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Resumo 
 

Esta dissertação de mestrado tem como fenômeno de estudo a relação consultor 

organizacional-cliente, entendida como uma relação de conhecimento. O problema de 

pesquisa são os mal-entendidos na compreensão desta relação pelos seus participantes, em 

particular no que tange às expectativas do cliente por “receber um tipo específico de 

conhecimento” que, para ele, deveria proceder do consultor – coisa em que este também 

acredita. A perspectiva teórica é a Biologia do Conhecer, teoria desenvolvida por Humberto 

Maturana e Francisco Varela, a partir de pesquisas científicas no campo da neurofisiologia e 

da citologia, nas décadas 60 a 80 do século passado, e que tem sido objeto de grande interesse 

para as ciências biológicas em geral e para a filosofia do conhecimento. De suas pesquisas se 

originaram conclusões muito particulares sobre o sistema nervoso dos seres vivos e, 

conseqüentemente, novas idéias sobre percepção, cognição, ambiente, interação, 

aprendizagem e conhecimento, com grandes implicações para os Estudos Organizacionais. O 

trabalho de campo ouve o que têm a dizer consultores e clientes sobre a consultoria 

organizacional como uma relação de conhecimento. Propõe-se uma reinterpretação do 

problema, elaborada basicamente como uma resposta à pergunta: “o que a Biologia do 

Conhecer teria a dizer a consultores e clientes, sobre mal-entendidos em suas relações de 

conhecimento?”. Obteve-se da teoria, como resposta, a negação do instrucionismo, 

considerado por ela uma impossibilidade biológica, e a ênfase à condição autopoiética do 

conhecimento que – também entre consultores e clientes – implica, fundamentalmente, 

assunção do processo de aprendizagem por parte de quem conhece, já que conhecimento 

extraído do interlocutor é situação irreal. 

 

Palavras-chave: Consultoria organizacional. Relações de conhecimento. Biologia do 

Conhecer. Humberto Maturana. Instrucionismo. Aprendizagem organizacional. 



Abstract 

The phenomenon this MSC dissertation studies is the relationship between organizational 

consultant and its clients, as a relationship of knowledge. The research problem is the 

misunderstanding of that relationship, chiefly the expectations of the client to “receive a 

specific type of knowledge” which should derive from the consultant – something the 

consultant himself also believes. The theoretical view is that of the Biology of Knowing, a 

theory developed by Humberto Maturana and Francisco Varela, from scientific research on 

neurophysiology and cytology between the decades of 1960 to 1980 of the last century and 

that rose a large interest in biological sciences and philosophy of knowledge. From their 

research, very original conclusions sprang on the nervous system of living beings, and 

consequently new concepts of perception, cognition, environment, interaction, learning and 

knowledge, with large implications to Organizational Studies. Field work heard what 

consultants and its clients had to say on consultancy as a relationship of knowledge. It is 

proposed a re-interpretation of the research problem as an answer to the question: “what 

would Biology of Knowing have to say to consultants and clients on their misunderstandings 

on their relationship of knowledge?”. One had obtained from the theory a deny of 

instructionism, a biological impossibility, and an emphasis on the autopoietic condition of 

knowledge – including herein both consultants and clients in their relationship – 

fundamentally implying the knower assumes the learning process, once that a knowledge 

extracted from speaker it’s an unreal situation. 

 

Key words:  Organizational consultancy. Knowledge relationship. Biology of Knowing. 

Humberto Maturana. Instructionism. Organizational learning. 
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1  Introdução 

 

Esta dissertação de mestrado tem como fenômeno de estudo a relação entre consultor 

organizacional e seu cliente, que se estabelece no decorrer de atividades de consultoria 

organizacional e, como perspectiva teórica, a Biologia do Conhecer.  

Considera-se aqui “cliente” o administrador (seja empresário, executivo ou gerente) a 

quem é prestado o serviço pelo consultor organizacional. O cliente é particularmente aquele 

que está, durante a situação de consultoria, diretamente envolvido numa relação de construção 

de conhecimento com o consultor. Este, o profissional (seja autônomo ou integrante de 

empresa) que, no âmbito das organizações, vende ao cliente um serviço de conhecimento que 

pretende ser útil na resolução de problema(s) ou no provimento de demanda(s). Tal encontro, 

portanto, pode ser chamado de uma relação de conhecimento. 

O problema de pesquisa deste estudo são os mal-entendidos, entre os envolvidos, na 

compreensão epistemológica desta relação, em particular no que tange às expectativas que o 

cliente tem por um “tipo específico de conhecimento” que, para ele, deveria resultar – mas 

não resulta – de sua relação com o consultor. 

O enfoque teórico para as relações de conhecimento na situação de consultoria 

organizacional é o da Biologia do Conhecer, teoria desenvolvida por Humberto Maturana e 

Francisco Varela, a partir de pesquisas no campo da neurofisiologia e da citologia nos seres 

vivos, entre as décadas de 60 e 80 do século passado, e que tem sido objeto de grande 

interesse para as ciências biológicas em geral e para a filosofia do conhecimento. 
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Pretende-se aqui, com a teoria adotada como enfoque, propor uma reinterpretação de 

ordem geral desse fenômeno, de modo que se possa, uma vez reformulados alguns de seus 

termos de compreensão, contribuir no descortinar de novas avenidas para a construção de 

relações de consultoria organizacional. 

Assim, dada a finalidade maior desta dissertação, de contribuir com tema relevante no 

estudo das organizações, fazendo confrontos com uma teoria hoje bem considerada no campo 

da ciência, sua estratégia metodológica é a seguinte: para confrontar o tema com a teoria, 

caracteriza-se um problema no limite deles; este problema é caracterizado e enriquecido no 

campo empírico (levantamentos e entrevistas); a interpretação dele à luz da teoria pode, então, 

ser feita como ponto alto da dissertação, chegando-se a conclusões. Essa estratégia se reflete 

na estrutura dos capítulos que, na seqüência desta Introdução, consiste em: 

a) aspectos relevantes do problema, os mal-entendidos nas relações de conhecimento 

entre consultor organizacional e cliente (seções 1.1 e 1.2 deste capítulo); 

b) caracterização sobre como se apresenta hoje a questão da consultoria 

organizacional (capítulo 2); 

c) observação, em campo empírico, do problema em detalhes, segundo o concebem 

sujeitos com ele envolvidos (capítulo 3); 

d) descrição da teoria (capítulo 4); 

e) reinterpretação do problema, à luz da teoria, que será basicamente uma resposta à 

pergunta “o que a Biologia do Conhecer teria a dizer a consultores e clientes, 

sobre mal-entendidos em suas relações de conhecimento?” (capítulo 5). 

f) Conclusão, onde se encontra o “achado crucial do texto” (DEMO, 2004b, p. 3) 

(capítulo 6). 
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1.1  Problematizando o relacionamento entre consultor e 
cliente em consultorias organizacionais 
 

“Como eu resolvo o meu problema já?!”. Eis, para os administradores (empresários, 

executivos, gerentes), “a pergunta que não quer calar”. Diante das questões próprias de seu 

cotidiano – tenham eles uma visão estratégica ou de curto prazo, como em geral ocorre –, 

clamam por um conhecimento denominado por eles de “prático”, ou seja, aquele que pode ser 

imediatamente aplicado para “resolver as coisas” na sua organização. Há por parte deles, 

portanto, uma demanda recorrente. Uma demanda por soluções. Na busca por atender a esta 

demanda, tais administradores recorrem a fontes variadas de conhecimento, que julgam 

capazes de os ajudarem na resolução de seus problemas específicos. Dentre elas, procuram 

freqüentemente a atividade de consultoria, através do consultor organizacional, proposta por 

um indivíduo ou um grupo de profissionais associados em – ou funcionários de – empresa 

com tal finalidade. 

Tendo-se sempre em vista a relação que então se estabelece entre consultor e 

administrador – doravante nesta dissertação chamado, na forma do senso comum da área, 

“cliente” – supõe-se neste trabalho que tal relação, entendida como uma construção de 

conhecimento, está marcada por uma série de mal-entendidos de parte a parte.  

Tais mal-entendidos se originam de concepções de realidade e de conhecimento, 

típicas do pensamento moderno, sobre as quais se estabeleceu, não só na ciência, mas no 

senso comum e na prática organizacional, todo o entendimento do que sejam cognição, 

percepção, aprendizagem e interação. Os mal-entendidos acarretam uma incompreensão 

recíproca sobre o que pode se esperar dessas relações – frustrações em muitas delas – e 

desencadeiam repercussões indesejáveis para a ação organizacional. 
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A expressão “mal-entendidos” é adotada neste texto por possuir um sentido mais 

amplo do que o que poderia sugerir a palavra “erros”. Onde há erros, normalmente há culpa e 

culpado; onde há mal-entendidos, não necessariamente. Aqui não se ignora que muitas dessas 

relações, por motivos os mais diversos e atendendo à sua natureza política, são 

deliberadamente equivocadas ou ineficazes – não necessariamente por parte do consultor, 

como talvez o senso comum possa sugerir. Não obstante, este trabalho tem como pressuposto 

que muitas dessas relações objetivam um conhecimento útil que sirva à resolução de 

problemas ou ao atendimento de demandas, reconhecidos como legítimos e necessários à ação 

do gestor. 

É da não realização dessas expectativas que, freqüentemente, conclui o cliente ter 

recebido um serviço insatisfatório de conhecimento porque dele não resultou uma solução, em 

termos de produto “concreto” ou de internalização de novo conhecimento por parte do cliente, 

mas apenas adoção de algo que, exposto pelo consultor, incorporou-se ao discurso dele, 

cliente. Incorporou-se como linguagem (termos, expressões, jargões, etc.) graças à 

credibilidade do consultor, em função da sua autoridade de especialista, ou graças a injunções 

políticas na organização, inclusive a de uso do consultor como legitimação da ação do próprio 

cliente. Frustrado, usualmente afirma o cliente “ele me disse o que eu já sabia...”, e não 

raramente complementa “... mas não sabia me expressar e tinha receio de arriscar, pensando 

que ninguém tinha feito isso por aí e dado certo”. Nesse caso, o “conhecimento” que se 

esperaria obter através da consultoria vem a ser, por exemplo, um calhamaço de papel 

encadernado, posto em uma prateleira qualquer (conhecimento de faz-de-conta; solução de 

faz-de-conta; ou, talvez, simples registro da legitimação da ação do cliente). Há portanto, às 

vezes, uma frustração da expectativa do cliente  – que para a Biologia do Conhecer seria um 

observador avaliando um ato cognitivo – quanto à construção de conhecimento a resultar de 

sua relação com o consultor organizacional. 
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É sobre mal-entendidos na relação de conhecimento, dos quais não se apercebem 

consultor e cliente, que a Biologia do Conhecer se debruça, pela via interpretativa desse texto. 

Pressupondo-os fruto das compreensões correntes sobre conhecimento e realidade, imbricadas 

no senso comum no qual está imerso o fenômeno em estudo, acredita-se útil a perspectiva da 

Biologia do Conhecer à reflexão crítica sobre tais concepções que, em geral, são tomadas 

como certas. 

 

 

1.2  Justificativa e Objetivos 

Justifica-se a realização desta pesquisa por duas razões fundamentais. A primeira 

delas refere-se ao fato de que, apesar da presença marcante da atividade de consultoria externa 

nas organizações, só eventualmente a academia brasileira em administração se refere em suas 

pesquisas, frontalmente e como tema, às empresas de consultoria e aos consultores, fenômeno 

específico a ser permanentemente estudado. 

O fato é que todos os dias teorias, técnicas e tecnologias; propostas, produtos e 

serviços; conselhos, treinamentos e mudanças; modismos, best-sellers e gurus adentram as 

organizações em todas as partes do mundo. Todos os dias, consultores e seus clientes 

estabelecem relações as mais variadas, em função de demanda por um tipo de “conhecimento-

solução”. Eis aí a importância deste campo empírico de pesquisa. Como afirmam Ford et al: 

Os executivos valorizam o conhecimento como uma fonte potencial de 
vantagem competitiva. Infelizmente, a busca por conhecimento prático que 
seja de interesse raramente resulta em parcerias entre os executivos e os 
pesquisadores acadêmicos. Pelo contrário, essa busca culminou na criação de 
uma indústria de consultoria de US$ 15 bilhões, apenas nos Estados Unidos. 
Outro bilhão de dólares é gasto por ano pelos executivos em livros de 
negócios, poucos dos quais escritos por pesquisadores que realizam 
investigações nas universidades. Em 2001, somente 10% dos ‘Top Business 
Books’, lista elaborada pela Business Week, eram de autoria de acadêmicos. 
E o mesmo se repetiu em 2002. Os pesquisadores da área de administração 
lamentam o fato de que seu trabalho tenha um impacto tão pequeno na 
prática gerencial. Eles afirmam que muitos executivos estão mais 
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interessados em soluções rápidas para problemas imediatos do que em 
soluções de longo prazo voltadas para a melhoria da performance 
organizacional. Apontando os números de vendas dos livros de negócios, os 
pesquisadores sustentam que, entre os executivos, há quase uma obsessão 
por modas e modismos. (FORD et al, 2003, p. 87). 

 

A segunda razão diz respeito ao fato de que o tema do conhecimento tem sido tratado, 

pela mesma academia, numa perspectiva predominantemente funcionalista (ele tem uma 

função, um propósito, que deve atender à organização); behaviorista (ele é mensurado pela via 

da mudança que é observada no comportamento de quem o internaliza); e representacionista 

(ele é a descrição, a representação da realidade). O conhecimento é, portanto, freqüentemente 

entendido de uma forma duplamente objetivista: primeiro, como representação de uma 

realidade de objetos independentes do observador; segundo, ele próprio como um objeto que, 

desse modo, pode ser medido e, principalmente, gerido. Um tipo de objeto concreto que está 

ora aqui, ora acolá, e que, assim, passa de um a outro indivíduo, e destes à organização. Que, 

além disso, precisa ser útil; precisa possuir uma finalidade para o mundo da ação chamada 

prática e, acima de tudo, ser viável aos olhos do mercado, aquele que o patrocina e o 

consome. 

Conhecimento é tratado como mercadoria que se adquire (‘aquisição de 
conhecimento’ continua expressão corriqueira), é repassado por meio de 
processos instrucionistas ostensivos. [...] [Mas,] conhecimento e 
aprendizagem são atividades humanas que expressam, de maneira 
exuberante, processos não lineares, além de serem imateriais e dependentes 
de base material fisiológica. São não lineares tanto em seu processo de 
formação, e reconstrução, quanto em sua tessitura interna. (DEMO, 2002, p. 
123). 

 
Assim, nesta dissertação, quanto às concepções sobre conhecimento, pretende-se 

contribuir para um enriquecimento epistemológico, do qual tem se ressentido a produção 

acadêmica em administração (MARQUES; GUEIROS, 2002). 

As duas razões expostas como justificativas fundamentais para este estudo, 

naturalmente a conduzirão na direção de dois objetivos específicos. Primeiro, pretende-se 

contribuir para que se amplie a compreensão do tema conhecimento, a partir de um foco 
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conceitual pouco comum em administração, o da Biologia do Conhecer, que pode ajudar a 

abrir novos horizontes de entendimento sobre o assunto em nosso campo de pesquisas. Neste 

sentido, aponta-se para um diálogo interdisciplinar, cuja prática “[...] amplia as possibilidades 

de análise das organizações empresariais.” (ALVES, 2003, p. 60). E, segundo, espera-se 

ajudar na ampliação da base de informação sobre um campo empírico surpreendentemente 

pouco explorado, a atividade de consultoria organizacional, neste caso, particularmente no 

que diz respeito aos aspectos da construção de conhecimento na relação consultor-cliente. 
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2  Consultoria Organizacional: do folclore e senso 
comum à atividade profissionalizada 
 

 

Uma vez apresentado o problema de pesquisa desta dissertação, justificada a sua 

importância como fenômeno a ser estudado, e colocado como um de seus objetivos a 

contribuição à base de informações acadêmicas sobre tema relevante no estudo das 

organizações, neste capítulo a consultoria organizacional é apresentada em flashes de: a) um 

disperso campo de “conhecimento prático” – entendido aqui como o senso comum dos 

praticantes, adaptado às situações e completamente engajado à variedade da vida – que, 

eventualmente, pode também ser exposto em livros, palestras, treinamentos, etc.; e b) um 

incipiente campo de “conhecimento acadêmico” – construído em tradições e escolas teóricas, 

prioritariamente na perspectiva daqueles que observam e estudam o fenômeno “de fora” – 

apresentado, regularmente (porém, ainda parcamente), em literatura especializada e quase 

sempre lida apenas pelos próprios acadêmicos. 

Assim, primeiramente, analisa-se a diversidade de sentidos comumente atribuídos à 

expressão “consultoria organizacional” e suas implicações à construção de conceitos 

verdadeiramente úteis à compreensão desse fenômeno (seção 2.1). Em seguida, valendo-se de 

pesquisas teórico-empíricas, demonstra-se a evolução da atividade de consultoria 

organizacional, não só como um campo de atividades muito presente nas organizações, mas, 

principalmente, como um big business multinacional e bilionário (seção 2.2). Enfim, por 

observar-se na consultoria organizacional um fenômeno extremamente diverso em suas 

formas de expressão, e em suas conseqüências para a ação e as teorias organizacionais, 
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propõe-se uma breve classificação, para que se possa ter do fenômeno uma visão geral, antes 

de se estudá-lo na especificidade buscada nesta dissertação (seção 2.3). 

 

 
2.1  Uma expressão polissêmica  

Estamos nos dias em que a polissemia das palavras “consultor” e “consultoria”, ou até, 

mais especificamente, da expressão “consultoria organizacional”, chega a fazer de todo 

indivíduo um consultor, e de toda situação em que há o que poderíamos chamar, por hora, de 

“uma ação orientada por outrem”, uma consultoria. O adjetivo “organizacional” entra em cena 

para indicar que ambos, o indivíduo e a situação, estão presentes nas organizações, em 

especial as da produção e do trabalho, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, dos 

mais variados tipos e tamanhos.  

O entendimento de tal conjunto de situações – a priori, toda ação orientada por outrem 

– como sendo de “consultorias organizacionais”, mesmo inexato, sugere, já à primeira vista, a 

diversidade conceitual com a qual comumente é tratado esse fenômeno. A ponto de ele ser 

caracterizado por alguns, como será visto adiante, em épocas muito anteriores a existência das 

próprias organizações modernas. Ou seja, a consultoria organizacional – que é 

“organizacional” por acontecer nas organizações – existiria antes mesmo destas últimas1. 

Pode-se dizer que tal variedade de conceitos – além da infinidade de tipos – atribuídos 

à consultoria organizacional, resida fortemente na disseminação generalizada dos serviços 

                                                 
1 Interessante notar que, na chamada ciência administrativa, não há muita precisão conceitual sobre o que seja 
“organização”, que termina recebendo definições como “são sistemas de recursos que procuram realizar 
objetivos ou conjunto de objetivos [...]. [Possuem também] divisão de trabalho e processos de transformação. 
[...] São grupos sociais deliberadamente orientados para a realização de objetivos ou finalidades.” 
(MAXIMIANO, 2004, p. 130). Partindo-se do pressuposto de que toda ação humana possui alguma finalidade, 
consciente ou não, não é difícil perceber que este conceito pode descrever uma empresa, mas também uma 
cidade, um jogo de futebol ou uma festa popular. Portanto, praticamente qualquer grupo social poderia ser 
chamado de organização, ainda que, em alguns casos, recebesse a distinção “informal”, ou “grupo primário”. 
Daí, em sendo de todas as épocas as organizações, terminam sendo-o também os fenômenos organizacionais, 
entre eles a consultoria. Porém, em termos do objeto de estudo da ciência administrativa, há mais sentido numa 
concepção de organização surgida com o estado moderno, particularmente a partir da revolução industrial, em 
fins do séc. XVIII (PRESTES MOTTA, 2003, p. 3). 
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prestados por profissionais e empresas de consultoria às organizações, que por sua vez estão 

imersas em um cada vez mais complexo contexto de intensificação e especialização do 

conhecimento. Essa prestação de serviços tem uma história bem mais antiga do que 

comumente se imagina, possuindo mercado organizado pelo menos desde o século XIX na 

Inglaterra e nos EUA (DONADONE, 2003, p. 2). Ao observar-se o quão freqüente é tal 

relação, entre consultor e organização, é fácil concluir-se que, provavelmente, as organizações 

já não dão conta de suas atividades sem a presença, ainda que eventual, da consultoria 

organizacional. 

Há que se distinguir, ainda, a consultoria organizacional da auditoria organizacional, 

que ora são tratadas pelos autores de administração como sinônimos, ora como variações de 

uma idéia comum, mas com finalidades específicas. Como será visto mais adiante, 

historicamente aquela nasce desta, mas cada uma desenvolve propósitos especificamente 

diferentes. Enquanto a auditoria objetiva algum tipo de fiscalização, detendo-se, portanto, nos 

problemas com intenção de identificar ou associar fatos e normas, a consultoria se volta para 

estes mesmos ou outros problemas, cogitando uma correção mais voltada para a eficiência 

e/ou eficácia. Há que se dizer, todavia, que tal diferenciação é, por si só, um interessante 

campo de pesquisas, cujas realizações podem trazer à tona aspectos inusitados e não 

necessariamente concordantes com esta percepção preliminar. 

Desse modo, se vêem por todos os lados – em meio ao “tiroteio” dos incessantes 

processos de mudança e surgimento de novidades gerenciais, além das turbulências oriundas 

dos inconstantes arranjos ambientais nos quais se encontram as organizações – numerosas 

oportunidades de venda de serviços dos consultores, sempre “atuais e especializados”, aos 

“consumidores assustados” (TRASATTI, 1998, p. 3-4) que administram tais organizações. 

Não é de se espantar, portanto, que existam hoje tantos tipos de consultorias e consultores, já 

que a regra é um homem e uma idéia, para uma nova consultoria (DONADONE, 2003, p. 9) – 
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ou mesmo a mera apresentação, por parte de alguém, de um cartão de visitas onde se lê 

“consultor” (DONADONE, 2003, p. 11). 

É assim que, nos dias em que se espalham por todos os lados consultorias de todos os 

tipos, somam-se ao grupo dos consultores, profissionais os mais variados que, historicamente, 

atendiam por outras denominações. De modo que vendedor de cosméticos é agora “consultor 

de beleza” (NATURA, 2004), vendedora de planos de saúde é “consultora de convênios 

médicos” (HOFFMANN, 2004), corretor imobiliário é “consultor de imóveis” (TEIXEIRA, 

2004), pedagogo é “consultor educacional” (SÁ, 2004), médica dermatologista é “consultora 

médica” (DERMATOLOGIA, 2004), pai de santo faz “consultoria cultural e espiritual 

africana [pela Internet]” (SOLA, 2004). E que outro nome poderia ter, nos dias de hoje, um 

“consultor de moda” (FASHION, 2004)? Estas são apenas algumas poucas ocorrências do que 

é possível se encontrar, por exemplo, na Internet (GOOGLE, 2004). 

Entretanto, vir deste contexto mais amplo de consultoria, onde se inserem 

representantes das mais diversas áreas de atuação (reconhecidas ou não como “profissões”), 

ao contexto da consultoria prestada propriamente no ambiente das organizações, não implica 

necessariamente em reduzir-se drasticamente esta diversidade de conhecimentos. Senão, 

vejamos: 

Filosofias inteiramente contraditórias de como devem ser as práticas 
gerenciais, a organização das empresas e o tipo de conhecimento que 
devemos utilizar convivem lado a lado em uma mesma organização. 
Métodos de treinamento de guerra, passando por técnicas de auto-ajuda e 
“filosofias new age” encontram tanto espaço quanto as ferramentas da 
qualidade e da reengenharia. A importação do conhecimento e conceitos de 
outras disciplinas ou saberes é feita sem qualquer reflexão sobre as 
respectivas genealogias, precisão e adequação ao mundo dos negócios e à 
gerência. Em um levantamento realizado pela empresa de consultoria Bain & 
Company em todo o mundo, 25 tecnologias gerenciais foram identificadas 
como as mais usadas, sendo que as empresas utilizam em média cerca de 13 
ou 14 delas simultaneamente. (BARBOSA, 2002, p. 3). 

 

Sobre isto, a propósito, Guerreiro Ramos (1981), ao definir o que chamou de 

“colocação inapropriada de conceitos”, considera que a prática de tomar-se emprestados 
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conceitos de outras áreas do conhecimento, usando-os inapropriadamente, ou seja, sem 

considerar-se seu contexto explicativo de origem, oferece o risco de transformar o campo de 

estudos organizacionais “[...] numa mera confusão de divagações abstratas, desprovidas de 

força e de direção” (GUERREIRO RAMOS, 1981, p. 69). 

Essas combinações de afinidades culturais de origens tão inusitadas, que ilustram a 

referida diversidade presente também no mundo das organizações, sob a égide do 

“instrumento de apoio à gestão”, compõem igualmente um solo fértil para a atuação dos – 

igualmente diversificados – consultores organizacionais. É o que se vê, por exemplo, neste 

caso: 

Este texto é dirigido aos Profissionais de Recursos Humanos, que se 
encontram alinhados com as técnicas mais atuais de gerenciamento de 
recursos  humanos e estão realmente interessados no bem estar dos seus 
funcionários, pois acreditam que estes só produzirão adequadamente, quando 
estiverem devidamente motivados e em boas condições de equilíbrio e 
harmonia. [...] Seguindo esta linha de raciocínio, eu uso alguns 
"instrumentos" para investigação destes corpos sutis e desta forma 
estabelecer a origem do desequilíbrio do consulente, tais como: Tarot, 
Radiestesia, Búzios e Visualização. E como técnicas terapêuticas para 
recuperar o equilíbrio, costumo usar: Mentalização positiva, Energização dos 
chacras,  Florais de Bach, Técnicas de limpeza espiritual, Passes magnéticos, 
Banhos de limpeza, Reequilibro Mágico/Espiritual, Regressão a vidas 
passadas, aplicação de Chama Violeta entre outras, e assim por diante. 
(COUTO, 2004, grifos nossos). 

 

Ou, ainda, neste outro: 

Os grandes guerreiros da Antiguidade, exímios arqueiros, eram rápidos e 
precisos em suas decisões. Mas jamais poderiam imaginar que, muitos 
séculos depois, suas técnicas serviriam para ensinar executivos a enfrentar 
outra guerra: a do mercado de trabalho, cada vez mais competitivo. Partindo 
dessa analogia, o livro apresenta o Método do Arqueiro, usado no meio 
empresarial há cerca de 10 anos [...] Recorrendo a imagens da prática de 
um arqueiro, o autor trabalha as competências desenvolvidas no esporte com 
arco-e-flecha, tais como visão estratégica, trabalho em equipe, negociação, 
orientação para resultados, orientação para o cliente, gestão de pessoas. 
(HAGE apud SENAC, 2004, p. 5, grifos nossos). 

 

Portanto, do mesmo modo que, junto com a enorme gama de expressões de 

conhecimento que são expostas ao indivíduo comum na vida diária, surgem os respectivos 
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profissionais que nelas se especializam e delas se tornam propagadores, no ambiente 

organizacional surge o espaço para consultorias e consultores profissionais especializados em 

todos os tipos de conhecimento que se possa imaginar. É assim que atuam nas empresas 

consultores e empresas de consultoria especialistas, por exemplo, em “Consultoria 

Astrológica Empresarial”, especialidade que 

 [...] assessora a vida das empresas nos seus variados aspectos, por exemplo, 
indicando o melhor momento para a abertura de um negócio, analisando sua 
atuação no mercado com sugestões acerca da hora mais adequada para lançar 
produtos, criar eventos promocionais, fazer investimentos (sugerindo, 
inclusive o tipo), realizar mudanças na administração e até acerca da 
contratação de pessoal. (BERNIS, 2000, p. 2). 

 

A respeito da propagação de saberes feita pelos consultores organizacionais, Mattos e 

Feitosa (2004, p. 1) consideram que 

[...] a atividade promovida pelo consultor na empresa é uma forma de trazer 
para ela competência desenvolvida fora, e esse profissional acaba 
responsável por uma disseminação, uma espécie de “polinização” de 
conhecimento – qualquer que seja a qualidade deste – no sistema social de 
produção. Aí, talvez, passará a se decidir boa parte dos resultados de 
investimentos empresariais e governamentais. 

