamente o tempo que hoje a
pesquisa exige”. (P.5)
Quadro 15. Competência Flexibilidade.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Nº

4

2

O Quadro 15 aponta para o desafio do desenvolvimento da competência
flexibilidade e a necessidade de utilização da experiência do outro na difusão do
conhecimento e sua contextualização.
Flexibilidade, de uma forma simplificada, pode ser considerada como sendo a
habilidade de se lidar eficazmente com as pessoas, de acordo com as necessidades
e conhecimentos de cada um e as exigências da situação; surgindo, assim, um
relacionamento interpessoal gerador de prazer e harmonia, dando lugar a um
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trabalho em equipe, com a cooperação de todos e “[...] com integração de esforços,
conjugando as energias, conhecimentos e experiências para um produto maior que
a soma das partes, ou seja, a tão buscada sinergia” (MOSCOVICI, 1997, p. 35).
Algumas das características que define como relevantes para esta habilidade
de usar a experiência do outro são: (i) valorizar as pessoas; (ii) criar relacionamentos
apropriados; (iii) ouvir e atender as preocupações das pessoas; e (iv) respeitar as
diferenças de características pessoais e seus diversos saberes.
HABILIDADE EM PERCEBER A SI E AOS OUTROS
Categoria

Subcategoria

Enunciado dos Pesquisadores

“É muito importante! Você tem que ter essa
perspicácia, porque às vezes a gente...
Não é todo mundo, mas nós temos uma
linha, pessoas que acham que: Ah, eu sou
Interação
doutor, eu sou o cara que pensa. Então ele
bota aquela venda ali na frente, incapaz de
olhar e dizer que uma pessoa bem humilde
é capaz de ter uma ideia tão brilhante
quanto ele. Então eu acho que é
fundamental.”. (P.3)
PERCEPÇÃO
“A percepção influencia, não tenha dúvida.
REALÍSTICA
Cada comunidade é diferente da outra,
tanto a comunidade dos agricultores do
Nordeste, a comunidade indígena, esse
próprio povo que a gente teve agora lá na
África. Alguns são mulçumanos, outros são
cristãos, outros são católicos; então, sem
esquecer a própria religião deles, a própria
Influência
linguagem que em alguns momentos os
trabalhos tiveram que ser realizados na
linguagem deles. Os técnicos tiveram que
utilizar a língua comum a eles (das
comunidades) – isso é uma percepção
muito enriquecedora tanto para quem
participou, como os técnicos”. (P.2)
Quadro 16 Competência Percepção Realística.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Nº

3

3

A competência Percepção Realística apresentada no Quadro 16, em conjunto
com suas subcategorias Interação e Influência, afigura-se como fundamental à
difusão do conhecimento.
A Percepção Realística pode ser considerada como um processo de natureza
tríade: indivíduo, contexto e fenômeno percebido. Seu início se dá a partir do
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primeiro contato entre as pessoas – no qual a primeira impressão é criada em
função dos conteúdos internos que são desenvolvidos a partir das experiências
anteriores dos indivíduos (MOSCOVICI, 2003).
Essas experiências permitem que a pessoa constitua a sua percepção a
respeito das situações encontradas em seu dia a dia. Assim, o desenvolvimento da
competência Percepção Realística reveste-se de grande importância na difusão do
conhecimento, visto que o comportamento das pessoas baseia-se na percepção que
cada um tem da realidade, o que muitas vezes não corresponde com a realidade em
si.
A competência Percepção Realística é um processo que precisa ser
constantemente praticado. Alguns pré-requisitos, como auto-conscientização, autoaceitação e auto-percepção, precisam ser desenvolvidos em busca de uma
percepção realista da situação e dos outros.
Peres (2008, p.1) lança a indagação de que sem o conhecimento profundo e
“sem entender alguns aspectos do seu próprio comportamento, como é possível
conviver com os outros no trabalho, trabalhar em equipe e criar sinergia”? O autor
explica que quando os treinandos participam em grupos vislumbram a oportunidade
de perceber as diversidades de conhecimentos, valores, culturas e compreendem
porque alguns grupos têm dificuldade para definir seus objetivos e os meios de
alcançá-los. Dessa forma, percebem que, ao reconhecerem o outro em sua
individualidade, o que basicamente os motiva e quais são os seus anseios, podem
mais facilmente identificar os pontos concordantes para obtenção de resultados
individuais e grupais.
Na visão de Moscovici (2003), a percepção realística está intimamente ligada
à aquisição de uma competência interpessoal. Esta, por sua vez, passa por dois
componentes a serem desenvolvidos: a percepção e a habilidade, exigindo um longo
processo de crescimento pessoal, autodesenvolvimento e aceitação, objetivando
uma percepção realista dos componentes que permeiam as relações interpessoais.
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HABILIDADE DE CONVENCER POR MEIO DE ARGUMENTOS
Categoria

Subcategoria

Continuidade

PERSUASÃO

Cautela

Argumentação

Quadro 17. Competência Persuasão.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Enunciado dos Pesquisadores
“É importante só se você entrar na
realidade deles e já vir fazendo esse
trabalho ao longo do tempo; a gente pode,
canso de dizer isso em vários trabalhos
desenvolvidos, querer chegar, falar e eles
acham maravilhoso; mas depois você vai
embora, aquilo termina e eles não dão
continuidade. A gente sabe da dificuldade
de alguns escritórios regionais e estaduais
da extensão, mas é fundamental que eles
se mantenham integrados com os
agricultores e também com a pesquisa, é o
que a gente faz aqui na Embrapa com
relação às práticas de manejo e
conservação de solos – buscando dá
cursos permanentes, pelo menos a cada
ano, para o pessoal da Emater, procurando
colocá-los a par do que a gente tá
produzindo, o que a Empapa tem a
oferecer em termos de tecnologia”. (P.2)
“Se nós temos uma ideia e estamos num
grupo de pesquisadores, é uma coisa,
quando você vai botar a tua ideia e lutar
por ela, pra mostrar que aquele caminho é
o correto, mas quando você vai trabalhar
com produtores, pessoas mais simples,
humildes, nós temos uma barreira muito
grande que é a pessoa ter medo de entrar
na Embrapa. Quando vem uma pessoa
buscar uma informação, pode ter certeza
que essa pessoa tem um curso superior.
Então ela vem com mais facilidade, aí, ao
transmitir uma informação, você tem que
ser muito cauteloso”. (P.3)
“É lógico que você vai usar os seus
argumentos! Cada um usa as armas que
dispõe.
Nós
detemos
muito
mais
argumentos, temos muito mais habilidade,
muito mais conhecimentos em comprovar
as técnicas com argumentos do que na
prática. Mas tem que ter empatia, porque
você precisa considerar o conhecimento do
outro e você vai incluir isso nos seus
argumentos. Você vai usar como exemplos
a realidade, não o que você deteve como
verdade”. (P.4)

Nº

1

3

1
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A competência Persuasão, tratada no Quadro 17, tem como subcategorias a
Continuidade, Cautela e Argumentação.
Na maioria das entrevistas ficou patente a apreensão quanto à possibilidade
da competência Persuasão, além de desumanizar a relação com o outro, não
conseguir convencer de forma adequada os pequenos, médio ou grandes
produtores no sentido de usarem as tecnologias disponibilizadas pela Embrapa.
Entretanto, ao praticar a persuasão de forma continuada, guiada com cautela e por
argumentações pertinentes e participativas, haverá, no olhar dos pesquisadores,
mais chances de minimizar a exclusão social do sujeito e fazer a difusão do
conhecimento criado pela Embrapa.
Nas entrevistas, a questão da cautela aparece vinculada à neutralização dos
possíveis exageros que por ventura a persuasão possa imprimir à difusão do
conhecimento. Preocupação esta assim expressada:
Então, você tem que ter muita cautela, muito cuidado na hora de
transmitir. E como a gente falou nisso, a maioria dos nossos
profissionais, eles não têm esse treinamento de transferência. Ele
acha que chega, ele é chamado e vai dar uma palestra sobre manejo
e conservação de solo. Chegando lá, ele descarrega mil palavras
bonitas, que os caras vão achar: bonitas, essas fotos são bonitas. E
depois sai – vai embora. Ele acha que ele resolveu o problema do
mundo. Não resolveu. Então eu acho que a gente precisa dentro da
Embrapa, os nossos pesquisadores, passar por essa didática do
aprimoramento da transmissão de conhecimento. (P.3)

No tocante a necessidade da persuasão ser praticada com continuidade, o
fator tempo aparece como um obstáculo, conforme aponta o relato da fala do
pesquisador (P.5):
Eu fico pensando assim: qual é o tempo que a gente tem
efetivamente com esses produtores? Ou quem depois vai dar
continuidade a esse trabalho? Cadê a extensão rural? Cadê? A
gente tem um projeto de, no máximo, três anos. Em três anos se
constrói o quê para uma comunidade? Não tem continuidade. Então,
principalmente para esses agricultores que não têm condições de
pagar por uma assistência técnica continuada, tudo é muito difícil.

