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Resumo 
 
Esta dissertação tem como objetivo estudar a relação consultor-cliente, entendida como uma 

relação de aprendizagem mútua, na qual ambos refletem e aprendem – ainda que 

insuficientemente – sendo a própria prática profissional dos consultores grande fonte de 

aprendizagem. Desta forma, pretende-se investigar como acontece tal aprendizagem, na 

perspectiva do consultor, e em que condições ela poderia acontecer mais e melhor, utilizando 

como base as teorias de aprendizagem pela experiência e reflexão e a aprendizagem 

construída socialmente, consideradas relevantes e mais compatíveis com o objeto do estudo. 

O conceito de aprendizagem aqui adotado tem como referência os pressupostos da abordagem 

construtivista que postula ser o processo de aprendizagem uma construção de significados a 

partir das experiências, ações e interações. A pesquisa de campo foi realizada através de 

entrevistas de acompanhamento com quatro consultores organizacionais, pertencentes a 

diferentes empresas de consultoria, que observaram suas próprias aprendizagens durante a 

realização de um serviço de consultoria, relatando-as posteriormente. Os resultados 

mostraram que a própria prática de consultoria revela-se fonte de aprendizagem riquíssima 

para o consultor na medida em que ele refletir sistematicamente sobre as experiências 

vivenciadas, as descobertas e aprendizados provenientes da sua atuação, compartilhando-os 

com seus pares, parceiros e comunidades de prática. Com isso, todos poderiam aprender 

muito mais, possibilitando uma ação também mais efetiva e consciente. O papel do consultor 

é crucial nesse processo, pois pode ser um facilitador da sua própria aprendizagem e também 

do cliente, nos diferentes contextos organizacionais. 

Palavras-chave: Aprendizagem de consultores. Aprendizagem pela experiência. Reflexão na 

ação. Aprendizagem construtivista. 
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Abstract 

The subject of this dissertation focuses on the relationship between consultant and client. This 

relationship is clearly the one of mutual learning - both parts reflect and learn, although not 

completely - and the consultant’s professional practice forms great source of learning in it. 

Therefore, the study aims to investigate how learning in this situation occurs and which are 

the conditions that offer more and better learning. Learning through experience and reflection 

and learning through social experience, are taken as theoretical sources. They are considered 

of relevance and more compatible with the aspect of this study. The main assumption of this 

concept of learning is Constructivism, where the process of learning is seen as a production of 

meaning from experiences, interactions and actions. The case studies were based on 

interviews with four corporate consultants, members of different consultancy companies, who 

reported their learning experiences in consultancy jobs. The results show that the consultancy 

work is an extremely rich source of learning for the consultant, if he carefully reflects on 

those experiences as new findings and learns from his actions, sharing it with his co-workers 

and the community at large. Furthermore, this practice could improve learning process in 

general also allowing more effective and conscious actions. The role of the consultant is 

fundamental for the process, because he can improve his own learning and help the client in 

all kind of corporations. 

Keywords: Corporate consultancy. Learning from experience. Reflection in action. 

Constructivist learning. 
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1  Introdução 

 

As constantes mudanças que tem ocorrido atualmente no ambiente das organizações 

com o avanço tecnológico, a competição global e a criação de novas estruturas de gestão têm 

tido um profundo impacto no trabalho e na própria configuração dos grupos de profissionais. 

Exige-se que estes pensem de forma diferente e mais profundamente sobre si próprios, sobre 

seu trabalho, e suas relações na organização, bem como estejam constantemente se 

atualizando e adaptando-se às novas realidades. Essas demandas têm provocado uma maior 

ênfase na importância da aprendizagem e na gestão de atividades intensivas em 

conhecimento, como é o caso da consultoria organizacional, que vem despontando como um 

dos setores mais dinâmicos no cenário mundial, tendo forte presença no âmbito das 

organizações, contribuindo para seus processos de desenvolvimento, aprendizagem e 

mudanças. 

Nesse contexto, muitos estudos têm abordado e discutido a aprendizagem de adultos 

buscando entender como se dá, especificamente, o processo de aprendizagem nessa fase, uma 

vez que geralmente se usam, para entendê-lo, os mesmos conceitos básicos desenvolvidos a 

partir da aprendizagem da criança. Na literatura sobre o assunto é amplamente reconhecido o 

papel fundamental da experiência e da reflexão para a aprendizagem de adultos (KOLB, 

1984; JARVIS, 1987; SCHÖN, 1983; MEZIROW, 1991). É também muito difundida em 

estudos acadêmicos sobre a aprendizagem dos indivíduos no contexto organizacional a noção 

da aprendizagem como construída a partir da interação social, sendo tratada, na abordagem da 
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aprendizagem situada, como uma dimensão da prática social (LAVE; WENGER, 1991; 

GHERARDI, 1995 e outros). Já na abordagem da cognição situada, o conhecimento e a 

aprendizagem são tratados como fenômenos essencialmente culturais, produtos da atividade, 

contexto e cultura nas quais são desenvolvidos e usados (BROWN; DUGUID, 2001).  

Baseando-se nessa literatura, objetivamos estudar a relação consultor-cliente, 

entendida como uma relação de aprendizagem mútua, na qual ambos refletem e aprendem – 

ainda que insuficientemente – sendo a própria prática profissional dos consultores grande 

fonte de aprendizagem. Desta forma, pretendemos investigar como acontece tal 

aprendizagem, na perspectiva do consultor, e em que condições ela poderia acontecer mais e 

melhor, avançando em relação ao que é feito hoje. Utilizaremos como base as teorias de 

aprendizagem pela experiência e reflexão1 e a aprendizagem construída socialmente (citadas 

anteriormente), consideradas relevantes e mais compatíveis com a perspectiva deste estudo. 

O conceito de aprendizagem aqui adotado tem como referência os pressupostos da 

abordagem construtivista que postula ser o conhecimento construído de forma compartilhada 

na ação e na conversação entre as pessoas e o processo de aprendizagem entendido como uma 

construção de significados a partir das experiências, ações e interações. Isso reforça a 

diferença em relação a uma idéia “instrucionista” da aprendizagem, em que o conhecimento é 

visto como algo que pode ser “passado” ou transferido. Segundo Moura (2005), esta 

concepção instrucionista em relação ao conhecimento e à aprendizagem, típica do pensamento 

moderno, tem gerado mal-entendidos na relação consultor-cliente, em particular no que tange 

às expectativas do cliente por “receber um tipo específico de conhecimento” proveniente do 

consultor. Para o autor, que reflete a Biologia do Conhecer, de H. Maturana e F. Varela, essa é 

                                                 
1 Reflexão, neste estudo, é entendida como um processo cognitivo crucial para a aprendizagem, no qual o 
indivíduo volta-se para a experiência passada buscando novos entendimentos e significados. 
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uma situação irreal, pois o instrucionismo, a idéia de que o conhecimento é extraído do 

interlocutor é, para aqueles autores, uma impossibilidade biológica.  

Dessa maneira, nosso enfoque tem como base o construtivismo, que segundo Becker 

(2001), significa: 

 

A idéia de que nada, a rigor, está pronto, acabado, e de que, especificamente, 
o conhecimento não é dado, em nenhuma instância, como algo terminado – é 
sempre um leque de possibilidades que podem ou não ser realizadas. É 
constituído pela interação do indivíduo com o meio físico e social, com o 
simbolismo humano, com o mundo das relações sociais; e se constitui por 
força da ação, e não por qualquer doação prévia, na bagagem hereditária ou 
no meio. (BECKER, 2001, p.72). 

 

A fim de desenvolvermos e descrevermos nosso estudo sobre o fenômeno da 

aprendizagem dos consultores em sua prática profissional a contento, estruturamos esta 

dissertação em seis capítulos, que consistem em: 

a) Apresentação do problema, tratando da perspectiva de aprendizagem mútua na 

relação consultor-cliente, em que o consultor também estaria aprendendo, sua 

relevância e objetivos (seções 1.1 e 1.2 deste capítulo); 

b) Caracterização da atuação do consultor, as relações consultor-cliente e as 

atividades de consultoria, conforme encontrada na literatura sobre o assunto 

(capítulo 2); 

c) Descrição dos conceitos e teorias utilizadas (capítulo 3); 

d) Apresentação da estratégia metodológica utilizada, o grupo de consultores 

estudado e as limitações do estudo (capítulo 4); 

e) Análise dos resultados à luz da teoria (capítulo 5); 

f) Conclusões (capítulo 6). 
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1.1  Apresentação do problema, justificativa e relevância 

É comum o consultor organizacional, uma vez que é o prestador de serviços, aquele 

que vende um serviço para uma determinada demanda do cliente (organização-cliente), se 

colocar, nesta relação consultor-cliente, no papel de “educador”, de “solucionador de 

problemas”, de “gerador de informações”, ou mesmo de “instrutor”. Põe-se, assim, em 

posição de agente transformador ou gerador de conhecimentos e de aprendizado, enquanto o 

cliente, representado por uma ou mais pessoas da empresa, fica em posição de aprendiz, 

daquele que é instruído, e que vai ser, em certa medida, transformado durante o processo, não 

estando ambos, numa relação de reciprocidade. 

Numa visão construtivista da aprendizagem, caracterizada como um processo sempre 

mútuo, pretendemos vislumbrar uma nova perspectiva nessa relação consultor-cliente, em que 

ambos estariam aprendendo, tentando compreender melhor como acontece então o 

aprendizado do consultor. 

Nota-se que, em algumas situações, acontece aprendizagem mútua na interação 

consultor-cliente. O consultor (ou equipe de consultoria) procura entender ou mesmo elaborar 

o problema do cliente (empresa-cliente), na busca de uma solução, e para isso, precisa 

aprender sobre quem é esse cliente, qual seu negócio, objetivos, linguagem e cultura. A partir 

daí poderá pensar em algumas possíveis soluções a serem negociadas com o cliente. Este 

último, por sua vez, irá compartilhar do entendimento da situação-problema e decidir em 

conjunto com o consultor que direção tomar para a implantação de medidas e ações práticas 

na resolução dos problemas. Nesse contexto, o cliente (organização-cliente) estará 

aprendendo novas práticas e formas de trabalhar, e novos significados surgirão dessa relação. 
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Com base em depoimentos de alguns consultores entrevistados na fase exploratória do 

projeto, notamos que essa aprendizagem mútua é realmente percebida nas relações entre 

consultores e clientes: 

 

A própria atividade de consultoria é um processo interacional que permite 
que o cliente aprenda um estilo de gestão e transforme um conceito em 
comportamento permanente. O consultor, por sua vez, aprende sobre a 
realidade do cliente, aprende sobre a dinâmica daquela empresa, de forma 
que cada empresa terá uma solução adequada para sua cultura e realidade. 
(Denise, entrevista, 04/03/05). 

 

Outra consultora fala sobre o aprendizado do consultor: 

 

O trabalho de consultoria é um aprendizado constante, em que se aprende 
durante o próprio processo, com a experiência e a história do outro. O 
consultor deve perceber as sutilezas do contexto, entender as entrelinhas, 
para que possa adaptar o serviço àquela situação específica. [...] Você se 
defronta com tantas situações, tantos perfis de empresários com tantas 
formas de gestão de organizações, com tantas situações, que é inevitável que 
você reflita sobre a sua prática, que você mude rotas, que você amplie, 
amplie seus horizontes. Enfim, que você aprenda de fato. Acho que cada vez 
que alguém lhe faz refletir sobre algo da sua prática e você amplia a sua 
visão, você está aprendendo. [...] Em cada organização você tem que rever a 
sua prática, para ver de que forma você vai fazer o melhor possível dentro 
daquela situação. [...] Sem dúvida nenhuma, cada encontro amplia mais a 
minha visão de mercado meu entendimento acerca das organizações, e 
acerca da dinâmica das pessoas dentro das organizações. [...] Hoje a minha 
postura, o meu entendimento, a minha forma de leitura é totalmente 
diferente, depois desse tempo de consultoria. (Vânia, entrevistas, 25/02/05 e 
24/03/05, grifos nossos). 

 

É importante destacar que a abertura para ouvir e entender o outro, parece ser 

fundamental para o trabalho de consultoria, desde a fase inicial quando se busca compreender 

o “real” problema do cliente e fazer um “diagnóstico” da situação. Assim, a própria 

construção e formatação do serviço a ser realizado vai depender desse ouvir e aprender, o que 

poderá ter implicações no resultado do trabalho. Isso é explicitado nos seguintes depoimentos: 
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 Se você não tiver aberto para aprender, você não faz seu trabalho, você não 
é consultor. Na minha compreensão o consultor acima de tudo tem que ser 
capaz de ouvir e entender o outro. Se eu chego com algo formatado ou 
pronto, na realidade eu só estou vendendo um produto ou serviço fechado, 
numa caixinha fechada, mas se eu quero realmente contribuir para o negócio 
dele, eu acredito, pelo menos isso tem norteado minhas ações, que eu tenho 
que ir para escutá-lo, e em cima do que ele me diz, eu vejo de que forma eu 
posso contribuir com ele. [...] É preciso fazer uma leitura da situação, 
entender o que está latente, por traz do discurso manifesto do cliente, isto é, 
o que está realmente acontecendo, o que está querendo, o que está 
incomodando. Isso é essencial para o sucesso do trabalho da consultoria. 
(Vânia, entrevistas, 25/02/05 e 24/03/05). 

 

Dessa forma, para lidar com os diferentes contextos organizacionais em constante 

mudança e com clientes cada vez mais exigentes, na busca de soluções variadas, construídas 

caso a caso, o consultor necessita estar constantemente aprendendo sobre essas realidades, 

sobre novas práticas e formas de relacionamento, criando modelos e metodologias mais 

adequados e compatíveis com a dinâmica de cada empresa. 

Em resumo, vislumbrando essa perspectiva de aprendizagem mútua na relação 

consultor-cliente é possível considerar que o consultor durante o processo de trabalho de 

consultoria também estaria aprendendo na relação com o cliente? Como aconteceria essa 

aprendizagem na sua prática profissional? O que poderia estar favorecendo ou não a 

aprendizagem dos consultores? Quais as situações mais propícias à reflexão e aprendizagem? 

Em que condições a sua aprendizagem poderia acontecer mais e melhor, avançando em 

relação ao que já faz? 

Acreditamos que desvendar um fenômeno social relevante como o da consultoria 

organizacional, tão pouco abordado na literatura acadêmica brasileira, investigando a 

complexa relação consultor-cliente, será enriquecedor, contribuindo para um novo 

conhecimento do campo em estudo, especialmente no tocante à aprendizagem dos consultores 

na sua prática profissional, através de interações, experiências e reflexões. 
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1.2  Objetivos 

Para compreender e delimitar melhor esse fenômeno pretende-se observar e analisar 

como acontece a aprendizagem do consultor na sua prática profissional, a partir das reflexões 

sobre suas experiências e relações de consultoria, sendo isso investigado através de entrevistas 

de acompanhamento com quatro consultores, durante um serviço escolhido para a auto-

observação e relato de fatos e momentos propícios à aprendizagem. O direcionamento e o 

aprofundamento dessa questão (tanto em nível teórico quanto empírico) levam a alguns 

objetivos específicos: 

a) Investigar a aprendizagem reflexiva típica dos consultores: 

• Analisar se é possível classificar em tipos ou categorias, considerando a variedade 

e as semelhanças dos conteúdos encontrados; 

• Observar se a experiência de aprendizagem de fato ocorrida na prática dos 

consultores relatada ao pesquisador é, na maioria das vezes, intuitiva, carregada de 

conhecimentos implícitos e sem uma elaboração articulada, ou é bem formulada 

verbalmente, contendo uma consciência reflexiva lingüística. 

b) Investigar se há níveis de aprendizagem, com diferentes tipos de alcance, 

envolvimento e profundidade (mais ou menos reflexivos); 

c) Identificar que situações de relacionamento com o cliente (resistências, conflitos, 

reações inesperadas, erros, etc.) são mais propícias ao aprendizado reflexivo dos 

consultores, especialmente num nível mais profundo; 

d) Investigar a aprendizagem reflexiva dos consultores a partir das interações e diálogos 

com clientes e outros consultores: 

• Identificar a diversidade de momentos reflexivos de aprendizado (na ação, após a 

ação, no diálogo, etc.); 
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• Investigar o diálogo reflexivo e troca de experiências entre consultores (sócios ou 

não) ou em outros relacionamentos, observando se este é um importante 

instrumento utilizado para reflexão. Isso envolve verificar se existe o 

compartilhamento de reflexões entre pares (reflexão sobre a reflexão na ação), 

citado por Schön (1983, p. 243), ou nas comunidades de prática de que falam Lave 

e Wenger (1991); 

• Investigar se existe no relacionamento consultor-cliente, condições que interferem 

no aprendizado do consultor, facilitando ou dificultando; 

• Investigar se os modelos e métodos utilizados pelo consultor na sua prática 

interferem no seu aprendizado. 

 

 

Nota explicativa ao objetivo (b) 

Alguns pressupostos permeiam este objetivo, que busca investigar se é possível falar 

de diferentes níveis de aprendizagem, ou seja, áreas de alcance e níveis de envolvimento do 

consultor nessa aprendizagem, dos mais automáticos aos intencionais, que seriam os mais 

profundamente reflexivos. Imaginamos que o primeiro nível seria o da prática aplicada e 

situada, no qual o consultor pensa sobre a sua atuação para o caso; no segundo nível o 

consultor faria generalização da prática para o todo das suas ações de consultoria, revisando o 

método de trabalho; e o terceiro nível de aprendizagem só seria possível por uma reflexão 

mais profunda e pessoal, de revisão de crenças e convicções, para além do próprio trabalho. 

Imaginamos que só este último tipo de reflexão poderia repercutir, de forma mais duradoura, 

numa prática profissional adequada e renovada. 

Por ocasião do projeto desta pesquisa, nos perguntamos se seria possível fazer uma 

analogia desses três níveis com os três tipos de reflexão propostos por Schön (1983)? Ou seja, 
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o 1° nível seria o da reflexão na ação (durante) (SCHÖN, 1983, p. 54); o 2º nível se 

caracterizaria pela reflexão sobre a ação (a posteriori) (SCHÖN, 1983, p. 55); e o 3° nível 

caracterizado pela reflexão sobre a reflexão na ação (compartilhada) (SCHÖN, 1983, p.243). 

Porém, após leitura mais aprofundada sobre o tema, antes mesmo da pesquisa empírica, essa 

hipótese foi descartada. Na verdade, os três tipos de reflexão descritos por Schön têm uma 

função crítica em relação à prática dos profissionais, no sentido de questionar os pressupostos 

implícitos em suas ações e sua adequação para situações futuras, na busca de melhores 

resultados, não caracterizando necessariamente uma reflexão em um nível mais profundo e 

pessoal. Este seria o terceiro nível que citamos, para além da utilidade do próprio serviço ou 

da competência profissional que o consultor leva para outras consultorias, caracterizando, 

pois, um nível de aprendizagem que implica em mudança pessoal, com um alcance em todas 

as áreas, não só a profissional. 
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2  Caracterizando a atuação do consultor, as relações 
consultor-cliente e as atividades de consultoria 
 

Com a recente inserção do Brasil no mercado internacional globalizado, em que o 

empresariado local deseja preparar-se para a competição e concorrência, nota-se que a maioria 

das empresas locais comumente adere ao discurso dominante de modernização da gestão, 

aumento da produtividade, redução de custos, e acaba importando - em grande quantidade e 

com pouco critério - modelos de gestão, modas e gurus “modernos”, o que, segundo Caldas e 

Wood Jr. (1999), pode gerar conseqüências que contrariam as expectativas dos adotantes, bem 

como resultados práticos de difícil previsibilidade.  

As empresas de consultoria organizacional mostram-se parte integrante desse cenário, 

despontando como um dos setores mais dinâmicos, tendo apresentado, na década de noventa, 

grande expansão e consolidação de suas atividades, bem como crescimento significativo tanto 

no tamanho quanto no valor de suas receitas (DONADONE, 2001). Nesse período o setor 

ganha destaque, com forte presença no âmbito das organizações, contribuindo, 

principalmente, com seus processos de mudança, no surgimento de novidades gerenciais e 

importação de tecnologia administrativa. Assim, pode-se dizer que hoje a consultoria é 

atividade dinâmica, uma indústria dinâmica, lidando com serviços abstratos, prestando 

serviços para empresas em transformação e freqüentemente com sérios problemas a serem 

enfrentados. Adicionalmente, a consultoria vem experimentando taxas elevadas de 

crescimento, precisando adaptar-se a mudanças no ambiente de negócios, no perfil dos 

clientes, na natureza do serviço, e na tecnologia empregada (WOOD Jr.; CALDAS, 2002). 
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A seguir, falaremos sobre as diferentes perspectivas que caracterizam a atuação dos 

consultores e consultorias no contexto atual, as principais metáforas que retratam as relações 

consultor-cliente, e a definição da atividade de consultoria organizacional no âmbito desta 

pesquisa. 

 

a) Diferentes perspectivas que caracterizam a atuação dos consultores e consultorias 

Caldas (1996) caracteriza os consultores, analistas de treinamento, conferencistas e 

professores (entre outros) como agentes difusores, legitimadores e impulsionadores do 

consumo cada vez mais intenso dessas tecnologias importadas. Na literatura sobre inovações 

administrativas, os consultores de administração vêm sendo amplamente considerados como 

os principais “criadores de modismos” (ABRAHAMSON, 1991; MINTZBERG, 1979; 

HIRSCH, 1972), sendo que, recentemente, inicia-se um movimento crescente de 

questionamento e crítica a esses modismos administrativos, não apenas na mídia de negócios, 

mas também em círculos acadêmicos (ABRAHAMSON; FAIRCHILD, 1997). 

Essas críticas feitas às empresas de consultoria e aos consultores expõe ambigüidades 

e paradoxos da atividade de consultoria. Na mídia de negócios, que inclui jornais e revistas de 

negócios, livros escritos por jornalistas, cartoons e anedotas veiculadas na Internet, as críticas 

manifestam-se em dois grandes grupos: denúncias de erros de consultores e empresas de 

consultoria em projetos que levaram empresas-cliente a grandes prejuízos, e críticas às 

atitudes e comportamentos dos consultores, tais como falta de foco no cliente, culto exagerado 

da própria imagem, abuso da retórica e da manipulação da impressão, e arrogância (WOOD 

Jr.; CALDAS, 2002). Na literatura acadêmica, entretanto, estudos específicos sobre as críticas 

à indústria de consultoria ainda são esparsos. De um modo geral, estas críticas dirigem-se à 

efetividade e à padronização de suas soluções, bem como à relação de dependência que se 

estabelece entre as empresas de consultorias e seus clientes. No caso brasileiro, soma-se a 
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problemática da transplantação de tecnologias gerenciais importadas (WOOD Jr.; PAES de 

PAULA, 2004). 

 Caldas (1996) alerta, porém, que comumente os modelos sobre evolução e difusão de 

inovações gerenciais disponíveis generalizam a expressão consultores, quando descrevem o 

tipo específico de indivíduos que vendem a si e suas fórmulas pré-fabricadas na forma de 

serviços de consultoria gerencial, não importando quão tecnicamente eficientes elas sejam 

para as organizações. Segundo o autor, para a sobrevivência da consultoria como uma 

atividade útil para a sociedade e para o campo organizacional, parece necessário distinguir 

claramente o guru da administração e o vendedor de panacéias, por um lado, do consultor que 

realmente tenta entender a complexidade da vida organizacional e age sobre a mesma, sem 

evoluções pré-concebidas, por outro. 

Numa visão similar, relatada por alguns experientes e renomados consultores 

organizacionais, em entrevistas preliminares sobre o tema, percebe-se uma clara distinção 

entre consultores especialistas, que vendem soluções e produtos prontos específicos; e os 

generalistas, que tratam da “essência da consultoria”, isto é, ajudam na formulação do próprio 

problema junto ao cliente, ampliando a consciência sobre o “real problema”, buscando 

soluções que atuem nas suas causas. Esses trabalhos geram, conseqüentemente, mudanças e 

transformações no contexto organizacional, que devem ser por eles trabalhadas. 

Wood Jr. e Paes de Paula (2004) constatam, a partir de pesquisa realizada, a existência 

de um modelo híbrido de atuação para as consultorias brasileiras, que oscila entre uma 

atuação “adaptativa”, que reproduz e acomoda (limitadamente) a expertise gerencial gerada 

em outros países, difundindo fortemente a cultura do management; e uma atuação 

“construtivista”, ou seja, de construção de metodologias direcionadas para as necessidades 

locais, soluções construídas caso a caso a partir da interação entre as alternativas de soluções 
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trazidas pelos consultores e o contexto apresentado pelo cliente. Neste caso, atuam dentro dos 

limites impostos pelo ambiente e por suas próprias competências profissionais. 

Concluem que as empresas de consultoria estão cercadas por dilemas e contradições 

impostos pelo ambiente e pela própria natureza da atividade, sendo fortemente pressionadas a 

apresentarem resultados que transcendem a retórica gerencialista. A realidade da consultoria, 

segundo os autores, implica em uma situação de conflito latente entre clientes e consultores, 

cada um buscando otimizar seus resultados em detrimento do outro. Além das pressões por 

custos, prazos e produtos, os consultores têm que gerenciar interesses variados e, comumente 

conflitantes, para garantir o sucesso do projeto. 

 

De um modo geral, estas empresas acabam por seguir tendências mundiais 
em relação a temas e abordagens de trabalho, mas a interação com o 
contexto local e as críticas que vêm recebendo gera tensões que faz com que 
elas tentem superar a mera aplicação de metodologias trabalhando em uma 
perspectiva mais próxima do construtivismo. [...] se, por um lado, a solução 
construtivista pode ser apontada como resposta para os desafios atuais que as 
empresas de consultoria enfrentam, por outro, sua completa aplicação parece 
ser possível apenas em condições extremamente favoráveis em termos de 
relação com o cliente. (WOOD Jr.; PAES de PAULA, 2004, p.12-13). 

 

Pires e Soares (2004), por sua vez, desenvolvem uma comparação entre as consultorias 

de cunho funcionalista-sistêmico e de cunho psicossociológico, dentro de uma abordagem 

crítica2, buscando-se compreender suas diferenças fundamentais no campo epistemológico. Se 

por um lado, a consultoria funcionalista-sistêmica busca somente apresentar novas e mais 

engenhosas técnicas gerencialistas, que permitem à alta direção a manutenção do status quo, a 

consultoria psicossociológica busca compreender como as organizações lidam (ou deixam de 

lidar) com aspectos pulsionais e, a partir dessa percepção, iniciar então uma tomada de 

consciência para futura mobilização coletiva em busca de uma organização mais justa, 

                                                 
2 Crítica no sentido de “adotar uma postura que remete à epistemologia vinculada à Teoria Crítica, ou seja, 
questionar o funcionamento da organização, o status quo existente e as relações de poder que nela atuam” 
(PIRES; SOARES, 2004, p.2). 
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equânime e sincera. Esta última é fundamentalmente questionadora e propõe-se a trabalhar em 

direção à instituição de uma democracia verdadeira na organização, estando assim, o poder 

em seu campo de análise. 

 

b) Metáforas que retratam a relação consultor-cliente 

Neste item abordaremos as diferentes perspectivas e metáforas que retratam a relação 

consultor-cliente, buscando uma nova dimensão nesta relação. 

Segundo Caldas (1996), três conjuntos principais de metáforas parecem definir três 

perspectivas singulares da relação de consultoria, tal como ela é retratada tanto na literatura 

que critica, quanto naquela que exalta a figura do consultor no mundo dos negócios. Uma 

primeira perspectiva é a daquele conjunto de metáforas que atribuem à relação um caráter de 

exploração – seja do consultor sobre o cliente, seja do oposto – descrevendo os consultores 

principalmente como sedutores e curandeiros. Uma segunda perspectiva engloba as metáforas 

que retratam a relação de consultoria como uma relação de dependência, sendo os consultores 

considerados como bengalas ou carimbos legitimadores de ações. E, por fim, uma terceira 

perspectiva abrange as metáforas que visualizam a relação de consultoria como uma relação 

de ajuda. 

Para o autor, em tese, o processo de consultoria deveria ser o de uma relação de ajuda: 

uma situação em que o foco não fosse nem exploratório, nem de dependência, mas de 

fornecimento profissional discreto, em um momento específico no tempo, de suporte 

especializado de um apoiador (consultor) a um apoiado (cliente). As metáforas mais comuns 

que retratam a relação de consultoria sob essa perspectiva vêem os consultores como árbitros, 

contratados pela sua independência; como facilitadores, agentes externos contratados para 

catalisar a ação de atores internos; como educadores, provedores de know how e 

conhecimentos escassos internamente; como psicanalistas, consultores que estabelecem um 
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contrato com o cliente, semelhante ao terapêutico, no qual o cliente solicita ajuda e assume o 

compromisso de cooperar; e como médicos, numa relação médico-paciente. 