 

Há também os profissionais que fazem de suas experiências e de sua notoriedade em 

outros campos de atividade – como os esportes e a medicina – uma oportunidade de ensino 

aos administradores, que se dá através de palestras, treinamentos e livros sobre temas como 

liderança, trabalho em equipe, tomada de decisão, planejamento, estratégia, etc. Estas e outras 

especialidades que, uma vez “convertidas” por estes mesmos especialistas ou por 

interlocutores seus – como se vê em Almeida (2000) – ao lócus da administração de 

empresas, tratam-se, em realidade, de disciplinas originalmente próprias da teoria, da 

academia e do campo da administração. Das palestras, treinamentos e livros derivam as 

oportunidades de consultoria não só para os seus respectivos autores, mas para profissionais 

diversos que se valem destes “novos nichos” de consultoria organizacional (DONADONE, 

2003, p. 9). 
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Essa polissemia, marcada pelo senso comum e pelo mercado, se observa claramente 

entre os que têm escrito sobre a administração e as organizações, entre os quais há quem diga 

que a atividade de consultoria organizacional existe desde eras distantes na história da 

Humanidade, e que teria se originado nos tempos descritos na Bíblia, em cujos livros se 

encontrariam diversos registros de “aconselhamentos sobre questões organizacionais” 

(BARCUS; WILKINSON, 1989 apud TRASATTI, 1998, p. 7). Por exemplo, o caso de 

Moisés que, no Século XIV a.C., enquanto guiava à terra prometida o seu povo – “cerca de 

seiscentos mil hebreus” – recebia orientações de seu sogro, “Jetro, o primeiro consultor de 

executivos da História” (MAXIMIANO, 2004, p. 97), sobre seu processo decisório, o que 

teria resultado numa verdadeira “reorganização do Êxodo” (CHIAVENATO, 1993, p. 23-25). 

Há quem vá ainda mais longe no tempo, ao considerar que já no Século XXIV a.C., na China, 

“o Imperador Yao usa[va] o princípio da assessoria para dirigir o país de forma 

descentralizada” (MAXIMIANO, 2004, p. 37).  

Para além destas concepções mais “lendárias” sobre o tema, Gonçalves (1991), ao 

analisar 162 livros e artigos sobre consultoria organizacional – editados no Brasil e no 

exterior – e expô-los cronologicamente numa lista, em artigo publicado há treze anos, já 

observava que quase todos os textos que tratam deste assunto se detêm em métodos e técnicas 

da prática da consultoria organizacional, numa perspectiva predominantemente prescritiva. 

São, em geral, manuais de consultoria, indo um ou outro além das recomendações de ação, 

como é o caso do clássico de Schein (1975, 1987), “uma obra que pode ser considerada um 

marco da Consultoria em Administração” (GONÇALVES, 1991, p. 91). Schein (1975, 1987), 

de fato, vai propor em sua obra uma tipologia para a compreensão da variedade de formas de 

consultoria organizacional, e suas implicações para a organização-cliente (GONÇALVES, 

1991, p. 94). 
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Para Gonçalves (1991, p. 92), ainda que alguns poucos autores mereçam um destaque, 

ao distinguir-se da maioria como o já citado caso de Schein (1975, 1987), há nos textos uma 

predominância de: a) uma perspectiva behaviorista sobre a ação humana; e b) um padrão de 

recomendações ou relatos de gestão de projetos de consultoria, de gestão de projetos e análise 

de sistemas em tecnologia da informação, de casos práticos, além do tipo “21 lições para...”. 

Além disso, via de regra, eles simplesmente não apresentam “[...] qualquer rigor conceitual 

[...], têm uma orientação imediatista – e, portanto, superficial em vários aspectos”. Verificou 

Gonçalves (1991) em seu estudo que muito pouco havia de escrito, particularmente no Brasil, 

em termos de contribuições teórico-empíricas sobre o fenômeno da consultoria 

organizacional. 

Cerca de 90% dos artigos e livros sobre este tema estão preocupados em 
apresentar cuidados a serem observados por clientes na seleção e no 
emprego de consultores ou ainda, em formular modelos, conselhos e 
posturas mais adequadas para o relacionamento cliente-consultor. [...] 
Muitas vezes são vendedores de fórmulas fáceis de seleção de consultores ou 
de garantia de sucesso sem limite no exercício da consultoria. 
(GONÇALVES, 1991, p. 91-92) 

 

Não obstante o crescimento das pesquisas que de lá pra cá se realizaram (VALENÇA 

& ASSOCIADOS, 1999; DONADONE, 2001; 2003; BARBOSA, 2002; WOOD Jr; 

CALDAS, 2002; MATTOS, 2003; WOOD Jr; PAES de PAULA, 2004a; 2004b) e a validade 

da contribuição de experiências relatadas em livros escritos por consultores, continua havendo 

poucos estudos científicos sobre o tema. Isso resulta em construção conceitual pouco robusta, 

na academia, e mais ainda no senso comum e no mercado, e explica, ao menos em parte, a 

imprecisão conceitual já citada nos parágrafos anteriores. Distantes de contribuições mais 

elaboradas – como as dos autores citados no início deste parágrafo – é, fundamentalmente, 

desta base polissêmica de compreensões sobre a consultoria organizacional que se alimentam 
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consultores, gestores e estudantes dos cursos de administração2. Compreensões muito à 

margem da riqueza desse fenômeno, de sua origem aos dias atuais (como será visto na seção 

2.2). 

Nesta dissertação, sem quaisquer pretensões a inovações conceituais – que não 

caberiam ao seu propósito –, mas de delimitação do que aqui será entendido como consultoria 

organizacional, esta será considerada como: toda atividade de aconselhamento para a ação 

organizacional, podendo estender-se, da assistência individualizada e estratégica aos 

dirigentes à orientação de atividades operacionais, com vistas a resolver problemas 

previamente conhecidos ou desconhecidos, tanto quanto a identificar oportunidades de 

melhorias, sobre aspectos específicos ou mais amplos da atividade organizacional. Nessa 

situação de consultoria organizacional, evidenciam-se as figuras do consultor e do cliente, 

como agentes que se relacionam numa relação de conhecimento, que é objeto de estudo nesta 

pesquisa. 

 

 

2.2  A origem de um padrão internacional de consultoria 
organizacional 

 

Nesta seção será descrito como as atividades de consultoria e, principalmente, as 

grandes empresas de consultoria, têm estado presentes no contexto da ação organizacional. 

Será visto como se desenvolveu não apenas uma atividade padrão nas organizações, e uma 

oportunidade profissional para integrantes de muitas áreas de atuação, mas, sobretudo, um 

setor empresarial multinacional que rapidamente se tornaria bilionário. 

                                                 
2 Importante considerar que Chiavenato (1993) e Maximiano (2004) são dois dos livros de Teoria Geral da 
Administração mais usados nos cursos de Administração das faculdades brasileiras, nas quais muitas vezes 
também estudaram gestores e consultores. 
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Conforme a síntese apresentada no Quadro 1, ao avançar na linha do tempo, vamos 

ver com Donadone (2003) que é possível observar já em meados do século XIX, 

particularmente nos EUA e na Inglaterra, o surgimento das empresas que se tornariam no 

futuro grandes impérios da chamada consultoria big business. “Nesse período, entre as 

décadas de 1850 e 1920, surgem as empresas que posteriormente, por meio de fusões e 

aquisições, iriam consolidar-se como pólos dominantes do espaço da consultoria mundial” 

(DONADONE, 2003, p. 2). Numa verdadeira simbiose, o crescimento das empresas de 

consultoria está intimamente associado ao crescimento das organizações e de sua 

complexidade, super aceleradas a partir da virada do século XIX para o XX. Com a expansão 

das empresas de diversos segmentos, ampliam-se as oportunidades de atuação para 

profissionais especializados, particularmente, nesta época, de engenheiros, contadores e 

advogados. No início, com grande ênfase na atividade de auditoria, sobretudo nos grandes 

bancos e setores governamentais nos EUA. 

 

Quadro 1: “A Evolução do Homo Palpiteirus” 
A maioria das grandes empresas de consultoria como as que conhecemos hoje – com escritórios espalhados em 
diversos países e responsáveis por um faturamento mundial que chegou a 119 bilhões de dólares em 2002 – 
nasceu nos estados unidos. Veja como o perfil desse negócio foi se modificando desde então:  

Ajudinha Técnica  
Na virada do século passado, as empresas americanas crescem. Mais complexas, elas buscam informações 
técnicas, jurídicas e contábeis com engenheiros, advogados e contadores – os primeiros consultores. Nascem a 
Arthur D. Little (1886), Ernst & Ernst e Arthur Young & Company (1906), Booz Allen & Hamilton (1914) e 
Arthur Andersen (1913).  

Que Venham os Bancos  
Nos anos 20, os consultores passam a atender os bancos, fornecendo orientação sobre normas contábeis, análises 
de financiamentos e investimentos e avaliações sobre fusões e aquisições. Em 1926, o professor de contabilidade 
americano James McKinsey funda a McKinsey, hoje uma das mais conceituadas consultorias de estratégia do 
mundo.  

Influência e Decisões  
A quebra da bolsa de Nova York, em 1929, provoca mudanças na legislação americana. Uma delas proibiu os 
bancos de oferecer serviços de análise de empresas. Um novo mercado se abre para as consultorias, que são 
contratadas por grandes corporações para ajudá-las a rever suas estratégias e influenciar na tomada de decisões. 
Entre as primeiras grandes empresas a se valer das consultorias para enfrentar a depressão dos anos 30 estão a 
Sears e a Union Carbide.  

Agentes do Governo  
Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo americano recorre ao trabalho de consultores para reorganizar 
áreas militares, racionalizar a produção industrial e dar suporte à expansão da administração pública federal. 
Essa demanda faz a Booz Allen & Hamilton fixar sua sede em Washington.  



27 

 

Conhecimento Exportado  
Na década de 50, as consultorias participam do esforço para a reconstrução da economia no pós-guerra. Sua 
missão é sugerir práticas americanas de gestão às empresas européias. Nos anos 60 e 70, elas trabalham na 
expansão das multinacionais e, com isso, também ampliam sua presença mundo afora. Chegam ao Brasil a Ernst 
& Young (1959) e a Booz Allen & Hamilton (1965).  

Hora de Juntar  
Nos anos 80, a busca por qualidade total extrapola as linhas de produção e envolve praticamente todas as áreas 
de gestão. As consultorias começam a se fundir para juntar especialidades. Formam-se a KPMG (1987) e a 
Deloitte & Touche (1989).  

Celebridades 
Nos anos 90, a moda da reengenharia traz notoriedade aos consultores. Venerados como gurus, lançam best-
sellers e aparecem em capa de revistas. O faturamento do setor no mundo chega a 100 bilhões de dólares em 
2000.  

Hora de Separar 
O envolvimento no escândalo da Enron em 2001 coloca sob suspeita a credibilidade das empresas que oferecem 
consultoria e auditoria. Muitas separam essas operações. Em 2002, a PricewaterhouseCoopers concentra os 
serviços de consultoria numa empresa independente, a PwC Consulting, vendida à IBM no mesmo ano.  

Na Era da TI  
Consultorias focadas na formulação de estratégias com suporte em tecnologia da informação (TI) ganham 
espaço. As próprias empresas de tecnologia, como a EDS, dona da A.T. Kearney, e a IBM, enxergam aí uma 
enorme oportunidade. A IBM fixa a meta de concorrer também com as consultorias tradicionais, como 
McKinsey, Booz Allen e Bain & Company. Essa briga está apenas começando.  

Fontes: Caderno de Pesquisas em Administração/JulioCcesar Donadone e Kennedy Information  
Fonte: Salomão (2004, p. 4). 

Já a partir da década de vinte, com as demandas das empresas se multiplicando, 

algumas das firmas de auditoria passam a ampliar sua oferta de serviços, orientando seus 

clientes em questões referentes à avaliação de desempenho de novos mercados e 

oportunidades de aquisições ou fusões de empresas. Da auditoria, estas firmas começam a 

migrar cada vez mais seus esforços para as atividades de consultoria, que passam a se revelar 

um mercado cada vez mais promissor. 

Com a crise dos anos trinta, marcada pela quebra da bolsa de Nova York em 1929, 

novas legislações americanas, ao criar novos mecanismos reguladores do setor financeiro – 

em particular o Glass-Steagall Banking Act, aprovado em 1933 pelo Congresso americano – 

obrigam os bancos comerciais a fazerem uso de consultorias externas para análises financeiras 

de empresas.3 

A nova legislação viria a reconfigurar a atuação dos bancos e teve 
importantes conseqüências para o formato que as consultorias iriam assumir 

                                                 
3 Interessante notar que se, por um lado, a depressão americana dos anos 30 restringia a oferta de serviços para as 
consultorias em função da situação financeira das empresas, por outro, abria uma grande área de atuação nos 
processos de avaliação financeira e análise de riscos. (DONADONE, 2003, p. 4). 
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a partir daquele momento. Os bancos comerciais não poderiam atuar mais 
em atividades como seguros, ramos imobiliários ou atividades de 
consultoria, o que os forçava, pelas normas federais, a contratar empresas 
externas para a análise de falência ou de perspectivas de determinada 
companhia. (DONADONE, 2003, p. 4). 
 

Esta nova configuração dá grande impulso às empresas de consultoria, que vão 

compondo um negócio bilionário. Tão bilionário que chegaria na casa dos 100 bilhões de 

dólares em 2000, época em que “[...] entre as dez maiores empresas é comum encontrarmos 

um contingente de empregados que supera 50.000 consultores e uma receita de 5 bilhões de 

dólares.”4 (DONADONE, 2003, p. 8). 

Neste novo cenário, houve um rápido aumento no número de auditores 
contábeis independentes e um crescimento na institucionalização das 
consultorias organizacionais. Se nos anos 20 as consultorias independentes 
viviam à sombra dos contadores, engenheiros e demais quadros internos aos 
estabelecimentos financeiros e companhias locais, e eram responsáveis pelo 
uso de tais profissionais na análise de problemas específicos ao andamento 
da produção ou de problemas contábeis restritos, nos anos 30, grandes 
corporações, que incluem a Union Carbide, a Johnson Wax e a Sears, 
passavam a contratá-las para analisar problemas relacionados a estratégia, 
novas formas de estrutura organizacional e performance financeira. 
(DONADONE, 2003, p. 4). 
 

Dos anos trinta em diante, portanto, a ampliação do setor é exponencial, crescendo em 

alguns períodos a uma taxa de 15% ao ano. Ele recebe também grande impulso durante a 

segunda grande guerra mundial, período durante o qual os consultores são úteis na 

reorganização do setor militar, da administração pública federal e da produção civil, 

dedicados aos esforços de guerra, e da reorganização do setor público americano, esta 

realizada no final dos anos quarenta. Daí em diante,  

Nas décadas seguintes à guerra, a difusão das consultorias ocorre, 
primeiramente, associada ao esforço americano de reconstrução da Europa 

                                                 
4 Veja-se, por exemplo, o caso atual da Deloitte que alcançou um faturamento de US$ 16,4 bilhões no ano fiscal 
de 2004 (jun/2003 a mai/2004), com 120 mil profissionais atuando em 150 países. “Ao longo de toda a última 
década, os negócios da Deloitte tiveram uma expansão de 215%. A distribuição das receitas da Deloitte por áreas 
de atuação se deu da seguinte maneira: Auditoria (US$ 7,4 bilhões), Consultoria Tributária (US$ 3,8 bilhões), 
Consultoria Empresarial (US$ 4 bilhões) e Corporate Finance (US$1,2 bilhão). As áreas que obtiveram os 
maiores índices de crescimento em todo o mundo durante o ano fiscal 2004 foram: Auditoria (17,5%) e 
Corporate Finance (9%). A Consultoria Tributária, que cresceu 5,5% no último exercício fiscal, teve um 
aumento de 60% na receita, considerando todo o último biênio. Pela primeira vez na história, as firmas-membro 
da Deloitte situadas na Europa, no Oriente Médio, na África e na região da Ásia-Pacífico (incluindo Japão), 
contribuíram, em conjunto, para a geração de metade do faturamento global da corporação.” (DELOITTE, 2004, 
p. 1). A consultoria organizacional, definitivamente, não é mais um negócio exclusivamente americano-europeu. 
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no período pós-guerra. A introdução de práticas gerenciais compunha um 
dos elementos da ajuda americana e abria novas áreas de atuação para os 
consultores. (DONADONE, 2003. p. 6). 
 

Esse momento é crucial porque caracteriza a expansão da atividade de consultoria de 

alguns setores específicos que, até então, pareciam limitar o seu espaço (sobretudo aos 

grandes bancos privados), à atuação nas várias esferas da administração pública, forças 

armadas, indústrias e empresas de varejo. Esta transferência de know-how – induzida por 

mecanismos regulatórios-legais e pelos interesses americanos na reconstrução da Europa 

destruída pela guerra – construía uma imagem, hoje comum, de que o conhecimento já 

adotado por estas grandes empresas, e disseminados pelos consultores, seria supostamente 

mais bem-sucedido. 

A utilização de consultores pelo governo, durante os esforços de guerra, 
trouxe consigo a possibilidade de abertura do setor público à atuação das 
empresas de consultoria. A criação, pelo Congresso americano, da Hoover 
Comission representa de forma emblemática o inter-relacionamento dos dois 
setores. Criada em 1947, a comissão tinha o objetivo de coordenar forças-
tarefa que seriam responsáveis pela reorganização do setor público 
americano. [...] Cabia às empresas de consultoria formular e reestruturar o 
setor executivo do governo, o que envolvia desde o gerenciamento do corpo 
diretivo da Casa Branca até novas estruturas organizacionais do correio 
americano. (DONADONE, 2003, p. 5). 
 

Impulsionada pelas vendas dos pacotes gerenciais, ocorridas ao longo dos anos 

oitenta, quando chegam os anos noventa a consultoria organizacional está consolidada como 

um importante setor de serviços, atuando junto às empresas de todos os segmentos de 

negócios ao redor do mundo.  

Especificamente no campo da gestão, alguns movimentos que ocorrem, ao longo 

destas últimas duas décadas do século XX, têm particular relevância na consolidação e 

institucionalização da consultoria organizacional, não só como um setor de mercado, mas 

como uma prática inerente à administração das empresas: 

a) o uso das práticas de gestão japonesas, tais como círculos de qualidade, TQM, 

Kaizen, Kanban, Cinco S, entre outras, de modo que neste período “[...] os 
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consultores aparecem como os principais vetores de difusão e implantação das 

novas formas de gestão com inspiração japonesa.” (DONADONE, 2003, p. 7); 

b) a adesão das empresas aos programas de certificação dos processos produtivos, 

entre os quais se destacam as normas ISO (DONADONE, 2003, p. 7); 

c) a implantação generalizada de novidades e pacotes gerenciais, em especial duas 

delas: a reengenharia, cuja implementação trouxe resultados muito mais 

dramáticos, “[...] tanto em termos de impacto sobre a produtividade como em 

termos de traumas humanos”, do que dá a entender o próprio “Champy, no 

capítulo I de seu livro ‘Reengenharia da gerência: o mandato da nova liderança’ 

[ao afirmar que] a reengenharia está em apuros.” (BARBOSA, 2002, p. 3-4); e o 

downsizing; “[...] que junto com a reengenharia foi o responsável por uma onda de 

reestruturações e cortes sem precedentes no mundo organizacional.” (BARBOSA, 

2002, p. 4). Além destas duas, “as mudanças organizacionais associadas aos 

redesenhos organizacionais, a partir do Core Business das empresas, contribuíram 

para ampliar o espaço das consultorias [...]” (DONADONE, 2003, p. 8); 

d) a “[...] interação entre as empresas de consultoria, empresas de negócios e setores 

acadêmicos, estes últimos representados principalmente pelas Business Schools.”, 

que origina um segmento de negócios baseado “[...] na transformação de teorias e 

idéias desenvolvidas nos meios acadêmicos em pacotes gerenciais”, a exemplo do 

Boston Consulting Group, que apresenta em 1996 receita anual de 780 milhões de 

dólares e cerca de 1.500 consultores em seu quadro (DONADONE, 2003, p. 9-10, 

grifos nossos); 

e) a expansão da literatura de negócios, movida a best sellers, modismos gerenciais e 

gurus da administração – que compõem em si mesmos um círculo retro-

alimentador (DONADONE, 2003, p. 9); 



31 

 

f) o crescimento do número de pequenas empresas de consultoria e consultores 

autônomos, estimulados pelas oportunidades de atuação criadas pelas novidades 

divulgadas pelos livros e revistas de management, pelas demissões em massa de 

gerentes, causadas pelas reestruturações sugeridas por algumas destas novas 

técnicas de gestão (sobretudo com os processos de terceirização, com a 

reengenharia e com o downsizing), e que, na condição de especialistas, passam a 

prestar serviços às próprias empresas nas quais trabalhavam, ou mesmo a outras 

que se tornam suas clientes. (DONADONE, 2003, p. 9); 

g) o grande desenvolvimento da tecnologia da informação (TI),  

[...] num primeiro momento, com as mudanças ocasionadas pela difusão dos 
computadores pessoais nas empresas e, posteriormente, com a introdução de 
‘pacotes de gerenciamento’ baseados na tecnologia da informação. 
(DONADONE, 2003, p. 7). 

 

h) O surgimento dos programas de certificação de consultores e empresas de 

consultoria, entre os quais se destaca o CMC - Certified Management Consultant 

oferecido pelo International Council of Management Consulting Institutes 

(ICMCI), e representado no Brasil pelo Instituto Brasileiro de Consultores de 

Organização (IBCO). O ICMCI faz parte, desde julho de 2001, da Organização 

das Nações Unidas, através do United Nation's Economic and Social Council 

(ECOSOC), como  órgão consultivo. (CERTIFICAÇÃO, 2004; ICMCI, 2004). 

Analisada sob a perspectiva de suas origens e evolução histórica, a consultoria 

organizacional se apresenta, desse modo, como uma prática de apoio à gestão com presença 

crescente desde o surgimento das organizações da produção e do trabalho da modernidade e, 

ao mesmo tempo, como um grande setor de negócios, que chama a atenção a cada ano tanto 

pelo aumento intensivo de faturamento e porte das empresas que compõem o chamado big 

business da consultoria organizacional multinacional, como pela sua presença pulverizada nos 
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serviços dos inúmeros consultores autônomos e das pequenas e médias empresas de 

consultoria organizacional espalhadas pelo mundo. 

 

 

2.3  Em meio à diversidade, em busca de uma tipologia 
 

Ainda no contexto específico da consultoria organizacional, porém agora em um nível 

de análise mais estrito, prossegue-se neste texto em busca de uma tipologia que ajude a 

compreender sob que condições é possível encontrar tal atividade nas organizações. Neste 

sentido, é possível propô-la a partir de diversos critérios de classificação, como se segue: 

a) Quanto à origem do consultor: o consultor e, conseqüentemente, a consultoria 

organizacional podem ser de origem interna ou externa. Sendo que o consultor 

interno pode ser conhecido também como assessor. 

b) Quanto à origem da demanda: a consultoria organizacional pode surgir a partir de 

uma iniciativa do cliente ou pode ser conseqüência da oferta de serviço do 

consultor. 

c) Quanto ao objetivo: pode ir da implementação (ou acompanhamento) de uma 

solução a um problema conhecido e específico, à elaboração de missões e visões, 

passando pela “assistência individualizada a dirigentes (coaching e counseling)” 

(MATTOS; FEITOSA, 2004, p. 1). 

d) Quanto ao porte: pode variar da consultoria organizacional prestada 

individualmente pelo profissional autônomo a que é realizada pelo profissional, ou 

por equipes de profissionais, das maiores empresas multinacionais do ramo, as 

chamadas big five (PricewaterhouseCoopers, Arthur Andersen, Ernst & Young, 

KPMG e Deloitte Consulting) do big business de consultoria mundial 

(DONADONE, 2003, p. 13), passando pelos profissionais envolvidos em parcerias 
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eventuais, pelas cooperativas de consultores e pelas micro, pequenas e médias 

empresas de consultoria. 

e) Quanto às especialidades: suas especialidades são tantas quanto são as diferentes 

formas de se classificar as atividades comumente desenvolvidas nas organizações. 

Podem, portanto, ser assim subclassificadas: quanto ao nível hierárquico em que se 

realiza na organização (ex.: operacional, gerencial, estratégico, etc.); quanto às 

áreas funcionais da organização (ex.: marketing, finanças, produção, contabilidade, 

recursos humanos, informática, logística, materiais, etc.); quanto ao setor de 

mercado em que atua a organização (ex.: indústria, comércio, serviços, 

agribusiness, etc.); quanto aos processos desenvolvidos pelo administrador (ex.: 

tomada de decisão, administração de equipes, pesquisa operacional, vendas, 

comércio exterior, cadeia de suprimentos, etc.); quanto às habilidades comumente 

requeridas para se administrar (ex.: liderança, empatia, comunicação, orientação 

para resultados, etc.); quanto às técnicas que se propõem a tornar mais eficaz a 

ação do administrador (ex.: gestão do tempo, sistemas & métodos, análise de 

sistemas orientada a objetos, etc.) quanto aos desenhos de arquitetura 

organizacional (ex.: departamentalização, planejamento de cargos e salários, 

reengenharia, downsizing, etc.). A título de exemplificação sobre tais 

especialidades vide a “Busca de Consultores Independentes” (CATHO ONLINE, 

2004), que chega a informar os currículos de 1.276 consultores independentes, de 

418 especialidades diferentes agrupadas em 16 categorias; e o conjunto de 154 

áreas de atuação, agrupadas em 20 categorias, dos 118 consultores associados ao 

Instituto Brasileiro de Consultores de Organização (IBCO, 2004). 

f) Quanto aos métodos, técnicas e instrumentos: são em geral destinados à 

intervenção já que, via de regra, a consultoria organizacional se destina a intervir 
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na realidade organizacional do cliente, seja para a resolução de problemas, seja 

para a identificação de oportunidades ou promoção de melhorias. Neste sentido, 

costumam envolver uma fase de diagnóstico, em que se procura mapear a situação 

presente, através de métodos diversos de coleta de dados (ex.: entrevistas 

estruturadas, semi estruturadas ou não estruturadas, pesquisas do tipo survey, 

pesquisas bibliográficas, levantamentos coletivos de informações através de 

dinâmicas de grupo, etc.). Após o diagnóstico, ocorrem as fases dedicadas à 

análise e implementação de alternativas, que podem envolver diferentes métodos 

de intervenção (ex.: reestruturação de departamentos ou cargos, conversação 

reflexiva, laboratórios de aprendizagem, simulações, dramatizações, etc.). 

g) Quanto ao uso de teoria: sua adesão a teorias (ou campos de estudo) varia na 

mesma proporção em que estas existem, em particular as teorias de intervenção ou 

de caráter mais prescritivo – nem todas com origem nos estudos organizacionais. 

Podem ser subclassificadas, portanto, quanto à origem ou influência científica (ex.: 

antropologia, psicologia, sociologia, biologia, engenharia, matemática, 

administração, etc.); quanto ao seu objeto de estudos (ex.: aprendizagem, 

motivação, clima, tempos e movimentos, layout de escritórios e, cultura 

organizacional, etc.); quanto às teorias propriamente ditas (ex.: pesquisa 

apreciativa, grid gerencial, teoria dos jogos, psicanálise, ciência da ação, etc.) 

 

Falar de consultoria organizacional, portanto, significa falar de um fenômeno 

extremamente diverso em suas formas de expressão e, conseqüentemente, em suas 

conseqüências para a ação e as teorias organizacionais. Pode-se, conseqüentemente, abordá-lo 

classificando-o sob vários critérios – sua evolução histórica, seus aspectos constitutivos, o 

porte das suas empresas, suas especialidades, seus métodos, suas teorias, entre outros. Por isso 
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pretendeu-se, neste capítulo, tratar especificamente deste tema amplo, explorando-o sob 

algumas destas dimensões, para que se pudesse ter dele uma visão geral. 