A questão da adequação da argumentação durante o processo de persuasão
apresenta-se como imprescindível, indicando que:
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Convencer por argumentos é uma realidade. Isso é real. Agora eu
não sei se esse seria um único instrumento válido pra isso. Mas isso
é uma realidade. Eu, particularmente não sou muito competente em
relação a isso. Eu acho que pra mim o processo não é bem de
persuasão, mas é de construção. Eu vejo mais de estar me evoluindo
conjuntamente. Mas eu não tenho dúvida que esse é um instrumento
bastante usual. Eu acho que a gente, principalmente o nosso
segmento de pesquisadores, possui a necessidade de persuadir.
Pois nem todos têm isso. Não sei se o termo seria de capacitação,
mas todos os pesquisadores deveriam ter mais contato com
metodologias facilitadoras, eu acho isso importante – de suma
importância. (P.6)

A persuasão pode ser um poderoso instrumento de motivação do pesquisador
e do professor para com aqueles que demandam por conhecimentos pertinentes e
contextualizados. Como instrumento, a persuasão possibilita a transmissão de ideais
em relação a alguma situação ou tarefa a ser enfrentada e desenvolvida. Essa
competência, de forma semelhante à comunicação, possibilita influenciar, vencer ou
defender-se de outrem, por meio de técnicas e diferentes métodos, segundo uma
trilha que vai da retórica, do potencial da psicologia e das emoções, ao jogo dos
desejos e da sedução (BELLENGER, 1987).
Nas diferentes formas de relacionamento interpessoal, a persuasão tem
merecido a atenção, na área da psicologia social em especial, uma vez que a
persuasão representa um catalisador de alterações, inclusive atitudinais. O
surgimento

do

processo

persuasivo,

entretanto,

requer

um

forte

motivo

desencadeador, o qual é capaz de fazer a diferença no sentido das crenças e
valores. Dessa forma, a persuasão pode ser tomada como uma interação, presencial
ou não, em que certa mensagem tem ação de alterar uma dada perspectiva
individual, especialmente no sentido das crenças, dos conhecimentos e dos
interesses.
Persuasão pode ser considerada como uma forma de inteligência aplicada à
determinada situação e que se empenha numa prática específica e adequada, na
busca de um objetivo final. Ela detém, ao se estabelecer, formas metodológicas e
técnicas. Assim, todos os tipos de comunicação representam uma determinada
forma de persuasão, sendo esta uma maneira de levar as outras pessoas a abraçar
o ponto de vista de quem fala, escreve e se expressa (BARRETO, 1982).
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HABILIDADE EM EDUCAR
Categoria

Subcategoria

Habilidade

POSTURA

Extensão

Enunciado dos Pesquisadores
“A Postura de educar é o conjunto dessas
competências
anteriores
que
você
(entrevistador) citou – não só educar,
porque eu acho se ele tiver, por exemplo,
for uma pessoa flexível, percebeu o outro,
tiver uma boa comunicação, então, isso já
é a postura, já define a postura – postura
seria esse agrupamento de todas essas
outras competências”. (P.1)
“Eu diria dom, porque a pessoa pode até
ser treinada para chegar e passar a
tecnologia, falar a linguagem do agricultor,
mas se ela não tiver o dom de gerar
empatia no público dificilmente você vai ter
um resultado mais concreto. Esse dom
seria esse conjunto de competências”.
(P.2)
“Na educação como um processo da gente
estar melhorando alguma coisa como um
todo, eu acho que muito importante sim.
Qualquer processo que a gente trabalha é
educação pura. O nosso trabalho tem
objetivo de educar. Não é educação formal,
mas é um processo educativo no sentido
transmitir aquilo pode ser bom para o
produtor”. (P.7)
“Olha, eu acho na questão da pesquisa, do
conhecimento a ser transmitido, vai além
do que ser um mero educador. O
pesquisador chega no campo, na
transferência e tem que chegar com a ideia
de que ele está compartilhando o
conhecimento”. (P.3)
“Ah, é uma postura de extensão, postura
de você estar pensando como é que você
pode ser útil. O desafio é acrescentar
alguma coisa que nós temos. Nós
trabalhamos com uma coisa básica, que é
alimentação e ela tem um apelo forte,
humano”. (P.4)
“Eu acho que hoje em dia eu comunico
coisas pontuais de transferência. A
educação é um processo. Hoje a
informação cai na nossa cabeça, todo dia,
aos montes. Olha a quantidade de
informação que a Embrapa lança a todo o
momento. Isso consegue realmente se
transformar
em
conhecimento
para
sociedade? Eu acho que assim – só não
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sei avaliar o quanto”. (P.5)
“No processo de educação a gente
melhora alguma coisa como um todo.
Qualquer processo que a gente trabalha é
um processo de educação pura. Não é
educação formal, mas sim um processo
educativo que permite entender o porquê
da informação ser útil ao produtor”. (P.6)
Quadro 18. Competência Postura.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A competência Postura se apresenta alinhada com duas subcategorias que
são: Habilidade e Extensão (Quadro 18). Os pesquisadores entrevistados acreditam
que, mesmo considerando que a habilidade em educar (Postura) está mais voltada
às ações pontuais de transferência de tecnologias, suas ações de difusão de
conhecimento podem ser consideradas, até certo ponto, como educativas.
Um dos pesquisadores, ao ser indagado sobre a possibilidade do seu trabalho
de difusão do conhecimento representar uma ação educativa, expressou a seguinte
opinião:
Ah, eu acho que a gente... Não, eu vejo educação como uma coisa
mais completa, como processo. Assim, não quer dizer que não
contribua para. Entendeu? Contribuir para, contribui. Mas muitas
informações contribuem para a educação, conhecimento. Mas é
partezinha muito pequena. Desse processo mesmo de educação e
conhecimento, eu acho que contribui numa pequena parte. (P.5)

Na difusão do conhecimento, o desafio é, ao mesmo tempo, ensinar hábitos,
atitudes, habilidades, posturas flexíveis e conhecimento, sendo que o mais
importante é criar ambientes de análise prática onde possam ser compartilhadas as
contribuições e as reflexões sobre as formas de como os indivíduos se comunicam,
pensam, decidem e reagem numa ambiência de difusão do conhecimento.
Apresenta-se necessária, também, a criação de uma adequada ambiência de
difusão do conhecimento na qual o pesquisador possa, além da busca de sua
identidade, desenvolver-se como pessoa e administrar seus medos e emoções
(PERRENOUD, 2002).
Os desafios inerentes ao ofício do pesquisador, ao difundir o conhecimento, e
do professor, ao ensinar, sempre existiram; mas, na atualidade, a noção de
competência pedagógica assume características específicas, exigindo que ambos
voltem-se à reflexão e à análise de sua prática, com vistas ao processo de inovação.
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Os desafios, enfatizados por Perrenoud (2002), estão ligados à convivência
com contextos profissionais e emocionais completamente diferentes daqueles que
originaram a formação do ofício de educador, tanto do pesquisador quanto do
professor.
Para Nóvoa (1992), é o educador (pesquisadores e professores) que deve
pensar no desenvolvimento da sua profissão. Assim, surgiu nas últimas décadas
uma tendência à formação de educadores reflexivos, examinando em profundidade
a atual situação da docência e indicando novos caminhos, tendo como referência a
prática docente.
Na prática reflexiva, o educador deve virar seu foco das investigações
produzidas na academia para a produção de um conhecimento prático, sendo
validado pela própria prática, que por sua vez é fundamentada na reflexão. Essa
maneira de pensar, agir e sentir pode processar mudanças e revelar respostas aos
dilemas que surgem no cotidiano do exercício da docência, seja ela desenvolvida
por professores ou pesquisadores (SHÖN, 1992).
HABILIDADE EM PERCEBER O TODO
Categoria