Talvez a mais conhecida das imagens de consultoria na perspectiva de ajuda seja 

aquela que vê consultores como médicos e clientes como pacientes. Schein (1977) foi um dos 

autores que mais popularizou essa imagem, ao distinguir dois tipos de relação de consultoria: 

a consultoria médico-paciente e a consultoria de procedimentos. Para ele, enquanto o primeiro 

tipo de consultoria tende a falhar porque o “médico” (consultor) procura fazer uma prescrição 

sem antes estabelecer uma referência comum com o paciente (cliente), o segundo tipo é mais 

eficaz justamente porque o consultor atua no sentido de apoiar o cliente para que tome suas 

próprias decisões e aja por sua própria conta. Esta caracterização de relações de ajuda e de 

médico-paciente também se apresenta no senso comum sobre consultoria. 

Pretendemos nesta pesquisa abordar este relacionamento sob uma nova perspectiva, 

investigando a dimensão de aprendiz dos consultores na relação. Pressupõe-se, aqui, uma 

relação recíproca e bidirecional em que ambos poderiam aprender, atuando juntos para 

desvendar a realidade particular em que estiverem inseridos, sendo esta visão compatível com 

a atuação “construtivista” descrita por Wood Jr. e Paes de Paula (2004), na qual se adota uma 

prática de consultoria que envolve o desenvolvimento conjunto de soluções com o cliente. 

Além disso, a reflexão a partir da própria prática pode ser grande fonte de aprendizado para o 

consultor. 

 

c) Definindo a atividade de consultoria nesta pesquisa 

Definir, entender ou adjetivar a categoria “consultor” não é tarefa fácil. Procurando 

definir a atividade de consultoria como campo de relações profissionais, Caldas (1996) se 

refere a ela como um processo de apoio técnico ou de aconselhamento que se desenvolve 

entre uma empresa (cliente) e um agente externo especialista (consultor), que é contratado 
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especificamente para prestar tal apoio ou fornecer tal aconselhamento. Entretanto, nota que a 

atividade expandiu-se de um apoio limitado e discreto entre o consultor e alguns executivos 

ou empresas, para uma indústria transnacional e multifacetada, dominada por grandes 

conglomerados de serviços profissionais. Cada uma dessas entidades provedoras de 

consultoria pode agir de diversas formas na relação com seus clientes, portanto, é difícil 

defini-las numa só categoria de “consultoria”. 

Nesta pesquisa, especificamente, consultoria organizacional será entendida como 

qualquer atividade de aconselhamento, apoio técnico ou orientação exercida pelo profissional-

consultor ao cliente (dirigente, executivo ou gerente, representantes ou colaboradores da 

empresa), com o objetivo de solucionar problemas ou atender demandas para ação 

organizacional. Acreditamos que esse tipo de consultor é submetido, frequentemente, a um 

ritmo intenso de aprendizagem, pois atua em um amplo e diversificado campo de trabalhos 

organizacionais. Desta forma, buscamos uma nova metáfora para o consultor nessa relação, 

que implica na dimensão deste como um aprendiz, inserido numa relação de construção e de 

aprendizagem mútua.  
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3  Referencial teórico 

 

3.1  A abordagem e o conceito de aprendizagem adotado 
na pesquisa: uma perspectiva construtivista 
 

Merriam e Caffarela (1999) revisam as principais formas de aprendizagem que têm 

sido estudadas, delineando as contribuições que estas orientações têm fornecido para a 

compreensão do aprendizado em adultos. Buscam organizar as abordagens de acordo com 

seus diferentes pressupostos, classificando e examinando cinco principais orientações: 

Comportamental, Cognitiva, Humanista, Social e Construtivista. Esta última orientação, 

adotada nesta pesquisa, engloba uma variedade de perspectivas, embora seja rotulada de 

“construtivista” por compartilhar do mesmo pressuposto sobre aprendizagem, entendida como 

um processo de construção de significados. Além dessa premissa básica, os construtivistas 

diferem quanto à natureza da realidade, ao papel da experiência, ao interesse sobre o que é o 

conhecimento, e se o processo de construir significado é principalmente individual ou social 

(STEFFE; GALE, 1995 apud MERRIAM; CAFFARELA, 1999). 

 

 

3.1.1  Teorias psicológicas 

Podemos destacar como um dos principais representantes do construtivismo, em suas 

origens, Jean Piaget, que adota uma perspectiva do desenvolvimento focada no indivíduo, e 

na construção de suas estruturas cognitivas. De acordo com a sua epistemologia genética, o 
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conhecimento é entendido como um processo de construção, onde o sujeito é o agente de sua 

própria aprendizagem. Já numa perspectiva sócio-construtivista da aprendizagem, também 

chamada de sócio-interacionista, podemos destacar a teoria de Vygotsky, que enfatiza a 

interação social como elemento crucial na construção do psiquismo humano. Assim, Piaget e 

Vygotsky compartilharam a noção da importância do organismo ativo na construção do 

conhecimento. Porém, enquanto Vygotsky preocupa-se com as interações entre as condições 

sociais, Piaget tende a enfatizar as funções do sujeito no processo da construção do 

conhecimento. 

 

Em linhas gerais, a teoria piagetiana é apresentada como uma versão do 
desenvolvimento cognitivo nos termos de um processo de construção de 
estruturas lógicas, explicada por mecanismos endógenos, e para a qual a 
intervenção social externa só pode ser um elemento facilitador ou de 
obstáculo. É uma teoria universalista e individualista do desenvolvimento, 
capaz de oferecer um sujeito ativo, porém abstrato (“epistêmico”)3, e que faz 
da aprendizagem um derivado do próprio desenvolvimento.  A teoria de 
Vygotsky, por sua vez, aparece como uma teoria histórico-social do 
desenvolvimento que, pela primeira vez, propõe uma visão da formação das 
funções psíquicas superiores como “internalização” mediada da cultura e, 
portanto, postula um sujeito social que não é apenas ativo, mas, sobretudo 
interativo. (CASTORINA et al, 2002, p.12). 

 

Vygotsky (1984) contrapôs nitidamente sua perspectiva sobre as relações entre 

aprendizagem e o desenvolvimento à apoiada por Piaget. Segundo este último, os processos 

de desenvolvimento são necessários para realização de um aprendizado, porém não são 

alterados por ele. Assim, considera que os processos de desenvolvimento e aprendizagem são 

independentes, pois esta não influi o curso do primeiro. 

 

Ao contrário, para Vygotsky, ambos os processos estão intimamente inter-
relacionados, porque a aquisição de qualquer habilidade infantil envolve a 
instrução proveniente dos adultos, antes ou durante a prática escolar. A 
própria noção de aprendizagem significa o processo de ensino-

                                                 
3 Sujeito epistêmico ou sujeito do conhecimento, que possui a lógica formal como parte de sua estrutura 
cognitiva.  
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aprendizagem, justamente por incluir quem aprende, quem ensina e a relação 
social entre eles, de modo coerente com a perspectiva sócio-histórica. Assim, 
a aprendizagem consiste na internalização progressiva dos instrumentos 
mediadores e é uma aplicação do princípio em que todo processo psicológico 
superior vai do âmbito externo para o interno, das interações sociais para as 
ações internas, psicológicas. (CASTORINA et al, 2002, p.19). 

 

Piaget, na verdade, se propõe a estudar o processo de desenvolvimento e não da 

aprendizagem em si, e a aprendizagem constitui, entre outros, apenas um dos aspectos do 

desenvolvimento. Segundo Palangana (2001) é possível afirmar que a postura teórica 

piagetiana é de natureza interacionista com fortes tendências para o primado do sujeito 

(assimetria Sujeito-objeto), e a aprendizagem pressupõe: a) aquisições que decorrem do meio 

externo; b) utilização de mecanismos não aprendidos (sistema lógico ou pré-lógico); c) 

prioridade da atividade do sujeito em detrimento das contribuições provenientes do objeto de 

conhecimento (do meio social). 

Para Piaget (2002), o desenvolvimento psíquico começa quando nascemos e termina 

na idade adulta, e assim como o desenvolvimento orgânico, orienta-se para o equilíbrio.  

 

Da mesma maneira que um corpo está em evolução até atingir um nível 
relativamente estável – caracterizado pela conclusão do crescimento e pela 
maturidade dos órgãos – também a vida mental pode ser concebida como 
evoluindo na direção de uma forma de equilíbrio final, representada pelo 
espírito adulto. (PIAGET, 2002, p. 13). 

 

O desenvolvimento para Piaget seria uma equilibração progressiva, ou seja, uma 

passagem contínua de um estado de menor equilíbrio para um estado de equilíbrio superior 

(melhor). A equilibração, ponto chave em sua teoria é um modelo para explicar o 

desenvolvimento psicológico, na tentativa de compreender os processos de transformação e 

transição na constituição do sujeito, bem como a formação do conhecimento. É um processo 

que conduz de certos estados de equilíbrio aproximado a outros, qualitativamente diferentes, 
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passando por múltiplos desequilíbrios e reequilibrações. É compatível com a noção de sistema 

aberto, sendo uma propriedade intrínseca e constitutiva da vida orgânica e mental. 

Esta teoria do desenvolvimento apela, necessariamente, para a noção de equilíbrio, 

pois toda conduta tende a assegurar equilíbrio entre os fatores internos e externos ou, mais em 

geral, entre assimilação e acomodação. Há, então, uma interação entre fatores externos e 

internos, onde toda conduta é uma assimilação de um elemento exterior (objeto, 

acontecimento, etc.) a esquemas anteriores (assimilações a esquemas hereditários em graus 

diversos de profundidade), e é ao mesmo tempo, acomodação destes esquemas à situação 

atual (PIAGET, 2002).  “Pode-se chamar de adaptação ao equilíbrio destas assimilações e 

acomodações. Esta é a forma geral de equilíbrio psíquico. O desenvolvimento mental 

aparecerá, então, em sua organização progressiva como uma adaptação sempre mais precisa à 

realidade” (PALANGANA, 2001, p. 17). 

Numa perspectiva de equilibração, uma das fontes de progresso no desenvolvimento 

dos conhecimentos deve ser procurada nos desequilíbrios como tais, que obrigam um sujeito a 

ultrapassar seu estado atual e a procurar o que quer que seja em direções novas. Assim, 

percebe-se o importante papel dos desequilíbrios e dos conflitos ao mecanismo do 

desenvolvimento, pois sem eles o conhecimento permaneceria estático (PIAGET, 1976). 

Contrariamente a outras correntes da psicologia, a corrente sócio-histórica, na qual 

Vygotsky está inserido, concebe o psiquismo humano como uma construção social, resultado 

da apropriação, por parte dos indivíduos, das produções culturais da sociedade pela mediação 

dessa mesma sociedade (LEONTIEV, 1978). A apropriação implica em um processo de 

interiorização das funções psíquicas desenvolvidas ao longo da história social dos homens, 

processo esse que ocorre numa rede complexa de inter-relações que articulam a atividade 

social dos indivíduos. 
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Em sua formulação da teoria sócio-histórica, Vygotsky (1984, 1985, 1989 apud 

GÓES, 2000) apresenta proposições que nos conduzem a conceber em bases novas a relação 

entre os planos social e individual da ação e a compreender o desenvolvimento psicológico 

como resultado de formas culturais de atividade, incluindo especialmente, as experiências de 

aprendizagem. O sujeito constitui suas formas de ação e sua consciência nas relações sociais, 

sendo que o psicológico só pode ser compreendido nas suas dimensões social e individual, 

apontando caminhos para a superação da dicotomia entre esses dois aspectos.  

As funções psicológicas, que emergem e se consolidam no plano de ação entre os 

sujeitos, tornam-se internalizadas, isto é, transformam-se para constituir o funcionamento 

interno. Longe de ser uma cópia do plano externo, o funcionamento interno resulta de uma 

apropriação das formas de ação, que é dependente tanto de estratégias e conhecimentos 

dominados pelo sujeito quanto de ocorrências no contexto interativo. O desenvolvimento é 

alicerçado, assim, sobre o plano das interações, onde o sujeito faz sua uma ação que tem 

inicialmente um significado partilhado. Não se trata, pois, de um sujeito passivamente 

moldado pelo meio, posto que, há uma necessária interdependência nos planos inter e intra-

subjetivo, e a gênese do seu conhecimento não está assentada em recursos só individuais, 

independentes da mediação social, ou apenas dos significados partilhados. O sujeito não é 

passivo nem apenas ativo: é fundamentalmente interativo. 

Para que os indivíduos se integrem na complexa rede de relações sociais e culturais, 

são necessários processos de inter-ação e inter-comunicação sociais, que só são possíveis 

graças a sistemas de mediação altamente complexos, produzidos socialmente, denominados 

por Vygotsky (1989) de mediadores externos: os instrumentos, orientados para regular as 

ações sobre os objetos, e os signos (sistema de símbolos como a linguagem), orientados para 

regular as ações sobre o psiquismo das pessoas. A natureza reversível dos signos torna-os 

particularmente aptos para a regulação da atividade do próprio sujeito, fazendo deles os 
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mediadores na formação da consciência. O uso destes mediadores permite aos seres humanos, 

diferentemente dos animais, transformar e conhecer o mundo, comunicar suas experiências e 

desenvolver novas funções psicológicas. A mediação dos sistemas de signos constitui a 

chamada “mediação semiótica”, conceito central na sua obra. 

A linguagem, então, tem papel fundamental na construção do sujeito uma vez que têm 

função mediadora (mediação simbólica) de situações interativas as mais diversas, bem como 

de processos inter e intra-psíquicos do indivíduo. 

Diretamente relacionada à ênfase dada por Vygotsky à dimensão sócio-histórica do 

funcionamento psicológico humano está sua concepção de aprendizagem como um processo 

que sempre inclui relações entre indivíduos. Na construção dos processos psicológicos 

humanos, é necessário postular relações interpessoais: a interação do sujeito com o mundo se 

dá pela mediação feita por outros sujeitos. E a relação que se dá na aprendizagem é essencial 

para a própria definição desse processo, que nunca ocorre no indivíduo isolado. 

Assim, o plano intra-subjetivo de ação (funcionamento interno) é formado pela 

internalização de capacidades originadas no plano intersubjetivo (interativo) e essas 

capacidades que emergem e crescem de modo compartilhado caracterizam o desenvolvimento 

proximal, importante conceito na teoria de Vygotsky. A Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZDP) pode ser caracterizada como um espaço simbólico de significação, no qual a interação 

e a comunicação promovem o desenvolvimento guiado pela aprendizagem. Nesse movimento, 

as experiências de aprendizagem vão gerando a consolidação e autonomia de formas de ação 

e abrindo novas zonas de desenvolvimento proximal, isto é, novas possibilidades de funções 

emergentes. A aprendizagem que se origina no plano intersubjetivo, então, promove e 

constrói o desenvolvimento. 

Nessa mesma vertente da psicologia, podemos destacar a teoria dos campos 

conceituais desenvolvida por Vergnaud, a partir da teoria de Piaget, reconhecendo a 
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importância das suas idéias de adaptação, desequilibração e reequilibração, bem como a partir 

do legado de Vygotsky. Isso se percebe pela importância atribuída à interação social, à 

linguagem e à simbolização de um progressivo domínio de um campo conceitual pelos alunos 

(MOREIRA, 2002). A teoria dos campos conceituais supõe que o âmago do desenvolvimento 

cognitivo é a conceitualização e, nela, a linguagem. Ele toma como premissa que o 

conhecimento está organizado em campos conceituais cujo domínio, por parte do sujeito, 

ocorre durante um longo período de tempo (VERGNAUD, 1993). Um campo conceitual é, 

sobretudo, um conjunto de situações problemáticas cujo domínio requer a apropriação de 

vários conceitos de natureza distinta, sendo necessário uma perspectiva desenvolvimentista 

para a aprendizagem desses campos. É, então, a partir do confronto com essas situações, e do 

domínio que progressivamente alcança sobre elas, que o sujeito molda os campos conceituais 

que constituem seu conhecimento. 

Para estudar o desenvolvimento e o uso de um conceito, ao longo da aprendizagem, é 

necessário considerar três conjuntos simultaneamente que definem conceito: a) um conjunto 

de situações que dão sentido ao conceito; b) um conjunto de invariantes (propriedades, 

relações, objetos) sobre os quais repousa a operacionalidade do conceito, ou seja, um conjunto 

de invariantes que podem ser reconhecidos e usados pelos sujeitos para analisar e dominar as 

situações do primeiro conjunto; c) um conjunto de representações simbólicas (linguagem 

natural, gráficos e diagramas, sentenças formais, etc.) que podem ser usadas para indicar e 

representar esses invariantes e, conseqüentemente, representar as situações e os 

procedimentos para lidar com elas. 

Outro conceito fundamental na teoria de Vergnaud é o de esquema. Ele chama 

esquema à organização invariante do comportamento para uma determinada classe de 

situações (1990, p. 136 apud MOREIRA, 2003a). Dos quatro elementos que constituem os 

esquemas (objetivo do esquema, regras de ação e controle, invariantes operatórios e 
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possibilidades de inferência), somente os invariantes operatórios (teoremas-em-ação e 

conceitos-em-ação) são indispensáveis na articulação entre uma situação que o sujeito 

enfrenta e o esquema que possui para poder resolvê-la. Um teorema-em-ação é uma 

proposição que se supõe verdadeira sobre a situação e um conceito-em-ação é um objeto, um 

predicado ou uma categoria de pensamento tida como relevante a ela. Na verdade, teoremas e 

conceitos em ação se aplicam a classes de situações às quais as situações em pauta pertencem. 

Ou seja, os conceitos-em-ação que possuímos permitem-nos identificar elementos conhecidos 

nas situações que enfrentamos e os teoremas-em-ação fornecem-nos as regras que vinculam 

esses elementos e que nos permitem resolver uma dada situação e agir em conseqüência. Este 

conhecimento para a ação permanece em geral totalmente implícito, pois orienta-se para o 

desenvolvimento de competências, para o saber fazer, que constitui a maior parte do 

repertório do nosso conhecimento, em vez do desenvolvimento de conceitualizações. Nota-se, 

porém, que quando o conhecimento permanece implícito é difícil de ser comunicado (saber 

dizer o seu saber fazer) e de ser modificado.  

Os conceitos e teoremas em ação podem, no entanto, progressivamente, tornarem-se 

verdadeiros conceitos e teoremas científicos, passando por um longo processo de explicitação 

do conhecimento implícito, no qual a linguagem (palavras, símbolos, sentenças) tem papel 

fundamental, transformando os invariantes operatórios implícitos, em conceitos e teoremas 

científicos explícitos. O caráter do conhecimento muda, então, se for comunicável, pois pode 

ser debatido e compartilhado (MOREIRA, 2003b). Além disso, o ter que explicitar o seu 

conhecimento permite refinar os significados utilizados. 

A relação entre conhecimento implícito-explícito, no entanto, não é vista, nessa teoria, 

como uma relação dicotômica: o conhecimento implícito serve de sustentação e dá sentido ao 

conhecimento explícito. 
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3.1.2  Outras correntes 

Trabalhos mais recentes caracterizam o construtivismo como um conceito mais amplo, 

desafiando sua incorporação em categorias teóricas tradicionais. Candy (1991), por exemplo, 

ressalta que o construtivismo não é uma teoria única, mas um grupo de perspectivas 

relacionadas que estão unidas por sua visão de mundo subjacente, sendo apresentado por seus 

proponentes como uma abordagem infinitamente mais rica e complexa para compreender o 

fenômeno social, que a maioria das abordagens empiristas e positivistas. Os críticos ao 

construtivismo, porém, geralmente apontam sua ênfase excessiva no indivíduo, embora 

trabalhos recentes da psicologia têm estado atentos ao contexto social e histórico na 

construção de significados individuais. Isso pode ser percebido nos autores mencionados na 

seção anterior. 

Segundo este autor, o pensamento construtivista geralmente manifesta alguma 

combinação dos seguintes pressupostos: 

 

1. Pessoas participam na construção da realidade. 
2. A construção ocorre dentro de um contexto que influencia as pessoas. 
3. A construção está em constante atividade e focada na mudança e inovação 

ao invés de condições fixas. 
4. Comumente aceitam que categorias ou entendimentos são socialmente 

construídos, não derivados da observação. 
5. Determinadas formas de entendimento dependem de um processo social e 

não de validação empírica da perspectiva. 
6. Formas de entendimento negociado são integralmente conectadas com 

outras atividades humanas. 
7. Os “sujeitos” da pesquisa deveriam ser considerados como seres do 

“conhecimento”. 
8. Lócus de controle reside dentro dos sujeitos e o comportamento complexo 

é construído intencionalmente. 
9. Seres humanos podem participar de comunicações complexas e organizar 

a complexidade rapidamente. 
10. As interações humanas são baseadas em papéis sociais intrincados, as 

regras governantes são frequentemente implícitas ao invés de declaradas. 
(CANDY, 1991, p.256) 

 

Von Glasersfeld e Smock (1974, p.11 apud CANDY, 1991, p.254) observam que o 
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construtivismo oferece, entre outras coisas, “uma forma alternativa de olhar o conhecimento, 

a aquisição do conhecimento e o processo de cognição”. 

Mezirow (1994, p.222), define o construtivismo como “uma orientação que sustenta 

que a forma como os aprendizes interpretam e reinterpretam o sentido de sua experiência é 

central para a construção de significados e, consequentemente, para a aprendizagem”, estando 

estes pressupostos na base da sua teoria. 

O conceito de aprendizagem aqui adotado terá como referência, então, o 

construtivismo, conforme as premissas acima descritas por Candy e Mezirow, e mais 

especificamente a abordagem construtivista social (ou sócio-construtivista), perspectivas que 

se mostram mais adequadas para analisar e compreender a aprendizagem no relacionamento 

entre pessoas, inserida no contexto de uma prática profissional, de que tratamos nesta 

pesquisa.  Os pressupostos descritos a seguir revelam a extrema relevância daquele construto 

para o assunto em questão: 

 

A visão construtivista social postula que conhecimento é construído quando 
os indivíduos engajam-se socialmente na fala e na atividade sobre problemas 
e tarefas compartilhadas. Construir significado é então um processo 
dialógico, envolvendo pessoas em conversação, e a aprendizagem é vista 
como um processo pelo qual os indivíduos são introduzidos em uma cultura 
por membros mais habilitados. Esta abordagem envolve o aprendizado de 
formas culturalmente compartilhadas de entendimento e fala sobre o mundo 
e a realidade. (MERRIAM; CAFFARELA, 1999, p.262, grifos nossos). 

 

Segundo as autoras (1999) essa perspectiva também é congruente com grande parte da 

teoria de aprendizagem de adultos, compatível com a noção de que os aprendizes são auto-

direcionados, caracterizados por sua autonomia e independência em tarefas de aprendizagem, 

e constroem seu próprio conhecimento a partir de experiências.  

Na abordagem sócio-construtivista, então, os aprendizes são percebidos como pessoas 

ativas no processo de construção de significados, a partir da sua experiência e inserção 
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cultural. E o conhecimento não pode ser ensinado, ou “passado”, pois ele é construído pelo 

aprendiz. Amplia-se conceito de cognição, que passa a ser vista como um processo tanto 

individual quanto coletivo. É uma abordagem pragmática na qual o indivíduo é co-produtor 

do seu próprio entendimento em um ambiente que favorece a conversação e o “dar sentido”, 

distanciando-se da teoria cognitivista da aprendizagem, na qual os processos de aprendizagem 

podem ser descritos como sistemas de informação, aquisição, armazenamento e transferência, 

entendendo o conhecimento como uma substância passível de transferência (RICHTER, 

1998). 

Merriam e Cafarella (1999) notam que aspectos do construtivismo e da aprendizagem 

de adultos podem ser encontrados na aprendizagem auto-direcionada, aprendizagem 

transformacional, aprendizagem pela experiência, prática reflexiva e aprendizagem situada. 

Uma vez que a abordagem aqui adotada terá como foco a aprendizagem dos consultores que 

ocorre através das experiências e reflexões (individuais ou coletivas) provenientes da sua 

prática profissional, trataremos a seguir sobre a aprendizagem no contexto organizacional, 

bem como importantes teorias e conceitos relacionados à aprendizagem pela experiência e 

reflexão, e aprendizagem construída socialmente. 

 

 

3.2  Aprendizagem no contexto organizacional 
 

O foco deste estudo não é abordar a “aprendizagem organizacional”4 tal como ela é 

descrita pelos autores que estudam especificamente esse campo, mas tratar sobre a 

                                                 
4 Aprendizagem organizacional é descrita como uma categoria de atividade que só pode ser realizada por um 
grupo, e o que a organização aprende é possuído não pelos seus membros individuais, mas pela agregação deles 
(COOK e YANOW, 1990). Souza (2002) destaca alguns pressupostos provenientes de estudos sobre a 
aprendizagem organizacional: ela é vista como um fenômeno tanto individual quanto coletivo (organizacional), 
está intrinsecamente relacionada à cultura das organizações, é elemento chave para a competitividade e 
sobrevivência das organizações, e apresenta uma dinâmica paradoxal. 
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aprendizagem dos indivíduos inseridos em contextos organizacionais, ambientes estes que 

podem facilitar ou restringir a aprendizagem (como é o caso dos consultores em questão). 

Quando se fala em “aprendizagem organizacional” a ênfase tende a estar no coletivo, 

mas não se pode perder de vista a importância de se tratar a aprendizagem também em nível 

individual. Kim (1993) destaca a importância da aprendizagem individual para a 

aprendizagem organizacional. Esta última, entretanto, não é vista como uma simples extensão 

da aprendizagem individual. Conforme Argyris e Schön (1978) apontam, embora as 

organizações aprendam somente através da experiência e ações dos indivíduos, a 

“aprendizagem organizacional” não é meramente aprendizagem individual, pois nem sempre 

as aprendizagens individuais convertem-se em ações capazes de promover diferença ou 

mudança em práticas organizacionais. 

A aprendizagem no ambiente de trabalho, segundo Marsick (1988), vinha sendo, até 

então, tradicionalmente e primordialmente compreendida em termos de uma perspectiva 

comportamental (behaviorista), compatível com uma estrutura organizacional mecanicista, na 

qual o treinamento e desenvolvimento emergiram fortemente como um campo da prática nas 

empresas. A autora argumenta que embora esse tipo de treinamento possa desenvolver 

habilidades específicas com sucesso, geralmente não fomenta as habilidades reflexivas 

necessárias a auxiliar as pessoas, em todos os níveis, para aprender no ambiente de trabalho, 

especialmente em suas interações informais. Algumas características do paradigma 

behaviorista, predominantemente técnico, relativas à aprendizagem no ambiente de trabalho 

são enumeradas a seguir: a) a aprendizagem é orientada para a melhoria dos resultados de 

desempenho que podem ser observados e quantificados; b) o desenvolvimento pessoal e no 

trabalho são vistos como separados; c) o treinamento é estruturado para as necessidades dos 

indivíduos, não dos grupos; d) a resolução de problemas enfatiza objetividade, racionalidade e 

procedimentos passo a passo; e) o treinamento consiste tipicamente em atividades de sala de 
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aula e em grupos formais. 

Vários teóricos e acadêmicos têm sugerido a modificação dessa abordagem através de 

uma maior participação do aprendiz, maior interesse em diferentes estilos de aprendizagem e 

uma maior ênfase na aprendizagem baseada na experiência e reflexão.  

Com as rápidas e constantes transformações nas organizações, devido a mudanças no 

ambiente externo, tecnologia e força de trabalho, novos modelos estão sendo requeridos para 

poder funcionar e poder aprender nas empresas de hoje. Surgem, assim, novas tendências nas 

organizações e formas inovadoras de se fazer negócios, que se tornam necessárias à sua 

sobrevivência na era tecnológica pós-industrial, tais como empreendedorismo, 

descentralização, gerenciamento participativo, cultura de empowerment, entre outras. Além 

disso, novos fatores intangíveis passam a ser mais valorizados como valores humanos, novas 

formas de interação social, comprometimento, capacidade para correr riscos, criatividade, e 

integração entre as unidades da organização bem como entre as interfaces externas. 

Marsick (1988) sugere que, nesse contexto, emerge um novo paradigma, originado a 

partir do humanismo e do construtivismo, no qual a aprendizagem é vista como um processo 

de interação, levando a um melhor entendimento do significado das experiências. Este 

paradigma inclui algumas das seguintes características: a) ampliação do foco instrumental da 

aprendizagem (técnico e voltado para a tarefa) para um foco interpretativo (compreensão de 

normas e cultura) e auto-reflexivo (dirigido para mudança pessoal); b) integração do 

desenvolvimento pessoal e no trabalho; c) foco tanto na aprendizagem individual quanto em 

grupo; d) interesse pela reflexão crítica e pelo cenário do problema tanto quanto pela 

resolução do problema; e) ênfase na aprendizagem informal; f) desenvolvimento da 

organização como um ambiente de aprendizagem. Nesta nova perspectiva acredita-se que a 

aprendizagem acontece em vários níveis: do individual para o grupal e, às vezes, para toda a 

organização. Entende-se que a aprendizagem individual contribui para a aprendizagem 
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coletiva, sendo modelada por esta última, e vice-versa. 

Em suma, a aprendizagem sob o novo paradigma encoraja a reflexão, a reflexão 

crítica, a aprendizagem auto-direcionada e de grupo, bem como processos de coaching e 

mentoria. E a organização, ao se tornar um ambiente de aprendizagem para indivíduos e 

grupos, deve oferecer oportunidades para experimentação, para reflexão e diálogo, para 

iniciativas e participação nas tomadas de decisão. 