Importante lembrar que uma tipologia como a que desenhamos reside em critérios 

classificatórios absolutamente sujeitos a – e provavelmente necessitados de – uma verificação 

empírica mais sistematizada. Mas trata-se de um campo ainda pouquíssimo iluminado que, ao 

receber aqui alguma luz, não vai além, todavia, de uma penumbra. Não obstante, tal exercício 

se torna importante pela busca de um entendimento do fenômeno da consultoria 

organizacional, que neste estudo é explorada em um de seus aspectos específicos – os mal-

entendidos na construção de conhecimento que é a relação entre consultor e cliente – a partir 

de um foco teórico igualmente específico: a Biologia do Conhecer. Para que não se perdesse 

de vista a essencialidade do fenômeno no debruçar-se sobre a experiência pontual, necessário 

se fez tal esforço de contextualização. 
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3  O que dizem consultores e clientes sobre 
conhecimento e sobre suas relações de conhecimento 
 
 

Diante do crescimento das referências ao tema “conhecimento”, não só na academia, 

mas nas organizações, e na medida em que nesta dissertação se procura discutir mal-

entendidos sobre a relação de conhecimento consultor-cliente, pretende-se neste capítulo 

identificar concepções correntes sobre conhecimento e sobre relações de conhecimento, no 

âmbito das organizações e, principalmente, entre os atores envolvidos na situação de 

consultoria. 

Pode-se dizer que a estratégia metodológica adotada nesta dissertação foge ao padrão 

geral dos estudos stricto sensu em Administração que, inspirados na ciência natural, 

normalmente propõem primeiramente uma teoria, para em seguida irem ao campo testá-la. 

Aqui, diferentemente, o trabalho empírico está na construção do problema. Tal construção se 

inicia, é claro, na pressuposição teórica de que tal problema existe, mas que, de imediato, 

deve ser buscado no contato com o campo. Buscado nas nuanças que tornam a situação 

problemática.  

Importante considerar que um dos pressupostos deste estudo é que a teoria sempre 

precede a observação, o que facilmente se perceberá no referencial teórico adotado aqui. 

Mais: “toda proposta de captação da realidade (metodologia) está sempre a reboque de teoria 

na qual se definem os contornos mais relevantes da realidade. Não vêm antes nem o dado, 

nem o método.” (DEMO, 2000, p. 151). Ou ainda, “o dado é, ele mesmo, já produto teórico, 

porque, sendo indicador da realidade, indica a parte da realidade considerada importante em 

sua coleta e tratamento.” (DEMO, 2000, p. 165). Portanto, a ida ao campo se dá com o prévio 
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conhecimento de uma teoria, que é o foco interpretativo do problema. Porém não se pretende 

aqui que a teoria seja objeto de comprovação no campo, mas, ao contrário, que a dimensão 

problemática presente no campo, observada graças à teoria, seja por esta última esclarecida, 

para que se possa pensar em novas vias de entendimento sobre estas dificuldades do mundo 

real, nas quais se encontram imbricados consultores e seus clientes. 

As quatro seções deste capítulo 3 são progressivas e complementares, caminhando as 

três primeiras para a plenitude da quarta. Tais características se revelam na seqüência de 

perguntas: que sugerem estudos anteriores sobre conceitos de conhecimento e relações de 

conhecimento no contexto da prática organizacional e no senso comum de seus agentes (seção 

3.1)? Em confronto com esses estudos, que usos do termo “conhecimento” poderiam ser 

identificados em dois veículos de leitura corrente entre consultores e clientes (seção 3.2)? Em 

aprofundamento às conclusões das duas perguntas anteriores, que dizem consultores e 

clientes, especialmente entrevistados para esta dissertação, sobre suas relações de 

conhecimento (seções 3.3 e 3.4)? 

 
 
3.1  Estudos acadêmicos entre gestores e consultores 
organizacionais sobre conhecimento 
 

Entre estudos interessantes já feitos sobre essa questão, escolheram-se dois, que são 

analisados a seguir. 

Nepomuceno e Moreira (2004) pesquisaram os conceitos de aprendizagem e 

conhecimento organizacionais, e temas correlatos, “[...] veiculados pela Associação Brasileira 

de Treinamento e Desenvolvimento, ABTD, e pela Associação Brasileira de Recursos 

Humanos, ABRH, nos respectivos sites on-line institucionais.” (NEPOMUCENO; 

MOREIRA, 2004, p. 1). Ao considerarem que os textos – escritos por consultores e – 

veiculados nos sites destas instituições, tratam o conhecimento (e também a aprendizagem), 
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de modo geral, como um capital, e que este tratamento advém de uma lógica própria da 

linguagem contábil, os autores do artigo desenvolvem seus comentários criticando 

inconsistências entre aqueles conceitos e o arcabouço contábil. “Assim, a contabilidade e sua 

linguagem surgem como dimensões analíticas que permitem o desvelamento do texto sobre 

aprendizagem e conhecimento organizacionais nas produções online da ABTD e ABRH.” 

(NEPOMUCENO; MOREIRA, 2004, p. 4).  

Os autores consideram ainda que é nas perspectivas: a) sistêmica e funcionalista sobre 

a organização; b) behaviorista e cognitivista sobre a aprendizagem; e c) reificada sobre o 

Homem (que é “contabilizado”); onde reside esse tratamento dado, nas organizações, ao tema 

do conhecimento. Para eles, tal abordagem é predominante porque se ignora, em seu 

reducionismo, o contexto econômico-histórico em que se situam os aprendizes. As principais 

questões apontadas na pesquisa acerca das concepções correntes de mercado sobre o 

conhecimento, o caracterizam do seguinte modo: 

a) tem a função de aumentar a eficiência da organização; 

b) deve ser medido e avaliado pelo seu desempenho, ou seja, a receita que o 

conhecimento “[...] produzido, reproduzido e socializado confere para a 

organização” deve superar as despesas com “treinamento e atividades afins” (p. 4). 

Mas como, para a abordagem behaviorista, só o comportamento é cognoscível, tal 

mensuração fica comprometida em sua própria lógica; 

c) compõe, juntamente com o próprio Homem, o chamado “capital humano”, que 

pode ser plenamente apropriado e gerenciado pela organização; 

d) é gerador de riquezas e diferenciais competitivos; 

e) sua posse é associada à posse de poder; 

f) é entendido como um conjunto de habilidades; 
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g) sua produção, transmissão e apropriação pela organização é legitimada pela 

competitividade e sobrevivência desta; 

h) seu tratamento na literatura de negócios – especificamente nos textos analisados, 

mas que outras pesquisas indicam ser igual nas “revistas populares de gestão” – 

tem um padrão básico: 

[...] são escritos por consultores, contêm conselhos sobre como obter 
sucesso, valorizam o uso de novas ferramentas, são prescritivos e 
imperativos no tom. Além disso, a literatura não se isenta de juízos de valor, 
muitas vezes apresentando noções de “certo e errado”, “moderno e 
antiquado”. [...] Os textos da ABTD e ABRH valorizam e disseminam novas 
idéias e práticas gerenciais, com ênfase para aquelas importadas dos Estados 
Unidos. Além disso, os textos apóiam a legitimação destas, autorizando-as 
como o melhor a ser feito ou ainda a coisa certa a ser feita. 
(NEPOMUCENO; MOREIRA, 2004, p. 8). 

 

O outro artigo (SELEME; GONÇALVES, 1997) discute o tratamento dado ao tema 

do conhecimento por estudiosos do assunto, através de suas teorias, e por administradores, no 

contexto das organizações. Seus principais aspectos estão sintetizados no Quadro 2. É 

possível perceber grandes diferenças na compreensão do assunto, entre os dois grupos, com o 

predomínio – no caso do main stream de gestores – de um padrão semelhante ao encontrado 

na pesquisa do artigo anterior.  

 

Quadro 2: Diferentes Aspectos do Conhecimento para Estudiosos e Administradores 

Aspectos do conhecimento expressos por estudiosos através de suas teorias 

1. Quanto ao significado, é possível citar três acepções do termo “conhecimento”:  

a. faculdade, que possibilita ao sujeito o ato de conhecer (como o sujeito conhece); 

b. ato do pensamento, que penetra e define o objeto do seu conhecimento (a forma ou método 

pelo qual o faz); e  

c. coisa conhecida, o conteúdo do conhecimento – muito freqüente, sobretudo no plural: “os 

conhecimentos humanos” – (resultado do ato de conhecer); 

2. Quanto à sua relação com a linguagem, pode-se entendê-lo como: tácito e explicito; 

3. No contexto organizacional é envolvido por seus valores e crenças, bem como nas pressões que 
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exercem sobre os indivíduos que estimulam suas reações afetivas; 

4. Quanto ao nível de análise, pode ser do indivíduo ou coletivo (enquanto padrão de interação e 

comunicação que entre eles se estabelece); 

5. Quanto à natureza do objeto do conhecimento científico em organizações, pode ser:  

a. formal (como desenvolvimento de softwares); 

b. empíricos (como os problemas de engenharia); e  

c. humanos (como as análises econômicas e sociológicas). 

6. Pode ainda ser classificado como: conhecimento fragmentário (senso comum), fruto das ações não 

sistematizadas, ou mesmo caóticas, dos indivíduos e grupos. 

7. Deve-se fazer a distinção entre conhecimento e informação, e suas implicações para os processos e 

sistemas organizacionais, o que inclui considerações sobre a estrutura de poder (que tem acesso a cada 

tipo de informação ou dado, bem como quais os indivíduos ou grupos que deverão interagir). 

Aspectos do conhecimento expressos por gestores no contexto das organizações 

1. O conhecimento em organizações tem sido tratado sob o rótulo de Gestão do Conhecimento, ou 

“Knowledge Management (KM)”, e “Chief Knowledge Officer (CKO)” passou a ser a designação do 

responsável por tal gerenciamento. 

2. Apesar das diferenças de entendimento quanto ao gerenciamento do conhecimento, é possível identificar 

pelo menos três orientações predominantes:  

a. as que enfatizam o gerenciamento das informações, de suas condições infra-estruturais e as 

condições econômicas associadas ao conhecimento;  

b. as que enfatizam as dimensões do conhecimento enquanto ato ou processo; e  

c. as que enfocam os resultados ou produtos (ações e inovações tecnológicas). 

3. O conhecimento enquanto estoque, entendido como capacidade acumulada em seus sistemas não-

humanos ou nos atores organizacionais, tem atraído a atenção dos praticantes na busca de quantificação 

do conhecimento, seguindo orientações de economistas, como o prêmio Nobel Gary Becker, para o 

cálculo do capital intelectual enquanto ativo intangível. 

4. Preocupando-se com os custos de investimento em recursos humanos e com o baixo giro do capital 

intelectual, esse enfoque tem contribuído para consolidar a relevância da gestão do conhecimento nas 

empresas, devido ao seu apelo; porém, seu risco está em resumir a gestão na dimensão econômica. 

5. As consultorias (principalmente as do grupo das big six, como Ernest & Young, McKinsey, Arthur 
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Andersen, Artur D. Little) têm tido grande participação no entusiasmo atribuído à gestão do 

conhecimento, uma vez que parece ser vital para elas tanto administrar seus estoques internos como 

desenvolver metodologias para seus clientes. 

6. Grandes companhias (como British Petroleum e Monsanto) estão redefinindo suas práticas gerenciais, 

levando em conta seus vastos estoques de conhecimentos, considerados como capital a ser otimizado. 

7. Empresas se conformam em gerenciar o conhecimento pelo redesenho de seus sistemas de 

processamento de informações, e sobrevalorizam as inovações da computação e de canais em redes de 

amplo acesso que potencializam reinterpretação tanto espacial, quanto de seu uso por parte das áreas. 

8. Em torno da gestão da informação há uma significativa gama de práticas que pretendem transformar os 

CIO (chief information officer) em CKO e criar uma inteligência, área que funcione como núcleo de 

pensamento estratégico para onde convergem todos os sistemas de informações. 

9. Como conseqüência, investem em softwares que permitem cruzar bancos de dados das capacidades 

profissionais individuais às demandas de novos projetos. Orientados nesse sentido, pela influência das 

ciências da informação ou computação, são devotados na construção de sistemas de gestão da 

informação, inteligência artificial, reengenharia etc.   

10. Contudo, passado o fascínio na crença de que o volume de informação seria suficiente para otimizar a 

capacidade de conhecimento, empresas que vinham investindo intensamente em sistemas de informação, 

têm deslocado atenção para os fatores que efetivamente contribuem para o retorno de seus 

investimentos.  

Fonte: Adaptado de Seleme e Gonçalves (1997, p. 1-11). 

 

Considera-se que os dois artigos analisados nesta seção formam um conjunto 

suficiente, apesar de não exaustivo, para que se situem, como uma base de compreensão 

típica, os conceitos de conhecimento e relações de conhecimento no contexto da prática 

organizacional e no senso comum de seus agentes. 
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3.2  Dois levantamentos, em veículos de comunicação 
corrente dirigidos a gestores e consultores, sobre 
conhecimento 

 
Para empreender nova identificação de padrões de tratamento do tema conhecimento, 

foi feito um levantamento nas edições online da Revista Exame (PORTAL EXAME, 2004), 

utilizando-se como critério de busca a palavra “conhecimento”. Entre as matérias do Portal 

Exame, foram identificados 101 textos contendo a palavra “conhecimento”, nos quais se 

confirmaram os padrões de significado dados ao tema conhecimento, que é nestes textos 

tratado basicamente como: 

a) um produto ou bem (capital, recurso, insumo), que pode ser: produzido, gerido, 

acessado, usado, transferido, comprado, vendido, exportado, importado, extraído, 

estocado, acumulado, perdido, envelhecido, depreciado, quantificado, qualificado, 

mensurado, otimizado, evoluído, dosado; pode também ser um diferencial, uma 

medida de desempenho (28% das ocorrências5); 

b) um processo, que pode ser: fator ou fonte de produção; gerador de riqueza, 

inovação, segurança, diferencial competitivo, sobrevivência, progresso, bem-estar; 

garantido, especializado, simulado, graduado (15% das ocorrências); 

c) uma área de atuação, um departamento, um cargo ou um programa de gestão, que 

pode ser: área ou departamento – ou diretor –  de gestão do conhecimento; de 

estratégia e conhecimento, etc. (4% das ocorrências); 

d) a característica de uma situação espaço-temporal, que pode ser: uma era ou época, 

uma economia, uma sociedade; ou um espaço, cujas “fronteiras” se podem limitar 

ou expandir (8% das ocorrências); 

                                                 
5 Os percentuais expressos neste levantamento servem ao propósito de demonstrar proporcionalidade na 
classificação, aqui elaborada, dos significados interpretados dos 101 textos encontrados. Seu uso não possui a 
pretensão de transmitir “[...] a idéia falsa de que as propriedades distribuem-se linearmente” (DEMO, 2000, p. 
156), porque não é, nem pretende ser, levantamento estatístico quantitativo. 



43 

 

e) uma habilidade, competência, perícia, destreza, no nível individual, que pode ser: 

adquirida, desenvolvida, aprendida; que pode também ser uma característica 

distintiva, tanto a sua “posse” quanto o desejo de se obtê-la. Em ambos os casos, é 

algo que se usa instrumentalmente (25% das ocorrências); 

f) um tema de discussão em si mesmo ou em conjunto com temas afins, que pode: 

possuir tipos; estar associado a dicotomias tais como “teoria versus prática”, 

“conhecimento versus força física” (5% das ocorrências); 

g) sinônimo de: “informação”, “notícia”, “ciência”, “vivência”, “noção”, 

“reconhecimento”, “fama”,  “descoberta” (37% das ocorrências). 

 

Com o mesmo propósito – verificar padrões de tratamento para o tema conhecimento 

–, empreendeu-se também uma busca no site do Instituto Brasileiro de Consultores de 

Organização (IBCO). Como se observa no Quadro 3, foram encontradas referências ao tema 

igualmente dentro do quadro de concepções já descritas. A idéia da transferência, 

fornecimento ou aporte; da retenção; da aquisição; da produção; do seu uso como um 

“produto” de terceiro; da distinção entre ele e a atitude, a competência e a habilidade. 

 

Quadro 3: Consultores por eles mesmos, segundo o Instituto Brasileiro de Consultores de Organização (IBCO) 
Os trabalhos desenvolvidos pelo consultor de organização devem ser realizados visando a introdução de 
inovações que objetivem auferir um melhor desempenho do cliente, transferindo-lhe todos os conhecimentos 
necessários à perfeita continuidade do funcionamento dos serviços implantados, jamais retendo elementos ou 
mantendo reserva sobre conhecimentos que seriam importantes para que o cliente se tome independente em 
relação ao consultor. 

O consultor de organização não se deve valer de sua condição de "insider" a fim de se utilizar de conhecimentos 
adquiridos no exercício de suas atividades junto ao cliente, para qualquer tipo de negócio em benefício próprio, 
de outros clientes ou de terceiros a ele ligados. 

A profissão do consultor de organização implica um aporte de conhecimento às empresas, criando perante a 
sociedade uma imagem de saber e influência. 

Ao utilizar-se de idéias, esquemas e conhecimentos elaborados por terceiros, o consultor de organização deve 
deixar claros a origem e o crédito, evitando passar a imagem de que os mesmos foram por ele desenvolvidos. 

No desempenho de sua função são exigidos ao Consultor conhecimentos, atitudes, competências e habilidades, 
em pelo menos quatro dimensões: técnica, administrativa, psicossocial e política. 

Uma lição importante da perspectiva da ação é a de o consultor também produz conhecimento e seu 
conhecimento contribui para o aprendizado de outras pessoas, especialmente de seus clientes. 



44 

 

O consultor não faz pelo gerente, e nem exerce provisoriamente o papel do gerente, mas fornece informações, 
subsídios e conhecimento, trabalha no desenvolvimento de expertise, na identificação e modificação, se 
necessário, de atitudes, crenças e valores. 

O consultor é detentor de um vasto conhecimento sobre diversas situações gerenciais, as quais auxiliarão os 
dirigentes e colaboradores da empresa nas tomadas de decisões. 

O consultor fornece informações técnicas e serviços ou recomenda um programa de ação, transferindo 
conhecimento. 

A consultoria Coaching como, uma forte tendência no mercado, assumir um papel de multiplicadora do 
conhecimento e induzir o cliente e seus colaboradores a descobrirem suas próprias soluções para os problemas, 
não sendo mais o Consultor, o tutor do conhecimento, e sim estimulador. 
Fonte: IBCO (2004). 

 

É esta a base de acepções sobre o conhecimento que norteia as ações organizacionais, 

entre as quais se destaca a atividade de consultoria. É sob esse conjunto de crenças, sob essa 

inspiração da prática, que consultor e cliente se encontram em sua relação, cujo propósito 

fundamental é o de se prover um serviço de conhecimento.  

Assim, especificamente na situação de consultoria organizacional, essas concepções 

sobre conhecimento se revelam nos seguintes pressupostos e crenças: 

a) o cliente tem um problema ou demanda e o consultor é possuidor de um 

conhecimento relacionado com este problema ou demanda. Portanto, ambos 

iniciam uma relação;  

b) o cliente instrui o consultor sobre o problema ou demanda – instrução que pode se 

dar em situações que variam de conversas informais a técnicas sofisticadas de 

diagnóstico. O consultor, então, passa a conhecer o problema ou demanda; 

c) o consultor instrui o cliente sobre o conhecimento que solucionará o problema ou 

atenderá à demanda – instrução que pode se dar em situações que variam de 

aconselhamentos informais sobre questões específicas a programas de treinamento 

coletivo. O cliente, então, passa a conhecer a solução; 

A relação entre consultor e cliente, portanto, é entendida por ambos como um 

processo instrutivo, porque: 
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a) a interação cliente-consultor é instrutiva, sobre a definição de um problema ou a 

solicitação de uma ação qualquer; 

b) a interação consultor-cliente é instrutiva, sobre a solução, o conhecimento que do 

consultor segue ao cliente; 

c) espera-se, de ambas as partes, que, após o processo de consultoria, o cliente tenha 

se tornado possuidor de um conhecimento instruído pelo consultor. 

 
 
3.3  Uma entrevista em profundidade com gestor em 
situação de consultoria 
 

De posse dessas concepções correntes sobre conhecimento, na mídia que expressa a 

fala de gestores e consultores, procurou-se um gestor em situação de consultoria, para buscar 

um detalhamento de aspectos específicos dessas concepções, presentes em situações de 

consultoria organizacional. Para isso, dada a natureza exploratória desta incursão, optou-se 

pela realização de uma entrevista não estruturada, realizada em 02/11/2004 com José6, gerente 

administrativo-financeiro de uma empresa de varejo de médio porte, na Região Metropolitana 

do Recife (RMR), em PE, cliente de consultoria durante os cinco anos em que tem sido gestor 

desta empresa. 

Na entrevista foi exposto ao respondente, à guisa de estímulo inicial, o pressuposto de 

que o cliente, na medida em que contrata uma consultoria organizacional, está contratando um 

serviço de conhecimento, podendo, então, a relação que se estabelece entre ambos ser 

entendida, também, como uma relação de conhecimento. Em seguida, como foco da conversa, 

foi solicitado a José que falasse, com base nas suas experiências, dessa dimensão específica 

naquela relação: a dimensão do conhecimento. 

                                                 
6 Os nomes de todos os respondentes e das suas instituições são fictícios. 
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Pretendeu-se, com isso, verificar na observação do relato das experiências do 

respondente, em meio à diversidade de sentidos atribuídos ao tema do conhecimento por 

gestores e consultores, já encontrada na mídia, a existência de aspectos específicos que 

pudessem:  

a) confirmar as mesmas concepções, já vistas na mídia, ou revelar outras que a elas 

se juntassem, ampliando o quadro de entendimento sobre o tema conforme é 

tratado correntemente pelos integrantes do campo de pesquisas; 

b) enriquecer a elaboração da estratégia metodológica para a coleta de dados que 

seria realizada na fase posterior, já em campo empírico mais estruturado. 

Importante observar que o respondente, José, se refere no seu relato a duas 

experiências de consultoria organizacional: a primeira, denominada “alinhamento entre cargos 

e necessidades de treinamento”, sobre a qual fala inicialmente e durante a maior parte da 

entrevista; e a segunda, denominada “consultoria tributária”, sobre a qual fala no final. Na 

maior parte da análise, se estará falando da primeira experiência, evitando-se indicações 

repetitivas a ela. Apenas quando se tratar da segunda, haverá uma menção específica. 

Logo no início do relato, o respondente (doravante denominado cliente, em função do 

seu papel na relação com o consultor) indica uma noção de construção de conhecimento, 

percebida intuitivamente por ele – mas com algum estranhamento – como um processo não 

linear e não instrucionista. O cliente percebe que algum conhecimento surge na sua equipe 

fora da idéia tradicional de treinamento, pela mera convivência com o consultor. 

Os funcionários, quando passavam a trabalhar uns com os outros; a forma 
como acontecia a própria reunião, a conversa, o método... [Os funcionários] 
passavam a, quando começavam a se relacionar, citar experiências que 
tinham, a lembrar da experiência, da vivência disso aí. E o relacionamento, a 
produção, a atividade passaram a ser mais eficientes. E parece que eles iam 
captando o que tava sendo feito ali, em termos assim, de uma dimensão de 
conhecimento. (José, entrevista, 02/11/2004). 

 
Seu estranhamento sobre aquilo que vê, por outro lado, revela sua crença numa forma 

mais “tradicional” de construção de conhecimento – a instrução – já que para ele a 
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aprendizagem ocorreu ali por uma via misteriosa, e aparentemente um tanto “irracional”. Os 

funcionários simplesmente pareciam “captar” de alguma forma o trabalho do consultor, e 

tornavam-se mais eficientes.  

Entretanto, esse conhecimento percebido nos funcionários, e surgido a partir da 

relação com o consultor, durou algum tempo, mas não “sobreviveu”; “dilui-se”. O cliente 

revela neste momento o pressuposto de que o “novo conhecimento” não foi permanente, 

atribuindo ao tema um sentido de “validade temporal”. 

[...] E passavam a trabalhar utilizando isso. A melhora é recente; ela depois 
se diluiu. Mas naquele momento isso era muito vivo dentro da empresa. 
(José, entrevista, 02/11/2004). 

 
De modo geral, o cliente revela que nesta primeira experiência de consultoria relatada 

há um aprendizado, mas que sofre resistências da cúpula da organização. Segundo ele, essas 

resistências estão relacionadas com a negociação feita com os diretores sobre o papel da 

consultoria no início e ao longo do processo. 

Há um aprendizado, mas há também outras resistências, que eu percebo – e 
aí é percepção minha – que tem a ver com essa negociação. A alta gestão 
não internaliza aquela dimensão que precisaria pra um aprendizado ficar 
dentro da organização, ou ser consolidado na organização. Não sei se você 
entendeu... (José, entrevista, 02/11/2004). 

 
Em outro momento, avançando na descrição do processo, ele considera que não houve 

aprendizado efetivo para a organização, em função da não implantação da solução. 

[...] E qual foi a aprendizagem que gerou para ele? Nenhuma! Perdi meu 
tempo e a empresa não faz o que promete. Ou, nesse caso, eles podem 
transferir para a consultoria, mas não foi a consultoria. É nesse sentido que 
digo que eu acho que não gerou aprendizado. (José, entrevista, 02/11/2004). 

 
Desse modo, José acredita que não se estabeleceu mudança no conhecimento dos 

funcionários que, no entanto, segundo ele, revelavam nova concepção sobre a organização e 

as consultorias organizacionais. Só que o conhecimento supostamente inexistente – na 

expectativa do cliente e da organização – é aquele que seria útil à ação organizacional, em 
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termos de eficiência e produtividade; mas o conhecimento que se construiu tem a ver com 

uma nova compreensão sobre a ação dos gestores por parte dos funcionários. 

Porque foi lá, captou, estabeleceu meta, escutou, disse que seria bom fazer o 
trabalho, que [os funcionários] estariam mais motivados, que produziriam 
mais, e não aconteceu. Então se tem acontecido, eles passariam a acreditar 
naquele momento que ele investiu, que estava falando, que estava sugerindo. 
[...] Mas ele não praticou, e qual foi a aprendizagem que gerou para ele? 
Nenhuma! “Perdi meu tempo e a empresa não faz o que promete.” [...] E 
quando se fala em outras consultorias, os funcionários dizem “lá vem... pra 
fazer de novo.”. (José, entrevista, 02/11/2004). 

 
Há portanto para o cliente, na medida em que ele afirma não ter havido um 

aprendizado, o pressuposto implícito de que o conhecimento é necessariamente algo útil, em 

termos das ações esperadas por ele. Mas é possível que algum funcionário dissesse, após esta 

experiência, e particularmente diante de outra semelhante, algo assim “Ah! Agora eu já sei 

como é...”, como de fato vieram a dizer (“lá vem... pra fazer de novo.”). Eis conhecimento. 

O cliente relata, na seqüência, a segunda experiência – a consultoria tributária – que, 

para ele, não gera aprendizado algum. Sobre esse processo, José se refere à ausência de um 

método de ensino que permita ao cliente fazer por si mesmo (“Eles não passam a 

informação.”). A certa altura, há a indicação de uma dimensão até então não trazida à tona no 

discurso do cliente, que é o aspecto político-ético, como um componente da relação de 

construção de conhecimento. O cliente tem a sensação de que faz parte da estratégia do 

consultor mantê-lo dependente. Ele fala de sua frustração, ao tentar aprender a fazer com o 

consultor que, segundo o cliente, “amarra” a relação para vender mais “informação”. Nesta 

relação de dependência, o cliente se refere, no fim da sua fala, ao fato de que é necessário 

aprender por si só, mas não consegue construir nada neste sentido com a ajuda do consultor. 