Subcategoria

Contexto

VISÃO GLOBAL

Estratégia

Enunciado dos Pesquisadores
“A competência Visão Global é necessário,
claro que é. Essas coisas não se dão fora
de um contexto. É necessário. Agora, eu
não sei se a gente consegue dar conta
disso tudo. Eu acho que não. Mas que é
necessário. Nada acontece fora de um
contexto.
E
se
acontecer
passa
despercebido. Quem vai dar importância
pra
uma
coisa
que
não
está
contextualizada? Entendeu? Pode até
ouvir, mas não processa”. (P.5)
“É muito importante e representa o
somatório de tudo que já foi dito até aqui.
Não há como ver a coisa, atualmente, de
forma singular, o múltiplo está em todo
canto, e o global é que permite que se
retire as soluções particulares em todos os
sentidos e ramos do saber”. (P.2)

Quadro 19. Competência Visão Global.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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O Quadro 19 retrata a competência Visão Global e as suas subcategorias
Contexto e Estratégia. A importância do Contexto aparece na fala da maioria dos
pesquisadores entrevistados, em que um deles assim pontua:
Eu acho que o pesquisador tem que globalizar um pouco o seu
conhecimento para que possa chegar e transmitir. A questão das
linhas específicas da Embrapa leva a não contextualização. Então o
pesquisador faz o mestrado e doutorado numa determinada linha, e
quando volta tem dificuldade de dar repostas às perguntas mais
gerais da área agronômica – ele simplesmente não responde. Então
eu acho que a gente tem que globalizar essa ideia, transformá-la
num conceito; e assim, quando for transmitir conhecimento ao
produtor possa ter uma base de tudo. Você não está indo no médico
para ver problema de vista, uma caixa fechada, você tem que atuar
de uma coisa mais ampla. (P.3)

A Estratégia aparece em alguns discursos como um fiel de uma balança
apontando para dois lados; o primeiro representado pela contextualização e o outro
pela generalização. Um dos pesquisadores relatou, ao ser questionado sobre a
existência,

na

difusão

do

conhecimento

na

Embrapa,

de

ações

mais

contextualizadas do que generalizadas:
A visão holística para mim precisa ser uma coisa global, mas
holística realmente para aquela situação específica do produtor que
está ali. Para aquele parâmetro, para aquela situação que ele está
vivendo ali. O entorno dele como isso afeta a vida dele. Não precisa
ser uma visão tão macro. Na minha concepção é exatamente isso. É
muito mais no contexto regional, às vezes no local de trabalho do
produtor, da propriedade, da família do que efetivamente no
município, no estado ou no país, ou no planeta como um todo, né?
Eu acho que se o produtor não consegue entender nem como ele
está inserido ali no entorno dele, o global é que não vai mesmo. (P.7,
grifo nosso)

A Visão Global ou sistêmica representa um “olhar cerebral” capaz de criar na
mente do indivíduo inter-relações entre as diversas partes que compõem um
sistema. Essa competência, portanto, ultrapassa aquele olhar físico que pode ser
captado sobre um todo pelos olhos.
O pensamento sistêmico, desenvolvido por Senge (2001), relaciona-se com a
visão global ou sistêmica. Essa forma de pensar representa uma estrutura
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conceitual, ou seja, um conjunto de conhecimentos que possibilita tornar mais claro
todo o conjunto e apontar as mudanças que podem ser feitas a fim de melhorá-lo.
Para Senge (2001), ao se tratar problemas numa perspectiva não sistêmica
surgem, como consequênica, implicações negativas. Dessa forma, a perspectiva
sistêmica afeta a compreensão das situações organizacionais problemáticas.

A

aplicação desse conceito à difusão do conhecimento revela-se adequada à Embrapa
e seus pesquisadores, uma vez que esta é uma organização de pesquisa, por
excelência, e, por analogia, de transferência de tecnologia, conhecimento. (SENGE,
2001).
OUTRAS COMPETÊNCIAS NA VISÃO DOS PESQUISADORES
Categoria

Subcategoria

Enunciado dos Pesquisadores
“Outras competências, bom eu acho que
basicamente é isso aí mesmo que você
(entrevistador) citou, agora no momento
não me lembro. A questão da comunicação
é muito importante”. (P.1)
“Ser verdadeiro, não querer levar vantagem
em cima do agricultor, saber se preocupar
em realmente ser ético, querer passar a
tecnologia, o conhecimento para o
agricultor sem vaidade”. (P.2)
“Eu acho que fechou. Eu acho que se tiver
alguma outra competência está dentro
dessas que a gente respondeu. (P.3)
“Não. No momento não. Estaria suficiente”.
(P.4)

OUTRAS
COMPETÊNCIAS

“A gente tem que entender um pouco a
dinâmica das comunidades. Às vezes uma
pessoa mais velha conhece mais. Então eu
acho que a gente tem que muitas vezes
conhecer”. (P.5)
“Eu gosto muito das relações humanas.
Então pra mim a maior competência de
todas, se tivesse que ter uns degrauzinho
dessa escada, seria essa habilidade de
trabalhar as relações humanas. (P.6)
“Olha, eu acho que não. Eu acho assim, a
comunicação nesse processo aí é uma
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coisa básica, importante demais para gente
trabalhar. A educação é tudo. Eu acho que
você foi nos pontos. Eu não consigo
enxergar nenhum mais”. (P.7)
“Não me lembro
competência”. (P.8)

de

nenhuma

outra

Quadro 20. Outras competências.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Ao final de cada entrevista foi perguntado aos pesquisadores se alguma outra
competência, diferente das apresentadas no modelo, na visão particular deles,
deveria ser considerada como importante no sentido de facilitar a difusão do
conhecimento oriundo

das tecnologias produzidas pela Embrapa e seus

pesquisadores. São apresentados, no Quadro 20, os relatos de cada pesquisador
entrevistado.
Em síntese, um olhar é lançado pelos entrevistados em direção à conduta
ética que possa primar pela veracidade do conhecimento difundido, por uma
comunicação eficaz e que proporcione boas relações entre os dois elos da cadeia da
produção agropecuária do Brasil: o pesquisador e o produtor – pequeno, médio e
grande.
Diante da fala dos pesquisadores entrevistados, conclui-se que as oito
competências apresentadas do modelo são adequadas às ações desenvolvidas por
eles no processo de difusão do conhecimento.
As opiniões dos pesquisadores revelam, ainda, que alguns outros aspectos,
tais como a conduta ética, estão contemplados no conjunto das competências do
modelo. “[...] Eu acho que se tiver alguma outra competência está dentro dessas que
a gente respondeu” (P.3).
Os pesquisadores, ao que tudo indica, além de confirmarem a validade das
competências apresentadas, já as utilizam como exemplo em suas falas: “[...] bom
eu acho que basicamente é isso aí mesmo que você (entrevistador) citou, agora no
momento não me lembro. A questão da comunicação é muito importante” (P.1).
O Apêndice 3 apresenta, de forma resumida, as observações de campo feitas
pelo autor desta dissertação no sentido de apurar a presença das competências
estudadas. As observações revelaram, de forma geral, alguns dados que coincidem
com as falas dos pesquisadores, tais como:
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(i) Ação estratégica aparece de forma limitada, presa à comunicação verbal
e orientada, na sua totalidade, por slides do tipo Power point.
(ii) Comunicação

surge

nas

ações

de campo

de

forma

eficaz

e

contextualizada.
(iii) Empatia propicia uma forte relação entre os pesquisadores e os
produtores.
(iv) Flexibilidade permite que o trabalho de campo seja feito com base na
adequação das falas à realidade dos produtores e de suas comunidades.
(v) Percepção realística mobiliza o trabalho de campo do pesquisador no
sentido de fornecer uma clara percepção das necessidades dos
produtores.
(vi) Persuasão está presente nas ações de difusão dos pesquisadores, só
que de forma difusa e sem intenção expressa.
(vii) Postura possui influência indireta do ponto de vista do processo
educativo, e seu foco concentra-se nas orientações eminentemente
técnicas e pontuais.
(viii)