Na perspectiva de Weick e Westley (2004, p.362) “organizar e aprender são processos 

essencialmente antagônicos”, pois aprender é desorganizar e aumentar a variedade e organizar 

é reduzir a variedade. Assim, consideram que a expressão aprendizagem organizacional é 

contraditória. Para haver aprendizagem nas organizações, então, é necessário que existam 

condições que a facilitem, ou seja, um espaço social onde é possível a justaposição entre 

ordem e desordem. Essas justaposições incluem momentos de humor, improvisação e 

pequenas vitórias, momentos em que as pessoas conseguem perceber o que é, rotineiramente, 

imperceptível. Consideram que os momentos de aprendizagem não são óbvios, ocorrem em 

diferentes contextos e não podem ser confundidos com as atividades formalmente voltadas à 

aprendizagem. Como as estruturas organizacionais variam, elas podem afetar de maneiras 

diferentes a aprendizagem individual. 

Para os autores, algumas abordagens sobre as organizações são bastante adequadas 

para elucidar a aprendizagem: a) organizações como culturas, que enfatizam o conhecimento 

que acontece nas práticas grupais. Estar consciente da cultura organizacional (linguagem, 

rotinas de ação e artefatos) significa aumentar a possibilidade de aprendizagem; b) 

organizações como sistemas que se auto-desenvolvem, e assim conquistam identidades em 

função de sua capacidade de reestruturação, bem como geram informação sobre os modos de 

melhorar o desempenho; c) organizações como repositórios, conforme retrata Schön (1983):  
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Organizações são repositórios de conhecimento acumulado, de princípios e 
máximas de prática, de imagens de missão e identidade, de fatos sobre o 
ambiente-tarefa, de técnicas operacionais, de experiências passadas que 
servem de exemplo para a ação futura. [...] Finalmente, os administradores 
vivem num sistema organizacional que pode promover ou inibir a reflexão 
na ação. (SCHÖN, 1983, p.242) 
 

Essas são imagens da organização como sistemas que levam à aprendizagem, e 

constata-se que a aprendizagem parece estar repontuando a experiência contínua da 

organização através da ampliação da variedade e do cultivo à dúvida e à curiosidade. 

Billett (2004), por sua vez, propõe uma concepção de locais de trabalho como 

ambientes de aprendizagem que são negociados e construídos pelos indivíduos, porém 

influenciados pelo que é permitido e regulamentado pela organização, bem como pelas 

normas culturais e práticas exercidas no trabalho. 

Nesse contexto no qual a aprendizagem se dá através da participação no trabalho, o 

autor enfatiza o papel do agente humano na construção do que é experimentado e da 

aprendizagem que surge desta experiência, ou seja, os indivíduos decidem como participam, o 

que constroem e o que aprendem a partir das suas experiências. Então, muito do que é 

aprendido depende do que se pretende pelo exercício das normas e práticas no trabalho. No 

entanto, ressalta que os tipos de oportunidades proporcionadas aos indivíduos pela 

organização, em termos das atividades nas quais se engajam e das interações em que 

participam, também são centrais para sua aprendizagem, para sua transformação e para o 

desenvolvimento das capacidades requeridas para o trabalho. Assim, o exercício do poder, o 

controle e os interesses existentes nas organizações, que regulam estas oportunidades de 

engajamento no trabalho irão influenciar a qualidade das experiências de aprendizagem dos 

indivíduos. 

Segundo o autor, para conceituar os locais de trabalho como legítimos ambientes de 

aprendizagem é necessário transformar o discurso vigente, negativo e impreciso, que os 
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descrevem como sendo ambientes de aprendizagem informais, não formais ou não-

estruturados. Na verdade, acredita que as experiências de trabalho ao invés de serem 

incidentais, produzem resultados concretos e são freqüentemente centrais para a continuidade 

das práticas de trabalho. Evidências sugerem que a qualidade das experiências (atividades e 

interações) proporcionadas tanto pelas instituições educacionais quanto pelos locais de 

trabalho, modelam o potencial de riqueza dos resultados de aprendizagem. Dessa forma, 

considera que as atividades e interações no trabalho são altamente estruturadas e 

regulamentadas, existindo, então, qualidades pedagógicas na participação no trabalho. 

Se por um lado consideramos que os indivíduos, agindo como agentes da organização, 

podem produzir ações aptas à aprendizagem ou, ao contrário, produzir barreiras à 

aprendizagem, por outro, acreditamos que a aprendizagem individual no contexto 

organizacional não pode ser reduzida a um ato isolado promovido pelo indivíduo. As 

organizações, com suas culturas próprias e singulares podem criar um ambiente que facilita 

ou restringe a aprendizagem das pessoas, dependendo da forma como a percebem, a 

conduzem e a inserem em seu contexto. Dessa forma, como os consultores estão inseridos em 

contextos organizacionais diversos, acreditamos que a sua aprendizagem na prática 

profissional também sofrerá as influências da estrutura e cultura da organização a que eles 

pertencem, bem como dos espaços organizacionais em que participa, transitoriamente, dos 

próprios clientes. 

 

 

3.3  Aprendizagem pela experiência e reflexão  

A Aprendizagem de adultos que ocorre em contextos diversos é proveniente, 

principalmente, da experiência da própria vida, do trabalho e da reflexão da experiência, 
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sendo fundamentalmente auto-dirigida, ou seja, direcionada por iniciativas e ações do 

aprendiz. 

A Aprendizagem pela experiência apresenta-se como uma nova e promissora área 

dentro do campo da aprendizagem de adultos, tendo como principal objetivo analisar o 

impacto dos significados provenientes do conhecimento teórico e das experiências da vida 

informal, na educação formal (FENWICK, 2000). Observa-se que esta linha de pensamento 

prega o fim da dicotomia entre teoria e prática e entre aprendizagem formal, não-formal e 

informal. 

Embora muitos educadores de adultos têm percebido o papel fundamental que a 

experiência exerce na aprendizagem de adultos, ainda estão aprendendo sobre esta conexão 

(experiência – aprendizagem) e como usá-la mais efetivamente nas situações de aprendizagem 

(MERRIAM e CAFFARELA, 1999). 

As teorias e práticas educacionais da aprendizagem pela experiência baseiam-se na 

construção reflexiva de significados, com ênfase na reflexão e no diálogo. A reflexão, nesta 

perspectiva, é amplamente reconhecida como um elemento crucial no processo de 

aprendizagem dos indivíduos, sendo o aprendizado, apresentado ora como uma reflexão sobre 

a ação, através da qual as experiências passadas são lembradas e analisadas para criar 

estruturas mentais de conhecimento, ora como uma reflexão na ação, ou seja, o aprendizado 

pode ser obtido através de reflexões durante a própria ação e experimentação ativa (SCHÖN, 

1983). 

Daudelin (1996) relata que apenas uma hora despendida refletindo sobre um aspecto 

de uma situação desafiadora, pode incrementar significativamente a aprendizagem a partir da 

situação. Dewey (1938, p.13) postula que “toda educação genuína vem através da 

experiência”, no entanto, nota que “nem toda experiência é educativa”. Enfatiza a importância 

do pensamento reflexivo na aprendizagem através da experiência. Segundo Edwards e Rigano 
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(1998), a característica comum à maioria das teorias de aprendizagem de adultos através da 

experiência é a importância dada à integração da nova experiência com a experiência passada 

através de um processo de reflexão. 

A reflexão, nessa abordagem, é entendida e definida como um processo mental 

complexo e elaborado: 

 

Reflexão é um processo cognitivo pessoal elevado. [...] É o processo de se 
voltar para uma experiência passada para ponderar, cuidadosa e 
persistentemente, seu significado próprio, através do desenvolvimento de 
inferências. (DAUDELIN, 1996, p. 39). 
 
Reflexão é o processo que pode modificar o conhecimento pessoal, crenças e 
ações. (BUTLER, 1994, p.21). 
 
Reflexão é o processo de dar atenção à base (justificativa) das nossas 
crenças. Nós refletimos sobre os pressupostos não examinados de nossas 
crenças, quando elas não estão funcionando bem para nós ou quando antigas 
formas de pensar não estão sendo mais funcionais. (MEZIROW 1994, 
p.223). 
 
Reflexão, para Schön e Kolb, é claramente um processo mais elaborado que 
simplesmente pensar em fazer escolhas entre cursos de ação disponíveis. 
(REYNOLDS, 1998, p.186). 
 

Muitos autores que estudam como os adultos aprendem a partir das experiências, 

acreditam que o processo reflexivo é fundamental para que ocorra esse aprendizado. Dentre 

eles, podemos citar Kolb, Schön, Jarvis, Mezirow que serão tratados a seguir. 

 

 

3.3.1  Modelos de aprendizagem  pela experiência 

a) Modelo de Aprendizagem Experiencial de Kolb 

Kolb (1976, p.21) considera que “continuar tendo sucesso em um mundo de 

mudanças, requer uma habilidade para explorar novas oportunidades e aprender a partir dos 

sucessos e fracassos passados”, sendo importante ter um melhor entendimento sobre o 
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processo de aprendizagem. 

Para Kolb (1984, p.38), “a aprendizagem é o processo pelo qual o conhecimento é 

criado através da transformação de experiência”. Para que a aprendizagem seja efetiva, o 

aprendiz necessita quatro tipos diferentes de habilidades: 1) abertura e vontade de se envolver 

em novas experiências (experiência concreta); 2) habilidades de observação e reflexão, que 

possibilitam que as novas experiências sejam vistas a partir de uma variedade de perspectivas 

(observação reflexiva); 3) habilidades analíticas que possibilitam que conceitos e idéias sejam 

criados a partir das observações (abstração de conceitos); 4) habilidades de tomar decisões e 

resolver problemas que permitem que as novas idéias e conceitos sejam usados na prática 

(experimentação ativa). Estas habilidades foram retratadas por ele como fases inter-

relacionadas em um processo cíclico. 

Desenvolveu, então, o modelo no qual a aprendizagem é concebida como um ciclo de 

quatro estágios: experiência – observação e reflexão – abstração de conceitos - ação (figura1), 

conhecido como ciclo de aprendizagem5. Encarar o processo de aprendizagem desta forma 

significa dizer que o conhecimento é construído e re-construído através da experiência. E 

assim, ele é criado através de um processo contínuo. Num primeiro momento, as experiências 

concretas vividas pela pessoa irão servir de base para os processos de observação e reflexão. 

Com estes processos, formam-se conceitos abstratos e generalizações, as quais serão testadas 

através da experimentação em situações novas e, desta maneira, novos conhecimentos são 

construídos, recomeçando o ciclo, em seguida, com outras experiências. A natureza cíclica do 

modelo permite um processo de mudança e crescimento contínuos. 

 
 
 
 

                                                 
5 Originalmente entitulado experiential learning cycle, denomina as etapas de seu ciclo, em inglês, de: concrete 
experience (CE), reflective observation (RO), abstract conceptualization (AC) e active experimentation (AE). 
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             Figura 1: O Modelo de Aprendizagem Experiencial 
 
Fonte: Kolb, 1976, p.22. 
 
 
O modelo circular do processo de aprendizagem implica tanto em abstração (formação 

de conceitos e observação reflexiva), quanto em concretude (experiência concreta e ação) e, 

para uma aprendizagem ótima é essencial que existam estas perspectivas contrárias: ação 

versus reflexão e envolvimento concreto versus imparcialidade analítica. 

O autor também defende que os adultos constroem seus conhecimentos de formas 

distintas, pois os mesmos dependem de vários fatores como a bagagem de experiências, 

estilos de aprendizagem e, em alguns casos, sexo, classe social e raça (KOLB, 1984). 

 

b) Modelo de Aprendizagem Individual de Kim 

Kim (1993), numa abordagem similar, propõe dois níveis de aprendizagem individual: 

operacional e conceitual, que abarcam significados diferentes. O operacional é a aquisição de 

habilidade ou know-how, que implica na habilidade em produzir alguma ação, e o conceitual, 

é a aquisição do know-why, que implica na habilidade em articular um entendimento 

conceitual da experiência. Desta forma, propõe um modelo para representar esses níveis de 

aprendizagem individual, baseado na versão do ciclo de aprendizagem de Kofman (1992), 

similar ao ciclo de Kolb (1976), porém os termos utilizados clareiam as conexões com as 

atividades conduzidas no contexto organizacional: observar – avaliar - desenhar – 

Experiência 
Concreta 

Observações 
e Reflexões 

Abstração de 
Conceitos e 

Generalizações 

Experimentação 
Ativa, Ação 
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implementar (OADI). Neste ciclo, as pessoas experienciam eventos concretos e observam 

ativamente o que está acontecendo. Elas avaliam sua experiência refletindo sobre suas 

observações e então desenham (projetam) ou constroem um conceito abstrato que parece ser 

uma resposta apropriada para a avaliação. Elas testam o desenho implementando-o no mundo 

concreto, que leva a uma nova experiência concreta, recomeçando o ciclo.   

A idéia de modelos mentais é adicionada ao ciclo OADI (figura 2). Os modelos 

mentais representam a visão que a pessoa tem do mundo, incluindo entendimentos explícitos 

e implícitos, desempenhando um papel ativo no que o indivíduo vê e faz. Uma vez que 

fornecem o contexto no qual a pessoa vê e interpreta novos materiais, determinam como a 

informação é relevante para a situação dada, influenciando também as ações. Os modelos 

mentais não somente nos ajudam a dar sentido ao mundo que vemos, mas também podem 

restringir nosso entendimento do que faz sentido dentro do modelo mental. 

 

 

Fonte: Kim, 1993, p.40. 
 

Observar 
(Experiência 

concreta) 

Avaliar 
(refletir) 

Desenhar 
(conceitos 
abstratos) 

Implementar 
(testar conceitos) 

Aprendizagem Individual - OADI 

Conceitual 

Operacional 

Modelos 
Mentais 

Individuais 

Estruturas 

Fonte: Kofman, 1992. 

Rotinas 

Figura 2: Modelo de Aprendizagem Individual 
 Ciclo OADI – Modelos Mentais Individuais 
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Os dois níveis de aprendizagem – conceitual e operacional – podem ser relacionados 

com as duas partes dos modelos mentais – estruturas e rotinas respectivamente.  A 

aprendizagem operacional representa a aprendizagem no nível dos procedimentos para 

completar uma determinada tarefa, transformando-se em rotinas de trabalho. Ambos os 

processos (aprendizagem operacional e rotinas) influenciam-se mutuamente. A aprendizagem 

conceitual está relacionada ao pensamento sobre porque as coisas são feitas, algumas vezes 

desafiando a natureza ou existência predominante de condições, procedimentos ou 

concepções, levando a novas estruturas do modelo mental. As novas estruturas podem abrir 

novas oportunidades de melhorias, através da reestruturação de um problema em formas 

radicalmente diferentes. 

Pode-se dizer que os nossos sistemas de crenças são as estruturas que guiam nossas 

escolhas, transformando-se, muitas vezes, em ações rotineiras. Dessa maneira, muitas de 

nossas rotinas são criadas a partir de nossas crenças. Quando nos deparamos com algo fora do 

nosso controle ou inesperado, repensamos sobre os critérios utilizados para a rotina adotada. 

Esse modelo pode ser descrito, então, como “um ciclo de aprendizagem conceitual e 

operacional que informa e é informado pelos modelos mentais” (KIM, 1993, p.40). As setas 

nas duas direções (figura 2) representam essa mútua influência. 

 Por fim, o autor propõe um modelo integrado de aprendizagem organizacional, 

procurando contemplar as interações entre a aprendizagem individual (modelo da figura 2) e a 

aprendizagem organizacional, que ocorrem através da permuta dos modelos individuais e 

compartilhados. 

 

c) Modelo Revisado do Processo de Aprendizagem de Jarvis 

Numa perspectiva da aprendizagem como fruto da experiência da própria vida, Jarvis 
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(1987, p.164) combina as abordagens de Kolb (1984, p.38) citada anteriormente e de Jarvis6 

(1983), numa tentativa de ampliar ambas as definições, sugerindo que “a aprendizagem é a 

transformação da experiência em conhecimentos, habilidades e atitudes”. 

A experiência envolve relacionamento entre as pessoas e o meio sócio-cultural em que 

vivem, ou seja, a experiência da pessoa ocorre inserida no mundo sócio-cultural-temporal, e é 

nesse mundo que as pessoas existem, têm experiências, e podem adquirir conhecimentos, 

habilidades e atitudes. Estas habilidades são adquiridas através da interação entre a 

experimentação e a reflexão, até que sejam internalizadas como conhecimento habitual e 

desempenho rotineiro. O processo de aprendizagem se inicia com a pessoa entrando numa 

situação social, na qual ocorre uma experiência potencial de aprendizagem. Esta, por sua vez, 

poderá resultar em aprendizagem, tornado a pessoa modificada e mais experiente, ou apenas 

reforçar as experiências prévias, sem causar mudanças significativas na pessoa. (figura 3). 

 

 

                                                 
6 A aprendizagem foi definida por Jarvis (1983, p.5), como “aquisição de conhecimentos, habilidades ou atitudes 
através de estudo, experiência ou ensino”. 
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Figura 3: Modelo Revisado do Processo de Aprendizagem  
 Fonte: Jarvis, 1987, p.166. 
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Jarvis (1987) inclui a aprendizagem pela experiência, resultante da experimentação da 

pessoa no ambiente, e a prática reflexiva, que implica em pensar sobre a própria prática, como 

as mais elevadas formas de aprendizagem, e considera que ambas demandam intenso 

envolvimento do aprendiz. 

Para o autor (1987), o entendimento da experiência humana é vital para compreender a 

aprendizagem. Os significados e interpretações da situação ocorrem de forma diferente não 

somente porque as pessoas têm diferentes experiências na mesma situação, mas porque elas 

trazem uma constelação única de experiências prévias de cada situação social. Assim, a 

aprendizagem que resulta da experiência e o significado que é atribuído à experiência 

dependem do inter-relacionamento entre o estoque de conhecimento pessoal e o meio sócio-

cultural no qual a experiência ocorre. Na verdade, nem todas as experiências resultam em 

aprendizagem, pois, algumas vezes, são respostas automáticas e não implicam em reflexão, 

podendo até ser experiências não-educativas e que impliquem em alienação. Segundo a visão 

do autor, a reflexão é essencial para a aprendizagem. 

 

 

3.3.2  A prática reflexiva  

Embora a prática reflexiva esteja mais frequentemente associada à prática profissional, 

este processo pode ser aplicado a outros tipos de situações de aprendizagem, tanto formais 

quanto informais (MERRIAM e CAFFARELA, 1999, p.232). Segundo a autora, apesar das 

diferentes orientações sobre a prática reflexiva (das mais técnicas às pessoais) dois processos 

básicos têm sido identificados como centrais para a prática reflexiva: a reflexão sobre a ação 

(reflection-on-action) e a reflexão na ação (reflection-in-action). 

Schön (1983) não só considera a reflexão após uma experiência como importante 
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elemento para a aprendizagem (reflexão sobre a ação), mas também considera a prática como 

reflexiva, ou seja, percebe que praticantes profissionais frequentemente pensam sobre o que 

fazem enquanto estão fazendo, tentando dar sentido à sua ação e refletindo sobre os 

entendimentos implícitos em sua ação (reflexão na ação). A reflexão, para o autor, é um 

processo de buscar, avaliar e testar entendimentos intuitivos que são intrínsecos à experiência, 

e através desse processo os profissionais refletem sobre normas e avaliações que sustentam 

seus julgamentos ou comportamentos. Dessa maneira, o conhecimento é construído através da 

reflexão durante e após a experimentação prática, na qual os aprendizes aprendem através da 

descoberta e busca de solução para problemas que os interessam, e com o questionamento e 

experimentação destas soluções (SCHÖN, 2000). 

Para o autor (2000), a reflexão na ação ou sobre a ação têm função crítica, 

questionando a estrutura de pressupostos do ato de “conhecer na ação”. Este conhecimento é 

implícito, revelamos em nossas ações, e muitas vezes não conseguimos verbalizar, pois se 

tornou espontâneo e automático, adquirido nas práticas rotineiras ao longo do tempo. É 

possível através da observação e reflexão sobre nossas ações, fazermos uma descrição do 

saber que está implícito nelas, questionando sua adequação para situações futuras, e assim, 

testarmos as novas compreensões experimentando novas ações na busca de melhores 

resultados. Este conhecimento não-verbalizado, segundo Polanyi (1966), é a dimensão tácita 

do conhecimento, distinta da explícita. No entanto, ambas são dimensões interdependentes e 

não podem ser consideradas como tipos independentes de conhecimento. Embora o 

conhecimento possa, indubitavelmente, ser utilmente articulado e explicado no uso da 

dimensão explícita, todavia sempre possui uma dimensão implícita. 

O processo de conhecer na ação de um profissional tem suas raízes no contexto social 

e institucionalmente estruturado, onde existem valores, preferências e normas para uma 

conduta profissional aceitável, do qual compartilha uma comunidade de profissionais. Através 
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da reflexão na ação, o profissional vai construindo situações de sua prática, no exercício do 

talento e competência profissionais, sendo esta uma visão construcionista da realidade com 

que ele lida. 

Conhecer na ação é, então, um processo tácito, que se coloca espontaneamente, sem 

deliberação consciente e que funciona, proporcionando os resultados pretendidos, enquanto a 

situação estiver dentro dos limites do que aprendemos a tratar como normal. Nota-se, porém, 

que quando o profissional experimenta uma surpresa, ou mesmo quando se depara com 

situações únicas e conflituosas, que não estão no “manual”, isso o leva a repensar seu 

processo de conhecer na ação, de modo a ir além de regras, fatos, teorias e operações 

disponíveis. Dessa maneira, reflete e reestrutura algumas de suas estratégias de ação, de forma 

a dar respostas diferentes e criativas para essa nova situação. Esse tipo de reflexão, para o 

autor, teria um maior alcance do que a reflexão que acontece nas situações rotineiras, nas 

quais é possível fazer uma aplicação das regras e dos procedimentos existentes para situações 

problemáticas específicas. 

 

Para Schön (2000, p.39), quando os profissionais respondem a zonas 
indeterminadas da prática, sustentando uma conversação reflexiva com os 
materiais de suas situações, eles refazem parte de seu mundo prático e, 
revelam, assim, os processos normalmente tácitos de construção de uma 
visão de mundo em que baseiam toda sua prática. 
 

Uma questão interessante levantada pelo autor é sobre a reflexão sobre a reflexão na 

ação, que significa o compartilhamento dessas reflexões com os pares. Nota que raramente 

isso é feito pelos gerentes e seria de importância crucial para tornar sua “arte de gerenciar” 

acessível a outros (SCHÖN, 1983). 

Argyris e Schön (1978) desenvolveram um modelo de Teoria da ação no qual 

postulam que cada indivíduo desenvolve uma teoria de ação, ou seja, uma série de regras que 
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usam para estruturar e implementar seus comportamentos, dando mais coerência a eles, bem 

como para entender o comportamento dos outros. Geralmente, estas teorias de ação são 

tomadas como certas, e as pessoas nem mesmo compreendem o porquê as estão usando 

(ARGYRIS, 1991, p.103). Dessa forma, consideram que é muito comum haver 

inconsistências entre o que as pessoas discursam sobre suas crenças, atitudes e valores (teorias 

esposadas ou proclamadas) e como elas realmente agem e se comportam na prática (teorias 

em uso ou praticadas). 

Para os autores, a prática reflexiva ajuda os profissionais a tornarem-se conscientes e 

agirem em relação a estas discrepâncias existentes entre suas crenças (o que dizem que fazem) 

e ações (o que realmente praticam). Segundo os autores, somente quando os indivíduos 

identificam as crenças e valores implícitos que governam seu comportamento, é que podem 

reestruturar a situação e gerar teorias melhores para governar suas ações e desempenhos 

futuros. 

Eles criaram também a noção de aprendizagem de ciclo único (single-loop learning), e 

aprendizagem de ciclo duplo (double-loop learning) para explicar o que acontece quando as 

pessoas fracassam em produzir os resultados desejados. Na aprendizagem de ciclo único a 

pessoa permanece tentando soluções com a mesma estratégia ou variações dela e continua a 

fracassar porque suas soluções são baseadas em uma série de variáveis governantes7, valores 

não discutidos ou revelados, e que dificultam o sucesso. Estes valores estão, muitas vezes, 

presos à cultura da organização e são, em parte, contraproducentes porque impedem a 

investigação crítica sobre as razões para o fracasso. Para superar essa dificuldade a pessoa 

deve passar da aprendizagem de ciclo único, uma aprendizagem restrita, que não envolve 

reflexão crítica, para a de ciclo duplo, uma aprendizagem abrangente, tornando-se 

                                                 
7 Variáveis governantes são valores e normas permanentemente buscadas pelos indivíduos em suas interações, e 
que “governam” o comportamento da pessoa. 
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criticamente reflexivo em busca dos valores, pressupostos e julgamentos que governam suas 

ações e bloqueiam a aprendizagem. A pessoa deve também se tornar habilitada em comunicar 

estas informações para outros, como base para o diálogo. 

 

A aprendizagem de ciclo duplo não se sobrepõe à aprendizagem de ciclo 
único e a extingue, mas ela vai exigir investimentos mais intensos e 
contínuos do agente. Ela exige que o agente não se torne restrito aos 
programas-mestres estabelecidos pelas variáveis governantes, mas que os 
mude. Portanto, a aprendizagem de ciclo duplo varia e reorienta a própria 
direção da intenção, à medida que muda as variáveis governantes, os 
programas-mestres mentais do agente, causando novos movimentos 
estratégicos e, desta forma, reorganizando todo o sistema de teoria em uso 
do agente. (VALENÇA, 1997, p.101-102). 

 

 

3.3.3  A aprendizagem transformadora 

As idéias de Mezirow têm forte relação com as premissas da aprendizagem pela 

experiência, difundindo dentro deste campo sua noção sobre “perspectiva transformadora”, na 

qual o desenvolvimento de adultos envolve um tipo de aprendizagem que surge através das 

experiências de vida (MEZIROW, 1978), e cujo foco é a idéia de transformação, 

desencadeada por uma reflexão crítica. 

É importante destacar que as idéias de Freire (1987), educador brasileiro, tiveram 

grande influência em seu pensamento, colaborando para uma visão mais crítica e 

transformadora da realidade e da educação. Freire defende uma educação problematizadora, 

que envolve o desenvolvimento da capacidade crítica e de reflexão do indivíduo, rompe com 

os esquemas verticais característicos da “educação bancária” ou domesticadora, e para 

realizar-se como prática da liberdade precisa superar a contradição entre educador e 

educandos. Permite a interpretação da realidade que cerca o indivíduo, tomando consciência 

da sua situação. 



 

 

55 

 

Neste sentido a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato 
de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir “conhecimentos” 
e valores aos educandos, meros pacientes, à maneira da educação “bancária”, 
mas um ato cognoscente. (FREIRE, 1987, p.68). 

 

Mezirow (1978) define aprendizagem como uma atividade de dar significado: 

“aprendizagem é entendida como o processo de usar a interpretação prévia para construir uma 

nova ou revisada interpretação do significado da experiência de alguém, para guiar a ação 

futura” (MEZIROW, 1996, p.162). Esse processo, segundo ele, é modelado e delimitado por 

nossas estruturas de significado, que podem ser transformadas através de reflexão, e tem duas 

dimensões distintas: os esquemas de significado, que são as crenças, sentimentos, atitudes e 

juízos de valor, e as perspectivas de significado, que são as predisposições orientadoras, os 

sistemas de regras que governam a percepção e a cognição, como as ideologias, os traços de 

personalidade e os estilos de aprendizagem. Os esquemas, na verdade, são manifestações das 

perspectivas de significado, sendo estas últimas, as lentes através das quais as pessoas filtram 

e interpretam o mundo. 

A aprendizagem, então, pode consistir numa mudança em alguma de nossas crenças 

ou atitudes (esquemas de significado) ou pode ser uma mudança na nossa perspectiva como 

um todo. Esta transformação de perspectiva é essencial para a aprendizagem transformadora, 

sendo definida como: 

 

[...] o processo de tornar-se criticamente consciente sobre como e porque 
nossos pressupostos restringem a forma como percebemos, entendemos e 
sentimos o mundo, reformulando estas premissas para permitir uma 
perspectiva mais discriminadora, permeável e integradora, [...] que facilitará 
uma melhor compreensão do significado da experiência. (MEZIROW, 1990, 
p.14). 

 

Para o autor, todo ser humano tem uma necessidade de compreender suas 
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experiências, dando sentido aos acontecimentos de suas vidas, e é somente através desse 

processo de reflexão de premissas que existe a oportunidade para uma mudança das 

perspectivas de significado, ou seja, uma aprendizagem pela experiência mais significativa e 

transformadora. 