Essa [...] eu lhe confesso que eu acho que não gera. Para a gente não gerou 
aprendizado nenhum. Só gera rejeição! Quando eles... – é minha crença, 
pode está nos meus valores também – quando a gente entende que eles 
poderiam ter um método de passar mesmo. Eles buscam, buscam; é como se 
procurasse ouro. Bota lá no papel, e então dizem “procurem”. Aí, para 
procurar você chama a consultoria pra pagar mais dez mil reais. [...] Eles não 
passam a informação. [...] Pelo menos pra mim, ela não é uma experiência 
positiva. [...] Gera-se informação, mas não se gera conhecimento. Nem 
alternativa ao conhecimento. É o que eu dizia pra eles: “Rapaz, você 
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terminou o relatório...” – eu disse isso três vezes – “Tudo bem, vamos fazer. 
Qual é a proposta aqui? Vocês têm? Que se pague. Para a gente aprender a 
fazer isso. Porque a gente nunca aprende”. É como se eles guardassem as 
ferramentas, e não passassem, está entendendo? É. É. Eu notei isso. Tanto é 
que em alguns momentos eu precisei de algumas ajudas. Aí a pessoa faz “É. 
Eu vou ver, vou pensar, essa é uma coisa muito complicada. A gente tem que 
ir aí discutir pra ver...”. Não dá uma informação. Tudo bem, que eu sei que 
tudo nessa vida tem uma relação de... de valor. Mas, você gera aquela 
dependência, e tudo bem, a gente vai embora, tem que aprender mesmo de 
outro jeito, mas não vem com a aprendizagem da consultoria. Não sei se eu 
estou sendo claro. (José, entrevista, 02/11/2004). 

 

Novamente sobre a primeira experiência, a compreensão do problema (e da posterior 

solução), por um lado “não foi rebatido com a diretoria suficientemente”, por outro “desde o 

primeiro momento [...] foi conversado com a diretoria. Nada se fazia sem antes validar o que 

ia começar a ser feito.”. Não obstante a contratação da consultoria ter sido “patrocinada” pela 

diretoria, mediante acordo sobre a necessidade de sua presença para tratamento do problema, 

e não obstante a aparente legitimação da solução sugerida, percebida pela via dos recursos 

estatísticos, a diretoria veta a execução. 

[...] E se foi [para a prática], atrás de custo, como fazer, no momento em que 
eles queriam entender a filosofia da empresa, os órgãos internos... Primeiro, 
teríamos que sentar para desenhar um curso para isso, para passar para o 
pessoal, mas aí não foi rebatido com a diretoria suficientemente e, dentro da 
compreensão do que se esperava. E, detalhe, desde o primeiro momento isso 
foi conversado com a diretoria. Nada se fazia sem antes validar o que ia 
começar a ser feito. Mas quando o resultado chegou, não foi 
operacionalizado. E aí causa uma resistência muito grande nos funcionários. 
[...] Porque foi barrado. Aquilo que está dito ali, que em princípio tenderia a 
ser legítimo, e foi em cima de, inclusive, muitas fundamentações estatísticas, 
iria ter um custo, ou investimento, da forma que se quiser chamar. Mas 
aquilo foi barrado. (José, entrevista, 02/11/2004, grifos correspondem a 
ênfases na fala do respondente). 

 
 

Para o cliente, a alta gestão não “compreende” a situação de modo a permitir a 

aprendizagem. Há uma negociação com a cúpula sobre o que está acontecendo ou sobre o que 

é necessário que seja feito (uma negociação de compreensão), que, como já foi dito, 

influencia as resistências à aprendizagem e ao processo. Entretanto, os diretores aceitam o 

projeto de consultoria, mais pela pressão do que por acreditar no problema ou na solução. 
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Mas, na hora da execução da solução proposta, travam o processo. Há uma evidente 

dissonância na compreensão do problema (e da posterior solução) entre o cliente 

(especificamente o funcionário que demandou a consultoria) e o consultor com a diretoria da 

organização. O cliente e o consultor acreditam na necessidade de um tempo maior dedicado a 

treinamento para que resultados apareçam. Mas os diretores não “internalizam”, ou seja, não 

acreditam no processo como um investimento de longo prazo. A “internalização” é um termo 

que sugere novamente uma instrução, porque envolve a entrada de algo que vem de fora e é 

“internalizado”, ou seja, é transformado de externo em interno. Especificamente no trecho 

abaixo, ela ganha um sentido de “crença”, mas mantém subentendendo uma noção do tipo “é 

preciso que entre na cabeça deles”. 

E quando eu falo “internalizar” é o quê? O grupo de gerentes que estão 
juntos numa reunião de diretoria, o diretor – naquele... tudo bem, é uma 
certa, vamos chamar assim... pressão – capta isso. Mas eu acho que ele 
próprio não acredita que é isso mesmo. “É, estão dizendo...”, mas ele não 
acredita que é isso. Então “internalizar” que eu falo é isso. Então “aprova”, 
ou “patrocina”, aspeando, num primeiro momento, o projeto mas, na hora de 
executar, que é a fase que vai gerar o aprendizado, que vai gerar a mudança, 
e que não vai ser no curtíssimo prazo, aí é onde se trava. Onde não se tem a 
paciência ou a crença de que precisa de um tempo, precisa investir para que 
esses outros resultados possam ser incorporados e aprendidos. O que eu falo 
em internalização, na minha visão, é isso. (José, entrevista, 02/11/2004). 

 

Da parte dos funcionários, o pleito geral por conhecer a própria empresa, revela um 

sentimento de ignorância da realidade na qual estão, dia após dia, inseridos. Sugere menos a 

necessidade de desenvolver perícias, e mais a de compreender o que é, afinal, a organização 

da qual fazem parte. 

No trecho abaixo, o cliente aponta para uma questão básica neste estudo: a existência 

da consultoria como uma relação de conhecimento. Mesmo assim fazendo, não foge de uma 

perspectiva instrucionista, porque há novamente a clara concepção de um conhecimento que é 

passado, transmitido, e que depende do instrutor para existir. A satisfação do cliente com a 

elaboração da “peça do projeto” – o manual com as recomendações que seriam a solução ao 
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problema do cliente – revela novamente sua noção de um conhecimento objetivado. Para o 

cliente, a atuação dos consultores atendeu à expectativa. Na sua fala a eficiência da 

consultoria é avaliada em termos novamente de uma transferência de conhecimento, no caso, 

para a elaboração de um manual: “eficiente, como transferindo conhecimento, pelo menos pra 

elaboração da peça.”. 

A relação, a atuação deles, o conhecimento que foi passado nessa relação, eu 
acho que atendeu às minhas expectativas. Eles elaboraram a peça do projeto. 
[...] Então, eu entendo esse projeto específico como eficiente, como 
transferindo conhecimento, pelo menos pra elaboração da peça. Eu não estou 
falando da segunda fase, que seria a da execução. Eu entendo como um 
processo produtivo mesmo, de ganho, de ajuda. A frustração é em outra 
dimensão. Mas não da atuação deles. (José, entrevista, 02/11/2004). 

 

Nessa outra passagem, logo abaixo, ao perguntar “por que você não leu o projeto?”, o 

cliente parece reforçar que ali há um conhecimento pronto, que só precisa ser implantado. Por 

outro lado, a “não leitura” do subordinado sugere, novamente, uma dissonância entre sua 

compreensão e a do cliente sobre o mesmo “fato”. A expectativa do subordinado de que o 

cliente não aprovaria nada, sugere de novo um contexto de incompreensões recíprocas sobre o 

problema em questão. E a surpresa do cliente sobre tal expectativa revela uma incompreensão 

da incompreensão, “como é possível que ele ache que eu não o compreenderia?”. 

E eu chego nesses dois meses e volto a falar com a pessoa [(coordenador de 
RH, subordinado a José)]. “Por que você não leu o projeto?! Por que você 
não pega aquele item lá de cima, o de que os funcionários querem conhecer a 
organização?”. [...] E aí a gente começou a trocar umas idéias. Passou uma 
semana, ela chegou pra mim. Pensei nisso, pensei nisso. E ainda disse que 
achou que eu não ia aprovar nada (risos). “Eita, que imagem eu tenho pra 
você!”. (José, entrevista, 02/11/2004). 

 
Em um momento muito interessante da entrevista, o cliente revela o temor do 

consultor de que o projeto viesse a servir como uma “escora de mesa”, ou seja, um calhamaço 

de papel encadernado sem utilidade. Tal receio se realizou posteriormente, mas o gerente 

acredita que tal situação não chegou totalmente às vias de fato porque ele o lê freqüentemente. 

A noção de um produto, ou algo objetivado, aparece sutilmente expresso na justificativa do 
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gerente, que lê o “conhecimento encadernado”, e que o pratica minimamente ao promover 

alguns treinamentos. O receio “premonitório” do consultor sugere também a recorrência desse 

tipo de desfecho, não necessariamente com seus trabalhos, mas, ao menos, nas atividades de 

consultoria de um modo geral. 

Restou o manual, que deveria servir para outros compreenderem aquela solução, 

aquele conhecimento que estava ali encadernado, e implantar a solução que faria com que os 

demais passassem a ter novos e necessários conhecimentos. O cliente revela a consciência de 

que o novo coordenador de RH não compreendia  

 
Ele [(o coordenador de RH)] leu, mas nunca conseguiu implantar. Eu tive 
muita raiva! (risos). Mas eu conseguia entender que ele não sabia! Ele não 
tava tocando só por isso, não. Nem tinha sentimento de propriedade; nem 
sabia fazer. (José, entrevista, 02/11/2004). 

 
 

Quase um ano e meio após a substituição da coordenadora de RH, há uma nova 

pressão geral por treinamento. Ou seja, a situação é distinguida novamente pelos envolvidos 

como o já velho problema da ausência de um conhecimento necessário à ação organizacional. 

O cliente se posiciona contra um novo levantamento, porque já tinha em mãos o 

conhecimento acerca do problema: o manual. O cliente tenta se expressar sobre a existência 

deste conhecimento que precisava apenas ser praticado, mas seu subordinado não consegue 

entender, porque segundo o cliente “ele precisava experimentar por si mesmo”. 

No que concerne ao primeiro dos dois objetivos apresentados nesta seção – confirmar 

as mesmas concepções, já vistas na mídia, ou revelar outras que a elas se juntassem –, foi 

possível perceber, no discurso do respondente da entrevista em profundidade, concepções 

sobre conhecimento bastante próximas das encontradas na mídia, acrescidas de noções 

detalhadas sobre a relação surgida no processo de consultoria, e de todo o seu entorno, que 

podem ser arrumadas basicamente nessa seqüência: 

a) identificação do problema;  
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b) identificação ou construção da solução; 

c) implementação da solução e sua relação com o problema; 

d) compreensão do problema após a implementação da solução; 

e) conseqüente satisfação ou frustração por parte do cliente e do consultor. 

A identificação a posteriori desses grandes temas serviu ao segundo daqueles 

propósitos – a identificação de aspectos a serem aprofundados na próxima fase da coleta de 

dados. Foi assim que se partiu para esse momento, dessa vez em campo empírico melhor 

definido e fazendo-se uso de entrevistas semi-estruturadas, cujos roteiros se encontram no 

Apêndice A. 

 

 

3.4  Um conjunto de entrevistas em profundidade com 
consultores e clientes, focado no que é mais relevante em 
suas relações de conhecimento 
 

Uma vez construídos, na fase descrita na seção anterior, os temas a serem 

aprofundados na bateria de entrevistas que viria a seguir, procurou-se o contato com um grupo 

de quatro indivíduos, dois consultores, dois clientes de consultoria, que deram seus 

depoimentos em entrevistas realizadas a partir dos roteiros semi-estruturados já citados. Pela 

via da entrevista gravada acessou-se, então, a fala dos respondentes. Melhor dizendo, acessou-

se o diálogo que com cada um foi construído. A interpretação desses diálogos, em seguida 

produziu um texto, cuja autoria – mesmo com todos os cuidados de objetivação possível – não 

se supõe individual. 

O cenário em que se desenvolvem as entrevistas, na seção 3.4.2, caracteriza-se por 

três situações de consultoria organizacional. Duas delas – as principais – são relatadas por 

José (respondente da entrevista em profundidade analisada na seção 3.3). Trata-se, a primeira, 
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de um “alinhamento entre cargos e necessidades de treinamento”, realizada ao longo de pouco 

mais de um ano; e a segunda, de uma “consultoria tributária”, com duração de pouco mais de 

um mês, porém realizada anualmente durante cinco anos. Foram também entrevistados os 

consultores envolvidos diretamente com essas duas situações de consultoria. 

Respectivamente, Geraldo, consultor autônomo que realizou a primeira consultoria na 

empresa de José juntamente com Carlos, parceiro ao qual se refere eventualmente no seu 

relato; e Júnior, consultor funcionário da ECT, empresa multinacional de consultoria com 

filial na Região Metropolitana do Recife, um dos integrantes da equipe que realizou a segunda 

consultoria na empresa de José. A terceira situação de consultoria – complementar – é 

relatada pelo seu cliente, Alfredo, gerente administrativo-financeiro de uma outra empresa, do 

mesmo ramo e porte da de José, situada na mesma cidade, e que visava à implantação de um 

modelo de gestão de orçamento empresarial. 

A estrutura da seção 3.4.2, no entanto, não segue a ordem das entrevistas feitas, 

segundo o que se acabou de dizer. Preferiu-se uma estrutura temática. Por considerar a 

evolução seqüencial da relação consultor-cliente, sua tessitura é construída com base nos 

temas que deram origem ao roteiro da entrevista semi-estruturada (vide final da seção 3.3 e 

Apêndice A)7: a) o processo de identificação do problema; b) o processo de identificação e 

implementação da solução; c) a relação entre expectativa e resultado; e d) o que consultores e 

clientes fariam diferente. Isso quer dizer que, no decorrer de cada um desses quatro itens, os 

quatro entrevistados estão falando, ou seja, suas falas alternar-se-ão em cada um dos quatro 

itens em que a seção 3.4.2 se divide. Antes, porém, na seção 3.4.1, o método de interpretação 

usado em tal análise é descrito em detalhes. 

 

                                                 
7 Note-se que não há correspondência exata entre os temas descritos a seguir e os que deram origem ao roteiro da 
entrevista semi-estruturada (apresentados no final da seção anterior). Enquanto estes serviram ao roteiro das 
entrevistas semi-estruturadas, aqueles surgiram no processo de análise, compondo uma estrutura temática 
parecida mas não idêntica. Por isso o uso da expressão “é construída com base nos temas...”. 
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3.4.1  Método de interpretação das entrevistas 
 

Que método de interpretação desse discurso, então, poderia ser usado nessa pesquisa, 

de modo a ser coerente com essa base epistemológica? A resposta a tal questão esbarra nos 

muitos e vagos significados atribuídos à expressão “análise de conteúdo” – popular “irmã 

siamesa” das entrevistas denominadas “abertas”. Os procedimentos de análise de conteúdo 

vão da conhecida proposta desenvolvida por Laurence Bardin (TRIVIÑOS, 1987, p. 158-166; 

RICHARDSON et al, 1999, p. 220-244; BARDIN, 2002; MATTOS, 2004) aos diferentes 

métodos de análise de dados escritos – ou transcritos –, cujo objetivo fundamental consiste em 

“desmontar a estrutura e os elementos desse conteúdo para esclarecer suas diferentes 

características e extrair sua significação.” (LAVILLE, DIONNE, 1999, p. 214). Tamanha 

diversidade chega a colocar a análise de conteúdo no rol dos chamados métodos quantitativos, 

dentro do famoso dualismo quali x quanti, sendo mesmo para alguns “uma técnica de 

pesquisa para a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da 

comunicação.” (BERELSON, 1954, p. 489 apud RICHARDSON et al, 1999, p. 221). É 

evidente que a base de compreensão epistemológica – e ontológica – neste trabalho é 

absolutamente incompatível com um tipo de proposta de perscrutação do conhecimento – e da 

realidade –, que pressuponha o “desmonte da estrutura e de elementos”, a “extração da 

significação”, a “descrição objetiva, sistemática e quantitativa”, e sequer “o conteúdo 

manifesto da comunicação”. 

A resposta àquela pergunta, então, aqui recairá em sentido amplo numa metodologia 

hermenêutica, concepção interpretativa que pretende, consciente de sua participação ativa 

naquilo sobre o que se lança para observar, construir uma compreensão possível da 

comunicação humana a partir do texto – para além da gramática – de significados e sentidos, 

nem sempre “textuais”. (DEMO, 1995, p. 247-250; 2000, p. 114, 153). De maneira específica, 
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optou-se particularmente pela análise do significado pragmático da conversação, conforme 

descrito em Mattos (2004), na qual se pretende 

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 
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, 2004, p. 11, grifos do 
autor).  

 

Nessa análise interpretativa não cabe a construção prévia de categorias, nas quais o 

discurso do respondente se encaixaria como peças de um quebra-cabeças – uma realidade 

dada a priori – cada qual em seu lugar. Tampouco tem sentido isolar o texto do contexto, ao 

fragmentá-lo em unidades que perdem a riqueza de sentido que este dá àquele, para daí, uma 

de duas, ou mensurá-lo em quantificações objetivistas e estéreis de significado, ou remontá-lo 

num subjetivismo em que o pesquisador se sente “livre e confiante para projetar-se nos dados 

e criar sua versão da entrevista” (MATTOS, 2004, p. 7). Entrevistado não é objeto posto à 

investigação do sujeito pesquisador. Este vai ao encontro daquele para, agindo com ele no 

diálogo, numa conversação, esforçar-se por compreender um sentido semântico-pragmático 

que emergirá daquela situação única chamada “entrevista”, e na qual já se inicia a 

interpretação (p. 7-10). E a interpretação é uma recriação que não surge, senão, pela via da 

teoria que a descortina. É assim que seu relato está imerso na proposta teórica desta 

dissertação. 

Fazendo uso dessa estratégia metodológica, conforme sugerido em Mattos (2004, p. 

12-14), realizaram-se nesta pesquisa as seguintes fases:  

1. Recuperação, momento em que se voltou à entrevista gravada para recuperá-la em 

sentido amplo. Não apenas para tanscrevê-la, mas para buscar na memória 

momentos altos, expressões não-verbais, a recordação de trechos inaudíveis. “Os 

textos das várias entrevistas, com todas as anotações de referência (local, hora, 
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circunstâncias especiais, etc.), devem estar à disposição para serem trabalhados 

juntamente com a gravação oral.” (p. 12). 

2. Análise do significado pragmático da conversação, momento mais denso, 

realizado, na leitura e escuta do texto, em duas etapas: a primeira, consistindo na 

observação do “contexto pragmático do diálogo como a responder à pergunta: o 

que aconteceu ali entre aquelas duas (ou mais) pessoas; ou o que foi acontecendo 

ao longo da entrevista? Como o assunto foi se desenvolvendo?”; a segunda, 

“pergunta-resposta a pergunta-resposta”, observando nos “fatos do texto 

pragmático-semântico”:  

a. “o significado nuclear da resposta, ‘o que, então, ele(ela) teria respondido e 

que fatos de linguagem (expressões orais ou não) poderiam deixar isso 

evidente?’”; 

b. “os significados incidentes, ‘que mais posso colher de importante ou 

revelador nessa resposta?’”; 

c. “as suposições implícitas a respeito do contexto”, aspectos da situação 

(“organizacional, cultural, etc.”) que possam servir à análise (p. 12-13, 

grifos do autor); 

3. Validação, momento em que se retorna ao entrevistado e fazem-se referências a 

trechos de sua fala, seguidos de paráfrases do pesquisador, algo como: “eu entendi 

essa sua resposta ‘assim’; estou correto?”. Com isso, pretende-se minimizar mal-

entendidos do diálogo, não se supondo, evidentemente, que haja interpretação 

unívoca, mas tentando-se evitar “viagens” descabidas por parte do pesquisador8. 

                                                 
8 Nesta pesquisa, dos quatro respondentes: dois validaram integralmente a interpretação do pesquisador, não 
sugerindo quaisquer alterações; um pediu a substituição de uma única palavra por um sinônimo; e o outro 
solicitou pequenas alterações e inclusões de palavras ou frases, que não afetaram o sentido construído na análise 
por parte do pesquisador. Portanto, pode-se considerar que, neste texto, todas as citações e suas interpretações 
foram lidas e validadas pelos  respectivos entrevistados. 
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4. Montagem da consolidação de dados, momento em que “é preciso promover uma 

visualização de conjunto para as observações colhidas na fase [dois] [...], porque é 

importante aproximar relatos, opiniões e atitudes dos entrevistados.” (p. 13). 

Reuniram-se numa matriz (no caso, uma planilha eletrônica), as “unidades textuais 

básicas de análise” (“fatos do texto pragmático-semântico” – conforme descritos 

nas letras a, b e c da fase 2 – observados nas respostas a todas as perguntas feitas a 

todos os entrevistados, acompanhados das respectivas citações literais). Foram 

colocados nas linhas os nomes dos entrevistados, nas colunas as perguntas (itens 

do roteiro da entrevista semi-estruturada), e nas células (cruzamento linha-coluna), 

por questões de espaço físico, referências às “unidades textuais básicas de 

análise”, que se encontravam em documento anexo. 

5. Análise de conjuntos, momento em que, de posse dos documentos elaborados na 

fase anterior, analisou-se o conjunto das observações, como elas se relacionavam 

resposta a resposta, entrevistado a entrevistado, num imbricar de significados em 

que se construíram compreensões conclusivas, à luz da teoria, e se caminhou para 

a redação do texto acadêmico de análise (p. 15-16), que resultou na próxima seção 

deste capítulo. 

 
 
3.4.2  Uma dupla hermenêutica: tentando compreender a 
compreensão de consultores e clientes 

 

A análise interpretativa, da qual se falou na seção 3.4.1, e presente aqui nesta seção, 

refere-se às entrevistas realizadas com os quatro respondentes, previamente anunciados no 

início da seção 3.4, e aqui reapresentados. São eles: 

a) José, entrevistado em 12/11/2004: cliente de consultoria, gerente administrativo-

financeiro que participou da entrevista exploratória descrita na seção 3.2. Como no 
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relato anterior, José se refere a duas experiências de consultoria: a primeira, uma 

consultoria mais comportamental denominada “alinhamento entre cargos e 

necessidades de treinamento”, realizada pelos consultores Geraldo e Carlos; e a 

segunda, uma consultoria mais técnica, chamada “consultoria tributária”, realizada 

por consultores da ECT, uma empresa multinacional de consultoria; 

b) Geraldo, entrevistado em 24/11/2004: consultor organizacional que, junto com 

Carlos, ambos especialistas em aprendizagem organizacional, foram os dois 

consultores autônomos que conduziram o trabalho de “alinhamento entre cargos e 

necessidades de treinamento”, na empresa de José; 

c) Júnior, entrevistado em 19/11/2004: consultor tributário, funcionário da ECT, 

empresa multinacional de consultoria com filial na RMR, um dos integrantes da 

equipe que realizou o trabalho de consultoria tributária na empresa de José; 

d) Alfredo, entrevistado em 18/11/2004: gerente administrativo-financeiro de uma 

empresa do mesmo ramo da empresa de José, cliente de uma consultoria 

especializada na implantação de um modelo de gestão de orçamento empresarial. 

 

 

a) O processo de identificação do problema.  

No relato de José, fica evidente a divergência de compreensão entre ele e os 

consultores da ECT, no que se refere ao problema que originou o serviço chamado “revisão 

dos procedimentos fiscais”, e que vinha sendo realizado anualmente por esta empresa na 

organização da qual José é gerente administrativo-financeiro. José esperava que o trabalho a 

ser desenvolvido pela ECT apontasse causas e propusesse soluções que, em sua opinião, 

deveriam resolver o problema. Entretanto, segundo ele, os consultores da ECT vinham à 

empresa, passavam um mês levantando informações documentais, interagiam minimamente 
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com os funcionários do setor – apenas quando tinham dúvidas essenciais – e, ao final deste 

período, faziam a análise durante um único dia, apontavam os erros identificados em um 

relatório e recomendavam ao cliente que os corrigisse. José pedia informações adicionais mais 

explicativas, enquanto os consultores da ECT mantinham o trabalho estritamente dentro dessa 

metodologia padrão. Esse processo ocorreu assim durante três anos, apesar do desconforto de 

José. 

[Eu perguntava] “Mas pra gente fazer isso, que é que tem que fazer?”. Aí o 
relatório apresenta lá, tipo “proceder à análise disso e disso”. De novo, seria 
a minha expectativa [saber]: “Isso aqui tá acontecendo, talvez por isso e 
aquilo”. Investigar! Porque aquilo é um problema, mas não é pra se gerar 
conhecimento ou aprendizagem?! Do porquê daquilo ali, do porquê das 
falhas do procedimento?! É desconhecimento da legislação? É mau uso do 
tempo? É gerenciamento inadequado? São ferramentas de trabalho que não 
são... Então esse diagnóstico de sanar o problema e apontar as causas. [...] 
Isso não acontecia. Eles vinham mais, vamos dizer assim, “corrige aqui, 
corrige ali”... Mas não discutiam “olha, é por conta dessa postura ou desse 
procedimento que está acontecendo isso...”. [...] A gente não aprofundava 
qual era a causa pra gente corrigir, aprender e modificar, e implementar. [...] 
Por outro lado, eu entendo que nós poderíamos mergulhar, ver que todo mês, 
semestre, estava aparecendo aquele tipo de erro, e a gente ir em busca da 
solução, focar, direcionar e fazer aquela mudança independente da 
consultoria. Eu quero dizer assim: a minha expectativa é que a consultoria 
ajudasse nesse movimento. Mas isso não acontecia. O papel dela era entregar 
um relatório. E lá no relatório tinha “fazer a análise... corrigir o que está 
errado”. (José, entrevista, 12/11/2004, grifos correspondem a ênfases na fala 
do respondente). 

 

José considera que só nos quarto e quinto anos em que o serviço ocorria foi capaz de 

compreender melhor sua própria expectativa em relação àquele serviço – que se repetia 

anualmente. Ele atribui essa mudança de compreensão ao seu amadurecimento profissional, 

ao desenvolvimento das condições de trabalho e ao seu crescente domínio das funções do 

cargo. Sua expectativa tornava-se clara: era preciso aprender o porquê dos erros e o que sua 

equipe deveria fazer para evitá-los. José relata que, só então, conseguiu falar claramente com 

os consultores da ECT sobre essa sua expectativa de aprender com a consultoria e passar a 

atuar nas causas dos problemas. Ao falar que se sentia sempre frustrado por não conseguir 

aprender, o consultor diz a José que o que ele está pedindo é um outro serviço, que está fora 
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do escopo do que o contratante (corpo de diretores da empresa) vinha comprando ano após 

ano.  

E assim, por muitas vezes ele [(o consultor da ECT)] me disse “mas isso não 
é escopo do trabalho”, por isso que eu digo que a frustração é minha. Porque 
“isso não é escopo do trabalho”. [...] Isso aí era limitação do escopo, aí ele 
até colocava “isso que você quer é um treinamento, é fazer com a equipe. 
Chegamos até a fazer algumas propostas...” – isso especialmente no último 
ano, que também foi aí que eu me senti mais competente pra falar na minha 
expectativa. Eu via que ela não encaixava, mas eu também não tinha a 
clareza. Até porque eu não tinha um domínio profundo sobre isso aí. Nesses 
dois últimos anos, eu já tinha mais, assim, uma capacidade crítica que podia 
falar melhor sobre o assunto. Mas aí eles eram claros: isso aí era limitação 
do escopo. “Isso que você quer a gente pode, mas é um outro trabalho.”. E, 
assim, eu conseguia entender, é limitação do escopo. Via-se um outro 
trabalho mas nós não conseguíamos aprovar. (José, entrevista, 12/11/2004, 
grifos correspondem a ênfases na fala do respondente). 

 

A dificuldade de aprovação de serviços mais estruturantes pela diretoria da empresa 

revela, no relato de José, uma profunda dissonância de compreensão sobre o problema na 

própria organização. Evidencia-se nesse momento do discurso a existência de três atores: o 

consultor (ECT), o cliente (José) e o contratante (diretores da empresa em que José é gerente). 

José afirma que se estabelecera um estranho jogo ente consultoria e contratante, em que este, 

anualmente, paga “milhões” àquela para receber um tipo de relatório de recomendações, sem 

quaisquer indicações de como se poderiam efetuar mudanças que evitassem novas ocorrências 

do problema. Sobre como se poderia modificar a situação. Sobre como se poderia rever o 

conhecimento da equipe sobre aquelas operações tão freqüentes numa empresa de varejo de 

médio porte. 