Visão Global deixa marcas em quase todas as ações de campo

desenvolvidas pelos pesquisadores.
Com relação aos critérios relativos à credibilidade da pesquisa, foi
estabelecida a triangulação das informações oriundas das várias maneiras pelas
quais as fontes dos dados relativos às competências facilitadoras da difusão do
conhecimento para pesquisadores da Embrapa foram obtidas (DENZIN, 1978). A
triangulação de dados, preconizada por Denzin (1978), refere-se ao uso de diversas
fontes de dados de modo a obter uma descrição mais rica e completa dos
fenômenos. A triangulação representa uma técnica para acrescentar rigor e
cientificidade à investigação, vista por muitos investigadores como garantia de
validade.
Os conceitos de validade (resultados generalizáveis) e fidedignidade
(replicação dos resultados), próprios da pesquisa tradicional, podem, no caso da
pesquisa qualitativa, ser substituídos pelos critérios, sugeridos por Lincoln & Cuba
(1985), de credibilidade, trasnferibilidade, consistência e confirmabilidade.
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Ao se processar a triangulação entre as observações de campo, as falas dos
pesquisadores durante as entrevistas e os graus de importância fornecidos aos
atributos das competências facilitadoras da difusão do conhecimento pelos
pesquisadores da Embrapa, concluiu-se que as competências preconizadas no
modelo

em

validação

apresentam-se

como

facilitadoras

da

difusão

do

conhecimento.
Desse modo, faz-se oportuno o retorno aos objetivos específicos do estudo,
assim elencados: (i) identificar se as competências previstas no modelo são
observadas no momento da prática de difusão do conhecimento; (ii) apurar os graus
de relevância atribuídos pelos pesquisadores aos atributos mensuráveis das
competências facilitadoras da difusão do conhecimento; e (iii) aprimorar o modelo
em validação no caso de mobilização de novas competências.
Esse retorno aos objetivos específicos sinaliza que: (i) as competências
previstas no modelo da pesquisa foram devidamente identificadas nas ações de
difusão de tecnologias – conhecimento – desenvolvidas pelos pesquisadores em
campo; (ii) os graus de relevância dos atributos mensuráveis das competências
foram apurados, via questionário on-line, e sinalizaram como relevantes na
validação das competências examinadas; e (iii) não foi identificada nas atividades de
campo, nem houve relato, por parte dos pesquisadores, de nenhuma outra
competência que pudesse ser inserida no modelo analisado – o que não invalida
que novos estudos sobre o tema possam identificar outras competências que
contemplem o foco desta investigação.
Numa visão real, o que se pretende é que pesquisa e difusão de
conhecimento sejam igualmente valorizadas. Na fala de alguns pesquisadores
entrevistados, o desconforto concentra-se na maior valorização da pesquisa em
relação às ações de difusão de tecnologias – conhecimento. Nesse sentido, a busca
da valorização de ambos os processos de forma similar representa um dos desafios
das modernas empresas de ensino e pesquisa.
De forma ideal, a realização de ações típicas de difusão de conhecimento
deveria ocorrer de forma equilibrada. No modelo real, entretanto, não é bem isso
que ocorre.
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Os projetos que a gente tem na área de pesquisa impede que se
possa dedicar tempo à difusão das tecnologias. A única linha de
pesquisa que disponibiliza tal tempo é o Macroprograma 6, no qual
você constrói o conhecimento junto com os produtores, é uma linha
só e é muito específica, e envolve toda uma proximidade, um tempo
com os agricultores, que requer muitas idas a campo, e a gente não
tem as cotas pra viajar tanto para o campo, requer u m tempo, que
não é exatamente um tempo que hoje a pesquisa exige de produção.
(P.5)

Um pesquisador envolvido em atividades de difusão e pesquisa tem uma
grande sobrecarga que o impede de desenvolver todas as atividades de forma
satisfatória. Faz-se necessário, desta forma, que prioridades sejam definidas. Por
gerar atualização de conhecimentos a pesquisa é geralmente priorizada; o que
possibilita, também, o desenvolvimento de atividades de difusão que, em forma de
feedback subsidiarão a pesquisa.
Pesquisa e difusão representam um binômio que deve ser mantido para que
se tenha excelência tanto na pesquisa e quanto na difusão. Uma sobrecarga de
atividades de pesquisa imposta a pesquisadores poderá causar o comprometimento
das ações de difusão.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste estudo foi validar um modelo de competências facilitadoras
da difusão do conhecimento para pesquisadores da Embrapa, o que permitiu
analisar e sistematizar conceitos de competência para uma melhor compreensão d o
trabalho de difusão do conhecimento efetuado pelos pesquisadores da Embrapa.
O estudo das competências implica lidar com diversos enfoques e com
conceitos que se encontram em construção. Isso se deve ao fato de que esta é uma
área cuja pesquisa acadêmica estruturada e mais intensa teve seu início há cerca de
30 anos.
Estudar a difusão do conhecimento realizada pelos pesquisadores da
Embrapa representa visualizar o relacionamento entre a difusão e a pesquisa, em
outras palavras significa lidar com um tema complexo, para o qual existem visões
distintas na literatura, mas que convergem em um fato – esse relacionamento está
em construção e representa uma tarefa, também, das empresas de pesquisa, a
exemplo da Embrapa.
A elaboração de um trabalho sobre competências facilitadoras de difusão do
conhecimento, para um pesquisador da Embrapa, significou lidar com uma
multiplicidade de conceitos e visões diferentes. Esse fato exigiu uma revisão
bibliográfica sobre estes dois temas: competências e difusão do conhecimento. Um
primeiro impasse ligado a esses temas foi a não existência de um modelo pronto ou
formatado, mas sim diferentes concepções, visões e conceitos.
O estudo realizado constatou que todas as oito competências são relevantes
na facilitação da difusão do conhecimento para o trabalho de um pesquisador
difusor.
Parafraseando os conceito de Zarifian (2001) e Fleury ; Fleury (2004), com as
devidas adaptações às conclusões do estudo, pode-se dizer que o desenvolvimento
das competências do pesquisador difusor conduz a um melhor desempenho das
competências da Embrapa, gerando uma agregação de valor social ao pesquisador
(maior equilíbrio e satisfação) e valor econômico à sociedade (maior produção
científica e maior eficácia na transferência de tecnologias – conhecimento).
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Muitos fatores da ambiência do trabalho têm guiado empregados e
organizações no sentido da busca constante de uma melhor integração frente ao
mercado globalizado. Pressões advindas da internacionalização dos mercados e da
demanda crescente por produto e serviços de qualidade a custo baixo fazem com
que as organizações apostem no processo de qualificação dos trabalhadores, que
precisam desenvolver novas competências essenciais à produção inovadora.
Pode ser que desenvolver competências, nesse novo cenário dinâmico e
extremamente complexo, sinalize por melhoria no desempenho do trabalhador
provocado pelo aprendizado sistemático de novas tecnologias de ponta. Uma
mudança de desempenho significa aumento de chances de empregabilidade aos
trabalhadores e garantia, para as organizações, de criação de produtos e serviços
inovadores de baixo custo.
Diante desses fatos, a comunidade acadêmica lança-se na produção de
conhecimentos que permitam a criação de instrumentos de identificação dos
condicionantes da melhoria do desempenho do trabalhador, tanto no nível micro
como no macro, o que contribui, de forma inegável, para a melhoria da
empregabilidade e a diminuição das falências organizacionais e seus condicionantes
prejuízos sociais.
Em conformidade com a literatura revisada, o processo de formação e
desenvolvimento de competências possui foco voltado ao contexto organizacional e
educacional. Existe uma crescente necessidade das organizações identificarem as
diversas variáveis que influenciam seus processos produtivos e, ao mesmo tempo,
suas interligações com a expressão de competências.
A posse do conhecimento dessas variáveis pode contribuir na identificação e
desenvolvimento das competências facilitadoras do processo de transformação das
informações tecnológicas, oriundas das mais diversas áreas de pesquisa, em
conhecimento contextualizado, pertinente e útil, para aqueles mais carentes de
acesso à informação.
A realização da presente pesquisa foi orientada por essa linha de pensar e
com a expectativa de que os seus resultados venham a ser somados às
contribuições de pesquisas anteriores sobre competências. Na sua realização,
utilizou-se uma triangulação de dados coletados via questionário, observação de
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campo e entrevistas. O objetivo dos instrumentos foi identificar, junto aos
pesquisadores da Embrapa, as relações entre características individuais e variáveis
funcionais, além de identificar e analisar as competências facilitadoras da difusão de
conhecimentos científicos e tecnologias para o agronegócio.
Foram investigadas, além de características específicas dos indivíduos (sexo,
idade e escolaridade), as variáveis individuais condicionadas por força do vínculo
empregatício (tempo na Embrapa e no cargo atual). De forma isolada ou em
conjunto, essas variáveis aparecem em pesquisas anteriores influenciando a
manifestação de diversas competências no trabalho.
Profissionais com graduação ou pós-graduação, segundo Pantoja (2004),
lançam mão da estratégia de buscar auxílio em material escrito, refletir sobre eles e
aplicá-los na prática, visando aprender no trabalho, construindo ou desenvolvendo
competências. Por outro lado, aqueles que possuem apenas o ensino médio
consultam menos manuais, normas internas, livros e demais documentos que
propiciem à aquisição de competências.
Para Bevilaqua-Chaves (2007), características individuais, como a idade e o
tempo de trabalho na organização, condicionam a utilização das estratégias ligadas
à reprodução e a busca de ajuda em material escrito.
Nessas pesquisas,