A Teoria de Aprendizagem Transformadora desenvolvida por Mezirow (1991) parte 

do pressuposto que a principal diferença entre a aprendizagem de crianças e de adultos é que a 

primeira caracteriza-se por ser um processo de formação e a segunda por ser um processo de 

transformação. A aprendizagem formadora ocorre na infância através de socialização 

(aprendizagem informal ou tácita de normas através dos pais, parentes e amigos que permite 

nos encaixarmos na sociedade) e através de escolarização. Neste momento, formas aprovadas 

de ver e entender modeladas pela linguagem, cultura e experiência pessoal, colaboram para 

estabelecer limites na nossa futura aprendizagem, podendo encorajar ou não o pensamento 

transformador. Já no adulto a influência externa deve ser minimizada, pois ele deve ser capaz 

de realizar suas próprias interpretações, não aceitando passivamente a realidade que lhe é 

imposta pelos outros. Torna-se crucial que o adulto seja capaz de negociar valores e 

significados de forma crítica, reflexiva e racional. 

Nesta teoria, identificam-se quatro formas distintas em que a aprendizagem do adulto 

pode ocorrer: aprendendo através de esquemas de significado existentes, através de novos 

esquemas de significado, através da transformação de esquemas de significado, e através da 

transformação das perspectivas de significado. Esta última é uma experiência de 

aprendizagem mais significativa e menos comum, pois só ocorre quando há reflexão de 

premissas e pressupostos. 

Mezirow (1991) diferencia três tipos de reflexão: a reflexão de conteúdo, que é pensar 

sobre a experiência real; a reflexão de processo refere-se a pensar sobre formas de lidar com a 

experiência e sobre estratégias de resolução de problemas; e o último tipo, o único que pode 
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levar à aprendizagem transformadora, é a reflexão de premissas, que envolve o exame de 

pressupostos socialmente construídos, para determinar se as crenças e valores ainda 

permanecem funcionais. Assim, um dos conceitos centrais dessa teoria é que o Aprendizado 

Transformador envolve uma avaliação reflexiva de premissas, um processo baseado sobre 

uma outra lógica de movimento, através das estruturas cognitivas, identificando-se e 

julgando-se pressuposições. O aprendizado reflexivo possibilita o acesso aos pressupostos e 

torna-se transformador sempre que se descobre que as suposições ou premissas são 

distorcidas, não autênticas ou inválidas. Desta forma, o aprendizado transformador, através da 

reflexão de premissas, resulta em perspectivas de significados transformadas. Neste tipo de 

aprendizagem nós reinterpretamos a experiência antiga ou anterior a partir de uma série de 

expectativas novas, dando, então, um novo significado e perspectiva para a experiência 

antiga. Por outro lado, as reflexões de conteúdo e processo somente podem levar às outras 

formas de aprendizagem, que implicam em confirmação, criação ou transformação de 

esquemas de significado. 

Para o autor, uma pessoa irá se desenvolver quando elevar sua capacidade de validar 

um aprendizado prévio, através da reflexão, e agir para modificá-lo, quando for necessário. 

Desta forma, a reflexão ocupa um papel central no processo de aprendizagem, pois é através 

dela que as estruturas de significados de um adulto são transformadas. E a postura ativa do 

aprendiz é essencial para a construção do processo de aprendizagem, pois, através dela, a 

pessoa irá construir suas próprias interpretações do mundo. 

O desenvolvimento do adulto, enfim, significa a realização progressiva da sua 

capacidade em participar completamente e livremente num diálogo racional, para alcançar um 

entendimento mais amplo, mais discriminador, permeável e integrador da sua experiência 

como um guia de ação (MEZIROW, 1994). 

Mezirow (1991, p.223) reconhece, enfim, que nem toda aprendizagem do adulto é 
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transformadora: “Nós podemos aprender simplesmente adicionando conhecimentos em 

nossos esquemas de significado ou aprendendo novos esquemas de significado com os quais 

fazemos interpretações sobre nossa experiência”. A aprendizagem transformadora 

significativa, para ele, é menos comum de acontecer e envolve três fases: a reflexão crítica 

dos pressupostos da pessoa, o diálogo para validar esta reflexão, que envolve concordância e 

consenso para construir novos entendimentos e significados, e ação reflexiva e decisão para 

mudança, componentes estes, indispensáveis para que ocorra este tipo de aprendizagem. 

Este processo de transformação de perspectiva, segundo ele, envolve uma seqüência 

de atividades de aprendizagem que se inicia, com maior freqüência, com um dilema 

desorientador, passando por diversas fases como: auto-exame, exame crítico das 

pressuposições, exploração de novos papéis e relações, planejamento de ações, 

desenvolvimento de perspectivas alternativas buscando novos conhecimentos e capacidades, 

que culminam com a alteração do auto-conceito, permitindo a reintegração do contexto da 

vida do indivíduo, segundo as condições ditadas pela nova perspectiva. Ressalta, porém, que 

“A seqüência das atividades de aprendizagem transformadora não é composta por etapas 

invariáveis de desenvolvimento. Ao invés disso, devem ser entendidas como momentos 

seqüenciais que tornam os significados esclarecidos” (MEZIROW, 1991, p.193). 

Após o estabelecimento de um dilema desorientador, Mezirow (1991) considera que a 

análise crítica das perspectivas alternativas é fundamental com vistas a aprendizagens 

significativas. Segundo o autor, ao impactar a mente do aprendiz, o dilema desorientador cria 

possibilidades para novas aprendizagens sob outros enfoques, diferentes daqueles construídos 

anteriormente. A análise de outras possibilidades é fundamental para que o indivíduo aprenda 

significativamente, e não seja um mero reprodutor de técnicas ou conteúdos. 
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3.4  Aprendizagem construída socialmente 

As visões de aprendizagem e conhecimento como construídos socialmente, 

desenvolvidas mais recentemente por Lave, Wenger, Gherardi, Brown, Duguid e outros 

autores, se originaram em 1930 com a teoria de Vygotsky (citada anteriormente) que dá 

importância às características sociais situadas da aprendizagem, e tendem a estar focadas no 

desenvolvimento de significados intersubjetivos (RICHTER, 1998). 

Nota-se que os psicólogos enfatizam cada vez mais o papel do contexto nas atividades 

cognitivas, sendo ele um aspecto essencial dos eventos cognitivos. Considera-se que a 

atividade cognitiva é definida, interpretada e respaldada socialmente, sendo central para os 

contextos diários nos quais ela ocorre, a interação com outras pessoas e o uso de instrumentos 

e esquemas para resolução de problemas fornecidos socialmente (ROGOFF, 1984). 

Como estamos estudando, nesta pesquisa, a aprendizagem dos consultores no campo 

de sua prática e, portanto, construída através de suas experiências e interações, é fundamental 

tratar também sobre essa abordagem. 

Uma perspectiva importante, nesse contexto, é a da aprendizagem situada, que entende 

a aprendizagem e o conhecimento como sendo desenvolvidos e manifestados por uma 

complexa rede de relações e de atividades sociais entre as pessoas. Desta forma, a 

aprendizagem que ocorre de maneira tácita no cotidiano, nas práticas de trabalho 

organizacionais, nas interações, nas experiências dos grupos e nas comunidades de prática8 é 

extremamente valorizada. Collins (1988, p.2) define a aprendizagem situada como “a noção 

de aprender conhecimentos e habilidades em contextos que refletem a forma que o 

conhecimento será útil na vida real”. A teoria de aprendizagem situada, segundo Fox (1997), 

                                                 
8 Redes informais de relacionamento em que as pessoas estão ligadas pelo conhecimento especializado, 
compartilhando práticas e experiências comuns, e uma mesma forma de interpretar a realidade. Os membros das 
comunidades de prática, frequentemente, são simultaneamente membros de uma determinada organização e de 
um grupo ocupacional mais amplo e disperso. 



 

 

60 

revela que grande parte da aprendizagem gerencial ocorre no cotidiano, no trabalho, de forma 

tácita e culturalmente inserida nas práticas de trabalho das pessoas dentro das organizações, 

grupos e outras comunidades de prática. 

Fala-se também, numa perspectiva similar, sobre a cognição situada, abordagem na 

qual o processo de aprendizagem não pode ser separado da situação na qual a aprendizagem é 

apresentada. O conhecimento e a aprendizagem são vistos como “produtos da atividade, 

contexto e cultura nas quais são desenvolvidos e usados” (BROWN; COLLINS; DUGUID, 

1989, p.32). Para estes autores as situações e a atividade na qual o conhecimento é 

desenvolvido, são essenciais à cognição e à aprendizagem, sendo ambas fundamentalmente 

situadas. A aprendizagem é vista, então, como um processo contínuo, ao longo de toda vida, 

resultante da ação nas situações. Segundo Merriam e Caffarela (1999) a aprendizagem sob a 

perspectiva da cognição situada dá ênfase às percepções e os cenários nos quais estas 

percepções acontecem. O contexto e como ele influencia as percepções dos aprendizes é o 

elemento que dá sentido à cognição. Assim, a aprendizagem e o conhecimento são vistos 

como um fenômeno essencialmente cultural, que inclui a interação entre os aprendizes e o 

ambiente social no qual eles funcionam.  

A seguir, abordaremos estas duas perspectivas da aprendizagem construída 

socialmente, conforme tratadas por diferentes autores: 1) a aprendizagem situada, que dá 

ênfase ao caráter social da aprendizagem, ou seja, as atividades, as práticas sociais e de 

trabalho em que está inserida; 2) a cognição situada, que enfatiza o contexto sócio-cultural 

que dá sentido à cognição e à aprendizagem. 

Preferimos apresentar os autores de forma enumerada, ao invés de agrupá-los por 

tópicos de convergência, com o objetivo de ser mais fiel ao contexto teórico apresentado por 

cada autor, tendo como elo de ligação entre eles a perspectiva em destaque de cada subseção 

(3.4.1 e 3.4.2). 
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3.4.1 Aprendizagem Situada 

a) Lave e Wenger 

Lave e Wenger (1991) ao tratar sobre a aprendizagem situada (situated learning) 

abordam o conceito de aprendizagem como um aspecto integral e inseparável da prática 

social, e que depende da interação social. Nessa visão, a aprendizagem não está meramente 

situada na prática, como se fosse um processo independente que acontece localizado em 

algum lugar, mas é uma parte integrante da prática social no mundo em que vivemos. 

Formulam, assim, a teoria da aprendizagem como uma dimensão da prática social, 

considerando a experiência como facilitadora da aprendizagem. Segundo as autoras, até 

mesmo o conhecimento geral só tem poder em circunstâncias específicas e as representações 

abstratas são sem significado a menos que possam se tornar específicas para a situação do 

momento. Nesse sentido, qualquer “poder de abstração” está fortemente situado na vida das 

pessoas e na cultura que as torna possíveis. Conhecimento não é tratado como um produto 

acabado e estável, mas é visto como produto relacional e transitório, um efeito de uma série 

de associações não localizadas, envolvendo uma série de materiais heterogêneos (LAVE, 

1993). 

Desenvolvem o conceito de atividade situada não apenas como um simples atributo da 

atividade diária, mas com proporções de uma perspectiva teórica geral, que se baseia em 

afirmações sobre o caráter relacional do conhecimento e aprendizagem, sobre o caráter 

negociado dos significados e sobre a natureza inquietante da atividade de aprendizagem para 

as pessoas envolvidas. “Esta perspectiva significa que não existe atividade que não seja 

situada. E implica na ênfase de um entendimento envolvendo a pessoa completa, de uma 

atividade inserida no mundo, e de uma visão do agente, da atividade e do mundo 

constituindo-se mutuamente” (LAVE; WENGER, 1991, p.33). Neste contexto, argumentam 
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em favor de distanciar-se de uma teoria da atividade situada na qual a aprendizagem é 

transformada em um tipo de atividade, e de direcionar-se para uma teoria da prática social, na 

qual a aprendizagem é vista como um aspecto de toda atividade, levando-nos a considerar 

como nós pensamos sobre a nossa própria prática. 

A aprendizagem vista desta maneira tem como característica central um processo 

chamado de participação periférica legítima (legitimate peripheral participation), que fala 

sobre as relações entre novatos (aprendizes) e antigos (mestres), sobre atividades, identidades, 

artefatos e comunidades de prática. É o processo pelo qual o indivíduo torna-se parte de uma 

comunidade de prática ou mesmo um participante completo de uma prática sócio-cultural. A 

participação periférica legítima concede aos novatos, envolvimento progressivo na 

comunidade pelo mérito do seu crescente domínio das práticas da comunidade. No trabalho, 

por exemplo, os novatos (aprendizes) observam o comportamento dos mais antigos e se 

apropriam da linguagem e visão de mundo daquela comunidade participando das suas 

discussões. Assim, os novatos aprendem com os antigos (mestres), que proporcionam o 

envolvimento crescente dos novatos, e na medida em que estes desempenham novos papéis, 

adquirem novas competências, tornando-se participantes mais completos, mais habilitados, 

com um maior nível de dificuldade e responsabilidade em suas tarefas, e capazes de participar 

do processo de passar o conhecimento da comunidade para outros. 

A participação periférica legítima não é uma forma educacional ou estratégia 

pedagógica ou técnica de ensino, mas um ponto de vista analítico em aprendizagem, uma 

forma de entender a aprendizagem que poderá trazer uma nova luz para os processos de 

aprendizagem e direcionar a atenção para aspectos chaves das experiências de aprendizagem, 

que possam estar sendo vistas superficialmente. O conceito de participação periférica 

legítima, tratado pelas autoras, une as teorias de atividade situada e teorias sobre a produção e 
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reprodução da ordem social, que têm sido tratadas separadamente em tradições teóricas 

distintas (LAVE; WENGER, 1991). 

Nessa perspectiva, concebe-se a pessoa total agindo no mundo, e a aprendizagem é 

compreendida em temos de participação, que envolve continuamente uma série de relações e 

está sempre baseada na negociação e renegociação situada de significados no mundo. Isto 

implica que compreensão e experiência estão em constante interação e são, na verdade, 

mutuamente constitutivos. Esta visão é consistente com uma visão relacional das pessoas, 

suas ações e o mundo, típica de uma teoria da prática social. Nota-se que a ênfase da teoria da 

prática social está nas relações de interdependência dos agentes e mundo, atividade, 

significado, cognição, aprendizagem e conhecimento. Está também no caráter inerentemente 

social da negociação dos significados e no caráter interessante e inquietante do pensamento e 

ação das pessoas em atividade. A participação na prática social sugere um foco muito 

explícito na pessoa, entendendo esta como uma pessoa no mundo, como um membro da 

comunidade sócio-cultural. 

A aprendizagem, como um aspecto da prática social, envolve a pessoa completa; 

implica não somente uma relação com atividades específicas, mas uma relação com a 

comunidade social, em que o indivíduo torna-se um participante completo, um membro. Ele 

torna-se capaz de estar envolvido em novas atividades, desempenhar novas tarefas e funções 

ou dominar novos entendimentos que fazem parte de sistemas de relações mais amplos no 

qual existem significados. Esses sistemas de relações crescem e são reproduzidos e 

desenvolvidos nas comunidades sociais, que são em parte sistemas de relações entre as 

pessoas. A pessoa é definida por essas relações, bem como as define. Aprendizagem, então, 

implica em tornar-se uma pessoa diferente devido às possibilidades permitidas por esses 

sistemas de relações, e envolve a construção de identidades, que são concebidas como de 
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longo prazo, perpetuadas nas relações entre as pessoas e pela participação nas comunidades 

de prática. 

A noção de comunidades de prática está consequentemente, relacionada à noção de 

participação periférica legítima como um modo específico de comprometimento (gradual e 

crescente) através do qual os novos membros se socializam e aprendem, e a própria 

comunidade se perpetua. É, então, uma ferramenta conceitual para se compreender os 

processos sociais relacionados à execução e perpetuação de uma prática. A comunidade de 

prática enfatiza o elo entre o surgimento de relações que são criadas em volta das atividades, e 

as atividades que são modeladas através das relações sociais, de forma que habilidades 

específicas e experiências tornam-se parte da identidade individual e podem ser perpetuadas 

com o passar do tempo. Entretanto, o comprometimento, o aprendizado e a expansão do 

conhecimento existente em uma comunidade são inseparáveis de alguma forma de poder: 

aprender requer o acesso e a oportunidade para tomar parte da prática em andamento, assim, a 

estrutura social desta prática, suas relações de poder e suas condições de legitimidade, 

definem as possibilidades de aprendizagem (LAVE; WENGER, 1991). 

 

b) Lorenz 

Para Lorenz (2001), na abordagem de aprendizagem situada, o conhecimento e 

aprendizagem somente podem ser entendidos na relação com o contexto externo e parecem 

estar comprometidas com a visão de que o contexto local é determinante. Conhecimento e 

significados estão conectados com o contexto de ação. Os significados crescem na interação 

social e são modificados através de um processo interpretativo no curso do lidar com os 

outros. Nesta visão, contesta-se que o conhecimento consiste em representações que estão 

literalmente armazenadas dentro da mente, considera-se, ao invés disso, que o conhecimento e 

as habilidades de resolução de problemas são necessariamente situados, estando relacionados 
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ao contexto local que inclui não somente o inter-relacionamento de pessoas umas com as 

outras, mas também artefatos. 

 

É precisamente a natureza altamente contextualizada e tácita do 
conhecimento que torna os insights da abordagem da aprendizagem situada 
mais difíceis de serem aplicados no campo do comportamento 
organizacional. [...] A noção de “comunidades de prática”, então, foi 
desenvolvida, pelo menos em parte, como um esforço para conectar a 
estrutura organizacional com o conhecimento organizacional e a resolução 
de problemas. (LORENZ, 2001, p.316). 

 

Estas comunidades são centrais para a transmissão do conhecimento dentro das 

organizações e das habilidades de resolução de problemas organizacionais, uma vez que 

fornecem um mecanismo para a transmissão do conhecimento tácito e para a reprodução de 

comportamentos rotineiros. Neste sentido, a aprendizagem nas comunidades de prática é 

eminentemente um processo de aculturação, no qual os aprendizes não estão adquirindo 

conhecimento explícito ou formal, mas incorporando a habilidade de se comportarem como 

membros da comunidade. É um conceito poderoso para entender como os grupos 

organizacionais usam o conhecimento tácito em suas atividades diárias de resolução de 

problemas. 

 

c) Araújo 

Araújo (1998) entende o conhecimento e a aprendizagem como residindo nas redes de 

relacionamentos heterogêneos entre o mundo social e material. Assim, considera o conhecer e 

o aprender como sendo inevitavelmente implicados no dia-a-dia das práticas coletivas, 

responsáveis pela produção e reprodução das organizações bem como ingredientes de práticas 

interativas que relacionam a organização com outros atores. Esta ênfase no caráter situado do 

conhecimento leva a uma diferente visão de cognição que enfatiza seu caráter situado e 
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distribuído, os limites incertos e fluidos do conhecimento nas organizações formais, bem 

como as práticas materiais e sociais constitutivas do conhecimento e das habilidades. 

O mundo organizacional é visto como “repleto de episódios de aprendizagem 

resultantes da participação comprometida de agentes reflexivos e cultos, em interações e 

relacionamentos estabelecidos dentro e através das fronteiras organizacionais convencionais” 

(ARAÚJO, 1998, p.327). Esse autor enfatiza, no entanto, o aspecto inter-organizacional da 

aprendizagem, ao invés do intra-organizacional inserido nas múltiplas comunidades de prática 

que constituem a organização. Ou seja, ressalta a forma com que as comunidades de prática 

transcendem os limites da organização e se conectam com as comunidades ocupacionais mais 

amplas. 

Trata-se, então, de uma perspectiva situada e orientada para a prática, na qual o 

conhecer e o aprender como realização coletiva, dependem de uma série de fatores que estão 

fora do controle de qualquer organização e que estão associados à rede de relacionamentos 

conduzida através de conexões formais e institucionalizadas entre as organizações, bem como 

as conexões informais e estabelecidas entre os indivíduos no campo organizacional. As 

relações informais, segundo o autor, fornecem oportunidades para troca de idéias e 

informações e também ajudam na aprendizagem e na busca de oportunidades para novos 

conhecimentos. 

Em resumo, o autor ao invés de tentar situar as bases do conhecimento e aprendizagem 

dentro da organização, propõe ver o conhecimento e a aprendizagem como fenômenos 

inerentemente situados e distribuídos, residindo em uma série de associações não-localizadas 

entre elementos materiais e sociais. Em outras palavras, questiona o uso dos termos 

“aprendizagem” e “organizacional” na maior parte da literatura, e ao invés disso propõe ver a 

aprendizagem como construída dentro das redes heterogêneas de relacionamentos sociais e 



 

 

67 

materiais que transcendem e ultrapassam os limites organizacionais definidos 

convencionalmente. 

Conhecimento e aprendizagem, nessa abordagem, estão relacionados com as práticas 

concretas constituídas e conectadas dentro e através das organizações, e inseridas em seu 

contexto sócio-econômico e institucional. Dessa forma, ambos são vistos como uma 

realização sócio-técnica, ao invés de uma realização puramente organizacional. 

 

d) Billett 

Ao adotar uma concepção de locais de trabalho como ambientes de aprendizagem, 

Billett (2004) foca a interação entre o cenário social, de um lado, e o participante individual, 

de outro. Considera que não há separação entre o engajar-se no pensamento e ação no 

trabalho, e a aprendizagem. O autor considera que o conceito de aprendizagem pode ser 

entendido como mudanças permanentes ou semi-permanentes em como os indivíduos pensam 

e agem. Quando indivíduos engajam-se nos pensamentos e ações do dia-a-dia, mais do que 

meramente executando um processo ou tarefa, seu conhecimento está sendo mudado de 

alguma forma, por aquele processo. Então, quando os processos cognitivos estão envolvidos 

até mesmo na experiência aparentemente mais familiar, esta é sempre nova de alguma forma 

(VALSINER, 2000 apud BILLETT, 2004), e gera novo aprendizado. 

 

Ao engajar-se nas atividades do trabalho conecta-se, de forma 
interdependente, a ação e o pensamento dos indivíduos e sua aprendizagem a 
partir de fontes sociais. Locais de trabalho proporcionam interações com os 
parceiros e com os artefatos, que contribuem para a capacidade dos 
indivíduos para desempenhar e aprender a partir do próprio desempenho. 
(BILLETT, 2004, p.315-316). 
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e) Gherardi, Nicolini e Odela 

Numa abordagem similar, Gherardi, Nicolini e Odela (1998) apresentam uma visão do 

caráter social da aprendizagem, defendendo que a aprendizagem no trabalho pode ser 

entendida como uma atividade tanto cognitiva quanto social. Esta perspectiva é contrastante 

com a visão dominante na nossa sociedade em que a aprendizagem ainda é vista como um 

processo de “entrega de conhecimento”, isto é, baseada na noção de aprendizagem como um 

processo de entrega de informação proveniente de uma fonte de conhecimento (professor ou 

livro) para um alvo carente desta informação (ECKERT, 1993 apud GHERARDI et al 1998). 

Nesta última visão, aprendizagem equivale essencialmente à aquisição de um conjunto de 

dados e fatos, que são acumulados por todas as gerações que nos precederam. Esse 

conhecimento é “externo”, e está armazenado em alguma memória (documentos, livros), 

sendo que o principal esforço do aprendiz é adquiri-lo e armazená-lo na sua própria mente 

para utilizá-lo quando necessitar. 

De acordo com alguns autores (TURNER, 1991; NICOLINI e MEZNAR, 1995; 

MINER e MEZIAS, 1996), conforme citado em Gherardi et al (1998), os estudos de 

aprendizagem organizacional têm demonstrado uma revolução em relação ao modelo 

tradicional, conforme descrito acima. O conceito de aprendizes como atores individuais de 

processamento de informação, passa a ser substituído pela imagem de seres sociais que 

constroem sua compreensão e aprendizagem a partir da interação social, em um cenário sócio-

cultural específico (BRUNER e HASTE, 1987). 

Embora as autoras (GHERARDI et al, 1998), considerem que o treinamento e estudo 

sejam importantes, acreditam que a aprendizagem é profundamente originada nas atividades 

do dia-a-dia. A maior parte do conhecimento relevante que distingue um especialista de um 

novato é adquirido no dia-a-dia por ação e reflexão, isto é, pensando sobre o que está fazendo 

e falando sobre isto com os outros (SCHÖN, 1983). A aprendizagem é vista como muito mais 
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do que uma atividade individual e muito diferente de simplesmente encontrar e adquirir itens 

do conhecimento organizacional. Tanto na vida cotidiana quanto nas organizações de trabalho 

pessoas e grupos criam conhecimento negociando o significado de palavras e ações, situações 

e artefatos materiais (GHERARDI, 1995). Dessa forma, a aprendizagem é sempre uma 

realização prática, que acontece entre e através de outras pessoas. 

Adotar a perspectiva social da aprendizagem significa focar os processos de 

participação e interação que servem de base ao próprio contexto para a aprendizagem. Nesse 

novo cenário a linguagem assume importância central e é concebida como a principal forma 

de ação no mundo social, em vez de ser meramente entendida como um mediador da 

transmissão de conhecimento, constituindo-se um elemento crucial no processo de 

aprendizagem. A aprendizagem, dessa maneira, passa a ser concebida como um 

empreendimento fundamentalmente social, que envolve a comunidade com um todo, ao invés 

de um fenômeno apenas individual. Por fim, as autoras ressaltam que os conceitos de 

comunidades de prática e participação periférica legítima, tratados por Lave e Wenger e 

outros autores, são centrais para essa abordagem (GHERARDI et al, 1998). 

 

f) Richter 

Richter (1998) também dá suporte à visão de que a aprendizagem é uma prática social 

e que o conhecimento cresce através da ação recíproca existente entre as relações 

interpessoais e as atividades diárias de “dar sentido” no contexto do trabalho. Aborda as duas 

diferentes posições existentes na literatura sobre a aprendizagem: uma que o foco está no 

indivíduo que aprende, e a outra que mostra o papel central do contexto social que o indivíduo 

está inserido, defendendo a segunda visão. 

A autora sustenta que o maior obstáculo para pesquisar nesse campo é a 

predominância da idéia que a aprendizagem é uma forma individual de atividade e o 
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conhecimento está embutido no mundo cognitivo invisível dos atores individuais. Argumenta 

que as perspectivas construtivistas sociais em aprendizagem e comunidades de prática, bem 

como as teorias de aprendizagem situada e construção de conhecimento, fornecem construtos 

alternativos mais adequados para a aprendizagem nos contextos organizacionais. 

Contrariamente à visão de aprendizagem organizacional como processamento de 

informação, esta literatura sugere ver as organizações como sistemas interpretativos criados e 

desenvolvidos por um processo coletivo de “dar sentido”, e o papel do indivíduo como 

aprendiz está integrado a esse processo, adquirindo e influenciando o desenvolvimento do 

conhecimento durante sua trajetória de participação. 

 

 

3.4.2  Cognição Situada (perspectiva sócio-cultural da cognição) 

a) Lorenz 

Segundo Lorenz (2001), a perspectiva sócio-cultural da cognição, embora compartilhe 

da visão da aprendizagem situada que dá importância ao contexto externo, enfatiza os fatores 

culturais e históricos como determinantes nos processos cognitivos. Essa ênfase une o 

contexto local aos arranjos sociais e institucionais mais amplos de uma forma que está ausente 

no trabalho inspirado em teorias da prática situada. 

Um ponto-chave desenvolvido na abordagem sócio-histórico-cultural, segundo ele, é 

que a mediação (indivíduo-meio) é realizada por meio de instrumentos, artefatos e signos que 

são produzidos socialmente pelas instituições e organizações da sociedade com suas distintas 

histórias e culturas. Por essa razão, seu uso por um indivíduo numa instância particular em um 

desempenho de uma tarefa, serve para conectá-lo com a sociedade mais geral e provê a base 

para o conhecimento e o entendimento compartilhado que se estende para além das interações 
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entre os indivíduos em um local e tempo específicos. Isso, no entanto, não é algo que possa 

ser explicado em termos de artefatos somente, mas também pela experiência de seu uso em 

resolver tipos específicos de problemas organizacionais. 

O uso de artefatos comuns por indivíduos que trabalham em diferentes cenários, para 

resolver problemas de produção similares, fornece uma base para conhecimentos e 

entendimentos compartilhados. No entanto, isto não implica que os comportamentos sejam 

reproduzidos exatamente através dos contextos. Existe uma vasta literatura que aponta as 

especificidades nos métodos de trabalho organizacionais e gerenciais entre as diferentes 

nações, bem como entre as diferentes empresas em um mesmo país ou setor da economia. 

 

b) Brown e Duguid 

Segundo Brown e Duguid (2001) descrições sócio-culturais do conhecimento 

geralmente voltam-se para o relacionamento entre aprendizagem individual e identidade 

social. A aprendizagem está inevitavelmente implicada na aquisição de conhecimento, mas 

também na aquisição de identidade. As pessoas não aprendem simplesmente sobre; elas 

também aprendem a ser.  

 

Aprendizagem não envolve somente a aquisição de fatos sobre o mundo, 
mas também envolve a aquisição de habilidades para agir no mundo de 
maneiras socialmente reconhecidas. [...] Aprendizagem, como um todo, 
envolve aquisição de identidades, que refletem em como o aprendiz vê o 
mundo e em como o mundo vê o aprendiz. [...] Ela é, então, um processo 
social complexo [...]. (BROWN; DUGUID, 2001, p.200). 
 