O que é que ficava claro: faltava um aprofundamento da gente, 
especificamente no setor fiscal, que é uma coisa hoje de alta especificidade 
mesmo, muita exigência legal, muita mudança. E a gente precisava ter um 
corpo mais competente pra aquilo ali. E a gente não tinha. Mas não tinha por 
que, se você tinha essa consciência? Na hora que a gente tentava negociar 
isso com a diretoria, a nossa estratégia não era eficiente. [...] Eles [(os 
diretores)] não tinham a mesma percepção em relação ao problema. 
Alegava-se custo, muitas vezes. “Muitas vezes” não, a grande maioria das 
vezes. O custo era realmente um fator impeditivo. [...] “Não! Tá bom. A 
gente sempre fez assim. O custo é muito alto dessas pessoas.” Em 
contrapartida, a gente paga milhões ao consultor pra vim dizer o erro. (José, 
entrevista, 12/11/2004, grifos nossos). 
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Depois de repetidas discussões com os consultores da ECT e com os diretores da 

empresa, José passava a entender que o serviço era aquele mesmo, e que o erro estava no fato 

de a empresa contratá-lo. Para José, seria mais interessante investir na equipe, com o que 

discordavam os diretores. Mas, apesar das limitações de escopo do serviço contratado, José se 

queixava da radical limitação dos consultores da ECT em oferecer um relatório padrão de 

erros tributários, a ponto de não responder às mínimas perguntas feitas por José sobre o 

processo. 

Não só apontar as soluções de problemas. Eu até entendo, realmente, a 
limitação do trabalho como ele [(o consultor da ECT)] coloca. Mas, também, 
ele poderia oferecer algumas soluções mais qualitativas em relação ao 
problema, mesmo que depois pudesse transformar em hora [(honorários a 
receber)] [...] Mas, é como eu disse: ele dizia “aí não é um problema da 
gente, é um problema do cliente”. Aí eu consigo entender, entendeu? 
Consigo entender, mas não consigo compreender; mas entender, eu consigo. 
E aí guarda, e no outro ano vem de novo, pá, atualiza o contrato... Fica nesse 
joguinho. (José, entrevista, 12/11/2004, grifos nossos). 

 

A frase de José “consigo entender mas não consigo compreender” carrega, em sua 

ironia, um significado que percorre todo o seu relato. O de que a consultoria não constrói uma 

relação que permita à equipe crescer em seu conhecimento sobre o problema, usando o 

“escopo do contrato” como razão para não revelar nada do seu processo, além da minuta final. 

Para José, o método da ECT consiste apenas em fazer algumas perguntas confusas, levantar 

informações na organização, conferir e testar num modelo padrão e, por fim, apresentar um 

relatório com as indicações de erros a serem posteriormente corrigidos pelo cliente. José 

afirma que em todos os cinco anos em que foi cliente dessa consultoria, tais relatórios 

constavam de erros oriundos da falta de uma conversa, de perguntas e de testes de 

compreensão. 

A gente costumava ter como padrão perguntar: de onde veio? De onde você 
pegou isso? De onde era isso? Ou a gente tentava confrontar com o que a 
gente tinha. Na grande maioria das vezes, houve erro. Erros de que natureza? 
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Por não se conversar. Por não se perguntar, por não se testar. (José, 
entrevista, 12/11/2004). 

 
 

A referência de José a um “joguinho” revela um pressuposto seu de que, naquela 

aparentemente estranha relação entre a organização-cliente e a prestadora do serviço, parecia 

que a sensação de controle que a alta administração passava a ter, com a presença do 

consultor externo, era mais relevante que a solução do problema, esta sim almejada por José, 

responsável direto por resolvê-lo. A relação de conhecimento mostra-se, assim, imbricada 

pela luta de interesses, pelo poder e pelo controle, aspectos igualmente existentes em qualquer 

relação humana. 

O que eu sinto muito nessa área financeira e técnica é que os diretores 
compreendem que, quanto mais consultoria desse tipo, mais controle. Não se 
tem controle... Isso não dá controle, é um falso controle. Controle é se você 
criasse alguns mecanismos posteriores a partir das soluções, ou do 
diagnóstico levantado. (José, entrevista, 12/11/2004). 

 
 

Júnior, consultor tributário da ECT, tratando da compreensão do mesmo problema, 

refere-se ao trabalho que desenvolveu na organização de José como um tipo de levantamento 

da situação tributária muito próxima a uma fiscalização, não obstante ele receber o nome 

“consultoria”, e ter sido contratado como tal. O consultor percebe as expectativas do cliente 

basicamente quanto à redução de carga tributária e ao mapeamento das inconsistências, dois 

resultados muito objetivos do serviço, que servem para beneficiar direta e imediatamente a 

empresa. Questionado sobre sua relação com o cliente (no caso, José), como sendo uma 

relação de conhecimento, Júnior se refere ao conhecimento como um objeto produzido pela 

ECT, cabendo ao cliente, se lhe interessar, aprender com o processo e desenvolver novas 

noções sobre o problema. Conhecer é um problema do cliente. 

 

Mas, como a gente levanta os problemas? Vamos supor, um tipo de 
tributação que [o cliente] não está fazendo corretamente. A gente diz porque 
ele está fazendo errado, como é o certo... Isso vai por escrito e com a 
legislação toda anexada. Então, cabe ao cliente também o interesse, se ele 
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vai ter que estudar aquele caso, entendeu? Porque é feita uma reunião de 
apresentação, mas uma reunião muito objetiva, porque senão ficaria muito 
cansativo eu tá numa reunião com um cliente citando leis, descrevendo leis. 
A gente diz qual é o problema, de forma objetiva, como a legislação pede 
que seja, e no relatório final vai tudo por escrito, com as legislações 
anexadas. Então, o processo de conhecimento é muito do cliente, se ele tem 
o interesse em aprender com aquilo, entendeu? (Júnior, entrevista, 
19/11/2004, grifos nossos). 

 

Para Júnior, o problema, então, estava restrito ao mapeamento das questões fiscais, 

que deveria constar objetivamente no relatório final. O conhecimento sobre o trato com tais 

questões, deveria caber ao cliente, que deveria buscá-lo por conta própria ou contratar um 

outro tipo de serviço da ECT. 

 
Então, a gente vai fazer toda a revisão mensal, vai citar no relatório os 
problemas e as soluções porque, geralmente, a implementação disso [...] é do 
cliente. Pode acontecer do cliente nos contratar, aí já é um contrato separado, 
pra implementar, mas o nosso trabalho é de revisão e de apresentar uma 
solução. (Júnior, entrevista, 19/11/2004, grifos nossos). 

 

No início do trabalho de “alinhamento entre cargos e necessidades de treinamento”, o 

consultor “Carlos começou um processo de investigação que ajudou José a perceber o 

problema num contexto mais amplo” (Geraldo, entrevista, 24/11/2004). Ou seja, que antes do 

plano de desenvolvimento, deveria haver uma revisão do alinhamento da estrutura de cargos 

com as funções, o que ampliou a proposta de trabalho. Houve, portanto, uma construção 

conjunta da compreensão do problema. Esta já não fluía tão facilmente junto aos diretores, 

sobretudo em função dos gastos previstos para o trabalho, e do desinteresse em realizar 

trabalhos que mergulhassem nas questões mais profundas da ação dos funcionários. Quem, de 

fato, acreditava na proposta era José que, usando de sua elevada credibilidade na organização, 

em conjunto com os consultores procurava sensibilizar os diretores sobre a importância do 

trabalho. A construção conjunta da compreensão do problema, portanto, é muito diferente 

quando se compara a relação consultor↔demandante (José) com a relação 
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consultor+demandante↔contratante (diretoria), em função de uma base de crenças e valores 

que divergia entres os envolvidos. 

 
No princípio era assim: um pedido de desenvolvimento profissional. Aí, com 
a investigação, Carlos foi mostrando, foi buscando mais informações e 
chegou à proposição de uma coisa que era anterior ao próprio plano de 
desenvolvimento, que era justamente você alinhar... rever essas coisas [(a 
estrutura de cargos e as funções]... porque havia muita discrepância, sabe? 
Muita inconsistência nessa distribuição das funções que requeria uma 
revisão. Iria se partir de um plano de desenvolvimento sem fazer um trabalho 
anterior, e foi isso que José apreciou muito em Carlos, por que ele procurou 
entender bastante essas questões mais profundas, que estavam levando a uma 
solicitação de um plano de desenvolvimento, e apresentou uma proposta bem 
mais ampla, o que José apreciou muito. Agora, todo o processo depois, 
foram várias reuniões com os diretores, porque você sabe que as empresas, 
elas têm uns orçamentos muito apertados. Existe a dificuldade, vamos dizer, 
da compreensão de um trabalho mais profundo, as coisas ficam muito no 
superficial, e foi um trabalho, uma luta, vamos dizer, conjunta nossa com 
José, que tinha um nível de credibilidade alto na empresa [...] – José, que é 
um líder reconhecido e legitimado pela equipe, acreditava nesse processo. 
Nós e José, para mostrar a diretoria, tentávamos atender também a 
expectativa da diretoria. O que a diretoria esperava de um trabalho como 
esse? Porque este, e não aquele? Então foi uma coisa toda construída em 
conjunto: nós, José e a diretoria. [...] Mas eu poderia dizer que entre José e 
os consultores a compreensão era muito fácil e muito nivelada; mas entre os 
consultores, José e a cúpula havia uma certa dificuldade. Nós conseguíamos 
testar com José. Era fácil, era tranqüilo... porque era construído. Com [os 
diretores] também foi construído, só que como a visão era diferente, às vezes 
uma determinada forma de agir chocava-se com algumas crenças que a gente 
tinha em relação à questão do aprendizado da equipe. (Geraldo, entrevista, 
24/11/2004, grifos correspondem a ênfases na fala do respondente). 

 

Ficam evidentes, portanto, a presença dos três atores, consultor, demandante, 

contratante, na relação de consultoria. José era o real demandante – considerado nesta 

dissertação como o cliente na relação com o consultor (vide Introdução). E o contratante, 

quem decide, teve que ser sensibilizado, convencido, porque sua preocupação era sobretudo 

com a produtividade, com a rapidez, com as vendas. Por isso, rejeitava muito, nem sempre 

explicitamente, o tipo de consultoria oferecida por Geraldo, e demandada por José, preferindo 

aquelas que estivessem mais imediatamente ligadas às suas preocupações com produzir e 

vender. Seu interesse era menos no caráter participativo do processo, e mais no que 

considerava um resultado concreto e imediato. Mesmo assim, com este nível de crença, o 
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contratante autorizou a realização da consultoria. Mesmo assim, com todo o risco que essa 

postura poderia implicar, consultores e demandante levaram o trabalho adiante. 

 
Só que a diretoria era... a demanda não veio da diretoria. Existia uma 
dificuldade de a diretoria financiar um trabalho como esse. O desejo era 
muito mais, era uma percepção muito maior de José, da necessidade desse 
trabalho lá, então não foi fácil... essa relação. Nós éramos, vamos dizer, 
altamente integrados com José, que era o demandante, era o real 
demandante. Para que a diretoria pudesse ser sensibilizada, foi um trabalho 
de sensibilização – é isso que eu posso dizer – junto à diretoria, pra que 
acontecesse de fato a intervenção, nesses moldes. José era o demandante, 
mas a diretoria era a contratante. [...] Era visto como um grande desafio, 
tanto pra José, como para os consultores. Porque os diretores, a cúpula 
estava muito preocupada com a questão da rapidez, da produtividade pela 
produtividade, tá entendendo? A questão das vendas. [...] Mas sempre esse o 
sentimento nosso e de José, de um desafio permanente. Todo o processo, 
porque o sentimento que me ficou é de que a diretoria era meio reagente a 
um tipo de trabalho como esse, por conta do modelo mecânico vigente nas 
organizações Porque ela está habituada a questões mecânicas de atuação, 
tanto internas quanto de consultoria. O mercado ainda está muito voltado pra 
consultoria mecânica... Mais técnica, sem a participação verdadeira das 
pessoas no processo. Porque, mesmo sendo um processo técnico, que eles 
tenham uma condição de atuar, de fazer junto. De planejar e de atuar, e de 
ação mesmo, junto com a consultoria. (Geraldo, entrevista, 24/11/2004, 
grifos correspondem a ênfases na fala do respondente). 

 

Mas há um momento na história da consultoria que aproxima consultores e dirigentes, 

ampliando-se a confiança destes naqueles, quando Geraldo e Carlos fazem um tipo de 

aconselhamento – gênero específico de consultoria, hoje muito conhecido como counselling – 

para uma decisão referente a uma demissão. 

 
Eram formas diferentes de compreender o problema, e muitas vezes a gente 
tinha que buscar mais a compreensão sobre essa outra forma de pensar... Pra 
poder se adequar melhor e chegar a uma decisão mais unânime [...]. Essa 
compreensão do que é o problema em alguns momentos chegava perto. Em 
alguns momentos fomos percebendo a confiança que estávamos gerando 
nesse processo, especialmente quando eles nos chamaram pra pedir a nossa 
opinião [sobre uma demissão que precisava ser feita]. Como se fosse um 
aconselhamento. (Geraldo, entrevista, 24/11/2004). 

 

No outro caso, o da consultoria orçamentária na empresa de Alfredo, ocorre uma 

resistência inicial por parte da diretoria da empresa, semelhante à que houve com o trabalho 

realizado por Geraldo. Mediante a demanda de Alfredo pela contratação dos consultores, o 
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dirigente da empresa em que é gerente não acredita na viabilidade da solução e fica resistente 

a ela. Ele só aprova o serviço quando a empresa de consultoria propõe um custo de 

implantação baseado nos ganhos a serem obtidos com a solução. Ao final, este reconhece a 

sua validade quando se depara com os benefícios relacionados ao controle organizacional e à 

redução imediata de custos. Há, portanto, nesse caso, uma construção da compreensão do 

problema entre demandante e contratante, uma negociação, que foi decisiva para o sucesso da 

consultoria. 

E no início ele [o proprietário] estava meio resistente à implantação, por que 
a proposta que foi passada pra gente, de um ganho de redução de despesas de 
500 mil reais, eu achava que era impossível, era um sonho. Mas que, na 
realidade, foi buscado com muito êxito. [...] Então foi muito difícil vender 
essa idéia pra diretoria, porque o diretor dizia “você vai cortar a despesa 
como?” Com o quê? Com pessoal? Com propaganda? Com energia? Isso é 
fácil, eu sei fazer.”. Mas a gente conseguiu uma proposta mista, que tinha 
um valor fixo e um percentual em cima do que se conseguisse de resultado. 
[...] E hoje ele reconhece que valeu a pena. [...] Entre eu que era o 
responsável pelo projeto e os consultores não havia muito problema, não. A 
dificuldade maior foi anterior a esse pontapé inicial, porque existiu uma 
certa descrença por parte da diretoria de que aquilo fosse viável. [...] Então, 
entre nós e a consultoria não houve problema de compreensão, ficou fácil 
essa compreensão. [...] Depois do processo implementado e quando começou 
a funcionar, efetivamente, ele [o proprietário] acreditou, e hoje ele dá muito 
valor ao orçamento. (Alfredo, entrevista, 18/11/2004). 

 

 

b) O processo de identificação e implementação da solução. 

Quanto à identificação e implementação da solução, não obstante as diferenças entre 

os dois casos relatados por José, ele se considera frustrado em ambos. Para este respondente, 

simplesmente não houve implementação de solução em nenhuma das duas consultorias. No 

caso da primeira, a identificação das possíveis soluções é construída a quatro mãos entre 

consultores e funcionários, sob a orientação daqueles. 

No trabalho que envolveu o projeto de alinhamento de cargos e necessidade 
de treinamento, eu diria que a identificação da solução, ou de soluções, 
porque foram várias alternativas, levou um tempo considerável [...] [na] 
construção das alternativas. Nesse projeto o consultor não tinha a solução 
pronta, ele ajudou na construção, ele teve uma fundamentação [...] grande 
em cima dos dados que foram extraídos das pessoas da organização, por que 
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esse projeto ele envolveu em torno de 95% dos funcionários da empresa, em 
reuniões e sessões, isso ia se tabulando dado, fez um trabalho inclusive que 
você via a dimensão do que ele necessitava, do que ele percebia, do que o 
gerente percebia, [...] então depois se alinharam essas [...] visões. (José, 
entrevista, 12/11/2004). 

 

Nesse primeiro caso, portanto, a compreensão da ação que poderia resolver o 

problema surge como um conhecimento na relação. Ainda assim, em função da dissonância 

de compreensão entre os atores envolvidos no processo, conforme relatado há pouco, a 

solução ficou igualmente restrita a um relatório (neste caso específico, um manual), conforme 

ocorreu com a consultoria tributária. Só uma parte menor da proposta foi executada, e já dois 

anos depois. As diferenças de entendimento sobre o problema repercutem inevitavelmente na 

decisão de implantar a solução, mesmo sendo ela aparentemente tão incorporada por todos os 

funcionários, na medida em que o contratante compreende que a solução proposta não supera 

os custos financeiros imediatamente envolvidos, e, portanto, não é adequada. 

 
Então a construção da solução foi uma construção coletiva e sempre validada 
com o grupo até a diretoria. Da diretoria até a base, e da base até a diretoria. 
Isso aqui envolveu acho que 80% do projeto. E, para a minha frustração, 
quase nada fora implementado. Quando eu digo “quase nada” é porque uma 
pequena grade que envolvia cursos pontuais para se fazer fora, isso a gente 
conseguia implementar. Mas o que a gente projetava, que era fazer um 
trabalho com alocação de recursos definida, com algumas empresas no 
mercado pra fazer alguns trabalhos específicos, a partir do que estava sendo 
solicitado, isso a gente não conseguiu fazer. Depois de dois anos a gente está 
implantando um dos [treinamentos] que [os funcionários] pediram, que era a 
visão filosófica da empresa, o funcionamento dos departamentos, a visão 
interna. (José, entrevista, 12/11/2004). 

 

Para José, no caso da segunda consultoria, a tributária, a solução proposta é 

“genérica”. Longe de ser construída na relação com o cliente, ela é conhecimento como um 

resultado do método padrão da empresa de consultoria. Dado o impedimento da participação 

do cliente no pensar as alternativas de solução, José chega a ter dúvidas se aquele serviço era 

o de uma consultoria ou de uma auditoria (vide a diferença na 2.1).  
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Solução eu nunca vi nenhuma... Nenhuma indicação de solução. Talvez, o 
nome “consultoria tributária” não seja adequado. Ou seja, talvez não seja 
uma consultoria tributária, seja uma auditoria tributária. Embora a proposta e 
a demanda, de certa forma validada, é em relação a uma consultoria mesmo: 
racionalizar, ver procedimentos, propor solução... Mas não tinha. Tinha a 
identificação do problema e a indicação de: “encontramos isso, isso e isso. 
Corrigir.”. Até, é muito comum nessa área: “indicamos ou solicitamos que 
seja feita a análise das divergências encontradas.”. Uma solução até muito 
rotulada. [...] Agora, qual a solução que ele indica? Quando a gente pedia 
para fazer um confronto: “olha, mas deixa eu ver de onde você pegou? De 
onde veio essa informação?”. Aí é que chegava a palavra: “isso não é escopo 
do trabalho. Se vocês querem esse trabalho aí, a planilha, a análise, a forma 
analítica, isso é um outro trabalho.”. (José, entrevista, 12/11/2004, grifos 
nossos). 
 
 

Júnior, o consultor da ECT, se refere ao conhecimento que surge na relação com José 

como sendo o relatório final, no qual constam os problemas identificados. A solução é 

construída unilateralmente pela consultoria, e consiste em um documento cujas orientações 

devem ser realizadas exclusivamente pelo cliente. 

 
[...] A gente presta um conhecimento, mas o nosso conhecimento é voltado a 
dar benefícios à empresa. Então, a gente vai arranjar fórmulas na legislação 
de beneficiar aquela empresa, e depois dar todo suporte legal pra que ele [(o 
cliente)] comece a aplicar a nossa idéia. [...] A gente entrega tudo a ele, o 
conhecimento, o porquê daquilo, como é que ele tem que agir, vai tudo por 
escrito, tudo. Essa solução é [...] totalmente da consultoria  pro cliente. 
(Júnior, entrevista, 19/11/2004, grifos nossos). 

 
 

Percebe-se no relato de Júnior que a “falta de conhecimento do cliente sobre o 

serviço” (Júnior, entrevista, 19/11/2004), por causa de sua elevada especificidade técnica, ao 

mesmo tempo em que o coloca numa inevitável condição de comprador de um produto no 

qual o consultor se especializou, e no qual tem pouca possibilidade de aprofundar, portanto, 

de conhecer na relação, também amplia o poder da “grife” da consultoria, como um símbolo 

que inspira confiança. Mesmo em se tratando de uma atividade que mexe diretamente com o 

“bolso do empresário”. 

 
Aí depende muito dos clientes que tenham um interesse maior no 
aprendizado. Porque às vezes eles conhecem, são de uma área que se 
identifica [com o serviço da consultoria]. Já há outros que não. Estão 
fazendo a consultoria porque está confiando no que a gente está dizendo, 
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mas a gente sente que ele não tem um conhecimento daquilo. Mas, como é 
vantagem pra ele, feito por uma empresa da grife ECT, né? Ninguém vai se 
expor por uma coisa que não seja... Porque a gente só vende o que está na 
legislação, não faz nada fora da legislação, a gente não advoga, por exemplo. 
A gente não pode, é proibido fazer isso. Porque a gente é uma empresa de 
auditoria, acima de tudo. Auditoria e consultoria. (Júnior, entrevista, 
19/11/2004). 

 

No trecho abaixo, o consultor da ECT se refere à solução como um conhecimento que 

é pronto e que é “anexado”, reforçando sua concepção objetivista. 

 
Então, como se trata de um profissional já experiente, [o consultor] vai só 
anexar o conhecimento dele a alguma informação relativa àquela atividade 
específica, porque a gente trabalha com diversas atividades. Então, por 
vezes, a gente até já tem um conhecimento pronto daquela atividade, outras 
vezes não. Mas isso é um  trabalho nosso que o cliente não tem a ver com 
isso, entendeu? A gente tem que chegar pronto. (Júnior, entrevista, 
19/11/2004). 

 

No decorrer da entrevista, Júnior manteve o tempo todo seu discurso muito vinculado 

à proposta, ao contrato assinado, como sendo a fonte de conhecimento descritivo, objetivo e 

cristalino do que viria a ser aquela relação de trabalho. A certa altura foi lhe perguntado se, na 

sua experiência, aquele que “compra o serviço”, que lê a proposta e assina o contrato, é 

sempre o mesmo que participa diretamente da consultoria, como cliente do consultor. Nesse 

momento, como pode ser percebido no trecho abaixo, o respondente se expressa de um modo 

entre hesitante e contraditório, assumindo por fim que situações assim ocorrem, de fato, 

tornando-se problemáticas. 

 
Não... Não é freqüente, mas quando acontece é um problema, não é? Aí a 
gente vai solucionar, resolver, ver o que é, pra tentar atender da melhor 
forma possível quem nos contratou, né? A gente não pode, também, ser 
contratado por uma pessoa e receber ordem de outra. Não pode ser feito isso, 
não é? Porque quem contratou é quem vai dizer o que é que quer, como quer, 
e assim assinou a proposta ciente do que queria, entendeu? Mas nada que 
não possa ser mexido, entendeu? A gente é maleável pra isso. Se, de repente, 
o cliente disser “não, vamos fazer de outra forma”, vamos fazer de outra 
forma. O cliente é quem diz como é o que ele quer, não é? Agora, em 
termos de como nós elaboramos o serviço, aí não. Ele não pode... Já há toda 
uma ética de trabalho, todo o nosso roteiro, que é definido. A gente trabalha 
em cima então... Não... A metodologia de trabalho da ECT não pode ser 
alterada... Entendeu? A metodologia... A gente tem que fazer todos os testes, 
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não pode esquecer... O cliente não pode dizer “não, tal teste não faça”. Aí 
não. Senão a gente não pode emitir a nossa opinião, entendeu? (Júnior, 
entrevista, 19/11/2004, grifos em negrito correspondem a ênfases na fala do 
respondente, grifos em sublinhado nossos). 

 

Novamente, a solução passa por uma equação complexa que envolve: a) a referência 

ao documento escrito como fonte da compreensão comum; b) a manutenção do padrão de 

trabalho da ECT, sua “metodologia”; c) o interesse em manter o cliente satisfeito – e, 

sobretudo, mantê-lo cliente; d) a obediência ao contratante, àquele que assinou o contrato. 

Não obstante o esforço no atendimento ao cliente, que inclui a possibilidade de este dizer o 

que quer, acima de tudo isso, paira no ar o significado “ele diz o que quer; mas nós fazemos 

do nosso jeito, se nosso jeito disser que é possível”. 

Por sua vez, Geraldo relata – coerentemente com a versão de José – que, no trabalho 

de “alinhamento entre cargos e necessidades de treinamento”, o processo foi conduzido com 

muita participação, inclusive através de reuniões com funcionários e diretores. Mas estes 

últimos demandavam um grande esforço para compreender o que seria, de fato, o serviço e 

qual a sua importância para a produtividade da empresa. A participação – ao contrário do que 

ocorre comumente sob este nome – se refere ao efetivo envolvimento dos funcionários na 

construção do trabalho, e envolveu muita discussão. Segundo Geraldo, o processo de 

construção da solução, culminado com a apresentação de um relatório de recomendações de 

ação, foi muito rico para consultores e funcionários. Mas a implantação caberia ao cliente. 

Existiam reuniões com esse grupo9 e também existiam reuniões com os 
diretores da empresa. [...] Eles freqüentavam as reuniões de fato, a gente não 
pode dizer que não houve essa presença deles. [...] E todo o processo era 
discutido, muito discutido pra ser colocado em ação. Muito discutido. Essas 
reuniões com os diretores da empresa, eram mais de explicação do que era o 
objeto mesmo da intervenção... Mas precisava de muita habilidade, porque 
era tudo muito novo. José foi um lutador, junto à direção, para realizar esse 
trabalho e mostrar como seria feito, e o quanto de aproveitamento e de 
aumento de produtividade resultaria para a empresa, dentro de um processo 
muito democrático, de um processo altamente participativo, [...] Todos! 
Todos participaram muito! Todo o planejamento do processo envolveu a 

                                                 
9  O entrevistado refere-se a uma equipe que participava mais diretamente do trabalho de consultoria, coordenada 
pelos consultores e composta por sete ou oito funcionários da equipe do cliente. 
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participação fortíssima da equipe de José, a equipe demandante, e dos outros 
profissionais. Se você é de uma determinada área, você teve um trabalho... 
quem traçou as funções foi você. Foi você. [...] Então foi uma participação 
intensa, tanto da equipe menor como das pessoas como um todo [...]. Era pra 
gerar na construção dessa revisão de cargos e funções, junto com os 
funcionários, um processo em que eles se sentissem partícipes. Realmente, 
responsáveis pelo processo. E assim foi feito. (Geraldo, entrevista, 
24/11/2004, grifos correspondem a ênfases na fala do respondente). 

 

Na empresa de Alfredo, no caso da consultoria orçamentária, a solução oferecida pelo 

consultor é genérica. Trata-se de um produto pronto que pode ser usado em qualquer tipo de 

empresa. Apesar disso, ele é instalado customizado, ou seja, sofrendo ajustes relacionados a 

questões particulares do cliente. Essa customização é feita ouvindo-se os gestores. Mesmo 

nesse caso, o de uma consultoria tão técnica que visava implantar um produto já entendido 

pelas partes como uma solução, foi possível algum espaço na relação para a construção 

partilhada do que seria efetivamente o produto final. 

 
Já há, basicamente, um produto pronto [...] [que] tem lá os conceitos e se 
adequa a qualquer empresa, de banco a indústria. Apesar de ter um pacote 
pronto, nesse modelo você utiliza aquilo que a criatividade tiver dentro da 
empresa. Por exemplo, a economia de energia, ele já tem algumas sugestões, 
mas de repente ele conversando aqui com a gente, surgiram outras idéias. 
Telefone... telefone também foi muito bom, porque a gente conseguiu 
algumas negociações com [as empresas de telefonia fixa e móvel]. Coisas 
que ele não tinha conhecimento mas a gente conseguiu aqui. Mas só foi 
possível depois que teve o processo aqui de implementação do orçamento. 
Então, o pacote é pronto mas não é imposto. É tudo negociado, negociado 
com os gestores. [...] Existe essa abertura pra que  isso seja  tudo negociado. 
Todas essas metas, essas idéias, são negociadas. Eles já trazem algumas 
porque eles já implementaram isso em várias empresas, então estão 
entregando algumas experiências para a gente, mas na realidade eles não 
impõem nada, a gente é quem define como quer trabalhar. (Alfredo, 
entrevista, 18/11/2004). 