revelam-se algumas

relações

entre características

individuais e a expressão de competências no trabalho de forma geral, permitindo,
assim,

uma analogia direta com as ações de difusão do conhecimento

desenvolvidas pela população-alvo da pesquisa.
Finalizando, espera-se que os resultados deste estudo possam ser utilizados
como insumo à criação de programas de formação continuada de pesquisadores e
educadores, facilitadores da difusão do conhecimento. Há expectativas de que as
ações desenvolvidas nos ambientes de difusão de conhecimento (sala de aula
formal e outros) possam facilitar a interação social, permitindo uma constante
contextualização e pertinência das informações geradoras de conhecimentos,
facilitando o processo de inovação e difusão de tecnologias. Espera-se, ainda, com
base nesta pesquisa, que o papel do pedagogo, nas organizações, possa ser
evidenciado como relevante no que tange à sua aceitação como facilitador e
organizador do trabalho de desenvolver (construir e reconstruir) técnicas e recursos
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pedagógicos que facilitem o trânsito na ponte que liga a informação tecnológica ao
conhecimento pertinente, propiciador de crescimento organizacional, profissional,
social e pessoal.

103

REFERÊNCIAS
ALVES, E. L. G. (Org.). Modernização produtiva e relações de trabalho:
perspectivas de políticas públicas. Petrópolis, RJ: Vozes; Brasília; DF: IPEA, 1997.
ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith; GEWANDSZNAJDER, Fernando. O Método nas
Ciências Naturais e Sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. 2ª. ed. São Paulo.
Pioneiras, 1999.
ARETIO, L. G. Educación a distancia hoy. Madrid: UNED, 1994. 645 p.
BARBOSA, W. V. Tempos pós-modernos. 1985 In: LYOTARD, Jean-François. A
condição pós-moderna. Rio de Janeiro. Jose Olympo, 2002.
BARBOSA, A. C. Q.; FERRAZ, D. M.; LOPES, D. P. T. É possível remunerar pelas
competências? Discurso e prática frente a frente – um estudo em grandes
organizações. In: ENCONTRO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
EM ADMINISTRAÇÃO, 27, 2003, Atibaia. Anais... Rio de Janeiro: ANPAD, 2003.
BARBOSA, Wilmar do Valle. Tempos pós-modernos. 1985 In: LYOTARD, JeanFrançois. A condição pós-moderna. Rio de Janeiro: Jose Olympo, 2002.
BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.
BARRETO, R. M. Criatividade em propaganda. São Paulo: Summus, 1982.
BELLENGER, L. A Persuasão e suas técnicas. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1987.
BERNARDINI, C. H. (organizadora). Educação por competência: teoria e prática
para professores e gestores. São Paulo: Iglu, 2010.
BERNSTEIN, B. La pedagogización del conocimiento: estúdios sobre la
recontextualización pedagógica. In: Pedagogía, Control Simbólico e Identidad, Madri:
Morata, 1998.
BEVILÁQUA-CHAVES, A. (2007). Estratégias de Aprendizagem no Trabalho em
Contexto de Mudança Organizacional. Dissertação de Mestrado. Programa de
Pós-Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações.
Universidade de Brasília-UnB.
BIANCONI, M. L.; CARUSO, F. Educação não-formal. Ciência e Cultura, São
Paulo, v. 57, n. 4, 2005. Apresentação. Disponível em:
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S000967252005000400013&script=sci_arttext> Acessado em: set. 2011.
BITENCOURT, C. C.; BARBOSA, A. C. Q. A Gestão de competências. Em
Bitencourt, C. C. (org). Gestão contemporânea de pessoas: novas práticas,
conceitos tradicionais. Porto Alegre: Bookman, 2004.

104

BONETI, L. W. Políticas Públicas, Educação e Exclusão Social. In: BONETI,
Lindomar Wessler (Coord.). Educação, Exclusão e Cidadania. Ijuí: Ed. UNIJUÍ,
2000. Coleção educação.
BOYATZIS, R. E. The competent manager: a model for effective performance. New
York: John Wiley&Sons, 1982.
______. Self-directed learning. Executive Excellence, v.21, n.2, p.11-12, Feb. 2004.
BRANDÃO, H. P.; GUIMARÃES, T. A. Gestão de competências e gestão de
desempenho: tecnologias distintas ou instrumentos de um mesmo constructo?
Revista de Administração de Empresas, 2001 - RAE, 41 (1), 08-15.
BRASIL. Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional. Diário Oficial da União, de 23/12/96, 1996b.
CAIRES, José Carlos. Formação de Multiplicadores: Modelo de Eficácia / José
Carlos Caires. Aracaju: Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2007. 11 p.: il. color. (Documentos). Embrapa Tabuleiros Costeiros. ISBN 1678-1953.
CAMBI, F. História da pedagogia. Traduzido por Lorencini A. São Paulo: Ed. da
UNESP; 1999.
CARBONE, P. P.; et al. Gestão por competências e gestão do conhecimento.
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005.
CASTILLO, A. S. Acción tutorial en los Centros Educativos: formación y práctica.
Madrid: UNED, 1998.
CHAHAD, J. P. Z. Tendências recentes no mercado de trabalho: pesquisa de
emprego e desemprego. São Paulo Perspec. [online]. 2003, vol.17, n.3-4, pp. 205217. ISSN 0102-8839.
COELHO, M. I. M. Vinte anos de avaliação da educação básica no
Brasil: aprendizagens e desafios. Ensaio: aval.pol.públ.Educ. [online]. 2008, vol.16,
n.59, pp. 229-258. ISSN 0104-4036.
CORRÊA, L. H.; GIANESI, I. G. N. Just in Time, MRPII e OPT: um enfoque
estratégico, 2ª ed., São Paulo: Atlas, 1993.
COSTA BUENO, W. Jornalismo científico: conceitos e funções. Ciência e cultura,
vol. 37, n. 9, pp. 1420-1427, 1985.
DELORS, J. (Coord.). Os quatro pilares da educação. In: Educação: um tesouro a
descobrir. São Paulo. Cortez, 1998.
DELUIZ, N. Formação do trabalhador: produtividade e cidadania. Rio de Janeiro:
Shape Ed., 1995.