Os autores (2001) consideram que ver os processos de aprendizagem como um 

fenômeno social e coletivo não nega a integridade do indivíduo. Entretanto, aceitam que, o 

que os indivíduos aprendem sempre e inevitavelmente reflete o contexto social no qual 

aprendem. 
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Nesse contexto, a prática e a participação no trabalho são críticas para o 

desenvolvimento de identidade e conhecimento no trabalho. Estas identidades, conforme esta 

perspectiva sugere, são criadas mais pela participação, do que ditadas pela estrutura ou pela 

cultura da organização. Desta forma, acreditam que as comunidades de prática, conceito 

proposto por Lave e Wenger (1991) e desenvolvido em um contexto organizacional por 

Brown e Duguid (1991), oferecem um nível de análise particularmente útil para olhar o 

trabalho, a aprendizagem, o conhecimento, e a formação de identidade no trabalho. Estes 

grupos de participantes interdependentes fornecem o contexto de trabalho onde os membros 

tanto constroem identidades compartilhadas como o contexto social que ajudam estas 

identidades a serem compartilhadas. As comunidades de prática, na verdade, funcionam 

retendo e compartilhando conhecimento coletivamente, devido à sua prática compartilhada e 

sua base comum de know how. 

A aprendizagem no trabalho, então, é melhor compreendida em termos de 

comunidades sendo formadas ou associadas, de identidades pessoais sendo transformadas, e o 

foco é tornar-se um praticante ao invés de aprender sobre a prática. A aprendizagem é 

fomentada através do acesso e associação ao objetivo da comunidade, não através de 

explicações abstratas da prática individual. Assim, o reconhecimento e legitimação da 

comunidade de prática são centrais para o processo (BROWN; DUGUID, 1991). 

 

 

3.5 Síntese dos conceitos relevantes para análise dos 
resultados 
 

Destacamos a seguir os conceitos e teorias mais relevantes observados na análise do 

material coletado, e que foram úteis para iluminar a situação estudada: 
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a) A perspectiva construtivista (MERRIAM; CAFFARELA, 1999; CANDY, 1991; 

MEZIROW, 1991,1994; PIAGET, 1976, 2002) que destaca a importância do 

indivíduo na construção de significados e da sua própria aprendizagem, bem como 

a abordagem sócio-construtivista (MERRIAM; CAFFARELA, 1999; 
VYGOTSKY, 1984, 1989), que ressalta o papel fundamental das interações e da 

linguagem para a aprendizagem; 

b) As abordagens de aprendizagem pela experiência, que ressaltam a prática da 

reflexão como processo crucial para que os indivíduos aprendam a partir das 

experiências, destacando: o modelo de aprendizagem experiencial de Kolb (1976); 

os conceitos de reflexão na ação (SCHÖN, 1983, p. 54), reflexão sobre a ação 

(SCHÖN, 1983, p. 55), e reflexão sobre a reflexão na ação (SCHÖN, 1983, p.243); 

e a aprendizagem transformadora de Mezirow (1991); 

c) A perspectiva de aprendizagem construída socialmente, ou seja, a aprendizagem 

que ocorre a partir das interações e práticas sociais, bem como a partir da inserção 

cultural, tratada pelas abordagens de aprendizagem situada (LAVE; WENGER, 

1991; GHERARDI et al, 1998; LORENZ, 2001; ARAÚJO, 1998; BILLETT, 

2004; RICHTER, 1998) e cognição situada (BROWN; DUGUID, 2001; BROWN 

et al, 1989; LORENZ, 2001). 
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4  Metodologia 

 

O conhecimento científico, na nossa visão, consiste fundamentalmente em criação, em 

problematização, em construção e reconstrução crítica e criativa do saber. O conhecimento 

obtido é contingencial e provisório, permanecendo sustentável em determinado momento, até 

ser contestado por outras interpretações dos fatos. O pesquisador, por sua vez, não é visto 

como um observador objetivo, mas como um observador participante, um ator com seus 

interesses, preferências e valores, que interage com o elemento pesquisado, e assim, 

influenciam-se mutuamente nesta construção. Neste contexto, a metodologia é entendida 

como uma maneira de trabalhar com critérios, facilitando a objetivação, a argumentação e a 

aplicação deste conhecimento. Segundo Mattos (2005, p.2), “[...] metodologia é 

sistematização de práticas na solução de problemas de pesquisa. Está a serviço das situações”. 

Foi com essa perspectiva que criamos uma estratégia metodológica para a pesquisa de 

campo, mais adequada para responder às nossas perguntas de pesquisa, utilizando como base 

os conceitos estudados de aprendizagem pela experiência, pela reflexão e situada na prática, 

além de uma metodologia essencialmente qualitativa, interpretativa e participativa, com 

entrevistas de acompanhamento não estruturadas e, para sua interpretação, o método de 

análise pragmática da conversação (MATTOS, 2005). 
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4.1  Estratégia metodológica da pesquisa de campo 

 

4.1.1  Orientação metodológica  

O método aqui utilizado foi elaborado com o intuito de investigar, em profundidade, 

os mundos individuais de experiências de aprendizagem dos consultores, e assim, tinha por 

objetivo a produção de dados ou etnodados9 que representassem as experiências vividas pelos 

próprios participantes delas. Para isso, adotamos na pesquisa os seguintes enfoques: 

 

a) Enfoque qualitativo e interpretativo 

Buscou-se através de entrevistas semi-estruturadas seqüenciais e programadas, dados 

verbais (descrição de fatos, relatos, reflexões) que possibilitassem abordar o mundo 

experimental do entrevistado de modo mais abrangente, tentando captar e compreender os 

significados dos diálogos, reflexões e narrativas produzidas, para interpretá-los e descrevê-los 

posteriormente.  

Demo (1995, p.241-244, grifos do autor em negrito), em perspectiva que coincide com 

a do presente estudo, fala sobre a avaliação qualitativa, uma dentre outras metodologias 

alternativas (não tradicionais), que é centrada no tratamento metodológico da dimensão 

qualitativa da realidade social, e na participação, porque a qualidade depende da participação, 

sendo a produção de conhecimento feita através do método do diálogo. Busca-se um dado 

dialogado, muito diverso do dado empírico clássico, como produto do processo de diálogo, 

construído em consórcio. Discutível por definição e por isso científico. Seu resultado e 

produto mais típico é o depoimento, o testemunho. Segundo o autor, a criatividade da 

                                                 
9 Stablein (2001, p.77-78) utiliza o termo etnodados “para abranger uma variedade de práticas de pesquisa e 
tradições que objetivam produzir dados que representem as experiências vividas pelos participantes mesmos 
destas experiências”. 
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avaliação qualitativa não está propriamente no desprezo da forma, uma vez que exige 

disciplina de campo, sistematização de conhecimento, elaboração racionalmente inteligível, 

mas, sobretudo, na construção dialogal que produz conhecimento na prática e prática no 

conhecimento. 

 

b) Enfoque participativo 

O pesquisador era um elemento participante durante as entrevistas, compartilhando e 

dialogando com o entrevistado, podendo a própria interação e o diálogo entre ambos, ter uma 

ação transformadora. Assim, ao mesmo tempo em que o pesquisador estava investigando, 

também estava produzindo uma nova realidade durante a pesquisa. 

Acreditamos, portanto, que o conhecimento foi gerado na interação, ou seja, 

construído e produzido conjuntamente entre pesquisador e pesquisado.  

 

Partindo desses pressupostos, a aprendizagem reflexiva do consultor, situada na sua 

prática profissional, foi estudada e pesquisada no campo empírico, através de entrevistas de 

acompanhamento (Apêndice A) com quatro consultores de diferentes empresas de 

consultoria, por aproximadamente dois meses cada, durante e sobre um serviço de consultoria 

organizacional prestado. Cada serviço a ser acompanhado pela pesquisadora foi escolhido em 

conjunto com cada consultor, de forma que representasse certa variedade em relação ao objeto 

tratado (diferentes serviços) e às formas de realização (individual, em grupo e em pares), 

produzindo-se, possivelmente, mais riqueza em aprendizados e reflexões.  

O método utilizado baseou-se nas teorias em estudo (aprendizagem pela experiência, 

pela reflexão e situada), tendo sido o próprio processo de pesquisa constituído de momentos 

de reflexão do consultor sobre seu aprendizado a partir da prática: auto-observação durante 

sua atuação de consultoria, registro das suas observações e reflexões e, por fim, o relato dos 
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fatos, das experiências e aprendizados durante as entrevistas de acompanhamento 

(pesquisador-consultor). As entrevistas, além de serem um momento de depoimento sobre 

suas experiências de aprendizagem, muitas vezes serviram de reflexão, pois, na medida em 

que dialogavam, também refletiam. 

Dessa forma, a teoria transformou-se em método, desenvolvido de forma customizada 

para investigar o problema de pesquisa, e o próprio método utilizado favoreceu a 

aprendizagem dos consultores.  

 

 

4.1.2  Fases do trabalho de campo 

O primeiro momento, anterior ao início da pesquisa, consistiu na realização de 

contatos cuidadosos com os consultores para obter seu interesse e conquistá-los para 

colaboração com a pesquisa, uma vez que teriam que aceitar um contato mais aprofundado 

sobre suas reflexões e momentos de aprendizagem. Assim, foi preciso que realmente 

aderissem ao problema da aprendizagem reflexiva durante a sua atividade profissional e 

estivessem dispostos a pensar sobre o assunto. Durante estes contatos foi apresentada uma 

breve proposta (Apêndice B), contendo um resumo do foco teórico utilizado, definição dos 

objetivos da pesquisa, descrição das quatro fases propostas, papel de cada um na pesquisa 

(pesquisador e consultor) e bibliografia básica, para sua apreciação e aprovação do início da 

pesquisa. Após a conquista e aprovação dos consultores iniciou-se o processo de pesquisa, 

conforme as fases previamente determinadas: 

Na primeira fase, denominada de “reflexão conceitual”, para uma melhor 

compreensão da base teórica utilizada na pesquisa, os principais conceitos foram expostos 

pela pesquisadora, através de dois breves resumos, primeiramente enviados por e-mail 
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(Apêndice C) e, posteriormente, discutidos pessoalmente com cada consultor em dois 

encontros consecutivos. No segundo encontro, além da discussão teórica, era realizado 

também o debate sobre o roteiro para observações, da fase seguinte. Houve uma grande 

identificação dos consultores com as teorias e conceitos utilizados, e até interesse em outros 

textos contidos nas referências. 

Na segunda fase, de “elaboração de roteiro para observações”, foi feita discussão 

sobre algumas situações típicas de consultoria, propícias à reflexão e aprendizagem, que 

seriam objeto de observação por parte dos consultores na própria situação de consultoria, 

porém enfatizando que poderiam incluir outras que considerassem importantes. As 

circunstâncias descritas no roteiro para observação do consultor (Apêndice D) referiam-se, 

principalmente, a: reações inesperadas, mal-entendidos, conflitos, resistências, surpresas, 

inseguranças, dúvidas, incompreensões, etc. Estas, a nosso ver, representavam situações que 

poderiam ser importantes momentos de reflexão e aprendizagem, uma vez que necessitariam 

de esclarecimentos, domínio, senso prático e atitudes por parte do consultor. O roteiro foi 

construído pela pesquisadora a partir de reflexões e discussões feitas em conjunto com a 

primeira consultora participante da pesquisa (7 itens), sendo validados pelo outros, que 

incluíram apenas mais dois itens (8 e 9).  

Antes de iniciar a terceira fase da pesquisa de campo, foram feitas algumas reflexões 

da pesquisadora em conjunto com o orientador (Apêndice E) sobre: a) a compreensão do que 

é aprendizagem, seu caráter de esclarecimento pessoal progressivo que ocorre através da 

expressão lingüística, sobretudo através do diálogo, e através das ações e experimentações 

práticas das descobertas; b) qual deveria ser a atitude da pesquisadora durante a análise 

interpretativa dos fatos, que foi importante para entender que seria um momento de interação 

e envolvimento, no qual a pesquisadora seria um participante, com atitude de 
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compartilhamento e de empatia. Somente depois é que seria feita uma análise objetiva do 

material coletado. 

Para iniciar a terceira fase, de “observação pessoal do consultor e encontros de 

análise conjunta consultor-pesquisador”, foi definido o serviço de consultoria a ser 

acompanhado, sua duração e foi feito o agendamento das entrevistas, que eram re-agendadas 

conforme imprevistos que, eventualmente, surgiam. Este acompanhamento aconteceu por um 

período de 2 a 3 meses, com encontros ora semanais ora quinzenais, dependendo da 

disponibilidade de cada consultor. Esta consistiu na fase principal da pesquisa de campo onde 

aconteceram: a) a observação reflexiva pelo consultor e registro de fatos relativos às situações 

de aprendizagem, constantes do roteiro mínimo, ou além dele; b) Os encontros dos 

consultores com o pesquisador, para relato e análise interpretativa conjunta dos fatos 

previamente observados e relativos à aprendizagem, com sua devida gravação. No último 

encontro com cada consultor, para fechamento das entrevistas, foram realizadas algumas 

perguntas, com base em roteiro (Apêndice F), para esclarecer algumas questões importantes 

contidas nos objetivos da pesquisa. Após o término das entrevistas, foram feitas as 

transcrições para posterior análise e interpretação, conforme a abordagem de análise 

pragmática da conversação (MATTOS, 2005), explicitada adiante. 

A quarta fase, de “validação”, com os consultores, do material a ser utilizado nesta 

dissertação, foi realizada conforme proposto no método de análise escolhido, descrito a 

seguir, a fim de ter um retorno dos consultores sobre a fidelidade das transcrições dos relatos, 

feitas pela pesquisadora. 

 

 

 

 



 

 

80 

4.1.3  Método de análise e interpretação das entrevistas 

Em busca de um método de interpretação do discurso coerente com o estudo, recaímos 

numa concepção interpretativa - a hermenêutica – que se refere “à arte de interpretar textos e, 

sobretudo, à comunicação humana”, em toda a sua complexidade e simplicidade. Pretende 

compreender formas e conteúdos da comunicação humana a partir do texto, buscando os 

sentidos ocultos nas “entrelinhas” e no próprio contexto do diálogo (DEMO, 1995, p. 247-

250). 

Mais especificamente, optamos pela análise do significado pragmático da 

conversação, proposta por Mattos (2005, p.4), que considera a entrevista não estruturada ou 

semi-estruturada uma forma especial de conversação. “Em tal interação lingüística, não é 

possível ignorar o efeito da presença e das situações criadas por uma das partes (o 

“entrevistador”) sobre a expressão da outra (o “entrevistado”).” Ou seja, há sempre um 

significado de ação (“sentido pragmático”) para além do significado temático da conversação, 

que será prioritariamente buscado no discurso do entrevistado, ao invés de adotar categorias 

prontas para enquadrá-lo: que ação produziu naquela fala? Que contexto significativo estava 

ali presente na ação comunicativa? Assim, o texto não é isolado do contexto em que acontece 

a entrevista, que na verdade costuma evoluir para um diálogo ou conversação, procurando se 

observar as reações, a expressão facial e corporal, o interesse, o envolvimento, enfim, a 

dimensão simbólica do que se diz. 

Nesta análise, o pesquisador esforça-se por compreender o significado semântico-

pragmático da conversação, buscando evidências a partir do próprio uso da linguagem, em 

que se procura: 

 

A compreensão dos significados de macro-textos (“significado nuclear”), 
unidades maiores de resposta com seus desdobramentos em uma ou mais 
perguntas; dos significados incidentais relevantes, digressões e outros 
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elementos mal contextualizados na fala, mas de alto interesse; e, ainda, dos 
significados de contexto, pressupostos ou implicados em cada resposta ou 
emergentes da relação de várias respostas. (MATTOS, 2005, p.23). 

 

 Utilizando-se dessa estratégia metodológica, o procedimento adotado nesta pesquisa 

consistiu em cinco fases, sendo as fases 1 e 5 realizadas conforme o modelo proposto por 

Mattos (2005, p.24-28), a fase 2 adaptada, e as outras duas foram criadas de acordo com a 

necessidade emergente: 

1. Recuperação: momento em que se voltou às entrevistas gravadas e transcritas para 

recuperá-las, ouvindo a fita atentamente, fazendo anotações preliminares, de 

memória, sobre significados que emergiam de alguns momentos especiais, para 

análise posterior. Os textos das várias entrevistas, com todas as anotações de 

referência (local, hora, circunstâncias especiais, etc.) estavam à disposição para 

serem trabalhados juntamente com a gravação oral. 

2. Análise do significado pragmático da conversação: A análise básica do texto de 

entrevista foi feita em duas “demãos” e uma revisão delas: 

2.1 A primeira “demão” de leitura e audiência do texto foi dirigida a observar como 

se desenrolou o contexto pragmático do diálogo, como a responder à pergunta: o 

que aconteceu ali entre aquelas duas pessoas; ou o que foi acontecendo ao longo 

da entrevista? Como o assunto foi se desenvolvendo? Onde parece terem ocorrido 

“pontos altos” e momentos de “ausência”? Os fatos foram anotados à margem do 

texto. 

2.2  A segunda “demão” de leitura do texto foi dirigida a registrar em tópicos cada 

situação trazida pelo consultor com suas respectivas aprendizagens (protocolos de 

pesquisa de cada consultor), observando neles os fatos do texto pragmático-

semântico, de forma a encontrar: a) o significado nuclear de cada tópico, ou seja, 
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quais as aprendizagens vivenciadas; b) os significados incidentes – que não se 

referiam diretamente à aprendizagem, mas eram relevantes para os objetivos da 

pesquisa; c) as suposições implícitas a respeito do contexto (organizacional, 

técnico, cultural, econômico, estratégico, etc.) relevante ao tópico. Para tornar os 

significados mais evidentes, foram registrados os fatos de linguagem (expressões 

e citações) referentes a cada um deles. 

3. Construção dos itens de interesse para análise: foi elaborada uma estrutura com os 

itens de maior interesse, questões prioritárias sobre a aprendizagem dos 

consultores a serem observadas nos protocolos, com base nos objetivos e teorias, 

para posterior análise: tipos e níveis de aprendizagem, situações mais propícias à 

aprendizagem, momentos reflexivos, como as condições de relacionamento, 

modelos e métodos podiam interferir na aprendizagem, e se a aprendizagem dos 

consultores era mais intuitiva que lingüisticamente formulada. 

4. Análises individuais e de conjunto em relação a cada item: para cada item foram 

feitas análises e observações sobre cada consultor individualmente e sobre o 

conjunto deles, descritas posteriormente na seção de análise dos resultados. 

5. Validação: todas as citações utilizadas no texto da dissertação, que se referiam às 

aprendizagens dos consultores, foram validadas por eles, ratificando ou alterando o 

que foi registrado. 

 

 

4.2 Grupo de consultores pesquisado, serviços observados 
e limitações do estudo 
 

Os quatro consultores que participaram da pesquisa foram 3 mulheres e 1 homem. 

Todos eram consultores experientes, com 9 a 15 anos de experiência na área. As três 
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consultoras eram donas e criadoras da sua própria consultoria, atuando em consultoria 

organizacional com foco maior em Recursos Humanos (gestão e desenvolvimento de 

pessoas). O consultor era um gerente de projetos de uma grande empresa de consultoria, com 

atuação mais focada em redesenho de processos, planejamento estratégico e reestruturação 

organizacional. 

Os serviços acompanhados foram: 

1. Processo de coaching, com o objetivo de desenvolvimento de competências de 14 

gestores da empresa. Os atendimentos eram semanais e individuais, com previsão 

de 12 sessões com cada um. Ao final do trabalho, foram feitas duas reuniões 

grupais para avaliação e feedback do trabalho, uma com os gerentes e o diretor, e 

outra com os supervisores. 

2. Implantação de modelo de gestão em uma empresa do segmento de varejo. O 

projeto tinha um foco comportamental, buscando trabalhar a competência humana, 

voltada para a questão da liderança e relacionamento, e a competência técnica, 

voltada para a construção e implantação de ferramentas gerenciais. 

3. Redesenho da estrutura organizacional de uma grande empresa de Laboratório de 

Análises Clínicas, objetivando definir atribuições e responsabilidades, e redesenhar 

os processos da área de diagnóstico por imagem. Foi proposto um modelo de 

competências definindo os conhecimentos, habilidades e atitudes para cada 

profissional, por nível hierárquico, e no desenho do organograma foi proposta uma 

estrutura matricial. 

4. Elaboração e implantação de sistema de gestão de desempenho em uma empresa 

pública. Inicialmente foi feito um levantamento/pesquisa e planejamento do 

processo, para depois iniciar a elaboração do instrumento em conjunto com uma 

equipe técnica do cliente. Na última etapa do trabalho foi feita a implantação do 
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projeto-piloto em duas instituições escolhidas, ficando a implantação do sistema 

como um todo a cargo da própria instituição. 

Os serviços 1 e 2 estavam sendo realizados pelos consultores de forma individual, no 

serviço 3 o consultor era coordenador e também executor do projeto, atuando em conjunto 

com uma equipe de consultores da empresa, e o de nº 4 o consultor estava atuando com uma 

consultora parceira. 

Como limitação do estudo, podemos considerar que esta pesquisa investigou apenas a 

aprendizagem do consultor na relação consultor-cliente, mesmo considerando que a 

aprendizagem é mútua, construída por ambos através da interação. A escolha de profissionais 

que se dispusessem e que tivessem serviços de consultoria durante os meses da coleta de 

dados, também pode ser considerada uma restrição assumida pelo estudo. 
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5  Análise dos resultados 

 

É importante ressaltar que nesta análise do material empírico obtido nas entrevistas 

com os consultores, o que se entende por aprendizagem é a experiência pessoal de 

aprendizagem por eles relatada, ou seja, o que eles disseram que aprenderam. Não podemos 

ter certeza sobre quais aprendizados se transformarão em ação, apenas o que foram relatados. 

Não sabemos também se a aprendizagem será duradoura ou não, ou se vai ser alterada ao 

longo do tempo. 

 

 

5.1  A aprendizagem reflexiva típica dos consultores 

Ao analisarmos o conteúdo do material empírico coletado sobre a aprendizagem 

reflexiva dos consultores, em busca de semelhanças e variedades, mais comumente relatadas, 

procuramos identificar tipos de aprendizagem, mesmo admitindo forte área de interseção 

entre eles. Tais tipos se mostraram relativos, principalmente, ao cliente e seu contexto; ao 

projeto ou serviço de consultoria; à própria prática de consultoria; ao método e forma de atuar 

do consultor; ao papel do consultor na consultoria; a ele próprio, consultor; à pesquisa. A 

seguir apresentamos cada um desses tipos de aprendizagem, tentando usar as próprias 

palavras dos consultores, colhidas em situação. 
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a) Ao cliente e seu contexto: importância de considerar a estrutura informal da empresa, 

como as relações de poder e hierarquia informais e os níveis de influência, para ter uma 

maior legitimação do trabalho; entendimento do contexto, da cultura e realidade do 

cliente, dos interesses e relações para uma melhor atuação. Estes aprendizados foram 

expressos nos seguintes depoimentos: 

 

E o que ficou claro foi isso: não ter considerado a estrutura informal da 
empresa [...] o que a gente tinha discutido era até que ponto a então diretora 
tinha realmente nível de influência que a gente gostaria que tivesse (para 
conseguir maior legitimação do trabalho com a equipe do cliente). (Flávio, 
entrevista, 06/08/05, grifos nossos) 
 
[...] às vezes para o cliente que é midle marketing, “cliente médio”, uma 
ilustração mais simples [como ele usou na reunião, adequando sua 
comunicação], uma coisa mais “pé no chão”, ajuda bastante. [...] Taí uma 
outra coisa que com toda certeza eu vou utilizar para os próximos trabalhos. 
(Flávio, entrevista, 06/08/05, grifos nossos) 
 
[...] será que a gente não está lidando com uma questão aqui cultural 
mesmo? Alguém nos tinha falado que essa história de desconfiança é típica 
do mineiro, e as relações lá são muito pessoais. [...] A gente está fazendo um 
trabalho semelhante em São Paulo, mas é interessante como eles são 
extremamente objetivos. A mesma atividade que a gente faz num, é visto 
com olhos totalmente distintos. [...] lá em minas é diferente, é uma coisa 
mais pessoal. [...] cada cliente tem sua própria impressão digital. (Flávio, 
entrevista, 29/08/05, grifos nossos) 
 
Tinha um ponto que a gente não tinha dado muita ênfase que é: estamos 
numa empresa com características tipicamente familiares, com soluções 
muito caseiras. (Flávio, consultor, entrevista, 12/09/05, grifos nossos) 
 
Precisa entender a rede de interesses, como as pessoas se constroem, se 
destroem se reconstroem, para pode abrir a possibilidade de intervenção. 
Acho que a gente precisa estar sempre dialogando com essa realidade e com 
os sujeitos que estão ali sentados. Esse para mim é outro aprendizado, levar 
em consideração essa realidade que existe e fazendo sempre a distinção entre 
o que é pedido e o que é demanda. [...] O pedido pode ser uma falsa 
demanda. [...] a questão da explicitação da realidade você tem que ver é pela 
entranhas das relações que se estabelecem. Isso é um sistema de relações. 
(Paula, entrevista, 08/09/05, grifos nossos) 

 

b) Ao projeto ou serviço de consultoria: percepção dos resultados positivos do seu 

trabalho; consciência sobre a possibilidade de aprendizado do cliente com o 
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compartilhamento de experiências vivenciado durante o trabalho de coaching; percepção 

do que é importante no projeto/serviço. Esses aprendizados foram vistos nos seguintes 

relatos: 

[...] foi uma aprendizagem minha muito gratificante, porque eu tive duas 
pessoas também nesse dia, que relataram com muita alegria, muita 
felicidade, que estavam percebendo o seu crescimento como ser humano. 
[...] É bom saber que o tipo de trabalho em que a gente se empenha, se 
prepara, em que a gente se esforça, pode dar ao outro a condição de ser 
melhor. Isso foi uma grande aprendizagem para mim essa semana. (Márcia, 
entrevista, 01/07/05, grifos nossos) 
 
A vivência de um e de outro, das pessoas, eram 4 gestores, facilitou em 
muito o crescimento e aprendizagem de todos [...] E a reflexão que eu fiz foi 
de que a percepção ampliada com o modelo adotado pelo colega poderá 
também levar a um processo de aprendizagem. E essa prática do coaching 
levou à mudança da prática da aprendizagem. [...] Que antes era normal 
fazer e aprender depois, com os erros e as necessidades, e agora eles 
primeiro aprendem com o outro, para depois aplicar. E torna gratificante 
porque ele vê um resultado melhor em função de uma ação mais efetiva, 
mais consciente, mais pensada. (Márcia, entrevista, 05/08/05, grifos nossos) 
 
[...] o projeto é isso. São todas as variáveis que a gente aprende. [Ele fala 
com o grupo de consultores para ter] foco no projeto. Mas não quer dizer que 
é só a entrega para o cliente. É comunicação, custo, escopo, equipe 
(aprendizado da equipe). São muitas variáveis para lidar ao mesmo tempo. 
(Flávio, entrevista, 19/09/05, grifos nossos) 
 
Veja que a questão central não é a questão técnica. Com a questão técnica já 
estaria tudo pronto. São essas coisas todas, de desejo, satisfação, frustração, 
o imaginário. [...] Ao mesmo tempo em que o sistema [que estão 
construindo] é muito trabalhoso, ele é gratificante, e para eles também. Essa 
é a grande novidade e é o grande aprendizado. (Paula, entrevista, 08/08/05, 
grifos nossos) 
 

c) À própria prática de consultoria: aprendizados durante a prática, ou seja, com os erros, 

conflitos, reflexões, discussões e novidades surgidas durante o trabalho/projeto 

desenvolvido, com a própria construção durante o percurso, e com as parcerias de 

consultores, abaixo relatados: 

 
[...] acho que toda aprendizagem tem um processo mesmo, a questão de 
internalizar, de tomar consciência que está numa fase de aprendizagem. 
Como o trabalho que eu estou desenvolvendo é desenvolvimento de 
aprendizagem para eles (coaching), eu começo a refletir como se fosse um 
espelho, também em mim. (Márcia, entrevista, 12/07/05, grifos nossos) 
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Porque o consultor aprende com os erros, aprende com os conflitos, mas ele 
aprende “de graça”, como essa experiência que está acontecendo agora. Ele 
aprende ferramentas, aprende conceitos, e aprende novos fundamentos com 
as parcerias. Uma coisa que esse projeto vai viabilizar para mim, e já 
começou, que nas reuniões preliminares eu já estou aprendendo, já estou me 
reciclando, é que há possibilidade de dobradinhas ou seja, de contratação de 
outros parceiros. [...] E eu vou estar acompanhando, caminhando junto com 
esses projetos, e aprendendo. (Cláudia, entrevista, 16/09/05, grifos nossos) 
 
[...] a gente precisa estar refletindo o tempo inteiro, senão pode empacar em 
besteira lá na frente. Ao mesmo tempo é muito rico esse contato [o trabalho 
com uma consultora parceira] [...] Um exercício que eu tenho feito sempre: 
eu não reajo, eu tento realmente ver o que é que eu fiz, e depois a gente volta 
a conversar sobre. [...] Você tem uma identificação grande conceitual e 
pessoal, mas esse é um exercício diário, e é um exercício de prática. [...] Nós 
duas temos a intenção clara de aprender com isso [com o trabalho em dupla] 
porque essa é a nossa fonte de aprendizagem, de prática, e é também o nosso 
treino. (Paula, entrevista, 01/08/05, grifos nossos) 
 