 

Alfredo relata também que a implementação da solução, do orçamento, envolveu toda 

a empresa, em todos os seus níveis. Não obstante, tal envolvimento se deu através de um 

treinamento de duas horas. O respondente considera que, apesar da solução ser uma 

ferramenta com a qual nem todos os funcionários teriam um contato direto, era fundamental 

que toda a empresa se conscientizasse da importância de se trabalhar em cima de um 
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orçamento. E para que ele funcionasse, até porque há todo um trabalho em cima da redução 

de custos e despesas, toda a empresa precisaria se engajar. Entretanto, não é arriscado 

interpretar que, provavelmente, um treinamento de duas horas tenha servido basicamente para 

comunicar aos funcionários que haveria para eles, a partir de então, novas normas a serem 

seguidas em favor da sobrevivência da empresa, ou seja, pelo “bem de todos”. 

 
E o que foi feito? Dividiu-se em grupos toda a empresa. Do diretor ao 
servente, todo mundo passou por um treinamento onde foi colocada a 
importância para a empresa. Por que a empresa precisava fazer orçamento? 
Porque precisava ter metas? Porque o mercado era competitivo e precisava 
ter lucro. [...] Então toda empresa passou por um treinamento curto de duas 
horas pra cada grupo. Uma coisa bem simples, mas que envolveu 100% da 
empresa. Então, o entendimento do que é o problema e a solução todo 
mundo entendeu, foi importante. Quer dizer, não chegou aqui e “vou falar, 
vou implementar esse processo, mas vou envolver somente diretoria, 
gerentes, gestores”. Não, envolveu toda a empresa. (Alfredo, entrevista, 
18/11/2004). 

 

 

c) A relação entre expectativa e resultado. 

São comuns as frustrações no confronto entre o que o cliente esperava, em termos de 

solução para o seu problema – motivo do envolvimento do consultor com a organização –, e a 

sua forma de ver o mesmo problema depois de concluída a consultoria. 

Para José, nas duas experiências relatadas, o problema persiste após a passagem do 

consultor pela organização. Na realidade, no caso da primeira experiência, em função da 

grande expectativa gerada entre os funcionários, frustrada pelo veto dos dirigentes à execução 

da solução proposta, o problema se torna maior e mais grave. Além do impacto emocional, 

com conseqüências para a produtividade, os membros da organização se tornam 

extremamente resistentes às consultorias e aos consultores. 

Eu acho que é terrível para a organização, porque os funcionários passam a 
não acreditar mais no nome “consultor”, ou “consultoria”. Porque eles foram 
lá, desprenderam energia, o movimento da organização era enorme, e os 
feedbacks eram positivíssimos, mas depois a gente não implantou nada... E, 
outro dia, a gente recorreu a alguma coisa, que eu não me lembro, e eu disse 
“de novo, não!”. [...] Então traz pra organização uma resistência muito 
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grande ao trabalho de consultoria. [...] O problema continuou... Ele não foi 
tratado! (José, entrevista, 12/11/2004, grifos em negrito correspondem a 
ênfases na fala do respondente, grifos em sublinhado nossos). 

 

Quanto à segunda consultoria, a tributária, José considera que o problema não sofre 

qualquer mudança de estado. Entretanto, ele acha que aprendeu com a experiência, no que se 

refere particularmente à sua crença de que é preciso reforçar os esforços próprios em relação à 

compreensão e solução do problema. 

 
Para a gente é a mesma coisa, não muda nada. A gente fica mais atento, mas 
o problema não muda nada, exceto a consciência de que a gente tem que 
correr atrás e aprender pra caramba, porque, eu reforço, ninguém ensina 
nada a ninguém. É, e mais. A gente tem que por conta própria aprender e não 
errar, que aquilo ali vai para a diretoria... E se a gente errar, a gente tá 
lascado, continua errando... [risos e sinal não verbal de que está falando 
muito]. Tá no mesmo relatório, então [continuam os risos], a gente tem que 
arranjar um jeito de ser bom. (José, entrevista, 12/11/2004, grifos em negrito 
correspondem a ênfases na fala do respondente, grifos em sublinhado 
nossos). 

 

O consultor Júnior também nessa questão da reflexão sobre expectativa e resultado, 

detém-se na questão contratual. O serviço da ECT obedece a um método e a padrões de ação e 

de decisão rigorosos, de modo que a proposta assinada pelas partes é a expectativa. Ela deve 

ser lida e discutida adequadamente porque, afinal, trata-se de dinheiro, de um serviço que está 

sendo comprado, e nela reside o entendimento partilhado do que será feito. Almejando a 

satisfação do cliente – e a futura renovação do trabalho – ajustes pós-contratuais são 

permitidos, mas eles são raros, já que tudo o que se precisa saber já deve estar lá escrito. 

 
A gente sempre conversa, até porque se não atendeu ao que está na proposta, 
a nossa obrigação... Porque tudo parte de uma proposta. Então, o cliente tem 
como reivindicar, se não foi atendido o que está na proposta. Então, o 
trabalho é todo feito em cima de uma proposta, que foi discutida com o 
cliente, e assinada pelas duas partes, não é? Então, o trabalho é feito em cima 
da proposta, se por vezes, no final, houver algum mal entendido, de o cliente 
achar que não era aquilo, vamos então ver como é que tem que ser. No final, 
o cliente é que tem que sair satisfeito sempre, não é? Até porque, 
geralmente, os nossos contratos são renováveis. Então, se, por acaso, houver 
um mal entendido no caminho a gente tem que fazer de tudo pra consertar, e 
o cliente que contratou tem que sair satisfeito com o serviço que lhe foi 
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prestado, não é? [...] Mas é raro [o ajuste pós-contratual] acontecer, porque 
geralmente para assinar como uma proposta... Ali está falando também em 
dinheiro, não é? Então, quem está comprando tem que se certificar muito 
bem do que está comprando, pra receber o que está comprando. Ele está 
comprando um serviço. (Júnior, entrevista, 19/11/2004, grifos nossos). 

 

Para Alfredo, a utilidade da solução, seu caráter ferramental e os benefícios que sua 

implantação trouxeram para a gestão diária, sobretudo em termos de controle da organização, 

levaram a uma superação das expectativas por parte de toda a empresa, principalmente do 

proprietário. Para isso ocorrer, o desafio consistiu no convencimento deste por parte do 

demandante principal, Alfredo. O proprietário, no início, não acreditava nas promessas de 

resultados e resistia aos custos. O caráter de retorno financeiro imediato, relacionado 

novamente com o produzir e vender, foi fundamental para sua aposta inicial e sua satisfação 

final. 

[A experiência foi] altamente proveitosa. Os objetivos foram alcançados 
dentro daquilo que a gente esperava. O nosso diretor, nosso proprietário, viu 
a importância do orçamento, porque tinha muitas coisas, no dia-a-dia, de que 
ele não tomava conhecimento porque a empresa é grande, mas no orçamento 
ele toma. “Isso aqui estourou porquê? Essa conta aqui estourou porquê? Por 
que você teve um estoque grande de carros? Porque você na hora que fez o 
pedido, fez o pedido mal! Ah, não. Mas o mercado está ruim. Mas se o 
mercado está ruim, você compra menos... Ou então faz um mix melhor.” 
Então a expectativa foi atendida por quê? Porque com o orçamento, com 
essa planilhazinha aqui, ele consegue visualizar a empresa dele toda em 
termos de despesas. (Alfredo, entrevista, 18/11/2004, grifos correspondem a 
ênfases na fala do respondente). 

 

 

d) O que consultores e clientes fariam diferente? 

Como fechamento das entrevistas, foi perguntado a cada respondente o que ele 

mudaria, o que faria diferente, se retomasse a relação de consultoria da qual falou, ou como 

agiria diante de novas experiências de consultoria que podem ocorrer no futuro. 

Neste sentido, José aponta duas questões básicas. Primeiro, estar mais atento a como o 

consultor está compreendendo o problema, e de que maneira pretende abordá-lo. Segundo, 
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sintonizar com a diretoria – quem contrata e, de fato, decide – a compreensão do que se 

pretende com a consultoria. 

 
Primeiro eu tentaria aprofundar melhor a questão da compreensão do 
problema, ou da demanda que a empresa tem, e do que os consultores estão 
oferecendo à organização. O método como vai ser feito [...]. Então, entender 
melhor esta relação, logo de partida. Então, isso eu faria. Segundo, a partir 
dessa compreensão, e conhecendo um pouco do nosso histórico, fazer uma 
negociação com os diretores; diria “a consultoria vem, vai identificar isso, 
isso, qual é o nosso compromisso?”. Ou “a gente vai ter as condições pra 
mudar o que está sendo apontado?”. Deixar isso mais claro, porque senão vai 
acontecer o que a gente já viu ao longo de tanto tempo: vem, faz, aponta e a 
gente não consegue nem corrigir... E a gente não está atuando nas causas. 
Deixar isso um pouco mais claro, isso eu faria, e questionaria um pouco o 
método, a compreensão, eu acredito que faria dessa forma. (José, entrevista, 
12/11/2004, grifos nossos).  

 

Extremamente atrelado ao modelo padrão de trabalho da ECT, Júnior não expressa no 

seu discurso aspectos equivocados de sua parte que merecessem ajustes, mesmo diante de 

perguntas mais diretas nesse sentido. As dificuldades citadas pelo entrevistado dizem respeito 

à contrapartida do cliente no processo. Trata-se de situações operacionais, como “os 

documentos que não estão disponíveis na hora em que eles estão fazendo o levantamento da 

situação da empresa”, o que atrapalha o processo e compromete o cumprimento dos prazos, 

afetando a agenda de outros clientes da ECT. Implicitamente, ao longo de toda a sua fala, 

Júnior sugere que se há mudanças a serem feitas na relação, elas cabem ao cliente, que deve: 

a) prestar mais atenção na proposta que leu e assinou; b) ter a iniciativa, se quer aprender, de 

“correr atrás” do conhecimento; c) ter alguém da organização disponível para se envolver com 

o processo, disponibilizando as informações necessárias para que os consultores produzam a 

solução que ele contratou. 

Por sua vez, em função das diferenças já relatadas entre a abordagem dos consultores 

e os interesses e crenças do contratante, Geraldo não acredita que voltaria à organização pelas 

mãos dos seus dirigentes, mas apenas através do demandante, José. Porém, se voltasse, 

procuraria oferecer algo que estivesse mais no nível de compreensão do contratante, em 
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termos de discurso e de atitude. Uma vez atendendo às suas necessidades mais imediatas, 

talvez conseguisse com o tempo criar o espaço de confiança necessário à construção de um 

“processo de aprendizagem”, sobretudo quando tivesse mais oportunidades de atuar em 

questões “cruciais para o contratante, nas quais pudesse ajudá-lo a desenvolver a sua 

capacidade reflexiva e demonstrar da qualidade desse tipo de intervenção” (Geraldo, 

entrevista, 24/11/2004). Seria preciso falar mais a linguagem do contratante. Essa 

aproximação seria vital para perceber se de fato o contratante estaria disposto a se envolver de 

verdade com este tipo de consultoria. 

Por José, sim. Pelo demandante, sim. Pelo contratante, não sei... Acho que... 
não. Acho que eles tão preocupados com outras coisas. Mas pelo 
demandante sim, porque acredita. É uma questão de crença, de confiança. 
[...] Eu acho que eu procuraria chegar mais perto do entendimento do que se 
passa na cabeça do cliente. Pra atender ele no nível dele. Não, a gente não 
pode ir a mais. Não pode. É atender o cliente onde ele estiver, no nível que 
ele alcançar. Você tem que dar a ele o que ele pode receber. Aí, nisso eu 
procuraria entender mais este cliente. Porque, talvez, aí eu tivesse 
conseguido mais credibilidade junto a ele. E, aos poucos, iria chegando mais 
junto. Porque, talvez, a gente chegue com um discurso – e com uma prática 
mesmo – muito diferente. Muito estranho pra ele. [...] Eu acho que reforçaria 
essa abordagem no momento em que ele precisasse, como ele precisou [( no 
caso da demissão)], pra que ele fosse percebendo o diferencial de um 
profissional com essa abordagem. Quando o nó tá feito lá dentro, surge um 
problema, um desafio para o cliente, e ele nos chama e sente o peso da ajuda 
de reflexão que ele possa fazer, diante daquele problema. Eu reforçaria isso. 
E mudaria nessa história de chegar mais a perceber o nível de aceitação dele, 
de prontidão, para essa abordagem. (Geraldo, entrevista, 24/11/2004, grifos 
correspondem a ênfases na fala do respondente). 

 

No fim da entrevista, Geraldo é questionado sobre se o que distinguiria as duas formas 

como o contratante se relacionou com os consultores eram as diferentes compreensões que 

aquele possuía das duas situações enquanto problemas. Posto diante desta questão, Geraldo 

pareceu refletir por alguns segundos, para depois concordar. Acrescenta a essa hipótese a 

lembrança de que, na primeira situação (o “alinhamento de cargos” demandado por José), o 

contratante teve que ser “sensibilizado” (Geraldo, entrevista, 24/11/2004), o que foi bastante 

difícil, e que, com o tempo, pareceu não ter ocorrido realmente. Já na segunda situação 

(aconselhamento que o contratante pediu a Geraldo e Carlos sobre a decisão referente a uma 
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demissão), é ele próprio quem chama os consultores, apresentando a questão como um 

problema – “e a ajuda do consultor  assume um outro valor e o entendimento da intervenção 

passa a fazer sentido” (Geraldo, entrevista, 24/11/2004). 

 
– [Entrevistador] É possível dizer que no segundo caso que você citou agora, 
em que ele recorreu a você, ele via de fato um problema, e no primeiro caso 
talvez ele não visse um problema? É possível ver assim? 
– [Respondente, após refletir alguns segundos] É... É. No primeiro caso 
talvez aquilo não tivesse... o problema estava sendo colocado por José, não 
por ele. Tanto é que se teve que convencer (risos). Quer dizer, convencer 
entre aspas, mostrar que seria melhor, mostrar as conseqüências se isso 
permanecesse do jeito que tava... [...] Ele precisou ser sensibilizado. E aí 
exigiu muita competência, né? Tanto de José, na questão da confiança que 
eles tinham nele, como dos consultores, na credibilidade de um trabalho 
diferenciado. [...] No 2º caso ele próprio vê o caso como problemático... 
(Geraldo, entrevista, 24/11/2004). 

 

Assim como ocorreu com Júnior, no relato de Alfredo também não há muita reflexão 

sobre o que ele faria diferente, porque Alfredo avalia a experiência de consultoria como acima 

das expectativas. Entretanto, já no final da entrevista, ele se refere à efetividade da solução 

que, para ocorrer de fato, exige que o dirigente maior – ou o proprietário – assuma a cobrança 

de seu uso. Nas empresas do Nordeste brasileiro não há ainda uma cultura do uso do 

orçamento como ferramenta imprescindível de gestão. Após tantas referências positivas à 

implantação da ferramenta, o respondente parece sugerir que, pela ausência de um 

compromisso de cobrança por parte do proprietário, ele termina, como responsável por geri-

la, esbarrando na ausência de poder suficiente para “forçar” os colegas de mesmo nível 

hierárquico a darem a ela a “devida importância” e fazê-la, de fato, funcionar. Esta leitura 

reforça a interpretação de que, possivelmente, há na organização mais aceitação do que 

conhecimento sobre “orçamento”. 

 
Só funciona quando o diretor, ou o proprietário da empresa, passa a ser o 
cobrador, e quer que isso funcione. Porque senão, como a gente aqui não tem 
cultura, não funciona, porque essa cultura do orçamento ainda é fraca aqui 
no Nordeste. As médias empresas aqui, muitas delas não usam orçamentos. 
Então os gestores, os gerentes não têm essa cultura de orçamento, não é? 
Então, é uma coisa que você tem que ainda trabalhar muito, na questão dos 
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gerentes. Porque eu sou gerente e o meu colega é gerente também. Então, 
chega um momento que eu não tenho como exigir muito dele, não é? Então 
tem que vir, ou o diretor ou a diretoria, cobrando que quer aquele projeto, 
quer aquelas metas. Porque o cara durante o expediente diz “não, não tenho 
tempo. Meu negócio é vender, meu negócio é atender cliente...”. Aí, esquece 
um pouquinho o orçamento. Só que se ele hoje não trabalhar com 
orçamento, ele não é um gestor. (Alfredo, entrevista, 18/11/2004). 

 
 
 
 
3.4.3  Uma síntese: o que há nas entrevistas de mais relevante para 
o confronto com a Biologia do Conhecer 

 

Após a leitura das duas primeiras seções deste capítulo (3.1 e 3.2), redigidas com 

progressividade e complementaridade em relação às duas seguintes (3.3 e 3.4) – 

especialmente à última –, na seção anterior escutou-se o que dizem consultores e clientes, 

especialmente entrevistados para esta dissertação, sobre suas relações de conhecimento. 

Na leitura da análise do conjunto das entrevistas – feita desde a seção 3.3 e, sobretudo, 

na seção 3.4.2 – é possível perceber uma série de formas de compreensão sobre a consultoria 

organizacional como uma relação de conhecimento que, confrontada com a Biologia do 

Conhecer (que é descrita no próximo capítulo), revelará mal-entendidos. Como já foi dito, tal 

confronto resultará numa resposta à pergunta “o que a Biologia do Conhecer teria a dizer a 

consultores e clientes, sobre mal-entendidos em suas relações de conhecimento?” (capítulo 5).  

Nas respostas sobre todos os temas, apresentados a cada um dos respondentes, 

independentemente de a consultoria ter um caráter de serviço técnico-procedural, ou de ser 

voltada a questões de comportamento, aparecem concepções, expectativas e descrições de 

ação, cuja interpretação muito se presta ao esclarecimento pela Biologia do Conhecer. Elas 

são de quatro tipos, como se segue. 

1. No processo de identificação do problema, é possível perceber relevantes 

dissonâncias de compreensão entre consultor e cliente, que resultam em 

diferentes intenções e expectativas de parte a parte, com inevitáveis 
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conseqüências a todo o processo. Na empresa-cliente, a situação se torna ainda 

mais complexa com a presença do contratante, ou seja, aquele que contrata o 

serviço e que, em última instância, decide sobre ele, mas que não é o 

“verdadeiro” demandante do serviço, ou seja, o indivíduo diretamente 

envolvido na relação com o consultor. Nas três situações de consultoria 

relatadas, o que parecia inicialmente ser uma relação entre dois indivíduos –

ainda que, claro, nenhum deles estivesse sozinho na relação – termina por se 

revelar um complexo triângulo de compreensões, negociações e ações 

conflitantes sobre o problema.  Não obstante tal cenário, o serviço de 

consultoria segue adiante. 

2. No processo de identificação e implementação da solução, continuam, como 

não poderia deixar de ser, as divergências na compreensão do que seriam 

possíveis soluções. A noção de conhecimento como objeto que se entrega ao 

final da relação é muito forte, sobretudo nos relatos de José e de Júnior sobre 

as duas consultorias das quais José foi cliente. Também conflitante, a 

compreensão sobre a quem caberia a implementação da solução, que poderia 

ser: o conhecimento pronto (manuais, minutas e relatórios) a ser lido e posto 

em prática pelo cliente; o resultado de uma reflexão, nem sempre possível, 

porque cada qual com “o seu problema”; um processo construído, mas numa 

relação em que um “passa o conhecimento” ao outro; uma proposta 

aparentemente negociada em toda a organização, mas que se revelava apenas 

mais uma novidade que todos deveriam seguir. 

3. Na relação entre expectativa e resultado, quando os respondentes confrontam o 

que se obteve com o que se esperava da consultoria, ouvem-se: frustrações de 

parte a parte; convicções de que propostas e contratos deveriam expressar, 
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como um conhecimento objetivo, concreto, e disponível às partes, as 

expectativas previamente negociadas; o sentimento de agravamento do 

problema pela não implantação da solução proposta pelo consultor; a 

satisfação do cliente vinculada ao caráter de retorno financeiro imediato, e 

relacionado estritamente com o trinômio custo-produção-venda. 

4. No que consultores e clientes fariam diferente, na reflexão sobre o que 

mudariam na sua ação diante de outra oportunidade, sobressaem-se: a 

necessidade de uma aproximação na compreensão, de parte a parte, do que 

seria o problema e do que se pretende, de fato, com a consultoria; a 

necessidade de envolver o proprietário, ou dirigente maior, da empresa-cliente 

na cobrança do uso da solução, para que ela se efetivasse; a noção de que 

caberia apenas ao cliente mudar, de modo a se adequar ao método usado pelo 

consultor para prover a solução contratada pelo cliente. 
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4  Definindo o foco interpretativo 

 
 

Qual é o foco interpretativo desta dissertação? Qual a base conceitual (teoria) que 

fundamenta a própria formulação e interpretação do problema apresentado? De que 

conhecimento – “intersubjetivamente provado e aceito (argumento de autoridade)” – posso 

me valer para sustentar a argumentação que desenvolvo nesta dissertação? (MATTOS, 2002, 

p. 192-193).  

As quatro seções deste capítulo falam da Biologia do Conhecer, introduzindo-a em 

suas concepções mais básicas, para daí apresentar os seus aspectos que têm relação mais 

direta com o fenômeno em estudo. Assim, primeiramente, são apresentados, de maneira 

breve, os autores, as origens e a perspectiva epistemológica da teoria (seção 4.1). Em seguida, 

trata-se dos experimentos realizados pelos autores no campo da neurofisiologia da visão, e 

suas implicações epistemológicas na Biologia do Conhecer (seção 4.2). Na seqüência, 

aprofunda-se o fundamento biológico da teoria, para que se apresentem alguns de seus 

conceitos basilares, em especial, a autopoiese (seção 4.3). Por fim, visando fundamentar e 

esclarecer a questão da interação instrutiva como o principal pressuposto de mal-entendidos 

na relação consultor-cliente, apresentam-se ordenadamente alguns conceitos relevantes da 

Biologia do Conhecer  (seção 4.4). 
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4.1  A Biologia do Conhecer: uma introdução 
 

É conhecida como Biologia do Conhecer, ou Teoria de Santiago, uma concepção 

epistemológica de base biológica, teoria desenvolvida a partir de pesquisas científicas no 

campo da neurofisiologia e da citologia, nas décadas 60 a 80 do século passado, pelos 

pesquisadores chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela, e que tem sido objeto de 

grande interesse para as ciências biológicas em geral e para a filosofia do conhecimento. De 

suas pesquisas se originaram conclusões muito particulares sobre o sistema nervoso dos seres 

vivos e, conseqüentemente, novas idéias sobre percepção, cognição, ambiente, interação, 

aprendizagem e conhecimento, com grandes implicações à filosofia do conhecimento, à 

lingüística (GRACIANO, 1997), aos estudos organizacionais e à educação (MARIOTTI, 

2003, p. 13; 2004, p. 1; CARVALHO; OLIVEIRA, 2002) e, ainda, à epistemologia. Esta 

última, sobretudo no que se refere à “[...] compreensão do nosso próprio afazer de cientistas.” 

(MAGRO; GRACIANO, 1997, p. 20).  

O principal destes conceitos biológicos – surpreendentemente inovadores mesmo para 

os adeptos das idéias da Cibernética e do conjunto de disciplinas que compunham o chamado 

Pensamento Sistêmico, já naquele momento – definia o sistema nervoso dos seres vivos como 

fechado, numa época em que sistemas eram considerados (e ainda o são), essencialmente, 

organizações abertas em constante processo de troca com o ambiente. Para Maturana e 

Varela, ao contrário do que ainda hoje tem sido taken for granted, a cognição não consiste na 

captação sensorial de uma realidade independente, externa e representável internamente no 

cérebro.  

Desde o Renascimento o Homem tem fundamentado toda a sua noção de mundo sobre 

este paradigma – o representacionismo –, segundo o qual há uma realidade independente do 

conhecedor, e com base na qual ele supõe ser portador de uma objetividade que o dissocia do 

mundo do qual, em verdade, é integrante. 
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Para Varela (2000), as bases da forma de pensar representacionista provavelmente 

fincaram os pés na neurobiologia sob forte influência da computação, a partir dos anos 

quarenta. Segundo ele, 

Os aparelhos cada vez mais sofisticados, criados pelo homem, foram 
projetados para lidar com formas específicas de informações classificáveis e 
se mostraram perfeitos nisso. Assim, nada havia que poupasse o cérebro de 
se tornar um mero coletor de informações de carne e osso. (VARELA, 2000, 
p. 54). 

 
A chamada metáfora da engenharia se estabeleceu com firmeza, sendo aceita por 

todos indistintamente, e criando raízes no senso comum de tal maneira que não é raro ouvir-se 

de alguém a expressão “meu cérebro é um verdadeiro computador!”, quando estudos recentes 

demonstram que a complexidade não linear do cérebro humano ocorre em moldes 

absolutamente diferentes do funcionamento dos computadores. Estes últimos não são 

complexos. São complicados, porque lineares e estáveis e “[...] porque nada se cria para além 

do que está dado no software, sobretudo nada se cria de maneira interpretativa. Ao mesmo 

tempo não queremos esse efeito não linear [...]” (DEMO, 2002, p. 36), afinal o que seria de 

nós se as máquinas – como, por exemplo, os aviões – apresentassem a instabilidade própria da 

complexidade? (DEMO, 2002, p. 15 e 36). 

Muitos autores construtivistas têm tratado da relação entre realidade e percepção, ao 

advertirem que – na ou pela linguagem – esta cria aquela. Não como quem a faz do nada, 

produzindo-a plenamente, mas como quem a elabora, já que, radicalmente, a define 

construindo-a – ou reconstruindo-a – a partir daquele que percebe (FOESTER, 1996; 

GLASERSFELD, 1996; THOMPSON, 2000; BATESON, 2000; DEMO, 2002). “Se o real é 

indefinível e indevassável, sua captação acaba sendo também. Morreu a coincidência entre 

realidade e realidade pensada. O representacionismo não se sustenta também por motivos 

biológicos.” (DEMO, 2002, p. 39). 

Assim, conforme nos diz Thompson (2000, p. 21), 
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Heisenberg lembrava que não existe nada que se possa chamar de ‘ciência da 
natureza’; mas sim uma ciência do conhecimento do homem sobre a 
natureza. Não vivemos numa realidade, vivemos numa série de descrições da 
realidade. Em suas experiências de laboratório relacionadas à fisiologia da 
percepção, Maturana e Varela nos têm oferecido alguns exemplos vivos de 
como a ‘realidade’ é uma elaboração. [...] A natureza é constituída de 
processos ao invés de objetos, e [...] esses processos relacionais são sempre 
eventos dentro da esfera de ação de um observador. 

 

Mas, para a Biologia do Conhecer, conhecer não é capturar a imagem de algum objeto 

externo que reside no mundo das coisas, mas um processo essencialmente dependente da 

estrutura e do padrão do próprio sistema. Neste sentido, 

[...] todo o sistema é organizacionalmente fechado, mesmo sendo aberto 
com relação ao fluxo de energia e de matéria. Esse fechamento 
organizacional implica que um sistema vivo é auto-organizador no sentido 
de que sua ordem e seu comportamento não são impostos pelo meio 
ambiente, mas são estabelecidos pelo próprio sistema. Em outras palavras, os 
sistemas vivos são autônomos. Isso não significa que são isolados do seu 
meio ambiente. Pelo contrário, interagem com o meio ambiente por 
intermédio de um intercâmbio contínuo de energia e matéria. Mas essa 
interação não determina sua organização – eles são auto-organizadores. 
(CAPRA, 2000, p. 140, grifos do autor). 