105

______. A globalização econômica e os desafios à formação profissional.
Boletim Técnico do SENAC, Rio de Janeiro, v. 22, n. 2, p.15-21, maio/ago. 1996.
______. O modelo das competências profissionais o mundo do trabalho e na
educação: implicações para o currículo. Boletim Técnico do SENAC, Rio de Janeiro,
v. 27, n. 3, 2001.
DENZIN, N. The research act. New York: McGraw Hill, 1978.
Dicionário do Aurélio Online. (2009). http://www.dicionariodoaurelio.com/
Dicionário Michaelis Online. (2009). http://michaelis.uol.com.br/
DURAND, T. Forms of incompetence. In: INTERNATIONL CONFERENCE ON
COMPETENCE-BASED MANAGEMENT, 4., 1998, Oslo. Proceedings… Oslo:
Norwegian School of Management, 1998.
DUTRA, J. S. (org). Gestão por competências. São Paulo: Gente, 2001.
______. Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e perspectivas.
São Paulo: Atlas, 2002.
______. Competências conceitos e instrumentos para a gestão de
pessoas na empresa moderna. São Paulo: Atlas, 2004.
EAGLETON, T. As Ilusões do Pós-modernismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1996.
ECHEVERRIA, R. Diálogo e ética nas organizações. São Paulo, 2004.
EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. V Plano Diretor da
Embrapa: 2008-2011-2023. Brasília, DF, 2008a.
FERRETTI, C. J. Formação profissional e reforma do ensino técnico no Brasil:
anos 90. Revista Educação & Sociedade. No. 59, agosto/1997.
______. Considerações sobre a apropriação das noções de qualificação
profissional pelos estudos a respeito das relações entre trabalho e educação.
Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 87, p. 401-422, maio/ago. 2004. Disponível em
<http://www.cedes.unicamp.br> Acessado em: set. 2011.
FLEURY, M. T. L. e FLEURY, A. Construindo o Conceito de Competência. Rev.
adm. contemp. [online]. 2001, vol.5, n.spe, pp 183-196. ISSN 1982-7849.
______. Estratégias empresariais e formação de competências: um
quebra-cabeça caleidoscópio da indústria brasileira. 3º ed. São Paulo: Atlas, 2004.

106

FRESE, M. The Changing Nature of Work. In N. Chmiel (Org.). An Introduction to
Work and Organizacional Psychology. Oxford: Blackwell, 397-413. Gagné, (2008).
GADOTTI, M. Perspectivas atuais da educação. Posto Alegre: Ed. Artes Médicas,
2000.
GALVANIN, B. Reforma do sistema educacional dos anos 90: breves
considerações sobre os aspectos históricos, econômicos, e políticos. Hórus –
Revista de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas, Ourinhos/SP, Nº 03, 2005.
GIDDENS, A. Apresentação; Os contornos da alta modernidade. In:
Modernidade e Identidade. Rio de Janeiro: Zahar, Ed. 2002.
GOMES, R. A análise de dados em pesquisa qualitativa. In: MINAYO, Maria
Cecília de Souza (org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 16а
ed. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 1994. 80p.
GRAMIGNA, M. R. Modelo de competências e gestão de talentos. São Paulo:
Makron Books, 2004.
______. Modelo de competências e gestão de talentos. 2ª ed., São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2007.
HAMEL, G.; PRAHALAD, C. K. Competindo pelo futuro: estratégias inovadoras
para obter o controle do seu setor e criar os mercados de amanhã. Rio de Janeiro:
Campus, 1995.
HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo, Loyola, 1996.
HOUAISS, A., Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 2006. Disponível em:
<http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm> Acessado em set. 2011.
KOURGANOFF, W. A face oculta da universidade. São Paulo: Unesp, 1990.
LABEGALINI, P. R. O papel do professor universitário na qualidade de serviço.
1997. Tese (Doutorado em Engenharia) - Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo - USP, São Paulo, 1997.
LAZZAROTTO, E. M. Competências essenciais requeridas para o
gerenciamento de unidades básicas de saúde. 2001. 129 p. Dissertação
(Mestrado em Engenharia de Produção) - Programa de Pós-Graduação em
Engenharia da Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
LE BOTERF, G. De la compétence. Paris: Le Editions d‟ Organisation, 1994.
LIBÂNEO, J. C. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 5ª ed. Revista e
ampliada. Goiânia: MF Livros, 2008.

107

LINCOLN, Y. S.; CUBA, E. G. Naturalistic inquiry. Berverly Hills, CA: Sage. 1985.
MACHADO, L. R. S. Politecnia, Escola Unitária e Trabalho. São Paulo, Cortez,
1989.
MASETTO, M. T. Competência pedagógica do professor universitário. São
Paulo: Summus, 2003.
MCCLELLAND, D. C. Testing for competence rather than for “intelligence”.
American Psychologist, p. 1-14. Jan. 1973.
MARCOVITCH, J. Universidade viva. São Paulo: Mandarim, 2001. 666 p.
MATURO, R. C. Competência: análise dos conceitos que fundamentaram as
principais propostas de gestão por competências. In: NERI, A. A. (Org) Gestão de
RH por competências e a empregabilidade. Campinas: Papirus, 2005.
MASETTO, M. T. Competência pedagógica do professor universitário. São
Paulo: Summus, 2003a. 194 p.
MELLO, G. N. As necessidades básicas de aprendizagem dos professores: um
enfoque útil à formulação de políticas. In: 3º Seminário Internacional de ducação;
2003 fev 21-22; São Paulo. Livro de Resumos. São Paulo; 2003. p. 29-35.
MINAYO, M. C. S. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade.
Petrópolis: Vozes, 1999.
MOLINA, M. C. Percepção pública da ciência e tecnologia no Brasil – projetos de
popularização da ciência e educomunicação, 2007, Embrapa Informação ecnológica.
1 CD-ROM.
MOREIRA, L. P. A pedagogia como disciplina científica. Educação & Cultura
Contemporânea, Rio de Janeiro: v.4, n.8, p. 61-76, jul./dez, 2007
MORIN, E. Os sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. 3a. ed. São
Paulo - Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2001
MOSCOVICI, F. Desenvolvimento interpessoal. Rio de Janeiro: José Olympio,
1997.
______. Representações sociais: investigações em psicologia social. Petrópolis,
RJ. Vozes, 2003.
NÓVOA, A. Formação de professores e profissão docente. In: _____. Os
Professores e a sua formação. Lisboa: Nova Enciclopédia, publicações Dom
Quixote, 1992. (Coleção Temas de Educação, 39).
______. “Professor se forma na escola”. (2003). Disponível em: <http://www.nova
escola/ed/142 mai)! Html/fala mestre.htm >. Acessado: 28/07/2012.

108

______. Desenvolvimento interpessoal: treinamento em grupo. 13. ed., rev. e
ampl. Rio de Janeiro: J. Olympio, 2003.
MUNHÊ, V. P. C. Gestão de Pessoas por Competências. Presença, Educação e
Arte, 2009. Disponível em: <http://www.apresenca.com.br/+Apostilas/19.pdf >
Acessado em 02/07/2012.
ODERICH, C. Gestão de Competências Gerenciais: Noções e Processos de
Desenvolvimento. In: RUAS, R; ANTONELLO, C. S; BOFF, L. H. et al.
Aprendizagem organizacional e competências. Porto Alegre: Bookman, 2005. p. 88115.
OLIVEIRA, D. A.; DUARTE, M. R. T. (orgs). Política e Trabalho na Escola:
administração dos sistemas públicos de educação básica. 2ed. Belo Horizonte:
Autêntica, 2001.
PANTOJA, M. J.,& Borges-Andrade, J. E. (2004). Contribuições Teóricas e
Metodológicas da Abordagem Multinível para o Estudo da Aprendizagem e sua
Transferência nas Organizações. Revista de Administração Contemporânea, 8, 4,
Out/Dez, 115-138.
PARRY, S. B. The quest for competencies. Training, v. 33, n. 7, p. 48-54, July.
1996.
PRAHALAD, C.K.; HAMEL, G. The core competence of the corporation. Harvard
Business Review, Boston, v.68, n.3, p.79-91, 1990.
PEREIRA, M. A. C. Competências para o ensino e a pesquisa: um survey com
docentes de engenharia química. 2007. 282 f. Tese (Doutorado em Engenharia de
Produção) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2007.
PERES, O. A. Afinal, quem precisa da Competência em Relacionamento
Interpessoal? Webartigos, 2008. Disponível em: <http://www.vivencial.com.br/afinalquem-precisa-da-competencia-em-relacionamento-interpessoal> Acessado em
26/07/2012.
PERRENOUD, P. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artes
Médicas Sul, 1999.
______. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas Sul,
2000.
______. Formando professores profissionais. Quais estratégias? Quais
competências? Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2001.
______. A Prática Reflexiva no Ofício de Professor: Profissionalização e razão
pedagógicas. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2002.