Esse também é um outro aprendizado porque de repente eles saem com coisa 
que você também não tinha pensado e que você precisa considerar e 
incorporar na história. (Paula, entrevista, 08/08/05, grifos nossos) 
  
O projeto abre o espaço para discussão. Por isso que vem a questão da 
aprendizagem. [...] Para mim esse é o grande aprendizado também, de estar 
lidando com esse sistema [projeto]. Uma coisa é você ter o conceito na 
cabeça você precisa ter e não perdê-lo de vista, mas é uma coisa que você 
constrói no percurso, aquele ponto onde você quer chegar. [...] Você vai ter 
que estar construindo e reconstruindo. Isso se você entende que você vai 
fazer com e não para. (Paula, entrevista, 08/09/05, grifos nossos) 
 

d) Ao método e forma de atuar do consultor: importância da flexibilidade na forma e no 

método de atuação, na formatação do projeto e do contrato, de acordo com a situação e 

realidade do cliente; importância de ter um método de apoio; necessidade de construir 

boas condições no relacionamento, ter atitudes e tomar ações para um melhor andamento 

do trabalho, tais como: construir relações de confiança, um bom relacionamento e 

envolvimento da equipe do cliente, ser transparente estabelecendo uma comunicação 

clara, propiciar um ambiente para reflexão e um clima de abertura para o diálogo sem 

julgamentos, estar sempre refletindo sobre erros e acertos, e estar atento ao estilo do 

cliente, às características, à cultura e dinâmica da sua empresa. Seguem-se os relatos 

desses aprendizados: 
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[...] eu percebi que a necessidade daquele cliente, naquele momento, não era 
o que eu havia pensado, e aí eu tive que abandonar, em segundos, todo 
aquele modelo mental que eu já tinha feito e, durante a própria sessão, eu 
tive que reformular minha prática, sem saber como. (Márcia, entrevista, 
12/07/05, grifos nossos) 
 
A observação maior que eu fiz é que a gente precisa estar constantemente 
atenta à dinâmica do grupo. Que a gente tem um roteiro mental, como é que 
a gente vai guiar aquele grupo, mas se a gente não estiver atenta à dinâmica, 
à forma como eles vão se posicionar, à própria dinâmica da empresa naquele 
momento que está vivenciando, a gente fica engessado num modelo pré-
elaborado que a gente leva, e não funciona. (Márcia, entrevista, 15/08/05, 
grifos nossos) 
 
Pode ser um aprendizado fazer um contrato mais alinhado, amarrando. 
(Cláudia, entrevista, 15/08/05, grifos nossos) 
 
E aí concluí que, de fato, é possível outras formas e eu talvez estivesse presa 
só àquele movimento de começar tudo com um enfoque comportamental. O 
meu modelo de alguma forma eu estava querendo que ele prevalecesse. [...] 
num primeiro momento relutei, argumentei, negociei [...] aí eu precisei me 
modelar. (Cláudia, entrevista, 29/08/05, grifos nossos) 
 
A gente tentou não ser muito rígido em relação à metodologia da gente, foi 
um pouquinho mais flexível, então isso ajudou. [...] Isso foi interessante 
também: a idéia de perceber qual nível de participação no projeto que o 
cliente quer. O estilo dela de arregaçar as mangas, mesmo sendo diretora, 
contribuiu para a gente se adaptar nesse ponto. (Flávio, entrevista, 06/08/05, 
grifos nossos) 
 
[...] a coisa travou um pouco, especialmente por conta de uma resistência 
encampada por uma médica [...] não sei até que ponto a gente não deveria ter 
adotado outra postura. A gente teria chamado ela pra junto e em termos de 
influência as duas juntas [a diretora e a médica] aí sim poderia legitimar 
mais internamente o trabalho. Tanto que acabou, no final, a gente agora 
adotando essa estratégia. [...] Voltamos e tentamos ver aonde a gente errou, 
para tentar acertar os rumos daqui para frente. A gente tem uma preocupação 
muito grande quando está fazendo os trabalhos porque o cliente é o sujeito 
mais vulnerável para ser culpado por qualquer falha em projetos. Ele não 
está na discussão da gente discutindo o que foi bom ou ruim do projeto. 
Então a gente tenta sempre trazer a responsabilidade pra nós mesmos. O que 
a gente pode fazer para que o cliente perceba valor naquilo que a gente está 
gerando? [...] o que a gente desconsiderou para a coisa ter chegado naquele 
ponto? (Flávio, entrevista, 06/08/05, grifos nossos) 
 
[...] a gente tem que ter uma relação de confiança. Não pode haver relações 
de desconfiança, nem nada que não seja transparente o bastante. [...] a gente 
disse que só ia sair de lá quando o trabalho todo estivesse pronto. E aí a 
gente não sabe até que ponto isso ficou claro para ela no início. E aí ela ficou 
muito com a idéia que a gente estava com o taxímetro ligado, e não era. 
Talvez a gente devia ter sido um pouquinho mais transparente nesse assunto. 
[...] E a gente chegou à conclusão que as nossas coalizões, nossos 
relacionamentos internos eram fracos. [...] a gente chegou à conclusão que a 
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gente tem que agora atuar de olho no projeto, focado no projeto, mas ao 
mesmo tempo tem que encontrar as pessoas certas na organização para 
firmar alianças. Por quê? Elas vão legitimar o trabalho internamente, elas 
vão ser capazes de vender a idéia internamente. E ao mesmo tempo a gente 
está lidando essa semana em como a gente pode reforçar as coalizões versus 
tentar alinhar as expectativas de relacionamento da própria diretora. (Flávio, 
entrevista, 29/08/05, grifos nossos) 
 
É uma empresa com características familiares e a diretora estava acostumada 
a fazer as coisas, implantar mudanças de uma forma diferente. [...] O que a 
gente pode fazer nesse sentido? É tentar trazê-la, para que ela possa acreditar 
que a forma que a gente está propondo as mudanças vai de encontro à essa 
maneira que ela estava acostumada a implementar as mudanças antes, mas 
que é um modelo que tem dado certo e que é possível e factível de realização 
na empresa dela. (Flávio, consultor, entrevista, 12/09/05, grifos nossos) 
 
Então é o lado técnico, precisa estar bem esclarecido para o cliente, é o 
entender a aderência da metodologia que a gente está aplicando à cultura do 
cliente, é repetir a coisa mais de uma vez para que fique muito claro. O 
processo de comunicação tem que ser muito repetido, muito contínuo e 
muito negociado. Tem o lado do relacionamento pessoal, entender como a 
cabeça do cliente funciona, e adaptar o nosso modelo ao estilo do cliente. 
[...] tentar usar a tua equipe, as habilidades que você não tem que outro tem 
melhor, para complementar a possibilidade de tentar avaliar as cores que 
estão presentes nessa mistura. (Flávio, entrevista, 19/09/05, grifos nossos) 
 
Há muita resistência, mas a gente tem uma relação muito boa na mesa, o que 
tem facilitado muito. Isso reforça muito do ponto de vista do meu 
aprendizado, que se você não pautar uma boa relação de confiança você não 
avança. [...] as memórias (que nós escrevemos após cada reunião), eu acho 
que tem sido um instrumento que tem nos ajudado a deixar claro, quais são 
as nossas intenções e como é que a gente vai trabalhar sempre. [...] A gente 
tem que ter alguma coisa que em cima do fato registrado ele sirva para a 
reflexão. As implicações disso, do comportamento. [...] Se a gente não 
coloca isso na mesa, e não vai conversando sobre isso, você não vai gerando 
o ambiente necessário a aprender e refletir. Essa tem sido uma forma que 
tem dado para ir conversando essa questão da resistência. [...] tenho evitado 
muito estar fazendo o julgamento. A gente faz a reflexão de como o 
ambiente leva a gente a isso [à resistência], os traços da cultura, o fato de se 
trabalhar muito em cima do urgente e não do importante, eu tenho trazido 
muito para isso aí, para a gente não ficar com um clima de depois todo 
mundo estar se escondendo porque fica pouco à vontade. [...] E eu acho que 
isso tem sido uma oportunidade de aprendizagem para todo mundo para eles 
e pra gente também. [...] E eu acho que o que para mim é aprendizagem 
nisso é: se você tem clareza do que você quer, se você tem um método 
(fundamento conceitual e não técnica) que te apóia em relação a isso, flui, e 
você vai desenvolvendo habilidade durante o tempo, flui. (Paula, entrevista, 
08/08/05, grifos nossos) 
 
Como você desenvolve os outros níveis de consciência? Demanda uma 
busca constante. Implica invenção e intervenção. Esses são os dois pontos. 
[...] Aprendi que muita coisa você tem que inventar. E aí não é inventar do 
etéreo, é inventar do que está surgindo para você a partir dessa realidade. [...] 
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Inventar no co-criar. Criar com ele, a partir da realidade dele. [...] não pode 
ser só de livro, mas você precisa do livro, porque a base conceitual 
consistente lhe dá todas as saídas e lhe dá o norte, a diretriz. Porque precisa a 
intervenção? A intervenção a partir do método. Invenção a partir dos dados 
que você tem da realidade com a luz de uma base conceitual. [...] Esse 
caminho de ‘verdade’ ajuda bastante. [...] O que a gente aprende? Aprende 
isso, de estar tratando com a verdade, com a possibilidade de estar criando, 
de estar revendo, de estar enfrentando os seus próprios erros, o que foi de 
bom e foi de ruim que a gente teve hoje? [...] É a criação do recipiente para 
que o diálogo flua. Essa para mim é a questão. É a possibilidade que você 
tem de testar premissas, de explicitar suas premissas, dizer o que foi que eu 
fiz (Paula, entrevista, 08/09/05, grifos nossos) 
 

e) Ao papel do consultor na consultoria: entendimento sobre o papel do consultor na 

situação de consultoria e de uma forma geral. Relatos: 

 
Entendi de maneira clara que o meu papel é de facilitador do processo e não 
de solucionador, ou seja, dentro do coaching nós temos um papel de ser esse 
elemento facilitador, de estar ali dando a ele a oportunidade dele refletir 
sobre as suas ações e assumir as responsabilidades para si. [...] O que é que 
aprendi com esse momento? É que a gente, por mais incômodo que essa 
situação cause ao cliente, não pode cair na tentação de dar a solução. 
(Márcia, entrevista, 01/07/05, grifos nossos) 
 
O que eu estou entendendo como consultoria seria realmente a relação de 
ajuda para tornar o sistema mais eficaz e isso se processa via aprendizagem, 
uma vez que você seria capaz de refletir sobre o que você faz. E aí o papel 
do consultor seria muito o de dar o apoio ao sistema, no sentido dele poder 
rever as práticas, apontar certos caminhos. [...] que você ajude de fato o 
pessoal a reduzir não só a tensão das relações, as tensões negativas, diminuir 
o custo psicológico pela ineficiência não só da relação, mas do próprio 
trabalho, da sobrecarga que isso traz, da própria produtividade que precisa 
ser atingida. Esse equilíbrio entre o psicológico e a produtividade. (Paula, 
entrevista, 01/08/05, grifos nossos) 
 
[...] uma das coisas para mim que eu aprendo, é que se não tivesse clareza do 
que é ser cidadão, de uma análise mais crítica da sociedade e do papel da 
gente como consultor e como pessoas de RH, de administração de recursos 
humanos, a gente já tinha dado um desvio do processo e tinha ido pelo 
caminho mais curto. E tinha talvez tido o aplauso e estava pronto. Essa é a 
grande questão. A clareza do consultor do que ele quer, do que ele está 
fazendo, qual é o papel dele como pessoa, como cidadão. (Paula, entrevista, 
08/09/05, grifos nossos) 
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f) A ele próprio:  

• Houve depoimentos de aprendizados em relação à: importância do auto-

desenvolvimento e a disposição para tal; tomada de consciência de comportamentos e 

características pessoais; habilidade pessoal para a prática; revisão de crenças pessoais 

que repercutiram na forma de atuar (explicitados na seção 5.2, item 3 – nível pessoal).  

• A maioria dos depoimentos dos consultores, no entanto, se referia à habilidade pessoal 

para a prática: aprendizados pessoais de como lidar com as situações difíceis ou 

inesperadas, com os comportamentos inesperados do cliente, suas resistências, suas 

contradições (entre o discurso e a prática), seus diferentes estilos de gestão, e suas 

diferentes formas de pensar e agir. Foram situações que causaram desconforto, 

conflitos, surpresas ou dúvidas: 

 

Eu sabia que o que ele estava me falando era mentira, e eu aprendi que o 
indivíduo é dissimulado. [...] Meu momento de aprendizagem foi ter que 
refletir sobre a dissimulação do ser humano, e poder lidar melhor com esse 
tipo de situação. (Márcia, entrevista, 01/07/05, grifos nossos) 
 
Foi um momento de extrema aprendizagem, pois ela [a cliente] estava muito 
fragilizada e eu não me senti com competência para dizer: “eu não quero 
ouvi-la. Por favor, não posso continuar”. [...] Ficou uma dúvida. Será que eu 
não devia ter continuado escutando [o seu desabafo descontrolado]? (Márcia, 
entrevista, 01/07/05, grifos nossos) 
 
É uma situação delicada [...] Esse processo está me deixando muito 
desconfortável. [...] Não sei se o aprendizado seria eu ser incisiva nessa hora 
com o cliente, mas vai de novo a questão da diplomacia. (Cláudia, 
consultora, entrevista, 08/09/05, grifos nossos) 
 
Um membro da Direção, no seu discurso desde que eu comecei a trabalhar 
na empresa, ele tem mencionado que eu tenho carta branca, que eu posso 
fazer intervenções, que eu posso fazer uso do meu papel de isenção. [...] essa 
força, esse poder (entre aspas) que ele dá, coisa nenhuma! [...] E aí dois 
aprendizados: Que eu preciso, na verdade, ter mais cautela do que já havia 
tendo [...] e eu preciso estar submetendo muito mais coisas (ao cliente), 
porque autonomia na prática não existe. (Cláudia, entrevista, 29/08/05, grifos 
nossos) 
 
Vou precisar me preparar mais para lidar com estilos de gestão. [...] Qual o 
aprendizado? Que eu tenho que ter uma estrutura muito forte para continuar 



 

 

93 

convivendo com o cliente sem me digladiar com ele e sem me indispor com 
ele. Me gerou um desconforto muito grande. É um aprendizado, mas um 
aprendizado doloroso (Cláudia, entrevista, 15/08/05, grifos nossos) 
 
O aprendizado para mim é que eu estou precisando experimentar o exercício 
da tolerância, porque de um modo geral a gente tem que tolerar muito. 
Porque ele não pensa como eu, nem eu penso como ele. Então eu estou 
precisando repetir inúmeras vezes a mesma coisa. [...] eu estou tendo que ter 
bastante habilidade para não me indispor [...] Ele acredita em um modelo 
que eu não acredito. Tem um conflito aí. É um outro aprendizado. Estar 
aprendendo a lidar com esses conflitos. [...] vou apresentar a proposta 
intercalada para não ser inflexível. (Cláudia, entrevista, 05/08/05, grifos 
nossos) 
 
[...] a gente encontrou esse meio-termo [na negociação da proposta] por 
conta do meu exercício de flexibilidade. (Cláudia, entrevista, 16/09/05, 
grifos nossos) 
 
Por mais que a gente tenha arrumado tudinho, por exemplo, uma das coisas 
que a gente tem que administrar, e tem que ter solução e ver como faz na 
hora: são oito pessoas e tem hora que tem quatro. [...] O que eu aprendi? [...] 
Vão surgindo os impasses e como é que você vai conseguindo avançar, 
resolver? O que na mesa você tem que ter a prontidão, e o que vai surgindo 
mesmo da relação, desde que você tenha a crença que isso aconteça. [...] Há 
muita resistência, mas a gente tem uma relação muito boa na mesa, o que 
tem facilitado muito. (Paula, entrevista, 08/08/05, grifos nossos) 
 
É uma situação inesperada e uma situação de aprendizado: de conhecer onde 
está seu limite, aonde você pode também rever o tipo de reação que se tem 
para esse tipo de história, se colocar no lugar do outro. (Paula, entrevista, 
08/08/05, grifos nossos) 
 
O choque cultural tem limite, por exemplo, não trouxe, mas qual é o prazo 
que a gente precisa ter? Certa elasticidade, a gente tem trabalhado nisso. 
Porque é muito diferente o jeito que eu trabalho, a preocupação com horário, 
e o jeito que o pessoal trabalha. A habilidade é outra, então tem que ajudar 
na construção disso. Esse também é um aprendizado para mim. [...] E um 
pouco de paciência da nossa parte também. (Paula, entrevista, 08/08/05, 
grifos nossos) 
 

g) À pesquisa: reflexões e registros mais sistemáticos com esta pesquisa. 

[...] depois que eu registrei para a gente poder conversar, vi que são fatos que 
quando acontecerem novamente eu já vou tirar de letra, porque eu já vivi e 
registrei aquela aprendizagem.[...] A pessoa não registra, e quando não 
registra não toma consciência de que aquilo aconteceu, e aí ela passa 
despercebida de novo.[...] Eu gravo mais as coisas quando eu registro. 
(Márcia, entrevista, 12/07/05, grifos nossos) 
 
[...] essa troca que a gente está fazendo está dando uma visibilidade muito 
grande, está clarificando, porque eu estou aprendendo, porque estou 
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sistematizando. Eu coloco e aí eu começo a refletir mais. (Cláudia, 
entrevista, 08/09/05, grifos nossos) 
Eu acho que eu refleti mais [com a pesquisa]. Eu gosto muito de passar ao 
término de uma semana, tentar fazer, mesmo que mentalmente, a história do 
diário de bordo mental: o que foi bom o que não foi, o que pode ajustar ou 
melhorar para a próxima semana. E um segundo momento que eu gosto de 
fazer isso é quando faço meu planejamento a cada início de mês [...] E aí 
nesse momento eu gosto de fazer reflexões, mas são pontuais, não é como eu 
estou fazendo agora, diária. De parar no final do dia e ver o que foi de 
interessante. Está sendo válido. (Flávio, entrevista, 06/08/05, grifos nossos) 
 

 Nota-se que a maioria das reflexões e aprendizados relatados pelos consultores, 

referem-se à forma de atuar/método e a eles próprios (reflexões pessoais). É importante 

observar que a maioria dessas reflexões pessoais está relacionada à habilidade pessoal para a 

prática, ou seja, descobertas pessoais importantes para lidar melhor com as diferentes 

situações de consultoria. Percebe-se também em alguns relatos de outros tipos de 

aprendizagem, que a mesma questão é mencionada sob o aspecto de “atuação”. Assim sendo, 

diferentes habilidades pessoais para atuar parece um ponto central no aprendizado do 

consultor e, consequentemente, crucial para uma ação de consultoria mais efetiva e 

consciente. 

Concluímos então, que a “atuação” na prática de consultoria é fundamental para a 

aprendizagem dos consultores, na qual eles não aprendem simplesmente sobre, mas também 

aprendem a ser, conforme afirmam Brown e Duguid (2001, p.200): “Aprendizagem não 

envolve somente a aquisição de fatos sobre o mundo, mas também envolve a aquisição de 

habilidades para agir no mundo de maneiras socialmente reconhecidas”. 
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5.2  A aprendizagem dos consultores na prática: é mais 
intuitiva que lingüisticamente formulada? 
 

Percebe-se no discurso dos consultores que a aprendizagem ocorrida a partir das suas 

experiências e reflexões sobre a sua prática, em sua essência, estava carregada de 

conhecimentos implícitos, de intuição, e de sentimentos difíceis de serem expressos. Algumas 

aprendizagens foram descritas como: “momento de aprendizagem” e “aprendizado doloroso”, 

que não tinham uma definição clara do real aprendizado, sendo a vivência em si ressaltada; 

aprendizados a partir das percepções e intuições sobre o contexto presente; aprendizados na 

ação, como ter prontidão e criar a partir da realidade do cliente (ver como faz na hora, fazer 

com, construir). 

 

É um momento de aprendizagem. Agora, o que eu tirei disso daí, hã hã 
[como se dissesse não sei]. [...] foi um momento valioso de aprendizagem 
para mim, porque eu vivi, vivenciei junto com eles, assim, o medo deles. 
(Márcia, entrevistas, 01 e 25/07/ 05) 
 
Me gerou um desconforto muito grande. É um aprendizado, mas um 
aprendizado doloroso. [...] E eu já tenho que pensar como vou dizer isso, que 
já é outro aprendizado. (Cláudia, entrevista, 15/08/05) 
 
[...] tem que ter solução e ver como faz na hora. [...] Você vai ter que estar 
construindo e reconstruindo, isso se você entende que você vai fazer com e 
não para. [...] o que vai surgindo você trata. [...] você vai elaborando, com a 
intuição vai vendo, vai sentindo vai pegando. Para mim essa é uma questão 
grande de aprendizagem (Paula, entrevistas, 08/08 e 08/09/05) 
 
Uma outra coisa que a gente percebeu foi que a ansiedade dela talvez se 
devesse a ela querer estar muito inteirada no que estava acontecendo. [...] 
Isso foi interessante também: a idéia de perceber qual nível de participação 
no projeto que o cliente quer. O estilo dela de arregaçar as mangas, mesmo 
sendo diretora, contribuiu para a gente se adaptar nesse ponto. (Flávio, 
entrevista, 06/08/05) 
 

Nota-se, porém, que a sistematização das reflexões, com explicitação através de 

linguagem escrita e oral, ora com registros escritos, ora através do diálogo (com pares e com a 

pesquisadora), ajudou os consultores a tomar uma maior consciência dos fatos e aprendizados 
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anteriormente refletidos ou surgidos no próprio diálogo. Isso permitiu a formulação bem 

elaborada de muitos depoimentos de aprendizados relatados à pesquisadora, com uma 

consciência lingüística maior. Sem esta sistematização e explicitação muitos aprendizados 

poderiam ter passado despercebidos, permanecendo implícitos. 

Essas constatações reforçam as perspectivas de Vygotsky (1989) e Vergnaud (1993) 

que tratam a linguagem como elemento fundamental da aprendizagem.  Vergnaud ressalta a 

importância da linguagem para tornar explícitos os conhecimentos implícitos, podendo, então, 

serem debatidos e compartilhados. 

 

 

5.3  Níveis de aprendizagem reflexiva dos consultores 

Dois consultores acompanhados nesta pesquisa relataram mais reflexões ou 

aprendizados relacionados à sua prática (primeiro nível), quando comparados aos 

aprendizados no nível de generalização da prática (segundo nível) e nível pessoal (terceiro 

nível), e os outros dois relataram mais aprendizados no nível pessoal, em relação aos outros 

níveis. Uma das consultoras, porém, destacou-se com mais reflexões pessoais que todos os 

outros. 

As reflexões na maioria das vezes eram relatadas como “aprendizagens” ou 

“momentos de aprendizagem”, e algumas vezes como pensamentos, dúvidas ou 

questionamentos, que vinham à tona, sobre como agir ou lidar com determinadas situações ou 

comportamentos: 

 

[...] outro ponto que tem me feito pensar bastante foi em como lidar com 
determinado estilo de gestão que é o estilo explosivo. [...] Eu não sei como 
vou tratar isso. (Cláudia, entrevista, 29/08/05). 
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[...] Eu não sei qual é o aprendizado, eu confesso que não sei qual é o 
aprendizado que estou tendo. Está tendo muito mais desconforto, muito mais 
dor. Não sei se o aprendizado seria eu ser incisiva nessa hora com o cliente, 
mas vai de novo a questão da diplomacia. (Cláudia, entrevista, 08/09/05). 

 

1) Nível da prática situada de consultoria 

Em relação a este primeiro nível, os aprendizados relatados por mais de um consultor, 

de forma similar, referem-se especificamente aos casos que tinham diante de si: à própria 

prática/realização do serviço; ao trabalho em parcerias de consultores (trocas de 

conhecimentos e feedbacks sobre o caso); às reflexões e avaliações sistemáticas durante 

aquele trabalho de consultoria (ora entre consultores ora com os clientes) sobre o projeto, os 

erros e acertos e os significados implícitos, possibilitando um melhor entendimento do 

contexto, sujeitos, interesses e relações ali envolvidos; à importância de flexibilizar o método 

ou “roteiro” e a maneira de trabalhar adaptando-os às necessidades daquele cliente; à 

necessidade de algumas condições, atitudes e ações do consultor para o bom andamento do 

projeto em desenvolvimento como a comunicação adequada, relação de confiança, bom 

relacionamento e envolvimento da equipe do cliente, clima de abertura para o diálogo e 

reflexão e estar atento às questões culturais, características e dinâmica da empresa. 

Já os aprendizados relatados por algum dos quatro consultores (ora um ora outro), de 

forma pontual, referem-se à: ao entendimento sobre seu papel e atuação ali; percepção dos 

resultados positivos daquele trabalho; consciência sobre a possibilidade de aprender ali com o 

compartilhamento de experiências; consciência de que deveria realizar um contrato mais 

alinhado e amarrado; importância de considerar a estrutura informal daquela empresa 

(relações de poder, hierárquicas e níveis de influência informais); percepção do nível de 

participação no projeto que o cliente queria ter; importância  da liderança dos consultores no 

processo, naquele caso. 
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Segue dois exemplos bem típicos deste nível de aprendizagem da prática situada, 

podendo ser encontrados outros na seção 5.1 (itens a, b, c, d, e). 

 

A gente tentou não ser muito rígido em relação à metodologia da gente, foi 
um pouquinho mais flexível, então isso ajudou. (Flávio, entrevista, 06/08/05, 
grifos nossos) 
 
[...] a gente chegou à conclusão que a gente tem que agora atuar de olho no 
projeto, focado no projeto, mas ao mesmo tempo tem que encontrar as 
pessoas certas na organização para firmar alianças. Por quê? Elas vão 
legitimar o trabalho internamente. (Flávio, entrevista, 29/08/05, grifos 
nossos) 

 

2) Nível da revisão e generalização da prática 

Neste nível houve poucas reflexões, com apenas um relato de aprendizado de três 

consultores e dois relatos do outro: a importância da flexibilização dos modelos e padrões pré-

concebidos nos trabalhos de consultoria (dois consultores); o redirecionamento de ações e 

melhorias em outros trabalhos a partir das reflexões da experiência atual (duas referências); os 

resultados do trabalho reforçaram a maneira de atuar. Estes aprendizados foram expressos nos 

seguintes relatos:  

 
Na minha pessoa, o maior resultado que eu tive desse trabalho [se refere ao 
coaching], foi um processo de mudança meu: ficar muito atenta a não seguir 
um modelo já pré-moldado desde o início, e estar muito mais atenta à 
dinâmica própria do grupo, o que o grupo está pedindo que modifique. [...] 
se a gente não estiver atenta à dinâmica, à forma como eles vão se 
posicionar, à própria dinâmica da empresa naquele momento que está 
vivenciando, a gente fica engessado num modelo pré-elaborado que a gente 
leva, e não funciona. Tem que estar muito atenta a essas nuances que surgem 
e que a gente vai tendo que moldar e vai tendo que reparar todo o processo 
que previamente a gente elaborou. É uma aprendizagem rica, mas que é 
saudável. (Márcia, entrevista, 15/08/05, grifos nossos) 
 
E aí concluí que, de fato, é possível outras formas e eu talvez estivesse presa 
só àquele movimento de começar tudo com um enfoque comportamental. O 
meu modelo de alguma forma eu estava querendo que ele prevalecesse. [...] 
num primeiro momento relutei, argumentei, negociei [...] aí eu precisei me 
modelar. Foi o componente da flexibilidade, com certeza, rompeu um 
paradigma, que já é um aprendizado para futuras ações. (Cláudia, entrevista, 
29/08/05, grifos nossos) 
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Tanto que acabou, no final, a gente agora adotando essa estratégia. [...] 
Agora tem a próxima fase do trabalho e a gente vai tentar fazer de uma 
forma diferente. [...] Voltamos e tentamos ver aonde a gente errou, para 
tentar acertar os rumos daqui para frente. [...] foi interessante, que 
conseguimos dar uma guinada no cliente. [...] Lá em São Paulo [outro 
trabalho do consultor] a gente está passando por uma situação, que isso que a 
gente fez aqui não quer repetir lá. Tentar o envolvimento do grupo [...]. 
(Flávio, entrevista, 06/08/05, grifos nossos) 
 
Nessa reunião, eu tive uma preocupação que eu não tive no workshop, a 
partir um feedback que eu recebi. Eu citava no workshop de processos, 
muitos exemplos de empresas grandes como Gerdau, Coca. Um colega disse 
que estava muito bom, mas que o cliente não era tão grande. [...] às vezes 
para o cliente que é midle marketing, “cliente médio”, uma ilustração mais 
simples [como ele usou nessa reunião], uma coisa mais pé no chão, ajuda 
bastante. [...] Taí uma outra coisa que com toda certeza eu vou utilizar para 
os próximos trabalhos. (Flávio, entrevista, 06/08/05, grifos nossos) 
 
E quando você pergunta de vez em quando qual é a aprendizagem? Que o 
caminho é esse. Que reforça a premissa que a gente tem. Que quando eu me 
lembro em abril quando a gente começou, e eu olho hoje, acho que 
aprendemos todos, inclusive algumas coisas que nós também hoje temos, 
não só de metodologia, como de condução que reforça a forma de atuar. 
(Paula, entrevista, 08/09/05, grifos nossos) 

 

Nota-se que nos dois primeiros casos descritos acima, a revisão da prática ocorreu a 

partir da reflexão pessoal mais profunda do consultor, com reavaliação de crenças e modelos, 

relatadas como “processo de mudança” e “rompimento de paradigma”.  