 
Após trabalharem juntos nas bases da Biologia do Conhecer, ao escreverem seu 

primeiro livro, “De Máquinas y Seres Vivos: Una Teoría de la Organización Biológica”, 

Maturana e Varela foram exilados do Chile pelo regime militar, nos anos setenta, quando 

continuaram suas pesquisas separadamente. Foi nos anos oitenta em que, de volta ao seu país, 

retomaram a colaboração que resultaria, em 1987, na primeira edição de sua obra mais 

conhecida, “A Árvore do Conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana”. Ainda 

nos anos setenta, Varela passou a buscar uma aproximação de seus estudos sobre cognição 

com a tradição budista de psicologia meditativa e filosofia, e com a fenomenologia, 

envolvendo-se com vários outros estudiosos das ciências da mente e das teorias de Gaia, 

como Evan Thompson, William Thompson, Eleanor Rosch. Separado do antigo mestre e 

colega (DEMO, 2002, p. 69), no encontro dessas fontes Varela desenvolveu, também com 

base em Merleau-Ponty, seus conceitos de “mente corpórea” e “enação”, esta também 
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conhecida como “teoria da atuação”10 (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2001, p. 11-26; 

DEMO, 2002, p. 91-97; MARIOTTI, 2003, p. 16-17). Dedicou-se a esses estudos até falecer 

em 2001. 

Maturana permanece no Chile, de onde sai periodicamente para cursos, 
conferências e seminários em vários países do mundo, inclusive o Brasil. 
Aprofunda seu pensamento sobre a biologia do conhecimento e a respeito de 
sua concepção de alteridade, que chama de biologia do amor. A 
transacionalidade da biologia do conhecimento com a biologia do amor 
compõe a base do que ele denomina de Matriz Biológica da Existência 
Humana. (MARIOTTI, 2003, p. 16).  

 
A escolha teórica desta dissertação é a Biologia do Conhecer conforme foi 

desenvolvida por ambos os autores, e detalhadamente descrita em “A Árvore do 

Conhecimento”. Entretanto, pelas diferenças teóricas que surgiram entre eles, como 

mencionado acima, alguns conceitos são aqui apoiados ou desenvolvidos em outras obras de 

Maturana que, portanto, tornou-se autor preferencial deste estudo. 

 

 

4.2  Ver e conhecer: implicações da neurofisiologia da 
visão à epistemologia 
 

No que tange à questão do conhecimento, assim como sobre tudo aquilo cujo 

entendimento se pretende de fato ampliar, há que se ir às perguntas mais básicas, em cujos 

domínios residem nossos pressupostos já inquestionáveis. Há que se ir onde se supõe o certo e 

o sabido, e investigar sob o pedestal – sob o “[...] observatório de onde se acha situado [o 

cientista]” (LÖVY, 1985, p. 212) – no qual se apóia a nossa compreensão, limitada pelo 

panorama que dali se obtém. Necessário seria, portanto, desconstruí-lo, dele descendo em 

busca de se “[...] formular perguntas simples, [...] que como Einstein costumava dizer, só uma 

                                                 
10 Cujos detalhes fogem à proposta deste texto. Para maiores aprofundamentos nos estudos de Varela e 
colaboradores sobre a ciência cognitiva enativa, recomenda-se a leitura de Varela, Thompson e Rosch (2001). 
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criança pode fazer, mas que, depois de feitas, são capazes de trazer uma luz nova à nossa 

perplexidade.” (SANTOS, 2000, p. 59). 

É desse modo que Maturana (1997b) age, ao propor ao conceito da visão humana 

perspectivas antes impensadas. Na condição de biólogo, ao falar sobre um tema específico da 

biologia, ele se desloca como investigador para o domínio de questionamentos próprio da 

filosofia, e lança a pergunta inusitada para um cientista – o que ele próprio lamenta – “o que é 

ver?”. Questionamentos desta ordem, diz Maturana, raramente são feitos por cientistas, 

[...] talvez porque tal indagação necessariamente nos levaria a questionar as 
bases ontológica e epistemológica de nossas certezas sobre a percepção e a 
cognição. De fato, a resposta à pergunta O que é ver? implica uma resposta 
às perguntas O que é a realidade? e O que é conhecer?, e o presente ensaio, 
fazendo tais perguntas, é tanto uma pesquisa sobre a visão quanto uma 
indagação sobre as bases ontológicas e epistemológicas de nossas certezas 
perceptivas. (MATURANA, 1997b, p. 79). 

 
O interessante é que, conforme nos explica o autor, no momento em que biólogos 

evitam fazer uma pergunta filosófica como esta, por temerem desviar-se de seu foco de 

investigações, implicitamente a respondem ao realizarem suas pesquisas, na medida em que 

se sustentam no pedestal da existência de um “[...] mundo objetivo independente de nossos 

atos cognitivos e acessível ao nosso conhecimento.” (MATURANA, 1997b, p. 77). Ao se 

deparar com a pergunta por ele mesmo lançada – e com a resposta implicitamente dada pela 

biologia – Maturana a responde negando a percepção como um fenômeno de captação de “[...] 

um mundo de objetos independentes” (MATURANA, 1997b, p. 77), e desenvolve sua teoria 

epistemológica e ontológica partindo de experiências no campo de pesquisas da própria 

biologia, ao descrever o sistema nervoso como uma “[...] rede neuronal fechada na geração de 

seus estados de atividade.” (MATURANA, 1997b, p. 77). Além disso, ele considera que a 

inexistência desse tal mundo sobre o qual se debruça a ciência ocidental, não destitui esta de 

sua validade “[...] porque uma explicação científica é um tipo particular de coordenações de 

ações em uma comunidade de observadores que não implica em uma tal pressuposição.” (ou 
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seja, na existência da realidade objetiva tal como é descrita cientificamente) (MATURANA, 

1997b, p. 77). 

Como se observa, o questionamento do fenômeno da visão afeta profundamente toda 

a base de crenças científicas, e do senso comum, sobre a qual se apóia nosso entendimento do 

conhecer e do ser (FOERSTER, 1996, p. 60). Daí a relevância das contribuições da Biologia 

do Conhecer, e de suas implicações para muito além do universo das ciências naturais (como 

se nota, por exemplo, em GRACIANO, 1997). 

No campo das pesquisas empíricas, juntamente com Varela (MATURANA; 

VARELA, 2003), Maturana descreve algumas experiências muito interessantes sobre a 

fisiologia da percepção, feitas com animais não-humanos, como a realizada com um sapo (ou 

salamandra), em que é feito um giro de 180 graus em um de seus olhos e, uma vez colocada 

uma presa à sua frente, diante deste olho que foi girado, o sapo lança sua língua na direção 

oposta a que se encontra o inseto, com um desvio de exatamente 180 graus (MATURANA; 

VARELA, 2003, p. 139-143; DEMO, 2002, p. 71; THOMPSON, 2000). O animal operado 

continua lançando sua língua da mesma forma, mediante várias tentativas. A despeito do que 

comumente se possa esperar, ele não muda seu modo de lançar em busca da nova localização 

da presa. 

Esse experimento revela, de forma dramática, que, para o animal, o acima e 
o abaixo e o adiante e o atrás não existem em relação ao mundo exterior, do 
mesmo modo que existem para o observador. O que há é uma correlação 
interna entre o lugar onde a retina recebe uma determinada perturbação e as 
contrações musculares que movem a língua, a boca, o pescoço e, por fim, o 
corpo inteiro do sapo. Em um animal com o olho virado, ao colocar a presa 
abaixo e à frente fazemos cair uma perturbação visual acima e atrás na zona 
da retina que habitualmente está localizada à frente e abaixo. Para o sistema 
nervoso do sapo, isso desencadeia uma correlação sensório-motora entre a 
posição da retina e o movimento da língua, e não uma computação sobre um 
mapa do mundo, como pareceria razoável a um observador. (MATURANA; 
VARELA, 2003, p. 141). 

 

São ainda mais intrigantes os experimentos com a percepção humana, como a 

experiência sobre o ponto cego (MATURANA; VARELA, 2003, p. 22-25; FOESTER, 1996, 
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p. 60-61), cuja realização nos revela que há uma área permanentemente cega no campo visual 

de cada indivíduo, mas que, ainda assim, “não há vazios em seu campo visual, ou seja, vocês 

não reparam que estão parcialmente cegos. [...] Não vêem que não vêem.” (FOERSTER, 

1996, p. 60, grifos do autor). Do mesmo jeito dizem Maturana e Varela (2003, p. 25, grifos do 

autor): “nesse experimento do ponto cego, o fascinante é que não vemos que não vemos.”.  

Maturana e Varela (2003) ainda descrevem algumas experiências sobre 

reconhecimento de cores, através das quais desfazem o conceito comum, segundo o qual a 

chamada percepção cromática está relacionada com a captação da luz que provém dos objetos 

coloridos. Se assim fosse, uma laranja, sob a luz do sol, deveria apresentar uma cor diferente 

da que possui sob a luz de uma lâmpada fluorescente, 

[...] que tem uma grande quantidade de comprimentos de onda chamados 
azuis (ou curtos), enquanto que no sol predominam comprimentos de onda 
chamados vermelhos (ou longos). Não há maneiras de estabelecer uma 
correspondência entre a tremenda estabilidade das cores com as quais vemos 
os objetos do mundo e a luz que deles provém. [...] É possível correlacionar 
o nomear das cores com estados de atividade neuronal, porém não com 
comprimentos de onda. Os estados de atividade neuronal deflagrados por 
diferentes perturbações estão determinados em cada pessoa por sua estrutura 
individual, e não pelas características do agente perturbador. (MATURANA; 
VARELA, 2003, p. 27). 

 

O que há de comum em todos estes experimentos é que “[...] nossa experiência está 

indissoluvelmente atrelada à nossa estrutura. Não vemos o ‘espaço’ do mundo, vivemos nosso 

campo visual; não vemos as ‘cores’ do mundo, vivemos nosso espaço cromático.” 

(MATURANA; VARELA, 2003, p. 28).  

Varela (2000) ilustra este raciocínio de uma forma interessante quando explica que, da 

retina ao cérebro, seguem menos de vinte por cento dos sinais com os quais este opera, vindo 

de outras áreas do seu próprio interior os outros mais de oitenta por cento. 

O que atinge o cérebro, vindo da retina, é apenas uma leve perturbação em 
meio a um zunido contínuo de atividade interna. [...] Qualquer perturbação 
proveniente do meio ambiente será registrada conforme as coerências 
internas do sistema. (VARELA, 2000, p. 56). 
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Ou, junto com Maturana, neste outro trecho, em maiores detalhes: 

Como observadores, estamos habituados a dirigir nossa atenção para o que 
nos parece mais acessível – as perturbações externas. Assim, tendemos a 
pensar que elas são determinantes. No entanto, tais perturbações externas 
[...] só podem modular o constante ir e vir dos equilíbrios internos. Essa 
idéia é importante, e pode ser ilustrada com o que ocorre no sistema visual. 
Em geral, pensamos na percepção visual como uma determinada operação 
sobre a imagem retiniana, cuja representação será em seguida transformada 
no interior do sistema nervoso. Essa é a abordagem representacionista do 
fenômeno. Entretanto, ela desaparece logo que nos damos conta de que, para 
cada neurônio da retina projetado sobre o nosso córtex visual, conectam-se a 
essa mesma zona mais de cem neurônios que provém de outras partes do 
córtex. E mais: antes de chegar ao córtex – quando a projeção da retina entra 
no cérebro, no chamado núcleo geniculado lateral do tálamo (NGL), [região 
mais proeminente de conexões entre a retina e o sistema nervoso central] –, 
verifica-se que essa estrutura não age simplesmente como uma estação de 
passagem da retina ao córtex. Para ela convergem muitos outros centros, 
com múltiplos efeitos, que se superpõem à ação retiniana. É o que nos 
mostra [a Figura 1, na qual] [...] uma das estruturas que afetam o NGL é, 
precisamente, o próprio córtex visual. Ou seja, ambas as estruturas estão 
numa relação de efeito mútuo e não de simples seqüencialidade. O efeito de 
projetar uma imagem sobre a retina não é como o ligar de uma linha 
telefônica para um receptor. É mais como uma voz (perturbação), que se 
soma às muitas vozes de uma agitada sessão de transações na bolsa de 
valores (relações de atividade interna entre todas as projeções convergentes), 
na qual cada participante ouve o que lhe interessa. (MATURANA; 
VARELA, 2003, p. 180-181, grifos nossos). 

 

Figura 1: Conexões da Via Visual 

 

(Fonte: Maturana; Varela, 2003, p. 182, com adaptações) 

 

É assim que, em termos epistemológicos, Maturana e Varela (2003), tratando do 

“conhecer o conhecer”, definem a certeza como uma “tentação”, ao considerarem que  

Toda experiência cognitiva inclui aquele que conhece de um modo pessoal, 
enraizado em sua estrutura biológica, motivo pelo qual toda experiência de 
certeza é um fenômeno individual cego em relação ao ato cognitivo do outro, 
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numa solidão que [...] só é transcendida no mundo que criamos junto com 
ele. (MATURANA; VARELA, 2003, p. 22). 

 

Está posto em xeque pela via do experimento científico, portanto, o pressuposto da 

objetividade absoluta que derivaria da observação direta dos fatos e dos fenômenos, e 

resultaria em uma base segura para a construção de conhecimento. Tal concepção “[...] se 

deve às idéias de que o mundo exterior tem certas propriedades que lhe são inerentes e de que 

diferentes observadores olhando o mesmo fenômeno vêem a mesma coisa. Existem muitos 

exemplos que podem contradizer esta idéia.” (MATALLO JR., 1995, p.), como já vimos com 

os estudos realizados por Maturana e Varela (2003). Na realidade,  

 
[...] as hipóteses e as teorias científicas não são derivadas dos fatos 
observados, mas inventadas com o fim de explicá-los. [...] “Fatos” ou dados 
empíricos só podem ser qualificados como logicamente relevantes ou 
irrelevantes relativamente a uma dada hipótese, e não relativamente a um 
dado problema. [...] Sem essas hipóteses, a análise e a classificação são 
cegas. (HEMPEL, 19--?, p. 24-27, grifos do autor). 

 

A esta altura é fundamental deixar claro que a Biologia do Conhecer não nega a 

existência de um mundo. Absolutamente. Mas tal mundo não é uma experiência separada da 

experiência do indivíduo. “Sem dúvida nenhuma [...] estamos num mundo. No entanto, [...] 

não podemos separar nossa história de ações – biológicas e sociais – a partir das quais ele 

aparece para nós.” (MATURANA; VARELA, 2003, p. 28). Portanto, a estrutura humana 

torna possível um mundo. 

Na base de tudo o que iremos dizer estará esse constante dar-se conta de que 
não se pode tomar o fenômeno do conhecer como se houvesse “fatos” ou 
objetos lá fora, que alguém capta e introduz na cabeça. A experiência de 
qualquer coisa lá fora é validada de uma maneira particular pela estrutura 
humana, que torna possível “a coisa” que surge na descrição. 
(MATURANA; VARELA, 2003, p. 31). 

 

É importante notar que as dificuldades de compreensão da epistemologia proposta por 

Maturana, e por outros autores que questionam o representacionismo, residem numa “[...] 
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mesma mentalidade: a valorização dos objetos acima dos processos, dos fragmentos acima 

das relações construtivas, da tecnologia e controle acima da epistemologia e compreensão.” 

(THOMPSON, 2000, p. 24). 

Mas, do mesmo modo que os autores criticam o representacionismo – concepção que, 

já em 1927, a filosofia da aproximação (nomeada “Conhecimento Approchée” por Bachelard) 

recusa como um “monstro epistemológico” (FICHANT, 1977, p. 133) –, também consideram 

o solipsismo (doutrina segundo a qual só existe a interioridade de cada um) uma outra 

armadilha. “Esses dois extremos – ou armadilhas – existiram desde as primeiras tentativas de 

compreender o fenômeno do conhecimento em suas raízes mais clássicas. Atualmente, 

predomina o extremo representacionista; noutras épocas prevaleceu a visão oposta.” 

(MATURANA; VARELA, 2003, p. 150). Aliás, Bachelard (FICHANT, 1977, p. 133-135) já 

havia se posicionado diante destas duas formas antagônicas de compreender a realidade: o 

realismo (conseqüência do empirismo e de onde se origina a idéia representacionista) versus o 

idealismo (cuja gênese se dá “[...] a partir da ilusão solipsista que é seu ‘mal congênito’”). 

Se o idealismo é a filosofia “desvanecente” de uma consciência entregue a si 
mesma e às falsas transparências de um cogito solitário, o realismo, cuja tese 
Meyerson já ilustrou, é a filosofia “inerte” que afirma uma realidade 
impenetrável e sinônima da irracionalidade. O realismo é gêmeo do 
idealismo, no sentido de que também é uma doutrina do imediato; mas 
descobre esse imediato no dado primitivo, e não no pensamento, reduzido 
aqui à função de uma abstração por extenuação da riqueza do vivido. 
(FICHANT, 1977, p. 135). 

 

Maturana e Varela (2003) chamam de uma “contabilidade lógica” a sua solução para 

esta oposição, que se dá como um caminhar num fio de navalha que separa dois abismos. Ela 

consiste basicamente na presença do observador. “Na realidade, a situação é simples. Como 

observadores, podemos ver uma unidade em domínios diferentes, a depender das distinções 

que fizermos.” (MATURANA; VARELA, 2003, p. 150, grifos do autor). Os autores, ao se 

referirem à existência de domínios diferentes, o fazem basicamente se referindo ao 
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[...] domínio de funcionamento de seus componentes, no âmbito de seus 
estados internos e modificações estruturais. Partindo desse modo de operar, 
para a dinâmica interna do sistema o ambiente não existe, é irrelevante. Por 
outro lado, também podemos considerar uma unidade segundo suas 
interações com o meio, e descrever a história de suas inter-relações com ele. 
Nessa perspectiva – na qual o observador pode estabelecer relações entre 
certas características do meio e o comportamento da unidade – a dinâmica 
interna desta é irrelevante. Nenhum desses dois domínios possíveis de 
descrição é problemático em si. Ambos são necessários para o pleno 
entendimento de uma unidade. É o observador quem os correlaciona a partir 
de sua perspectiva externa. É ele quem reconhece que a estrutura do sistema 
determina suas interações, ao especificar  que configurações do meio podem 
desencadear no sistema mudanças estruturais do sistema. O problema 
começa quando passamos, sem perceber, de um domínio para o outro, e 
começamos a exigir que as correspondências que podemos estabelecer entre 
eles – pois podemos ver os dois ao mesmo tempo – façam de fato parte do 
funcionamento da unidade. (MATURANA; VARELA, 2003, p. 150-151, 
grifos em negrito do autor, grifos em sublinhado nossos). 

 

Esse trecho é fundamental para a compreensão da Biologia do Conhecer. Na idéia 

nele encerrada estão presentes alguns dos conceitos basilares desta forma de compreensão do 

conhecimento. Tais conceitos serão vistos com mais detalhes nas duas próximas seções. 

 

 

4.3  Célula, autopoiese, vida: avançando em aspectos 
microbiológicos da Biologia do Conhecer 
 

Conforme facilmente se observa em seu próprio nome – Biologia do Conhecer – a 

teoria proposta inicialmente por Maturana e Varela tem uma evidente origem nas ciências 

biológicas, particularmente na neurobiologia e na citologia. Também como seu nome sugere, 

e como já se falou acima, trata-se de uma ampla teoria de perscrutação epistemológica, para 

além do campo em que a biologia tradicionalmente se detém. Mas, de fato, suas raízes 

conceituais se encontram na compreensão da vida e, portanto, no estudo da célula. “Enquanto 

observadores, somos seres humanos vivendo na linguagem e enquanto seres humanos, somos 

seres vivos. Por isso [Maturana] afirma que [...] para falarmos com pertinência sobre o 
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conhecimento, devemos voltar nossa atenção para o viver.” (MAGRO; GRACIANO, 1997, p. 

20). 

A Biologia do Conhecer, portanto, parte do nível de análise celular, nos seres vivos, 

classificados como tais por possuírem um tipo de organização em comum, que os agrupa na 

classe dos vivos, chamada de organização autopoiética (de autopoiese, palavra cunhada por 

Maturana, que pode ser entendida como “auto criação”).  

O que eu buscava era um modo de falar das relações constitutivas do ser 
vivo e não simplesmente fazer referência a elas. Falar de sistemas auto-
referidos me parecia insuficiente porque não se falava, com isso, do processo 
constitutivo desses sistemas. A verdade é que eu descobri a autopoiese por 
volta de 1963 conversando com um amigo microbiólogo, Guillermo 
Contreras, sobre uma pergunta da genética molecular importante na época. 
[...] E eu dizia a meu amigo: “Veja, o que ocorre é que o DNA participa da 
síntese das proteínas, e as proteínas participam da síntese do DNA” e [...] me 
dei conta de que era justamente isso que eu buscava! [...] A palavra 
autopoiese foi inventada depois, mas nessa época eu já começava a falar dos 
seres vivos como sistemas de organização circular, nos quais a circularidade 
tem que se conservar; [...] [a falar] dos processos que, ao se darem, 
constituem o ser vivo como uma unidade. Em 1971, um amigo que havia 
feito uma tese sobre Don Quixote, José Maria Bulnes, me dizia que o dilema 
de Don Quixote era escolher entre o caminho das armas, ou seja, o da práxis, 
ou o caminho da literatura, ou seja, o da poiese. Eu disse: “Claro, poiese, 
esta é a palavra de que necessitamos, autopoiese!” Estávamos conversando 
em sua casa e se produziu uma discussão na qual sua mulher, que também 
era professora de filosofia e sabia grego, me dizia que a palavra deveria ser 
autopráxis, e eu dizia que não, que teria que ser autopoiese. Como era eu 
quem estava inventando, a palavra terminou sendo mesmo autopoiese. 
(MATURANA, 1997c, p. 31-33). 

 

Como se observa nesse trecho, os seres vivos produzem a si próprios a partir desta sua 

organização autopoiética que, por sua vez, existe a partir de uma série de relações presentes 

no nível celular. “Nossa proposta é que os seres vivos se caracterizam por – literalmente – 

produzirem de modo contínuo a si próprios, o que indicamos quando chamamos a 

organização que os define de organização autopoiética.” (MATURANA; VARELA, 2003, p. 

52, grifos do autor). Neste sentido, os componentes moleculares de uma unidade autopoiética 

celular deverão estar dinamicamente relacionados numa rede contínua de interações. 

Basicamente, essas interações vão gerar transformações químicas que, em geral, recebem o 
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nome de metabolismo celular. Diferentemente do que acontece em outros processos de 

transformações moleculares, o que diferencia a dinâmica celular de uma unidade autopoiética 

é que “[...] esse metabolismo celular produz componentes e todos eles integram a rede de 

transformações que os produzem. Alguns formam uma fronteira, um limite para essa rede de 

transformações.” (MATURANA; VARELA, 2003, p. 52, grifos do autor). Por “fronteira”, os 

autores se referem à membrana celular, e esta é uma questão fundamental, tendo em vista que 

“[...] o interior da célula contém uma magnífica arquitetura composta de grandes blocos 

moleculares, através dos quais transitam múltiplas espécies orgânicas em contínua mudança.” 

(MATURANA; VARELA, 2003, p. 59).  

A membrana celular representa uma característica muito importante nessa 

denominada “arquitetura espacial da célula”. Ao mesmo tempo em que faz parte da célula, a 

membrana confere à célula a condição de ser ela própria uma unidade. Se não houvesse a 

membrana não haveria o conceito de célula, porque o chamado metabolismo celular estaria 

desintegrado no que os autores chamam de uma “sopa molecular”, que se espalharia por toda 

parte e não constituiria uma unidade separada, uma célula. Então a delimitação celular é 

fundamental para o próprio conceito de célula. 

Esta membrana que, ao mesmo tempo, tem a função de delimitar, portanto permite a 

unidade, e ao mesmo tempo é gerada por ela – autopoiese – tem também o importante papel 

de filtro. É ela que “vai dizer” o que entra e o que sai. Então, a idéia da célula – lembrando  

que a teoria tem raízes muito específicas na perscrutação citológica – e, conseqüentemente, do 

conceito de vida, surge na autopoiese. Segundo os autores, os sistemas cujas membranas são 

demasiadamente “rígidas” ou “espessas”, o que impediria uma comunicação em tempo hábil 

com o meio, não seriam caracterizados como sistemas vivos ou autopoiéticos. Só com o 

surgimento de moléculas orgânicas, que têm uma complexidade e uma flexibilidade quase 

ilimitadas, é que vai poder surgir a idéia de vida. 



96 

 

As moléculas que formam as lâminas de mica, por exemplo, formam 
barreiras de propriedades demasiadamente rígidas para permitir que elas 
participem de unidades dinâmicas (células), em rápidas e contínuas trocas 
moleculares com o meio. Somente quando, na história da Terra, ocorreram 
as condições para a formação de moléculas orgânicas como as proteínas – 
cuja flexibilidade e possibilidade de complexificação é praticamente 
ilimitada –, foi que aconteceram as circunstâncias que tornaram possível a 
formação de unidades autopoiéticas. Podemos supor que quando ocorreram, 
na história da Terra, todas as condições suficientes, a formação dos sistemas 
autopoiéticos se deu de forma inevitável. Esse momento é o ponto que pode 
ser indicado como a origem da vida. (MATURANA; VARELA, 2003, p. 57-
59). 

 

Em algum momento na história da Terra, as condições que nela se estabeleceram 

permitiram o surgimento dessas moléculas, que não surgiram do nada, mas que atenderam a 

um processo histórico, ainda que, à primeira vista, possa parecer espontâneo. Assim, a 

autopoiese consiste, ao mesmo tempo, no fato de essa unidade criar a si mesma e ser criada 

por ela, e permite um tipo de interação ambiental específica, que nós chamamos de “vida”, de 

“ser vivo”. (MATURANA; VARELA, 2003, p. 57) 

O que temos então é uma situação muito especial, no que se refere às 
relações de transformação química: por um lado, é possível perceber uma 
rede de transformações dinâmicas, que produz seus próprios componentes e 
é a condição de possibilidade de uma fronteira; de outra parte vemos uma 
fronteira, que é a condição de possibilidade para a operação da rede de 
transformações que a produziu como uma unidade [(vide Figuras 2 e 3)]. É 
importante notar que não se trata de processos seqüenciais, mas sim de dois 
aspectos de um fenômeno unitário. Não é que primeiro haja a fronteira, a 
seguir a dinâmica, depois a fronteira etc. [...] A característica mais peculiar 
de um sistema autopoiético é que ele se levanta por seus próprios cordões, e 
se constitui como diferente do meio por sua própria dinâmica, de tal maneira 
que ambas as coisas são inseparáveis. O que caracteriza o ser vivo é sua 
organização autopoiética. Seres vivos diferentes se distinguem porque têm 
estruturas distintas, mas são iguais em organização. (MATURANA; 
VARELA, 2003, p. 53-55) 

 

Figura 2: A Dinâmica Celular 

 

Fonte: Maturana; Varela, 2003, p. 54 

Dinâmica 
(metabolismo) 

Fronteira 
(membrana) 
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Figura 3: A Unidade Autopoiética 

 

Fonte: Maturana; Varela, 2003 

 

 

4.4  Do observador ao conhecimento: definindo conceitos 
relevantes da Biologia do Conhecer à inviabilidade da 
interação instrutiva 
 

Uma vez apresentada a Biologia do Conhecer numa visão geral, e em ordem 

progressiva de aprofundamento e complexidade, nesta seção apresentam-se conceitos 

relevantes à questão da interação instrutiva, principal pressuposto, nesta dissertação, relativa à 

base de compreensões e expectativas que sustentam uma série de mal-entendidos, sobre 

conhecimento e relações de conhecimento, percebidas na relação consultor-cliente. 

Neste sentido, seguem-se definições sobre: a) o observador, seu papel nos fenômenos 

de distinção de unidades e a chamada “percepção”; b) a autopoiese, já vista em seu campo de 

estudos original, o da citologia (seção 4.3), e agora estendido aos chamados metacelulares 

(seres vivos com mais de uma célula, como os humanos), à sua ontogenia (a história de 

mudanças estruturais da unidade) e aos fenômenos sociais; c) a determinação estrutural da 

unidade (de sistemas como os seres vivos), como ocorre sua interação com o meio, na qual se 

estabelecem o acoplamento estrutural e a adaptação, e suas implicações para o conhecimento 

e o comportamento; d) os atos de conhecimento, como a tentativa do observador em avaliar 

uma conduta cognitiva, ao se perguntar “há ou não há conhecimento?”; e) o conhecimento, 

entendido como qualquer fazer, e não como resultado de interações instrutivas. 