109

PENROSE, E. T. The theory of the growth of the firm. Oxford: Basil Blackwell,
1959.
RAMOS, M. N. A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação? 4. ed.
São Paulo: Cortez, 2011.
RIOS, T. A. Ética e Competência. 16ª. Ed. Editora Cortez; Coleção Questões da
Nossa Época; São Paulo, 2006.
ROPÉ, F.; TANGUY, L. (Orgs.). Saberes e competências: o uso de tais noções
na escola e na empresa. Campinas: Papirus, 1997.
RUAS, R. Gestão por competências: uma contribuição à estratégia das
organizações. In: RUAS, R. et al. Aprendizagem organizacional e competências.
São Paulo: Bookman, 2005.
SCHÖN, D. Formar professores como profissionais reflexivos. In: NÓVOA, A.:
Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992.
______. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a
aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. SENGE, P. M. A quinta
disciplina: arte, e prática da organização que aprende. São Paulo: Best Seller,
2001. 443 p.
SENGE, P. M. A quinta disciplina: arte, e prática da organização que aprende.
São Paulo: Best Seller, 2001.
SILVA, S. M. A gestão das competências organizacionais em empresas da
cadeia de valor para provimento de telefonia celular da 3º geração (3G). 2002.
147 p. São Paulo. Tese (Doutorado em Administração) - Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2002.
SNYDERS, G. Para onde vão as pedagogias não-diretivas. Lisboa: Moraes, 1978.
SOUZA, M. A. C. Estratégias de Aprendizagem e Competências no Trabalho.
2009. 152 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social, do Trabalho e das
Organizações) – Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília, Brasília, 2009.
SPENCER, L. M. Jr.; SPENCER, S. M. Competence at work: models for superior
performance. New York: John Wiley, 1993.
SVEIBY, K. E. A nova riqueza das organizações – Rio de Janeiro: Campus, 1998.
TAKAHASHI, A. R. W. Descortinando os processos da aprendizagem
organizacional no desenvolvimento de competências em instituições de
ensino. 2007. 348 f. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo,
2007.

110

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.
TURA, M. L. R. Observação do cotidiano escolar. In.: ZAGO, N., CARVALHO, M .
P. de e VILELA, R. A. T. (orgs.) Itinerários de pesquisa: perspectivas qualitativas em
Sociologia da Educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. .
VALENTE, S. M. Competências e Habilidades: Pilares do Paradigma Avaliativo
Emergente. Tese de Doutorado: Parâmetros Curriculares e Avaliação nas Perspectivas
do Estado e da Escola, defendida na UNESP/Marília em 20 de junho de 2002.

VALLERAND, R. J.; FORTIER, M. S. Measurement of Intrinsic and Extrinsic
Motivation in Sport and Phisical Activity: A Review and Critique. In: DUDA, J. L.
Advances in Sport and Exercise Psychology Measurement. Purdue University: Book
Crafters, 1998. Cap.1, p. 81-101.
WEGRZYNOVSKI, R. Ainda vítima das iniquidades. Revista Desafios do
Desenvolvimento, v. 40, p. 38-45, 2008.
YIN, R. K. Estudo de caso planejamento e métodos. São Paulo: Bookman, 2001.
205 p.
ZARIFIAN, P. Objetivo competência: por uma nova lógica. São Paulo: Atlas, 2001.

111

ANEXO 1 - AUTORIZAÇÃO DO CEP/CONEP
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ANEXO 2 - AUTORIZAÇÃO DO INES

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2012.

À
Embrapa Agrobiologia

Prezados Senhores,

Apresento o mestrando JOSÉ CARLOS

CAIRES, estudante do

Programa de Pós-Graduação em Educação Stricto Sensu – Mestrado em
Educação da Universidade Estácio de Sá, que está desenvolvendo a pesquisa
intitulada

VALIDAÇÃO

FACILITADORAS

DA

DE

UM

DIFUSÃO

MODELO
DO

DE

COMPETÊNCIAS

CONHECIMENTO

PARA

PESQUISADORES DA EMBRAPA, sob a orientação da Profª. Dr.ª Elisangela
da Silva Bernado.
Para desenvolver o estudo em condições satisfatórias, o aluno necessita de
autorização desta Instituição para realizar a pesquisa de campo.
Agradecemos desde já sua atenção e colocamo-nos à disposição para os
esclarecimentos que forem necessários.

Atenciosamente,

Profª Drª Alda Judith Alves-Mazzotti
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação
Avenida Presidente Vargas, 642 – 22º andar – Centro
Cep: 20071-001 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil
Tel.: (0xx21)2206-9858 – Fax: (0xx21)2206-9751
E-mail: ppgeducacao@estacio.br
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APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu, ____________________________________________________, concordo em
participar da pesquisa: Validação de um Modelo de Competências Facilitadoras
da Difusão do Conhecimento para Pesquisadores da Embrapa, de autoria do
mestrando José Carlos Caires, sob a orientação da Profª. Drª. Elisangela das Silva
Bernado e declaro estar ciente dos objetivos da mesma, de minha participação como
informante, dos cuidados com o anonimato, da não veiculação de imagens, da
possibilidade de desistência a qualquer tempo sem acarretar nenhum ônus para
mim, de que não terei nenhum tipo de remuneração financeira e terei sigilo garantido
em possíveis divulgações de resultados em eventos científicos.

Declaro, ainda, que recebi cópia do presente Termo de Consentimento.

________________________, ______ de __________________ de ________

_________________________________________________
Assinatura
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APÊNDICE 2 - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA INDIVIDUAL

1) O que você entende como competências?
2) Qual a importância da competência (a, b, c, d, e, f, g, h) na facilitação da
difusão do conhecimento?
a) Ação estratégica – habilidade em usar recursos instrucionais.
b) Comunicação – habilidade em ouvir e transmitir mensagens.
c) Empatia – habilidade em colocar-se no lugar do outro.
d) Flexibilidade – habilidade em utilizar a experiência do educando.
e) Percepção realística – habilidade em perceber a si e aos outros.
f) Persuasão – habilidade de convencer por meio de argumentos.
g) Postura – habilidade em educar.
h) Visão global – habilidade em perceber o todo.

3) Você lembra alguma outra competência necessária à facilitação da difusão do
conhecimento? Qual?
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APÊNDICE 3 - ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DE CAMPO

ATIVIDADES: Foram observados 6 dias de campo e 4 seminários técnicos
ITENS DE OBSERVAÇÃO
Identificada

Utilizada na
prática

Ação estratégica –
habilidade em usar
recursos
instrucionais.

Sim

Comunicação –
habilidade em ouvir
e transmitir
mensagens.

Sim

Sim
Concentrada
na utilização
de
slides(PPT)
Sim
Comunicação
eficaz e
contextualiza
da
Sim
Forte relação
empática
com o grupo

COMPETÊNCIAS

Empatia –
Sim
habilidade em
colocar-se no lugar
do outro.
Flexibilidade –
Sim
habilidade em
utilizar a experiência
do educando.
Percepção
realística –
habilidade em
perceber a si e aos
outros.

Sim

Persuasão –
habilidade de
convencer por meio
de argumentos.

Sim

Postura –
habilidade em
educar.
Visão global –
habilidade em
perceber o todo.

Sim,
indiretamente

Sim

Sim
Adequação
das falas à
realidade dos
produtores
Sim
Há uma clara
percepção
das
necessidades
do produtor
Sim
Um pouco
difusa e sem
intenção
expressa
Não
Foco em
orientações
técnicas
Sim
Em quase
todas as
ações

Técnicas e
recursos
pedagógicos
. Slides
. Exemplos
. Perguntas
. Práticas
.Relato verbal
.Perguntas
.Exemplos

.Relato verbal
.Perguntas
.Exemplos
.Relato verbal
.Perguntas
.Exemplos

.Relato verbal
.Perguntas
.Exemplos

.Relato verbal
.Perguntas
.Exemplos

.Relato verbal
.Perguntas
.Exemplos
.Relato verbal
.Perguntas
.Exemplos

Outras
competências
Nenhuma outra
competência foi
observada nos
trabalhos
de
campo
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APÊNDICE 4 – QUESTIONÁRIO APLICADO NA PESQUISA

PESQUISA DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO – UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
(UNESA)
Mestrando: José Carlos Caires.
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).
Orientadora: Prof. Dra. Elisangela da Silva Bernado.
Professora Adjunta do Curso de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estácio de
Sá (UNESA).
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA
O questionário é composto de 12 questões sociodemográficas e funcionais e 32 sobre
competências (múltipla escolha), mostradas em grupos para melhor visualização.
Responda todas as questões, pois elas são peças fundamentais para o sucesso da coleta e
análise dos dados quantitativos e qualitativos desta pesquisa.
Contamos com a sua colaboração!