 

3) Nível Pessoal 

No nível pessoal podemos destacar uma das consultoras com muitas reflexões 

pessoais, diferentemente dos outros, o que se deve tanto à sua postura de abertura para o 

crescimento pessoal, quanto ao tipo de serviço executado (coaching), um trabalho 

comportamental que propiciava o desenvolvimento pessoal do cliente e, consequentemente, 

do próprio consultor. A maioria dos seus relatos de aprendizagem giraram em torno da 

importância do auto-desenvolvimento e a disposição para tal: importância do auto-

conhecimento, auto-reflexão, e auto-análise para tornar-se um profissional mais consciente; 

consciência da dificuldade e resistência das pessoas em perceber e trabalhar aspectos pessoais 
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e comportamentais, como os próprios erros e ineficiências, o medo de arriscar, a dificuldade 

de dar feedback, que impedem o crescimento e mudanças, e até que ponto se identifica com 

esses aspectos; a importância da vontade pessoal (querer) e auto-confiança (acreditar) para 

enfrentar e superar as dificuldades, os medos e receios enquanto profissional, repensando 

sobre suas práticas e desvencilhando-se dos modelos antigos para estar mais receptivo às 

mudanças atitudinais. 

 

[...] um momento de aprendizagem foi: como é importante nós termos um 
momento para reflexão pessoal, e também, como é necessário a gente 
trabalhar o auto-conhecimento [...] a gente ter a oportunidade de investir na 
auto-reflexão, na auto-análise para que a gente  não seja um profissional 
apontado pelos outros como sendo cego, tendo uma visão cega de si próprio, 
que não tenha o discernimento para saber ponderar. (Márcia, entrevista, 
01/07/05, grifos nossos) 
 
[...] serviu para minha reflexão após a sessão, para trazer para este encontro 
da gente como um momento de aprendizagem meu também. Porque muitas 
vezes a gente realmente se depara com essas resistências, por limitação de 
não querer trabalhar com aspectos pessoais, que não é fácil. [...] E o que me 
levou a refletir? Que é mais fácil sempre a gente apontar as ineficiências do 
sistema, da empresa, da situação organizacional e dos outros, do que a gente 
pensar e analisar as nossas próprias deficiências e inoperâncias. (Márcia, 
entrevista, 12/07/05, grifos nossos) 
 
[...] Porque a gente tende a ter muito isso: a ter relações de poder porque 
sabe mais, a se eximir de dar feedback com medo daquela relação ficar um 
pouco mais conturbada. Todos esses fatos que eu relatei em relação às 
pessoas com que convivi essa semana, de uma forma ou de outra a gente 
acaba se identificando. (Márcia, entrevista, 18/07/05, grifos nossos) 
 
[...] A reflexão que eu fiz foi que todo programa de desenvolvimento exige o 
querer, o acreditar para haver empenho e investimento. [...] As resistências 
são muito grandes e aí isso é um processo de aprendizado também. Não 
depende só do contexto, não depende só da organização, mas depende 
totalmente do querer, do acreditar, do fazer. [...] precisamos nos desvencilhar 
dos modelos antigos, que a gente já tem, para podermos estar mais abertos e 
receptivos às mudanças atitudinais. Foi uma reflexão que eu fiz. (Márcia, 
entrevista, 05/08/05, grifos nossos) 
 

Houve outros depoimentos de aprendizados no nível pessoal da consultora acima 

citada e dos outros, que podem ser classificados em três tipos. 
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a) Tomada de consciência de comportamentos e características pessoais (apenas três 

depoimentos): o consultor nota que tem a tendência de analisar as situações de forma 

compartimentada; a consultora percebe que para agradar o cliente é muito diplomática e 

“deixa brecha”; percebe a tendência de proteger o outro na relação.  

 

Eu aprendi que os diagnósticos que a gente faz a respeito de problemas e 
projetos nem sempre são muito preto e branco, ou eles não tem só um 
aspecto. Talvez eu tenha uma propensão a pensar um pouquinho de forma 
cartesiana demais, analisar as coisas muito compartimentadas, mas nem tudo 
é só relacionamento, só o técnico. Às vezes é o conjunto de coisas que se 
interagem. É uma coisa muito mais complexa. [...] a coisa é uma mistura. 
(Flávio, entrevista, 19/09/05, grifos nossos). 
 
No processo de negociação eu preciso explicitar mais, clarificar mais. [...] 
deixei uma “brechinha”. [...] Eu estou sendo muito diplomática, querendo 
agradar o cliente, sem querer perdê-lo. Eu estou, na verdade, criando uma 
situação mais constrangedora para o futuro. Mas esse foi um grande 
aprendizado. (Cláudia, entrevista, 08/09/05, grifos nossos). 
 

A consultora disse para sua parceira: 

 [...] “eu acho que errei (e aí vai a história do aprendizado) quando lhe vi 
irritada e a gente não pontuou isso”. E aí eu acho que entra o meu jeito, que é 
uma coisa que eu tenho que aprender todo dia, de querer proteger muito o 
povo, entendeu? [...] A gente precisava ter visto, porque chegou uma hora 
que eu não podia dar este tipo de proteção mais, porque colocava em risco a 
eficácia da própria intervenção. (Paula, entrevista, 08/08/05, grifos nossos). 
 

b) Habilidade pessoal para a prática (relatos completos na seção 5.1 item f) 

• Os aprendizados relatados por mais de um consultor foram: lidar com as situações 

difíceis ou inesperadas, com os comportamentos inesperados do cliente, suas 

resistências, suas contradições, e seus diferentes estilos de gestão (“ter mais cautela”, 

“ter estrutura pessoal grande”, “ter prontidão”, “conhecer onde está seu limite”, “se 

colocar no lugar do outro”); e também lidar com as suas diferentes formas de pensar e 

agir (“fazer o exercício da tolerância porque ele não pensa como eu”, “exercício da 

flexibilidade”, “ter habilidade para não me indispor”, “porque é muito diferente o jeito 

que eu trabalho e que o pessoal trabalha, precisa um pouco de paciência”). 
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• Os aprendizados relatados por apenas algum dos consultores (ora um ora outro) foram: 

ter paciência para esperar o momento do cliente (“que a ficha caia”); ter respeito aos 

próprios limites físicos e psicológicos (“devia ter aceitado, ter feito uma leitura do 

meu limite”); evitar o culto ao poder e ao saber (“eu não sou dona da verdade”); lidar 

com o receio de insucesso do novo modelo do projeto (“tenho que estar preparada para 

não ser 100% “OK”. Estou aprendendo a lidar com um pequeno fracasso”); estimar 

melhor o tempo para o trabalho e se preparar mais para as reuniões (“quanto mais 

preparado para as reuniões, tanto mais satisfeito o cliente sai”). 

c) Revisão de crenças pessoais que repercutiram na forma de atuar (dois depoimentos): ao 

flexibilizar e remodelar a proposta para o cliente, a consultora percebe que “rompeu um 

paradigma”; a outra percebe um processo de mudança pessoal que repercutiu na forma de 

atuar, estando “muito mais atenta à dinâmica própria do grupo”. 

 

Acreditamos que o próprio trabalho de consultoria é propício a reflexões e 

aprendizados pessoais por sua complexidade, porém, é fundamental, para uma aprendizagem 

mais profunda, a abertura do consultor para mudar paradigmas, rever crenças, padrões e 

modelos pré-estabelecidos. Pode-se perceber em poucos relatos de aprendizados pessoais, de 

forma mais explícita, uma reflexão crítica, com revisão de crenças e premissas, o que leva a 

pensar sobre a dificuldade e complexidade para que haja um alcance mais profundo da 

aprendizagem. Estas reflexões estavam relacionadas principalmente à revisão da forma de 

atuar dos consultores, bem como à tomada de consciência de comportamentos e 

características pessoais. Foi perceptível nas entrevistas com uma das consultoras que, além 

das reflexões individuais, o próprio diálogo com a pesquisadora propiciou, algumas vezes, 

esses aprendizados, tornando possível novas atitudes e ações: “Está me dando à condição de 

tomar algumas posturas diferentes, de rever algumas práticas”. 
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Estes achados reforçam a teoria em estudo, uma vez que este tipo de aprendizagem 

que ocorre quando há reflexão de premissas e pressupostos, é considerada por Mezirow 

(1991) uma experiência de aprendizagem mais significativa e menos comum, desencadeando 

a transformação das perspectivas de significado. Para o autor, a reflexão crítica dos 

pressupostos da pessoa, o diálogo para validar esta reflexão, e a ação reflexiva são 

componentes indispensáveis para que ocorra este tipo de aprendizagem, tendo sido 

observados durante os relatos. Schön (2000) também associa as reflexões de maior alcance às 

situações menos rotineiras, que causariam conflitos ou surpresas.  

Enfim, se considerarmos que somente a reflexão crítica de premissas e a reflexão 

pessoal mais profunda pode repercutir, de fato, numa prática profissional mais adequada e 

renovada, conforme pressupomos anteriormente, podemos concluir que este tipo de 

experiência deve ser menos comum do que imaginamos, pela sua complexidade, necessitando 

de uma predisposição do consultor para tal. 

 

 

5.4  Situações de relacionamento com o cliente, propícias 
ao aprendizado reflexivo dos consultores 
 
a) Situações conflituosas e tensas 

Ao analisar as situações que propiciaram o aprendizado reflexivo do consultor, 

podemos dizer que, em sua maioria, foram situações que causaram nele algum tipo de 

desequilíbrio ou conflito, gerando sentimentos de desconforto, ou de tensão, ou surpresa, ou 

dúvidas. Os exemplos citados referiam-se, na maior parte das vezes, a situações tensas, 

inesperadas, de conflito, de crise, de impasse, ou de dificuldades (para o cliente ou consultor), 

bem como comportamentos do cliente de resistência ao trabalho, de rigidez ou reações 

inesperadas. Essas situações propiciaram aprendizados em todos os níveis, estando 
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freqüentemente associadas às aprendizagens no nível mais profundo (pessoal), por serem 

situações que mobilizavam mais. Conforme relata uma consultora: “momentos críticos são 

momentos de aprendizagem” (Paula, entrevista, 08/08/05).  E outra: “Porque o consultor 

aprende com os erros, com os conflitos [...]”. (Cláudia, entrevista, 16/09/05). 

É interessante ressaltar, em relação a essa questão, o importante papel dos 

desequilíbrios e dos conflitos, destacado por Piaget (1976), para que o conhecimento não 

permaneça estático. Schön (2000), por sua vez, destaca as situações de surpresa e 

conflituosas, como momentos que seriam propícios à reflexão do profissional, pois a partir daí 

ele reflete e reestrutura algumas de suas estratégias de ação, de forma a dar respostas 

diferentes e criativas para essa nova situação. Para Mezirow (1991), a aprendizagem 

transformadora envolve uma seqüência de atividades de aprendizagem que inicia, com maior 

freqüência, com um dilema desorientador, que cria possibilidades para novas aprendizagens 

sob outros enfoques, diferentes daqueles construídos anteriormente. 

 

b) Situações positivas ou agradáveis 

Estas situações foram bem menos citadas pelos consultores como geradoras de 

reflexão e aprendizado, sendo elas: o reconhecimento e a avaliação positiva do cliente ao 

trabalho do consultor, o trabalho em parcerias de consultores, e uma reunião produtiva pelos 

resultados e feedback. 

 

c) Situações de avaliação do trabalho 

As situações de avaliação feitas com a equipe do cliente, ou entre os consultores 

(equipe ou dupla), foram momentos ricos em reflexões e aprendizados tanto no nível pessoal, 

quanto no nível da prática, em que se pensava sobre o método e a atuação de consultoria, 
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contribuindo, muitas vezes, para um redirecionamento de ações e melhoria dos resultados do 

trabalho:  

Agora tem a próxima fase do trabalho e a gente vai tentar fazer de uma 
forma diferente. [...] Voltamos e tentamos ver aonde a gente errou, para 
tentar acertar os rumos daqui para frente. [...] foi interessante, que 
conseguimos dar uma guinada no cliente. [...] A gente tem uma preocupação 
muito grande quando está fazendo os trabalhos porque o cliente é o sujeito 
mais vulnerável para ser culpado por qualquer falha em projetos. Ele não 
está na discussão da gente discutindo o que foi bom ou ruim do projeto. 
Então a gente tenta sempre trazer a responsabilidade pra nós mesmos. O que 
a gente pode fazer para que o cliente perceba valor naquilo que a gente está 
gerando? [...] o que a gente desconsiderou para a coisa ter chegado naquele 
ponto? (Flávio, entrevista, 06/08/05, grifos nossos) 
 
O que a gente aprende? Aprende isso, de estar tratando com a verdade, com 
a possibilidade de estar criando, de estar revendo, de estar enfrentando os 
seus próprios erros, o que foi de bom e foi de ruim que a gente teve hoje? O 
que é que a gente funcionou? O que é que a gente não funcionou? [...] Eu 
acho que não é um momento da avaliação. A avaliação tem que ter o 
processo o tempo inteiro. É um processo formativo mesmo. (Paula, 
entrevista, 08/09/05, grifos nossos em sublinhado) 
 

d) Situações da prática e ação consultiva 

A própria prática (serviço de coaching) e a ação consultiva foram relatadas como 

propulsoras de aprendizado reflexivo de duas consultoras, retratado como uma via de mão 

dupla (consultor-cliente-consultor): 

 

[...] acho que toda aprendizagem tem um processo mesmo, a questão de 
internalizar, de tomar consciência que se está numa fase de aprendizagem. 
Como o trabalho que eu estou desenvolvendo é desenvolvimento de 
aprendizagem para eles (coaching), eu começo a refletir como se fosse um 
espelho, também em mim. [...] A gente vai refletindo, aprendendo e também 
procurando não cair nessas armadilhas. O que a gente nota nessas pessoas, 
para que a gente não faça nesse sentido. (Márcia, entrevistas, 12 e 18/07/05, 
grifos nossos) 
 
[...] meu maior aprendizado [...] o campo que a gente tem para trabalhar, e é 
nesse campo que você tem que descobrir como pode de fato ter uma ação de 
ajuda e como você não só melhora o teu pensamento, mas como você pode 
ajudar o outro, do ponto de vista de melhorar também a qualidade do seu 
pensar. [...] O que eu estou entendendo como consultoria seria realmente a 
relação de ajuda para tornar o sistema mais eficaz e isso se processa via 
aprendizagem, uma vez que você seria capaz de refletir sobre o que você faz 
[cliente com apoio do consultor]. [...] Você vai ter que estar construindo e 
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reconstruindo, isso se você entende que você vai fazer com e não para. [...] 
E aí, onde está a minha aprendizagem? É que o grupo também evolui. 
Evoluímos também. (Paula, entrevistas, 01/08 e 08/09/05, grifos nossos em 
sublinhado) 

 

Estes relatos reforçam a perspectiva de aprendizagem construtivista, na qual as 

pessoas participam na construção de significados e da realidade. Não há mestre nem aprendiz, 

pois ambos constroem o conhecimento juntos, de forma compartilhada, na ação e no diálogo. 

Ratifica também as visões de aprendizagem construída socialmente, através das interações e 

das atividades e práticas de trabalho organizacionais. 

 

e) Situação de pesquisa 

A situação desta pesquisa para a maioria dos consultores foi percebida como 

estimuladora de reflexões e/ou aprendizados sobre a prática de consultoria, devido a uma 

maior auto-observação, e também reflexões e registros mais sistemáticos para as entrevistas: 

 
Na primeira atividade que eu fiz com você, não fluiu com tanta rapidez 
como foi agora. Eu tive que após todas as sessões, pensar sobre cada uma 
delas, refletindo sobre o que aprendi. Não foi uma coisa muito automática, 
natural. Teve que ser pensada, refletida mesmo. Mas nessa semana eu já 
percebi que a cada sessão que eu estava tendo, a cada situação que eu me 
deparava, eu já estava ligada: ah, eu tenho que registrar isso como sendo um 
processo de aprendizagem. E ainda, no final de tudo, depois que eu registrei 
para a gente poder conversar, eu vi que são fatos que quando acontecerem 
novamente eu já vou “tirar de letra”, porque eu já vivi e registrei aquela 
aprendizagem. Algumas coisas são repetitivas, mas a gente pensa: como foi 
que eu agi da outra vez? A pessoa não registra, e quando não registra não 
toma consciência de que aquilo aconteceu e aí ela passa despercebida de 
novo. [...] Eu gravo mais as coisas quando eu registro. [...] a questão do 
registro, de você depois da situação registrar, é legal, tem sido importante. 
(Márcia, entrevista, 12/07/05, grifos nossos) 
 
O que eu estou achando muito interessante é que todo projeto até então que 
eu experimentei ao logo da carreira de consultora, eu já aprendi muito, mas 
essa troca que a gente está fazendo está dando uma visibilidade muito 
grande, está clarificando. Eu estou aprendendo porque estou sistematizando. 
Eu coloco as idéias e aí eu começo a refletir mais. Porque eu já passei por 
diversas situações, mas nunca anotei nada. [...] você coloca o ponto e você 
fica sozinha fomentando, falando, tendo um diálogo com você. [...] Está me 
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dando condição de tomar algumas posturas diferentes, de rever algumas 
práticas. (Cláudia, entrevista, 08/09/05, grifos nossos) 
 
Eu acho que eu refleti mais (com a pesquisa). Eu gosto muito de, ao término 
de uma semana, tentar fazer, mesmo que mentalmente, a história do diário de 
bordo mental: o que foi bom o que não foi, o que pode ajustar ou melhorar 
para a próxima semana. E um segundo momento que eu gosto de fazer isso é 
quando eu faço meu planejamento a cada início de mês [...] E aí, nesse 
momento eu gosto de fazer reflexões, mas são pontuais, não é como eu estou 
fazendo agora, diária. De parar no final do dia e ver o que foi de interessante. 
Está sendo válido. (Flávio, entrevista, 06/08/05, grifos nossos) 
 

 

5.5  Momentos reflexivos de aprendizado dos consultores 

Nesta seção, falaremos sobre a diversidade de momentos reflexivos identificados nos 

depoimentos dos consultores: reflexão sobre a ação (após a ação) (SCHÖN, 1983, p. 55); 

reflexão na ação (durante a ação) (SCHÖN, 1983, p. 54); reflexão compartilhada através do 

diálogo (com outros consultores e com a pesquisadora).  

 

a) Reflexão sobre a ação 

Percebe-se na maioria dos relatos dos consultores, que fizeram reflexões sobre a ação, 

ou seja, após o serviço de consultoria em que estavam se auto-observando, refletiam sobre sua 

prática e registravam seus aprendizados (sozinhos e/ou com outros consultores): “[...] serviu 

para minha reflexão após a sessão”; “Eu tive que após todas as sessões, pensar sobre cada 

uma delas, refletindo sobre o que aprendi”; “Tivemos uma reunião para refletir sobre toda 

essa situação, tentamos ver aonde a gente errou, para acertar os rumos daqui para frente”; 

“Tivemos uma reunião para discutir os meandros do projeto e tivemos a oportunidade de fazer 

uma reflexão do que estava acontecendo até então”. 

Assim, as experiências vividas pelos consultores serviam de base para a observação e 

reflexão, e com estes processos, formaram-se conceitos e generalizações sobre os 
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aprendizados, que foram relatados no diálogo com a pesquisadora, reforçando os mesmos ou 

estimulando outros. Foram observadas também algumas ações (embora poucas) para 

experimentar os novos aprendizados. É possível perceber, então, os estágios do modelo de 

aprendizagem descrito por Kolb (1984): experiência – observação e reflexão – abstração de 

conceitos – ação, expresso no depoimento abaixo: 

 

Eu coloco as idéias [a partir das situações e experiências] e aí eu começo a 
refletir mais. Porque eu já passei por diversas situações, mas nunca anotei 
nada. [...] você coloca o ponto e você fica sozinha fomentando, falando, 
tendo um diálogo com você. [...] Está me dando à condição de tomar 
algumas posturas diferentes, de rever algumas práticas. Só essa coisa de 
deixar brecha, realmente foi um aprendizado bem explícito. Eu preciso 
estabelecer limites, que eu não estou estabelecendo, com medo de perder o 
cliente, com medo de perder o contrato. Eu preciso realmente ter uma atitude 
diferente, sem machucar, negociando, conversando, que é o meu estilo. 
Agora, deixando bem claro para as partes o que me cabe e o que não me 
cabe. O que eu vou contemplar e o que não vou contemplar. Está sendo 
legal. (Cláudia, entrevista, 08/09/05, grifos nossos) 
 

b) Reflexão na ação 

Uma consultora relatou de forma explícita, que o estímulo à auto-observação e à 

reflexão sobre os próprios aprendizados, pela pesquisa, levou a uma maior percepção e 

consciência de si, de sentimentos que normalmente poderiam passar despercebidos, 

impulsionando o processo de reflexão na ação, em que identificava suas próprias reações e 

aprendizados durante a ação. Seguem os depoimentos que retratam a reflexão no momento da 

ação consultiva, bem como a importância dada pela consultora a esse tipo de reflexão:  

 

[...] eu tive a consciência, como eu estava muito perceptiva de mim mesma, 
de saber quais seriam minhas reações frente às situações que poderiam 
acontecer no coaching, para me subsidiar nesse trabalho [está falando da 
pesquisa], eu identifiquei na hora: meu deus, como está sendo difícil para 
mim, lidar com a dissimulação do ser humano! [...] nessa semana eu já 
percebi que a cada sessão que eu estava tendo, a cada situação que eu me 
deparava, eu já estava ligada: ah, eu tenho que registrar isso como sendo um 
processo de aprendizagem. (Márcia, entrevista, 01 e 12/07/05, grifos nossos) 
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[...] eu percebi que a necessidade daquele cliente naquele momento não era o 
que eu havia pensado, e aí eu tive que abandonar, em segundos, todo aquele 
modelo mental que eu já tinha feito, e durante a própria sessão eu tive que 
reformular minha prática, sem saber como. [...] naquele momento eu resolvi 
simplesmente dar atenção e ouvir. Eu acho que foi a maior sacada daquele 
momento que ele queria ser ouvido. Surgiram necessidades que eram 
diferentes do que eu tinha imaginado anteriormente. […] Como eu estava 
muito preparada para uma outra fala dele, eu fiquei na hora sem um norte. O 
que é que eu faço? Qual o meu posicionamento? Eu não trouxe nada para 
essa fala. Aí eu resolvi, em vez de ficar improvisando, passar para ele 
serenidade, ouvir e dar atenção às questões dele, eu acho que foi a melhor 
posição. (Márcia, entrevista, 12/07/05, grifos nossos) 
 
A gente tem que estar com tudo muito claro e com uma certa prontidão para 
poder refletir na hora. O fato de serem duas tem ajudado nisso. [...] a gente 
tem que administrar, e tem que ter solução e ver como faz na hora. (Paula, 
entrevistas, 01 e 08/08/05, grifos nossos) 
 
Uma das coisas que a gente não tem se afastado é da reflexão: qual é a 
intenção de vocês, o que é que vocês dizem que é a intenção, como a gente 
está se comportando em relação a isso, e qual é o impacto disso? Que é bem 
o esquema da Teoria de Ação, mas em cima dos comportamentos, do que é 
dito e o que está escrito, e em cima do que a gente tem produzido, em cima 
da ação. (Paula, entrevista, 08/08/05, grifos nossos) 
 

c) Reflexão compartilhada 

A maioria dos consultores fazia reflexões sistemáticas com seus parceiros e equipes de 

trabalho sobre o projeto em desenvolvimento, porém apenas duas relataram compartilhar seus 

aprendizados e reflexões a partir da prática (“reflexão sobre a reflexão na ação” tratada por 

SCHÖN, 1983, p.243), sendo ambas importantes fontes de aprendizagem: 

Reflexão sobre o projeto: 

Então nós tivemos uma reunião para discutir os meandros do projeto, como a 
gente estava, e no início da reunião a gente teve uma oportunidade primeiro 
de discutir e fazer uma reflexão sobre o que estava acontecendo até então, 
para ver se todo mundo estava na mesma estação, em relação a: é possível 
que tenha alguma coisa que esteja faltando aqui? De repente existe algum 
outro ponto que a gente não está conseguindo enxergar bem. O que a gente 
pôde perceber é que em alguns sentidos é possível a nossa cliente não 
estivessem em sintonia com questões mesmo da cultura da empresa. [...] 
Então a gente chegou à conclusão: tudo bem, tem esse fator, mas tem esse 
aqui que a gente não está enxergando muito bem. [...] Uma das grandes 
questões que eu tenho discutido hoje na empresa é essa. O que a gente pode 
fazer para um puxar o outro em clientes. Complementar, ver possibilidades 
de tornar os projetos mais multidisciplinares. (Flávio, entrevista, 19/09/05, 
grifos nossos) 
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Reflexões sobre os aprendizados: 

 

Eu tenho compartilhado muito com a minha própria equipe, na consultoria. 
[...] eu tenho refletido sobre tudo que eu aprendi nesse processo, da cautela, 
de ter que estar alinhando muito, de ter que explicitar mais, de fazer menos o 
jogo diplomático. Eu sempre faço reflexões com a equipe. Agora eu estou 
fazendo de uma forma mais sistematizada. [...] é comum eu compartilhar os 
aprendizados, os sucessos e os fracassos. Agora, de forma quantitativamente 
maior e qualitativamente maior, não tinha tido essa preocupação até então. 
[...] Mas nesse trabalho com você, eu comecei a fazer um brainstorming de 
tudo. Tudo é importante, com um maior ou menor grau de intensidade, mas 
eu aprendi, ficou uma lição. (Cláudia, entrevista, 16/09/05, grifos nossos) 
 
[...] a gente [a consultora e sua parceira] precisa estar refletindo o tempo 
inteiro. [...] Nós duas temos a intenção clara de aprender com isso [com o 
trabalho em parceria] porque essa é a nossa fonte de aprendizagem, de 
prática, e é também o nosso treino. (Paula, entrevista, 01/08/05, grifos 
nossos) 

 

Um consultor falou sobre sua dificuldade em compartilhar seus aprendizados com seus 

pares do mesmo nível hierárquico (outros consultores gerentes), embora faça isso 

constantemente com sua equipe de trabalho. 

 

A gente tenta tirar alguns aprendizados e pode compartilhar com alguns 
pares. [...] A minha mudança hoje de papel na empresa, [tornou-se gerente] 
está inibindo um pouco a idéia de eu conversar com os outros sobre isso. [...] 
Passar uma fragilidade sua ou do grupo por conta de ser gerente agora. [...] 
Eu não tenho o menor receio de admitir falhas, tanto que a gente fez a 
discussão abertamente para o grupo [sua equipe de trabalho]. Mas quando a 
gente vai para baixo ótimo, para cima tudo bem. Quando você começa ir 
para o lado, você começa a sentir uma certa resistência sua de conversar. [...] 
Você sente a socialização desse conhecimento tem as barreiras aí, do status 
que você tem na empresa. [...] estou sentindo a dificuldade. Primeiro eu 
estou chegando agora no grupo, segundo é que eu noto que num primeiro 
momento eles conversam, mas é muito mais fácil falar de um erro de outro, 
do que falar do que você errou e você aprendeu com isso. (Flávio, entrevista, 
06/08/05, grifos nossos) 
 

Dois consultores relataram manter contatos, trocas de experiências e conhecimentos 

com outros consultores fora da empresa, ou seja, em comunidades de prática, que se 

mostraram importantes para o aprendizado: 
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A gente [a consultora e outros consultores] conversa sobre a prática, o que a 
gente faz, troca as coisas, instrumentos, troca experiências, as dificuldades, 
tudo. [...] E nisso eu acho que a gente vai inovando, vai tendo mais clareza 
dos caminhos e vai adaptando. Porque não é só o que está no livro. [...] Vai 
enriquecendo e a gente tem que fazer essas transposições mesmo. Mas é 
preciso ter alguém que te ajude para você não ter o auto-engano. (Paula, 
entrevista, 06/10/05, grifos nossos) 
 
Eu tenho um network muito grande com pessoal que já trabalhou na nossa 
empresa e que está em outras empresas. Tem uns colegas nossos que 
montaram uma consultoria e a gente sai e “bate-papo” sobre projetos, 
clientes. Eu tenho alguns “bate-papos” informais com profissionais que estão 
na Unimed-Recife, outros que são empreendedores, e tenho contato numa 
lista da Internet e um grupo do PMI - Project Management Institute 

(Instituto de Gerenciamento de Projetos), que a gente troca algumas idéias. 
[...] E eu já fiz várias turmas de treinamento de gestão de projetos em função 
de eu ter compartilhado antes com o pessoal esses assuntos. (Flávio, 
entrevista, 19/09/05, grifos nossos)  
 

Apenas uma consultora não relatou algum tipo de diálogo reflexivo com outros 

consultores da própria empresa, em relação ao trabalho que estava realizando, ou em 

comunidades de prática (fora da empresa). 

Foi possível observar que durante as entrevistas com uma das consultoras, algumas 

reflexões e aprendizados surgiram a partir do próprio diálogo reflexivo com a pesquisadora: 

 

Pode ser um aprendizado fazer um contrato mais alinhado, amarrando. Eu só 
falei quando o fato aconteceu. (Cláudia, entrevista, 15/08/05, grifos nossos) 
 
Eu não sei como vou tratar isso. Eu não sei se espero novamente o fato ou 
se... [...] Eu vou tentar criar um contexto mais suave. Eu verdadeiramente 
tenho a coragem (de abordá-lo sobre isso). Vou dizer que na última reunião 
me preocupou o jeito alterado como ele estava tratando o erro da equipe. [...] 
Agora eu não sei como ele vai reagir porque ele tem um perfil mais 
embrutecido. [...] E vou correr esse risco, vou dizer com a intenção de 
agregar valor para ele, com a intenção de alertá-lo. Pode ser que não esteja 
enxergando, ou que ninguém tenha dito para ele com receio [a consultora 
reflete durante a própria entrevista sobre a forma que poderia abordar a 
pessoa sobre a sua agressividade]. (Cláudia, entrevista, 29/08/05, grifos 
nossos) 
 
Então eu aprendo com isso que eu preciso explicitar mais. No processo de 
negociação eu preciso clarificar mais. [...] nesse primeiro contato que você 
quer ver vingar aquele projeto, você fica um tanto quanto cautelosa. [...] E aí 
eu sou muito cautelosa e eu estou descobrindo que eu sou muito diplomática 
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na negociação, e estou deixando brecha. É uma conclusão cabal. (Cláudia, 
entrevista, 08/09/05, grifos nossos) 
 

O mesmo não foi observado em relação aos outros consultores. Houve momentos em 

que a entrevista servia como uma reflexão individual, e os relatos expressos como num 

monólogo.  

Ao final dos relatos, o consultor falou que a entrevista estava sendo um momento de 

reflexão. Enquanto estava falando, estava também refletindo (alto), para si mesmo, por isso 

acabou falando muito. Já no relato abaixo, a consultora parecia estar reforçando para si 

mesma, o papel que deveria exercer de facilitadora, diferente do que é mais comum: do 

consultor que conduz, que dá a solução: 

 

O coaching não tem esse papel de aprovar ou reprovar, dizer que está certo 
ou errado, e sim ser um elemento facilitador dentro do processo da 
aprendizagem dele, da meta dele. Ele tem que ir se trabalhando, 
verbalizando, para que ele possa chegar às suas conclusões. Eu posso ter o 
domínio sobre aquela técnica, sobre aquela atividade, mas a condução de 
todo o processo, todo o trabalho, é dele. [...] Quando você contrata um 
consultor você contrata um profissional ou uma equipe que vai trazer 
alternativas de solução. Num processo de coaching, que é um processo de 
auto-desenvolvimento, não é assim que funciona. [...] A gente pode dar 
ferramentas, auxiliar como facilitador, mas o insight, a reflexão tem que ser 
toda dele. [...] Eu fico me policiando. Mesmo sabendo como ele deveria 
fazer, é tão claro para quem está de fora, mas para ele não é. A pessoa tem 
que sentir a necessidade. É um processo de dentro para fora. (Márcia, 
entrevista, 01/07/05, grifos nossos) 

 

Nota-se que as reflexões tanto individuais quanto compartilhadas, a partir da prática 

profissional, se mostraram fundamentais para a aprendizagem dos consultores. Assim, a 

riqueza das experiências e interações da prática, pode ser intensificada com as reflexões e o 

compartilhamento das mesmas de forma mais rotineira, trazendo novas descobertas e 

aprendizados, e possibilitando o redirecionamento de práticas e ações de consultoria. 
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Estes dados reforçam as teorias anteriormente estudadas, que retratam a aprendizagem 

como construída socialmente, através das interações, atividades sociais e da prática 

profissional, bem como as perspectivas que ressaltam a importância da reflexão e prática 

reflexiva para a aprendizagem dos profissionais, criando um importante elo entre essas 

abordagens. A reflexão como extensão, eco da experiência de relação social e prática situada, 

torna ambas aprendizagens (reflexiva e situada) mais frutíferas. 

 

 

5.6  Condições no relacionamento consultor-cliente que 
interferem no aprendizado reflexivo dos consultores 
 

A maioria dos consultores relatou sobre a importância do clima de abertura e relação 

de confiança para a construção de um relacionamento consultor-cliente propício à 

aprendizagem de ambos. Entende-se que a relação de confiança é construída em um ambiente 

em que há um clima de abertura, sem julgamentos, em que é possível errar e acertar, e 

também se busca explicitar e explorar premissas, clarear percepções e fazer emergir o que está 

implícito ou camuflado, propiciando, assim, a reflexão, o diálogo e a aprendizagem. Uma das 

consultoras fala também sobre a sintonia, a convergência de valores e receptividade como 

elementos que facilitam a interação e, consequentemente, a aprendizagem. 

 

Quando a gente consegue fazer um rapport mais satisfatório com o cliente, 
com certeza propicia muito mais aprendizado porque dá oportunidade, 
permite que a gente erre e acerte. Quando tem uma relação de competição, 
onde o outro não aceita a presença do consultor naquele contexto, é muito 
mais desgastante para gente. E aí a gente não se permite realmente errar e 
nem refletir sobre uma nova prática. Essa relação inicial que é construída, 
que é conquistada com o cliente é realmente importante para esse processo 
de aprendizagem do consultor. (Márcia, entrevista, 15/08/05, grifos nossos) 
 
Eu não tenho dúvida que existem clientes que facilitam bastante, que são 
receptivos, que são acolhedores, e que eles tem um grau de sintonia muito 
grande e cada vez que a gente interage com eles a gente vai afinando os 
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instrumentos, porque existe uma empatia, há convergência de valores. Então 
parece que como há a convergência de valores, a coisa flui, caminha, e é 
muito saudável e prazerosa a relação. [...] Tem clientes que não compram a 
idéia, não dão abertura, [...] não têm humildade, são prepotentes, e acham 
que o poder é tudo. [...] Cliente que tem esse perfil, o desgaste é muito 
grande. [...] Tem clientes que facilitam, ou seja, criam um ambiente propício 
para que haja a construção de aprendizagem. (Cláudia, entrevista, 16/09/05, 
grifos nossos) 
 
Há muita resistência, mas a gente tem uma relação muito boa na mesa, o que 
tem facilitado muito. Isso reforça muito do ponto de vista do meu 
aprendizado, que se você não pautar uma boa relação de confiança você não 
avança.. Minha aprendizagem é essa do ponto de vista da confiança, que a 
confiança tem favorecido muito. [...] você não vê um interesse genuíno, e 
quando isso acontece você começa fazer emergir determinadas coisas que 
estão camufladas. Não tem como avançar sem fazer emergir. [...] Se a gente 
não coloca isso na mesa [a questão da resistência], e não vai conversando 
sobre isso, você não vai gerando o ambiente necessário a aprender e refletir. 
[...] Eu tenho evitado muito de a gente estar fazendo o julgamento [...] para a 
gente não ficar com um clima de depois todo mundo estar se escondendo 
porque fica pouco à vontade. De como a gente está habituado a tratar os 
jogos de faz de conta e de a gente ter dificuldade de conversar sobre essas 
coisas. Acho que a gente tem um clima bom para estar conversando isso. E 
eu acho que isso tem sido uma oportunidade de aprendizagem para todo 
mundo para eles e pra gente também. (Paula, entrevista, 08/08/05, grifos 
nossos) 

 

Apesar dos fatores abertura e confiança terem sido ressaltados pela maioria como 

facilitadores para o processo de aprendizagem, dois consultores relataram que, 

independentemente das circunstâncias ou condições, a aprendizagem na situação de 

consultoria sempre ocorre: 

 
Em qualquer situação sempre se aprende. A forma de lidar com as diferentes 
situações é também um aprendizado. Se o mar está bem tranqüilo, é fácil. Se 
o mar tiver revolto você tem que ter outras habilidades e oura forma de se 
relacionar. Em qualquer circunstância você aprende [...] E a forma como 
você lida com isso não deixa de ser uma forma de aprendizagem. Mas, 
evidentemente, à medida que vai adquirindo a habilidade, e o próprio 
exercitar, você lida melhor com isso. (Paula, entrevista, 06/10/05, grifos 
nossos) 
 
Sempre se aprende, mas aprende coisas diferentes dependendo da situação. 
Quando o relacionamento é bom, você aprende mais o lado técnico, as 
questões intrínsecas ao projeto. Quando o relacionamento é tumultuado e 
você tem algumas dificuldades com a equipe do cliente, você aprende sim, 
mas aprende a lidar com crises, gerenciamento de crises. (Flávio, entrevista, 
19/09/05, grifos nossos) 
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Foi possível observar no discurso de uma das consultoras que quando não há clima de 

abertura, gera-se desconfiança na relação com o cliente. Nota-se que o que estava camuflado 

na relação entre ambos, como os sentimentos de incômodo, os receios, as resistências, as 

discordâncias, as inconsistências entre o discurso e a prática, os valores reais implícitos nas 

ações, não era revelado e explicitado abertamente, restringindo o diálogo franco e novas 

possibilidades de aprendizados. 

 

Eu quero corresponder às expectativas do meu cliente, mas se ele está com 
uma linha de raciocínio equivocada eu não me sinto confortável, porque é 
um equívoco mesmo. Porém, eu não posso dizer para ele que é um equívoco. 
Eu estou dizendo pelos caminhos das analogias. (Cláudia, entrevista, 
05/08/05) 
 
A sensação que eu tenho que esse foi o primeiro nome, de outros que vão ser 
guilhotinados. E aí é como se fosse pretexto a passagem de um consultor, 
que está trabalhando gestão de RH, é muito um álibi da direção. Uma vez 
que tem um profissional de RH aqui dentro eu posso fazer mudanças e vou 
me respaldar nesse trabalho. Ele quer limpar a pele dele. Me gerou um 
desconforto muito grande. É um aprendizado, mas um aprendizado doloroso. 
(Cláudia, entrevista, 15/08/05) 
 
Na teoria eu tenho todo o poder, que eles aparentemente me deram, porque 
na fala deles eles me dão tanta autonomia, tanto poder, mas se tivesse 
realmente eles teriam compartilhado comigo como conduzir o caso. [...] eu 
jamais vou colocar para ele que: “é porque você em outros momentos me 
deu “carta branca”. Eu penso, mas não falo. (Cláudia, entrevista, 29/08/05) 

 

Segundo Argyris e Schön (1978) é fundamental o hábito de refletir para que haja uma 

aprendizagem mais significativa, tornando os profissionais mais conscientes das discrepâncias 

existentes entre seu discurso versus prática, dos valores implícitos que governam suas ações, 

que podem estar bloqueando a aprendizagem. É importante, portanto, que o próprio consultor 

exerça, em sua ação, esse estímulo à reflexão, explicitando o que está implícito, gerando um 

ambiente de abertura e confiança, propício à aprendizagem. 

 

 



 

 

116 

5.7  De que forma os modelos e métodos interferem na 
aprendizagem reflexiva dos consultores? 
 

Os modelos e métodos foram descritos pelos consultores como “roteiros” ou “scripts”, 

“procedimentos”, “estratégias”, “guia” para a ação de consultoria. Percebe-se claramente no 

relato dos consultores que eles eram vistos como necessários à sua atuação, sendo 

considerados positivos na medida em que não houvesse um “engessamento”. Foi ressaltada a 

importância da flexibilidade em relação ao método, tornando possível sua adaptação às 

necessidades, estilos, e cultura dos clientes e, consequentemente, uma maior aprendizagem do 

consultor. Na medida em que estavam abertos a se modelar, a não seguir um padrão rígido, 

refletiam e reviam sua prática, observando as diferentes características e dinâmicas dos grupos 

e organizações onde atuavam, aprendendo novas formas de fazer e agir naquele contexto. 

Isso fica claro nos seguintes depoimentos: 

 

A gente pode deixar de lado tanta padronização, tanto roteiro, o script que a 
gente geralmente, mentalmente, já leva, já elabora para aquele grupo. Se 
deixar um pouquinho de lado eu acho que o processo de aprendizagem é 
mais rico. Com um método muito rígido acaba não aprendendo tanto, porque 
tem que seguir aquilo ali, não tem a flexibilidade para perceber o momento 
do outro. (Márcia, entrevista, 15/08/05, grifos nossos) 
 
[...] eu precisei me modelar. Foi o componente da flexibilidade, com certeza, 
rompeu um paradigma, que já é um aprendizado para futuras ações. 
(Cláudia, entrevista, 29/08/05, grifos nossos) 
 
Na ação de consultoria, eu acho que deve existir método. Eu sou favorável 
ao método, eu só não sou favorável a engessamento do método. Então tem 
clientes que eu já encontro métodos instalados, eu valido. [...] Eu faço na 
verdade uma mescla. Eu vou me sintonizando. Existem os métodos que 
aprovo e vou introduzindo os meus também, fazendo um mix: respeitando os 
métodos já instalados e tentando agregar os meus. [...] hoje enxergo que nem 
tudo que eu tenho como método eficaz, que eu já aprendi, já validei, serve 
para todo mundo. [...] (Cláudia, entrevista, 16/09/05, grifos nossos) 
 
[...] Então a gente começou a tentar: quais são esses problemas em que 
mensurar não é relevante? Aí eu me desnudei da minha veia quantitativa de 
números e pensei: tem um lado qualitativo que também é importante! 
[estavam revendo o método] [...] A gente tentou não ser muito rígido em 
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relação à metodologia da gente, foi um pouquinho mais flexível, então isso 
ajudou. (Flávio, entrevista, 06/08/05, grifos nossos) 
 
Ter um modelo, uma metodologia, é positivo, pois serve de guia. Mas pode 
influenciar negativamente se for usado como muleta para não querer estudar 
e não aprender uma coisa mais embasada. Esse guia não é tudo. Existem 
mudanças, existem situações diferentes, você tem que analisar a coisa de 
uma forma muito crítica, porque a ciência evolui e a gente também tem que 
evoluir, não pode ficar arraigado em métodos antigos e nem se engessar. 
(Flávio, entrevista, 19/09/05, grifos nossos) 
 
O método é o guia. As estratégias mudam de acordo com a situação, de 
forma que estejam mais adequadas a cada organização-cliente. Vai criando 
novas formas, estratégias, para que não possa se afastar do método. Porque 
cada sistema que você entra é um sistema orgânico diferente. (Paula, 
entrevista, 06/10/05, grifos nossos) 

 

Percebe-se neste último relato que a consultora diferencia explicitamente o “método” 

das “estratégias”, considerando o método como a base conceitual que utiliza para guiar a sua 

atuação, sendo o mesmo encarado como um processo que estimula a reflexão, a aprendizagem 

e o crescimento:  

 

[...] é uma metodologia que puxa pela reflexão. E o que é refletir? É pensar 
duas vezes sobre o que você faz. E aí pensar na tua prática passada, o que 
você fez, qual foi o resultado que você teve, como é que você pode avaliar 
esse resultado. [...] Sobretudo com esse tipo de método que você não 
pretende ter o controle unilateral, você quer gerar com o cliente, você faz 
com o cliente, não se faz para o cliente. [...] E aí onde está a minha 
aprendizagem? É que o grupo também evolui. Evoluímos também. Na 
mesma hora que eu faço as minhas sínteses, meus aprendizados, o grupo 
também teve, e isso te dá a satisfação da realização de uma coisa que você 
busca. (Paula, entrevista, 08/09/05, grifos nossos em sublinhado) 

 

Assim, é essencial que os consultores tenham uma postura de abertura e flexibilidade, 

dispostos a se desvencilhar de modelos pré-concebidos e a se adaptar às diferentes realidades 

dos clientes, para que possam aprender novos métodos e formas de atuar mais adequadas e 

efetivas. De acordo com Mezirow (1991), a análise de perspectivas alternativas é fundamental 

para que o indivíduo aprenda significativamente, e não seja um mero reprodutor de técnicas 

ou conteúdos. 
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6  Conclusões 

 

Podemos concluir que a própria prática de consultoria revela-se fonte de aprendizagem 

riquíssima para o consultor na medida em que ele reflete sobre as experiências vivenciadas, as 

descobertas e aprendizados provenientes da sua atuação, compartilhando-os com seus pares, 

parceiros e comunidades de prática. Com isso, todos poderiam aprender muito mais, 

possibilitando uma atuação também mais efetiva e consciente.  

As reflexões realizadas de forma proposital, tanto individualmente quanto através do 

diálogo mostraram-se essenciais para um maior esclarecimento sobre as descobertas e os 

aprendizados realizados, e possibilitaram ao consultor tomar consciência de habilidades 

importantes para lidar melhor com as diferentes situações de consultoria, especialmente as 

conflituosas e tensas, que se mostraram mais propícias à aprendizagem. Pode-se dizer que a 

linguagem assume grande importância nesse contexto de interação social, sendo elemento 

crucial no processo de aprendizagem (GHERARDI et al, 1998; VERGNAUD, 1993; 

VYGOTSKY, 1989), tornando possível a explicitação do conhecimento implícito e 

permitindo refinar os significados utilizados. Assim, entendemos como ponto crucial para o 

enriquecimento da aprendizagem dos consultores a criação do hábito de refletir, 

individualmente e de forma compartilhada, como parte da rotina de consultoria. Isso, 

certamente teria repercussões positivas em sua atuação na prática profissional. 

Foi possível perceber os estágios do modelo descrito por Kolb (1984): experiência – 

observação e reflexão – abstração de conceitos. Embora a ação e experimentação desses 
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aprendizados também sejam fundamentais para complementar o ciclo de aprendizagem 

(quarto estágio), foram pouco observadas devido ao reduzido tempo de acompanhamento. 

Para que a aprendizagem ocorra de forma ampla é importante que o consultor adote 

uma postura de abertura e crie confiança na relação com o cliente, propiciando um ambiente 

propício ao diálogo e à reflexão, e também que ele seja flexível em relação aos seus modelos 

e métodos, adaptando-os às diferentes realidades. Além disso, é necessário que se desvencilhe 

das relações de poder, evitando o culto ao poder do saber (sentir-se “dono da verdade”) e 

enfrentando o medo de mostrar suas fragilidades frente aos parceiros e pares. Ao criar 

condições favoráveis na relação consultor-cliente, o consultor possibilita uma maior 

aprendizagem de ambos, pois o resultado do trabalho – com maior ou menor aprendizagem, 

mais ou menos positivo – é uma conseqüência de como a relação é construída e se estabelece 

durante a execução do serviço.  

Concluímos também que ao adotar uma prática reflexiva (individual e compartilhada) 

aberta à re-avaliação de valores e crenças implícitos nas ações e no nível pessoal, e à análise 

crítica das situações e contextos, o consultor pode ter uma aprendizagem mais significativa 

em todos os níveis. Nos níveis da prática situada e da generalização da prática, poderá resultar 

em uma ação de consultoria mais consistente, e no nível pessoal, em uma maior consciência 

de si mesmo, podendo ter um alcance em todas as áreas, não só a profissional. 

Apesar das influências do contexto organizacional à aprendizagem dos indivíduos, 

facilitando-a ou restringindo-a devido às suas diferentes características, culturas e estruturas, o 

agente humano tem papel fundamental na construção do que é experimentado e da 

aprendizagem que surge desta experiência, o que lembra Billett (2004), ou seja, os indivíduos 

decidem como participam, o que constroem e o que aprendem a partir das suas experiências. 

As experiências e reflexões provenientes das interações consultor-cliente podem ser, portanto, 

mais ou menos ricas em aprendizados, dependendo de como os agentes a encaram e a 
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constroem. E percebemos como crucial o papel do consultor nesse processo, pois poderá ser 

um facilitador da sua própria aprendizagem e também do cliente, nos diferentes contextos 

organizacionais. 

Por fim, apontamos como sugestão para futuros estudos sobre aprendizagem reflexiva 

a utilização do método criado nesta pesquisa, pois acreditamos que a prática desse processo 

poderá levar a uma maior e melhor aprendizagem das pessoas envolvidas. Sugerimos, 

também, um estudo empírico sobre a aprendizagem mútua dos atores, consultor e cliente, 

durante o processo de trabalho de consultoria, complementando a abordagem adotada nesta 

pesquisa, que leva em consideração apenas a aprendizagem do consultor organizacional, 

utilizando-se como estratégia metodológica, o acompanhamento do serviço de consultoria por 

um tempo mais longo, a fim de observar melhor a ação e experimentação dos aprendizados 

realizados.  Outro aspecto interessante para pesquisa, objetivando melhorar a caracterização 

da atividade de consultoria organizacional, seria investigar se o ritmo e complexidade de 

aprendizagem do consultor que atua em um amplo e diversificado campo de trabalhos 

organizacionais é um fator de diferenciação em relação àqueles que atuam com atividades 

correlatas, porém mais padronizadas (auditagem, certificações ISO, entre outras). 
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Apêndice A – Lista de consultores entrevistados para a 
pesquisa de campo 
 
 
1. Ana Thereza de Almeida, Consultora da Fator Humano Consultoria 
 
Local: Recife 
Entrevistas para reflexão conceitual: 09/06 e 14/06/05. 
Encontros de acompanhamento, para relato das observações sobre as aprendizagens do 
consultor: 01/07, 12/07, 18/07, 25/07, 05/08, 15/08/05. 
 
2. Lindevany Hoffman, Consultora da LHM Consultoria 
 
Local: Recife 
Entrevistas para reflexão conceitual: 27/07 e 05/08/05. 
Encontros de acompanhamento, para relato das observações sobre as aprendizagens do 
consultor: 15/08, 29/08, 08/09, 16/09. 
 
3. Margarida Furtado, Consultora 
 
Local: Recife 
Entrevistas para reflexão conceitual: 23/06 e 11/07/05. 
Encontros de acompanhamento, para relato das observações sobre as aprendizagens do 
consultor: 01/08, 08/08, 08/09, 06/10. 
 
4. Anderson Arante, Consultor e Gerente de projetos da Deloitte 
 
Local: Recife 
Entrevistas para reflexão conceitual: 08/06 e 26/07/05. 
Encontros de acompanhamento, para relato das observações sobre as aprendizagens do 
consultor: 06/08, 29/08, 12/09, 19/09. 
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Apêndice B - Roteiro de texto sobre a pesquisa e seu 
método 
 
 
Finalidade: Texto destinado a informar os consultores convidados em sua decisão sobre a 
participação dos trabalhos. 
 
Conteúdo: 
 
1. Introdução ao tema de aprendizagem no contexto das organizações e da consultoria 

organizacional 
2. Definição básica da pesquisa contendo seus objetivos 
3. Definição das quatro fases da pesquisa: 

1ª fase: Reflexão conceitual 
2ª fase: Elaboração de roteiro para as observações do(a) consultor(a) 
3ª fase: Observação pessoal do(a) consultor(a) e encontros de análise conjunta 
4ª fase: Revisão de validação 

4. Definição do papel dos consultores e da pesquisadora 
5. Bibliografia básica utilizada 
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Apêndice C – Plano dos resumos teóricos para a primeira 
fase do trabalho de campo 
 

 
Primeira fase: Reflexão conceitual 
 
Finalidade dos Resumos: Apresentação dos itens da fundamentação teórica contidos na 
dissertação, de forma resumida. 
 
Resumo Teórico 1: 
 
a) Aprendizagem no contexto organizacional 
b) A abordagem e o conceito de aprendizagem adotado na pesquisa: uma perspectiva 

construtivista 
c) A aprendizagem pela experiência e reflexão abordando Kolb, Schön, Mezirow, Jarvis. 
d) Referências 
 
 
Resumo Teórico 2 
 
a) Aprendizagem construída socialmente, abordando os autores Lave, Wenger, Gherardi, 

Richter, Araújo, Fox, Billett, Lorenz.  
b) Referências 
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Apêndice D – Roteiro elaborado para a segunda fase do 
trabalho de campo 

 
Segunda fase: Observações do consultor sobre sua prática 
 
Situações a serem observadas pelo consultor, que podem levar à reflexão e à aprendizagem: 

1. Situações de conflito entre os participantes e resistências ao serviço da consultoria, 
que gerem reflexões e que possam implicar em mudanças na forma de atuação;  

2. Reações inesperadas (mentiras, agressividade) que possam provocar surpresa e 
dúvidas de como agir naquela situação;  

3. Incompreensões, mal-entendidos durante o próprio processo de consultoria que levem 
à reflexão sobre a comunicação estabelecida por ambas as partes e necessidade de 
esclarecimentos;  

4. Aprendizagem com a experiência do outro (uma prática, uma reflexão), que pode ser 
levada a um compartilhamento e aprendizagem de todos; 

5. Situações de conflitos ou resistências pessoais com algum participante que possam 
levar a uma reflexão pessoal;  

6. Algum fato inusitado ocorrido que cause surpresa e possíveis reflexões;  
7. Algo novo que possa ter aprendido com aquela experiência prática de consultoria 

(cada interação é um momento único e pode ser muito rico para aprender).  
8. Momentos de avaliação individual ou grupal dos trabalhos. 
9. Momentos de reflexão ou diálogo entre pares (outros consultores). 

 

Essas são algumas situações que costumam ser propícias à aprendizagem. Podem surgir 
outras durante a observação, que devem ser incluídas. 
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Apêndice E – Reflexões para iniciar a terceira fase da 
pesquisa do trabalho de campo 
 
Terceira fase: Encontros de análise conjunta para relato das observações sobre as 
aprendizagens do consultor 
 
1. Compreensão do que é aprendizagem 
 
É um momento de descoberta e esclarecimento pessoal (positivo ou negativo) que tem um 
caráter progressivo: a pessoa começa a despertar para algo que não percebia ou não fazia 
antes ou para algo novo, e com a reflexão, o diálogo e com a ação prática, o despertar inicial 
se completa. Assim, há um processo progressivo de esclarecimento e, portanto, aprendizagem. 
Dois momentos são fundamentais para o desenvolvimento e aprofundamento da 
aprendizagem: 
(1º) A expressão lingüística através do diálogo. Vai-se descobrindo a linguagem adequada 
para expressar o que acontece, e com isso há uma reflexão compartilhada e um maior 
esclarecimento sobre as próprias descobertas e os aprendizados realizados. 
(2º) As implicações práticas da descoberta. O aprendizado vai se completando aos poucos 
através da situação real, da prática. As descobertas e os esclarecimentos iniciais só evoluem se 
encarados na prática, na experimentação dessas descobertas. 
 
2. Atitude do pesquisador durante a análise interpretativa dos fatos 
 
Acreditamos que o conhecimento é gerado na interação, ou seja, produzido conjuntamente 
entre pesquisador-pesquisado. Assim, é importante que o pesquisador seja participante, com 
uma atitude de compartilhamento. A idéia é partilhar com parcimônia, com respeito às 
emoções e sentimentos do outro. Vivendo a situação, as emoções e não as julgando. 
Observando mais que falando. Buscando criar um clima agradável, de empatia e comunhão de 
energia no diálogo. Esse será um momento de interação e envolvimento, só posteriormente é 
que será feita uma análise objetiva do material coletado. 
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Apêndice F – Roteiro de entrevista semi-estruturada 
 
Finalidade: Utilizar no encontro final de acompanhamento da aprendizagem dos consultores 
em seu trabalho (terceira fase). 
 
Perguntas: 
 
1. Dados sobre a consultoria – perfil, atividades, projetos que trabalha. 
 
2. Tempo de atuação como consultor(a). 
 
3. Houve algum momento de reflexão sobre esse trabalho compartilhada com outras pessoas 

que você não tenha comentado (dentro e fora da empresa)? 
 
4. Qual tem sido o resultado a partir dessas reflexões (e outras) e das descobertas 

provenientes da sua prática profissional? Você consegue perceber alguma mudança de 
método ou na maneira de agir no relacionamento com os clientes ou mesmo alguma 
transformação pessoal?  

 
5. Com base na sua experiência, você considera que existem certas condições no 

relacionamento do consultor com o cliente que possam interferir no seu aprendizado 
(facilitando ou prejudicando)? (a forma como se dá, com maior ou menor abertura, 
superficialidade, formalidade, confiança). 

 
6. De que forma os padrões, normas, rotinas e métodos pré-estabelecidos, interferem na sua 

prática como consultor? E na sua aprendizagem?(positiva ou negativamente) 
 
7. Você consegue perceber mudanças na sua atuação profissional ou mesmo pessoais ao 

longo da sua carreira como consultora, decorrentes das experiências e reflexões? Pode-se 
dizer que houve uma aprendizagem situada, na prática? 

 
8. Você se considera bem-sucedido(a) em sua carreira como consultor(a)? A que você atribui 

este sucesso? 

 
 
 
 
 
 