PARTE I – QUESTÕES SOCIODEMOGRÁFICAS E FUNCIONAIS

Unidade em que trabalha

o
o

Embrapa Solos
Embrapa Agrobiologia

Nome (ou título) da área pesquisa que você atua

Seu grau de escolaridade
o
o
o
o

Graduação
Mestrado
Doutorado
Pós-Doutorado
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Tempo de serviço na Embrapa
o
o
o
o

Abaixo de 5 anos
De 5 a 15 anos
De 16 a 25 anos
Acima de 25 anos

Faixa etária
o
o
o
o

Abaixo de 20 anos
De 20 a 40 anos
De 41 a 60 anos
Acima de 60 anos

Tempo de serviço no cargo atual
o
o
o
o

Abaixo de 1 ano
De 1 a 5 anos
De 5 a 10 anos
Acima de 10 anos

Sexo
o
o

Masculino
Feminino

Você possui licenciatura plena?
o
o

Sim
Não

Na sua Unidade existe programa de aprimoramento das atividades didático-pedagógicas?
o
o

Sim
Não

Você já participou de treinamentos específicos relacionados ao aprimoramento de atividades
didático-pedagógicas?
o
o

Sim
Não
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Existe programa de avaliação das atividades de difusão na sua Unidade?
o
o

Sim
Não

Você já foi avaliado nas atividades de difusão de sua Unidade?
o
o

Sim
Não

PARTE II – ANÁLISE DE COMPETÊNCIAS PARA A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO

Cada uma das ações abaixo descreve atividades relacionadas à difusão do conhecimento e
têm como objetivo a identificação do seu grau de relevância neste processo.
Leia atentamente cada questão e atribua um grau a cada uma delas da forma mais coerente
possível.
Quanto mais próximo de 1, menos relevante é esta ação e quanto mais próximo de 10, mais
relevante é esta ação.
Totalmente
Totalmente
2
3
4
5
6
7
8
9
irrelevante
relevante
1. Aplicar
diversas
mídias para
diferentes
cenários de
difusão de
tecnologias.
2. Expressarse bem, em
especial, de
forma oral, de
tal modo que
possa ser
facilmente
compreendido
pelos seus
ouvintes.
3. Ouvir,
processar e
compreender
as diferentes
necessidades
dos ouvintes
nas atividades
de difusão.
4. Fornecer
feedback do
grau de

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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o
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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aprendizagem
obtido pelos
ouvintes nas
atividades de
difusão.
5. Possuir
conhecimentos
fundamentais
de conceitos
didáticopedagógicos.
6. Criar
soluções
inovadoras
nas atividades
de difusão.
7. Saber
preparar
material
didático de
apoio às
atividades de
difusão.
8. Utilizar
jogos e
técnicas de
dinâmica de
grupo nas
atividades de
difusão.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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o

Quanto mais próximo de 1, menos relevante é esta ação e quanto mais próximo de 10, mais
relevante é esta ação.
Totalmente
Totalmente
2
3
4
5
6
7
8
9
irrelevante
relevante
9. Colocar-se no
lugar do ouvinte
e tentar
compreender o
seu
comportamento
pessoal, visando
poder auxiliá-lo
durante as
atividades de
difusão.
10. Administrar
de forma
equilibrada os
eventuais
conflitos que
possam surgir
na relação com
os ouvintes nas
atividades de
difusão

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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11. Cooperar e
obter
cooperação de
seus colegas
nas atividades
de difusão.
12. Refletir com
os ouvintes
sobre a relação
entre aquilo que
estão
aprendendo e
aspectos globais
da ciência e/ou
da sociedade
como um todo.
13. Ter a
iniciativa
pessoal de
praticar ações
concretas que
contribuam para
o
aprimoramento
das atividades
de difusão.
14. Adaptar-se a
novas situações
quando
necessário
frente a novos
desafios das
atividades de
difusão.
15. Estabelecer
parcerias,
internas e/ou
externas à
Embrapa que
proporcione o
aperfeiçoamento
das atividades
de difusão.
16 Estar
disposto a rever
as atividades de
difusão com
base nos
resultados das
avaliações
efetuadas.
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Quanto mais próximo de 1, menos relevante é esta ação e quanto mais próximo de 10, mais
relevante é esta ação.
Totalmente
Totalmente
2
3
4
5
6
7
8
9
irrelevante
relevante
17. Demonstrar
respeito por todos
os ouvintes nas
atividades de
difusão.
18.
Comprometer-se
com a obtenção
de resultados
positivos nas
atividades de
difusão.
19. Perceber a
integração e a
interdependência
entre os assuntos
tratados nas
atividades de
difusão.
20. Identificar e
organizar uma
seqüência lógica
para as
atividades de
difusão.
21. Incentivar os
ouvintes a
atingirem ou
superarem seus
objetivos
pessoais nas
atividades de
difusão.
22. Influenciar os
ouvintes em
relação as suas
responsabilidades
pessoais no
processo de
aprendizagem
durante as
atividades de
difusão.
23. Utilizar-se dos
sinais da face e
da expressão
corporal dos
ouvintes para
lançá-los nas
atividades de
difusão.
24. Exercer
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influência junto
aos colegas de
pesquisa em
relação as suas
responsabilidades
pessoais nas
atividades de
difusão.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Quanto mais próximo de 1, menos relevante é esta ação e quanto mais próximo de 10, mais
relevante é esta ação.
Totalmente
Totalmente
2
3
4
5
6
7
8
9
irrelevante
relevante
17. Demonstrar
respeito por todos
os ouvintes nas
atividades de
difusão.
18.
Comprometer-se
com a obtenção
de resultados
positivos nas
atividades de
difusão.
19. Perceber a
integração e a
interdependência
entre os assuntos
tratados nas
atividades de
difusão.
20. Identificar e
organizar uma
seqüência lógica
para as
atividades de
difusão.
21. Incentivar os
ouvintes a
atingirem ou
superarem seus
objetivos
pessoais nas
atividades de
difusão.
22. Influenciar os
ouvintes em
relação as suas
responsabilidades
pessoais no
processo de
aprendizagem
durante as
atividades de
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o
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o

o
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difusão.
23. Utilizar-se dos
sinais da face e
da expressão
corporal dos
ouvintes para
lançá-los nas
atividades de
difusão.
24. Exercer
influência junto
aos colegas de
pesquisa em
relação as suas
responsabilidades
pessoais nas
atividades de
difusão.

o

o

o

o

o

o

o

o
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o

o
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o
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o

Quanto mais próximo de 1, menos relevante é esta ação e quanto mais próximo de 10, mais
relevante é esta ação.
Totalmente
Totalmente
2
3
4
5
6
7
8
9
irrelevante
relevante
25. Educar os
ouvintes na
correta aplicação
das
recomendações
fornecidas nas
atividades de
difusão.
26. Respeitar o
conhecimento
tácito (prático)
dos ouvintes
quando forem
similares aos
procedimentos
consagrados nas
atividades de
difusão.
27. Fornecer
tanto
informações
técnicas quanto
de cidadania nas
atividades de
difusão.
28. Aceitar
críticas e
sugestões de
colegas de
trabalho visando
novos
procedimentos
estratégicos para
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as atividades de
difusão.
29. Perceber a
integração e a
interdependência
entre temas
pesquisados e
as atividades de
difusão.
30. Modificar os
procedimentos
utilizados nas
atividades de
difusão para
resolver
problemas e
evitá-los no
futuro.
31. Estabelecer
vínculo com as
áreas envolvidas
diretamente com
as temáticas das
atividades de
difusão.
32. Identificar as
relações entre os
vários processos
e sistemas que
apóiam as
atividades de
difusão.
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