98 

 

a) A presença do observador: percepção e distinções de unidades. 

Via de regra, a percepção – palavra oriunda do latim per+capere, que significa 

“obtido por captura” – é procedimento que pressupõe uma realidade independente do 

indivíduo que, ao ser capturada, como numa fotografia, condicionaria sua ação. Mas, para a 

Biologia do Conhecer, não existe no ser humano um mecanismo através do qual o meio possa 

determinar o que acontece num sistema sensorial em uma interação. Ou seja, a percepção 

consiste na constituição de um mundo de ações (MATURANA, 1997b, p. 83). 

Qualquer ser humano que, ao operar na linguagem com outros seres humanos, 

participa com eles na constituição de um domínio de ações coordenadas como um domínio de 

distinções, e pode, deste modo, gerar descrições e descrições de descrições (MATURANA, 

1997b, p. 83). Um observador faz distinções através de operações na linguagem, dividindo um 

contínuo em um ato que traz à mão tanto a unidade distinguida, como o background com 

relação ao qual ela surge.  

As distinções que fazemos como observadores trazem à mão dois tipos de unidades, a 

simples e a composta. Ela é simples se o que trazemos à mão é algo no qual não distinguimos 

componentes integrantes. Ou seja, este algo fica para nós caracterizado apenas pelas 

propriedades com as quais aparece em função da operação de distinção que as originou. Ela é 

composta se, na distinção de uma unidade simples, distinguimos também, através de novas 

operações de distinção, componentes que a integram em termos de organização e estrutura.  

A organização são as relações entre os componentes que fazem da unidade composta 

uma unidade simples de um determinado tipo. É a organização que define a identidade de 

classe da unidade. Se a organização muda, sua identidade de classe também muda e a unidade 

original se desintegra. A estrutura são os componentes e as relações entre componentes que 

compõem uma unidade composta particular como uma unidade composta de um dado tipo.  
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Pode haver mudanças na estrutura de uma unidade composta sem que ela perca sua 

identidade de classe, mas se a organização da unidade composta não se conserva no curso de 

suas mudanças estruturais ela se desintegra, e aparece em seu lugar uma outra unidade ou 

outras unidades. Ex.: Uma cadeira pode ser distinguida como uma unidade composta pelos 

componentes: pés, assento, encosto, etc. Esta é sua organização, o que define sua identidade 

de classe (classe das cadeiras). Se tais componentes são separados uns dos outros, não se tem 

mais tal unidade composta, mas outras unidades, distinguidas neste momento como unidades 

simples (pés, assento, encosto, etc.) de outras classes, que não a das cadeiras. Mudou-se a 

organização. Mas esta unidade composta pode sofrer mudanças em sua estrutura (os pés 

podem ser diminuídos, o encosto pode ser pintado, etc.), sem que ela tenha deixado de 

pertencer à classe das cadeiras. A organização está mantida; ali há ainda uma cadeira. 

 

 

b) Os Metacelulares: autopoiese, ontogenia e fenômenos sociais. 

Uma vez analisado o nível celular, os autores partem para o tratamento dos chamados 

metacelulares (MATURANA; VARELA, 2003, p. 92), ou seja, todos os seres formados por 

agregados celulares intimamente acoplados. Assim, a unidade de análise deixa de ser a célula 

para ser o indivíduo. Referindo-se aos metacelulares como sistemas autopoiéticos de 2ª 

ordem, os autores sugerem que as células são efetivamente unidades autopoiéticas, e os 

sistemas autopoiéticos de 2ª ordem são uma derivação desse princípio, na condição de 

acoplamento de células. Para eles, tudo que será dito na teoria se aplicará tanto aos sistemas 

autopoiéticos de 1ª ordem quanto aos de 2ª ordem. Portanto, aparentemente não há restrições 

de análise do fenômeno autopoiético ou dos impactos que a autopoiese causa nos 

metacelulares (MATURANA; VARELA, 2003, p. 100-102). Incluem-se nesta classe, é claro, 
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como unidades, indivíduos vivos, os seres humanos – consultores e seus clientes, por 

exemplo. 

Seja nos unicelulares ou nos metacelulares, o aspecto histórico dos seres é algo levado 

em conta na Biologia do Conhecer. Maturana e Varela (2003, p. 86) vão falar da ontogenia 

como sendo “[...] a história de mudanças estruturais de uma unidade, sem que esta perca a sua 

organização”. Trata-se de uma modificação contínua estrutural na unidade, no ser, que é “[...] 

desencadeada por interações provenientes do meio onde ela se encontra ou como resultado de 

sua dinâmica interna. [...] O resultado geral é que a transformação ontogenética – ou seja, essa 

história de mudanças estruturais – de unidade não cessa até que ela se desintegre.”. A partir 

daí os autores vão começar a tratar, além da existência da relação entre unidade e meio (vide 

Figura 4), também da presença de mais de uma unidade (vide Figura 5). 

 

 

Figura 4: A Ontogenia de Uma Unidade Autopoiética 

 

Fonte: Maturana; Varela, 2003, p. 86 
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Figura 5: A Ontogenia de Duas ou Mais Unidades Autopoiéticas 

 

Fonte: Maturana; Varela, 2003, p. 86 

 

Referindo-se aos fenômenos sociais como sistemas autopoiéticos de 3ª ordem, 

ocorrido com o acoplamento social que envolve sistemas maiores, os metacelulares (insetos 

sociais, vertebrados sociais – alces, lobos, chipanzés, humanos, etc.) e seus comportamentos 

coletivos, a Biologia do Conhecer fala da questão cultural, ao distinguir a comunicação 

ontogênica da filogênica. Conforme já visto, a primeira tem a ver com a construção particular 

daqueles indivíduos, e portanto também com a idéia de cultura, e a segunda vai envolver a 

história da espécie. (MATURANA; VARELA, 2003, p. 214). 

 

 

c) Sistemas estruturalmente determinados e interação unidade-meio: acoplamento 
estrutural, adaptação, conhecimento e comportamento 

 

Os autores elaboram o conceito de acoplamento estrutural (MATURANA; VARELA, 

2003, p. 87), para explicar a interação, por perturbações recíprocas, entre unidade e meio – 

lembrando que para uma unidade a outra faz parte do meio. Conforme já foi visto, a estrutura 

do meio, a partir das interações, apenas desencadeia as modificações estruturais das unidades 

autopoiéticas. Não as determina nem as informa. A recíproca é verdadeira em relação ao 
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meio. Estará havendo, portanto, acoplamento estrutural, “[...] uma história de mudanças 

estruturais mútuas e concordantes até que a unidade e o meio se desintegrem.”.  

O acoplamento estrutural é sempre mútuo; organismo e meio sofrem 
transformações. [...] A manutenção dos organismos como sistemas 
dinâmicos em seu meio aparece como centrada em uma compatibilidade 
organismo/meio. É o que chamamos de adaptação. Por outro lado, se as 
interações do ser vivo em seu meio se tornam destrutivas, de modo que ele 
se desintegra pela interrupção de sua autopoiese, diremos que o ser vivo 
perdeu a sua adaptação. (MATURANA; VARELA, 2003, p. 115). 

 

Maturana (2000) considera ainda que a adaptação11 que se estabelece entre dois 

sistemas vivos ocorre em um domínio lingüístico (MATURANA; VARELA, 1997), 

construído a partir de um histórico de interações. “Você não entende o que digo quando uso 

uma linguagem desconhecida; você especifica quais as linguagens que compreende.” 

(MATURANA, 2000, p. 74, grifos nossos).  

Do ponto de vista biológico não existe “informação transmitida” na 
comunicação. Existe comunicação cada vez que há coordenação 
comportamental num domínio de acoplamento estrutural. Essa afirmação só 
é chocante se não questionarmos a metáfora mais comum para a 
comunicação, que se popularizou com os assim chamados meios de 
comunicação. Trata-se da metáfora do tubo, segundo a qual a comunicação é 
algo que se produz num ponto, é levado por um conduto (ou tubo) e é 
entregue no outro extremo, o receptor. Portanto, há um algo que é 
comunicado e faz parte daquilo que se desloca pelo conduto. Estamos 
habituados a falar da “informação” contida numa imagem, num objeto ou, de 
modo mais evidente, na palavra impressa. Segundo nossa análise, essa 
metáfora é fundamentalmente falsa, porque [...] é evidente, no próprio 
cotidiano, que a comunicação não acontece assim: cada pessoa diz o que diz 
ou ouve o que ouve segundo sua própria determinação estrutural. Da 
perspectiva de um observador, sempre há ambigüidades numa interação 
comunicativa. O fenômeno da comunicação não depende daquilo que se 
entrega, mas do que acontece com o receptor. E isso é um assunto muito 
diferente de ‘transmitir informação’. (MATURANA; VARELA, 2003, p. 
218, grifos em negrito do autor, grifos em sublinhado nossos). 

 

A adaptação, portanto, se estabelece na coerência do histórico de interações, o que 

conduz ao que Maturana denomina de “conduta adequada”, ou seja, a expressão de 

conhecimento, de um comportamento cognitivo, como será visto adiante no detalhamento da 

                                                 
11 Considere-se toda a diferença de significado da palavra “adaptação”, entre o usado pela Biologia do Conhecer 
e o sentido incorporado do funcionalismo pelo senso comum. 
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questão dos atos de conhecimento. Quando no domínio lingüístico há o espaço para “[...] o 

reajustamento na interação lingüística, teremos então uma linguagem.” (MATURANA, 2000, 

p. 75). 

Conforme já foi dito, nas suas interações com o meio, será a estrutura da unidade que 

determinará o que acontecerá a ela. “As interações a que o sistema é submetido conseguem 

apenas acionar as mudanças.” (MATURANA, 2000, p. 68). Um gravador não tem seu 

funcionamento determinado pelo apertar de um botão. Este apenas aciona uma estrutura 

eletromecânica daquele e – ela, sim – determina o que acontecerá ao gravador no caso do 

botão ser pressionado. Ao usarmos um computador, por exemplo, “[...] na ausência de falhas 

de funcionamento, abreviamos nossa descrição dizendo que demos ‘instruções’ ao 

computador para que ele nos dê o saldo de nossa conta corrente.” (MATURANA; VARELA, 

2003, p. 109). Do mesmo modo, o ambiente, em sua interação com um sistema vivo, apenas o 

aciona. Os autores acrescentam que tal situação cotidiana também é pertinente aos seres vivos 

e sociais. “Se assim não fosse, jamais iríamos ao médico quando nos sentíssemos mal, nem 

mudaríamos a administração de uma empresa que não estivesse funcionando a contento.” 

(MATURANA; VARELA, 2003, p. 110, grifos nossos).  

Os autores definem tal determinação, ao descreverem os quatro domínios estruturais 

que são especificados pela estrutura de uma unidade:  

a) “domínio das mudanças de estado: todas as mudanças estruturais que uma 

unidade pode sofrer sem que mude a sua organização, ou seja, mantendo a 

sua identidade de classe”; 

b) “domínio das mudanças destrutivas: todas as modificações estruturais que 

resultam na perda da organização da unidade e, portanto, em seu 

desaparecimento como unidade de uma certa classe”; 
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c) “domínio das perturbações: todas as interações que desencadeiam 

mudanças de estado”; 

d) “domínio de interações destrutivas: todas as perturbações que resultam 

numa modificação destrutiva.” (MATURANA; VARELA, 2003, p. 110; 

MATURANA, 1997b, p.84-86). 

Nestas quatro classes operativas se encontra a essência do significado da determinação 

estrutural da unidade, em sua relação com o meio, e vice-versa, sendo ambas 

[...] duas estruturas, que serão consideradas operacionalmente independentes 
entre si [...] e entre as quais ocorre uma congruência estrutural necessária 
(caso contrário, a unidade desaparece). Nessa congruência estrutural, uma 
perturbação do meio não contém em si uma especificação de seus efeitos 
sobre o ser vivo. Este, por meio de sua estrutura, é que determina quais 
mudanças ocorrerão em resposta. Essa interação não é instrutiva, porque não 
determina quais serão seus efeitos. Por isso usamos a expressão 
desencadear um efeito, e com ela queremos dizer que as mudanças que 
resultam da interação entre o ser vivo e o meio são desencadeadas pelo 
agente perturbador e determinadas pela estrutura do sistema perturbado. 
O mesmo vale para o meio ambiente: o ser vivo é uma fonte de perturbações, 
e não de instruções. (MATURANA; VARELA, 2003, p. 108, grifos em 
negrito do autor, grifos em sublinhado nossos). 

 
 

Um tiro de revólver calibre trinta e oito dado à queima roupa em uma pessoa, na 

maioria das vezes será uma interação destrutiva, porque tal perturbação está inserida no 

domínio das mudanças destrutivas do indivíduo da classe dos seres humanos. Este mesmo 

projétil dirigido, por exemplo, a um tanque de guerra blindado, não passa de uma perturbação, 

porque se insere apenas no domínio das mudanças de estado do tanque, ou seja, ela pode 

causar uma mudança em sua organização, mas que não elimina sua identidade de classe. O 

indivíduo, uma vez morto, não é mais um ser humano, mas algo (um corpo sem vida) que se 

configura em outra classe. O tanque alvejado, e talvez arranhado, continua sendo um tanque; 

não perdeu sua identidade de classe. Em ambos os casos, não será a interação com o agente 

perturbador que determinará o efeito na unidade. Ela apenas desencadeia uma perturbação, 
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cujos efeitos são determinados estruturalmente pelas respectivas unidades perturbadas. É 

importante notar que 

Num sistema dinâmico estruturalmente determinado, já que a estrutura está 
em contínua mudança, seus domínios estruturais também sofrerão variação, 
mas, a cada momento, sempre estarão especificados por sua estrutura 
presente. Essa incessante modificação de seus domínios estruturais será um 
traço próprio da ontogenia de cada unidade dinâmica, seja ela um toca-fitas 
ou um leopardo. (MATURANA; VARELA, 2003, p. 112). 

 

Para a Biologia do Conhecer, portanto, todo comportamento “é um fenômeno 

relacional que nós, como observadores, percebemos entre organismo e meio. Contudo, o 

âmbito de condutas possíveis de um organismo é determinado por sua estrutura, já que é ela 

que especifica seus domínios de interação.” (MATURANA; VARELA, 2003, p. 191). As 

condutas podem ser de origem ontogenética, quando oriundas de sua “história particular de 

interações”, ou seja, elas são aprendidas; ou de origem filogenética, quando independem “das 

peculiaridades de suas histórias de interação”, tendo uma raiz na história da espécie e, desse 

modo, estando geneticamente determinadas, ou seja, elas são instintivas.  

O que chamamos de comportamento, ao observar as mudanças de estado de 
um organismo em seu meio, corresponde à descrição que fazemos dos 
movimentos do organismo num ambiente que assinalamos. A conduta não é 
alguma coisa que o ser vivo faz em si, pois nele só ocorrem mudanças 
estruturais internas, e não algo assinalado por nós. Na medida em que as 
mudanças de estado de um organismo (com ou sem sistema nervoso) 
dependem de sua estrutura – e esta de sua história de acoplamento estrutural 
–, essas mudanças de estado do organismo em seu meio serão 
necessariamente congruentes ou comensuráveis com ele, quaisquer que 
sejam as condutas e os ambientes que descrevamos. Por isso, o 
comportamento, ou configuração específica de movimentos, parecerá ou não 
adequado a depender do ambiente em que o descrevermos. O êxito ou 
fracasso de uma conduta são sempre definidos pelo âmbito de expectativas 
especificadas pelo observador. (MATURANA; VARELA, 2003, p. 153-154, 
grifos em negrito do autor, grifos em sublinhado nossos). 

 

Recordando a importância das chamadas relações sociais, os autores acrescentam que 

“[...] até em coisas aparentemente elementares como correr, dependemos de um contexto 

humano, que nos rodeia como o ar que respiramos.” (MATURANA; VARELA, 2003, p. 

191). Percebe-se neste trecho que a teoria, de fato, não desconsidera a questão cultural e 
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mesmo a influência do meio sobre o indivíduo, conforme é ilustrado com o caso famoso das 

“meninas-lobo”, “[...] duas meninas indianas de uma aldeia bengali do norte da Índia [que], 

em 1922, foram resgatadas (ou arrancadas) de uma família de lobos que as haviam criado em 

completo isolamento de todo contato humano.” (MATURANA; VARELA, 2003, p. 143-146). 

Elas não conseguiam correr sobre os dois pés porque não tiveram as interações sociais que 

uma criança comumente tem. “Nós, seres de carne e osso, não somos alheios ao mundo em 

que existimos e que está disponível em nosso existir cotidiano.” (MATURANA; VARELA, 

2003, p. 146). 

Sobre a aprendizagem os autores vão acrescentar que: 

A riqueza plástica do sistema nervoso não se deve a que ele guarda 
representações ou ‘engramas’ das coisas do mundo, mas à sua contínua 
transformação, que permanece congruente com as transformações do meio, 
como resultado de cada interação que o afeta. Do ponto de vista do 
observador, isso é percebido como uma aprendizagem adequada. [...] Para 
um observador, o organismo parece mover-se adequadamente num meio 
mutante, e por isso ele fala em aprendizagem. Em seu modo de entender, as 
mudanças estruturais que ocorrem no sistema nervoso parecem corresponder 
às circunstâncias das interações do organismo. Para o funcionamento do 
sistema nervoso, porém, só existe uma deriva estrutural contínua, que segue 
o curso que, a cada instante, conserva o acoplamento estrutural (adaptação) 
do organismo a seu meio de interações. (MATURANA; VARELA, 2003, p. 
190). 

 

Para a teoria, as condutas aprendidas e as inatas, enquanto comportamentos, são de 

igual natureza. Tal  distinção só seria possível de se fazer mediante o conhecimento da 

história estrutural do sistema.  

Tudo o que dissemos aponta para a compreensão da aprendizagem como 
expressão do acoplamento estrutural, que manterá sempre uma 
compatibilidade entre o funcionamento do organismo e o meio em que ele 
ocorre. Quando, como observadores, examinamos uma seqüência de 
perturbações compensadas pelo sistema nervoso de uma ou de muitas 
maneiras possíveis, parece-nos que ele internaliza algo do meio. Mas já 
sabemos que fazer uma descrição como essa seria perder nossa contabilidade 
lógica. (MATURANA; VARELA, 2003, p. 192). 
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d) Avaliação de conduta: os atos de conhecimento 

Uma questão importante diz respeito ao que a Biologia do Conhecer chama de atos de 

conhecimento. O que significa dizer que um ato é cognitivo? Para sabermos se alguém possui 

conhecimento fomos acostumados a buscar uma ação dentro de um domínio de ações no qual 

se espera a resposta. Desse modo, se um indivíduo dá a mesma resposta a perguntas 

diferentes, pode-se “[...] atribuir diferentes valores cognitivos ao que é visto como o 

comportamento desse sujeito” (MATURANA; VARELA, 2003, p. 193). Tomemos o exemplo 

dado pelos autores, sobre o caso real do aluno que responde de seis formas diferentes à 

pergunta feita pelo professor, sobre a altura de uma torre da universidade, que deveria ser 

calculada usando-se um altímetro (conforme pede o professor). A resposta é obtida, em todas 

as seis experiências, pelo aluno que, todavia, utiliza o altímetro de maneiras inesperadas e 

inválidas (segundo a observação do professor), como na vez em que ele amarra um barbante 

ao altímetro, sobe à torre e, de lá, desce o barbante até que o altímetro preso à sua ponta toque 

o chão, para em seguida medir o comprimento do barbante. No exemplo em questão, não 

obstante o aluno, “dentro de um certo contexto de observação”, revelar muito mais 

conhecimento do que se esperava, não apresenta um ato cognitivo, já que  

[...] no contexto da pergunta do professor seu conhecimento era inadequado. 
Notemos bem, então, que a avaliação de se há ou não conhecimento ocorre 
sempre num contexto relacional, no qual as mudanças estruturais que as 
perturbações desencadeiam num organismo aparecem para o observador 
como um efeito sobre o ambiente. É em relação ao efeito esperado por ele 
que o observador avalia as mudanças estruturais que são desencadeadas no 
organismo. Sob esse ponto de vista, toda interação de um organismo, toda 
conduta observada, pode ser avaliada por um observador como um ato 
cognitivo. Da mesma maneira, o fato de viver – de conservar 
ininterruptamente o acoplamento estrutural como ser vivo – corresponde a 
conhecer no âmbito do existir. De modo aforístico: viver é conhecer (viver é 
ação efetiva no existir como ser vivo). (MATURANA; VARELA, 2003, p. 
194, grifos nossos). 
 

 

Para a Biologia do Conhecer, o sistema nervoso dos seres vivos opera numa clausura 

operacional, detalhadamente explicada por Maturana e Varela (2003), também por Maturana 
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(1997b). Os autores falam especificamente da clausura operacional remetendo à idéia do 

comportamento como uma descrição feita por um observador das mudanças de estado de um 

sistema em relação a um meio, ao compensar as perturbações que deste meio recebe 

(MATURANA; VARELA, 2003, p. 181). 

Em princípio todo comportamento é uma visão externa da dança de relações 
internas do organismo [...]. [A participação do sistema nervoso] numa 
unidade autônoma, na qual todo estado de atividade leva a outro estado de 
atividade nela mesma, dado que seu modo de operar é circular, ou em uma 
clausura operacional. [...] Começam a tornar-se claros os modos pelos quais 
todo processo de conhecer está necessariamente baseado no organismo como 
uma unidade no fechamento operacional de seu sistema nervoso. Daí se 
segue que todo conhecer é fazer, como correlações sensório-efetoras nos 
domínios de acoplamento estrutural em que existe o sistema nervoso. 
(MATURANA; VARELA, 2003, p. 185) 

 

É assim que os autores tratam desta “inseparabilidade” entre como somos e como o 

mundo nos parece ser, de modo que “todo ato de conhecer faz surgir um mundo”. É por isso 

que “todo fazer é um conhecer e todo conhecer é um fazer”, ou seja, o conhecimento não é 

um tipo específico de ação, tampouco há ações que são do domínio do conhecimento e outras 

que não o são (MATURANA; VARELA, 2003, p. 31-32). Na realidade, para os autores, o 

conhecer é entendido “[...] como  ação efetiva, ação que permita a um ser vivo continuar sua 

existência em um determinado meio ao fazer surgir o seu mundo. Nem mais, nem menos.” 

(MATURANA; VARELA, 2003, p. 36, grifos do autor). Desse modo, “a vida é um processo 

de conhecimento; assim, se o objetivo é compreendê-la, é necessário entender como os seres 

vivos conhecem o mundo. Eis o que Humberto Maturana e Francisco Varela chamam de 

biologia da cognição.” (MARIOTTI, 2003, p. 7). 

 

 

e) Conhecimento: a inviabilidade da interação instrutiva 

Do ponto de vista epistemológico, o conhecimento vai se estabelecer nesse contexto, 

não propriamente como “uma coisa” que vai de um indivíduo a outro, mas como um processo 
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associado à elaboração interna que cada indivíduo permite; não sob um tipo de gestão e de 

condução que supostamente se teriam em mãos – a possibilidade de gerir e de obter tal ou 

qual conhecimento, do mesmo modo que se obtém uma mesa ao “pregar os pés numa tábua”. 

Esta seria uma elaboração própria das leis físicas mas não das leis biológicas, nas quais se 

inserem os sistemas vivos e, em particular, os seres humanos (MATURANA; VARELA, 

2003, p. 60-61). 

É nesse sentido que os autores vão falar de uma fenomenologia biológica 

(MATURANA; VARELA, 2003, p. 61). 

As unidades autopoiéticas especificam a fenomenologia biológica como uma 
fenomenologia que lhes é própria, e que tem características diferentes da 
fenomenologia física. Isso se dá não porque as unidades autopoiéticas 
violem nenhum aspecto da fenomenologia física – já que, por terem 
componentes moleculares, devem satisfazer às leis físicas –, mas porque os 
fenômenos que geram em seu funcionamento como unidades autopoiéticas, 
dependem de sua organização e de como esta se realiza, e não do caráter 
físico de seus componentes. Estes apenas determinam seu espaço de 
existência. Assim, se uma célula interage com uma molécula X, 
incorporando-a a seus processos, o que acontece como conseqüência da 
interação não está determinado pelas propriedades dessa molécula, e sim 
pela maneira como ela é “vista” ou tomada pela célula, ao incorporá-la à sua 
dinâmica autopoiética. As mudanças que possam ocorrer nela, em 
conseqüência dessa interação, serão as determinadas por sua própria 
estrutura como unidade celular. (MATURANA; VARELA, 2003, p. 61) 
 

Isso é fundamental na Biologia do Conhecer. Ou seja, é daí que vem a idéia do 

sistema nervoso fechado. A perturbação vem de fora, surge na interação, mas é a estrutura 

interna que determina o que é que vai acontecer, que mudanças vão acontecer. “Portanto, na 

medida em que a organização autopoiética determina a fenomenologia biológica, ao 

configurar os seres vivos como unidades autônomas, será chamado de biológico todo 

fenômeno que implica a autopoiese de pelo menos um ser vivo.” (MATURANA; VARELA, 

2003, p. 61).  

Como já foi dito, a tese levantada pelos autores não se limita ao que poderíamos 

chamar de uma “percepção do mundo físico”, mas “[...] se aplica a todas as dimensões do 
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nosso viver” (MATURANA; VARELA, 2003, p. 32). É nesse sentido que eles vão se referir à 

linguagem. Nós vivemos na linguagem.  

Toda reflexão, inclusive a que se faz sobre os fundamentos do conhecer 
humano, ocorre necessariamente na linguagem, que é a nossa maneira 
particular de ser humanos e estar no fazer humano. Por isso, a linguagem é 
também nosso ponto de partida, nosso instrumento cognitivo e nosso 
problema. (MATURANA; VARELA, 2003, p. 32) 

 

É também na identificação dessa circularidade que reside a idéia de que “tudo o que é 

dito é dito por um observador”. Ou ainda, e novamente, “toda reflexão faz surgir um 

mundo” (MATURANA; VARELA, 2003, p. 32). 

 
Fazer surgir um mundo é a dimensão palpitante do conhecimento e está 
associado às raízes mais fundas de nosso ser cognitivo, por mais sólida que 
seja a nossa experiência. E, pelo fato dessas raízes se estenderem até a 
própria base biológica [...], esse fazer surgir se manifesta em todas as nossas 
ações e em todo o nosso ser. Não há dúvida de que ele se manifesta em todas 
as ações da vida social humana nas quais costuma ser evidente, como no 
caso dos valores e preferências. Não há descontinuidade entre o social, o 
humano e suas raízes biológicas. O fenômeno do conhecer é um todo 
integrado e está fundamentado  da mesma forma em todos os seus âmbitos. 
(MATURANA; VARELA, 2003, p. 33, grifos do autor) 
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5  O que a Biologia do Conhecer teria a dizer a 
consultores e clientes sobre mal-entendidos em suas 
relações de conhecimento? 
 

 

No decorrer deste trabalho vem se estudando a relação consultor organizacional-

cliente, entendida como uma relação de conhecimento, em situações de consultoria 

organizacional. Em sua introdução, falou-se da existência de mal-entendidos na compreensão 

desta relação pelos seus participantes, em particular no que tange às expectativas do cliente 

por “receber um tipo específico de conhecimento” que, para ele, deveria proceder do 

consultor – coisa em que este também acredita.  

Uma vez observado o que têm a dizer consultores e clientes sobre tal relação (capítulo 

3), e apresentada brevemente a Biologia do Conhecer (capítulo 4), propõe-se agora uma 

resposta à pergunta: “o que a Biologia do Conhecer teria a dizer a consultores e clientes, sobre 

mal-entendidos em suas relações de conhecimento?”. 

Para tal, é importante ter em mente “dois tipos de consideração”, tratadas pela 

Biologia do Conhecer e já referidas no capítulo anterior (seção 4.1). A primeira, ontológica – 

ou “biológica, porque tem a ver com nosso operar como seres vivos” (MATURANA, 2002, p. 

37) –, critica o paradigma representacionista da realidade, colocando-se entre realismo e 

idealismo para propor, em sua “contabilidade lógica”, que o mundo não é uma experiência 

separada da experiência do indivíduo, ou seja, que a estrutura humana torna possível um 

mundo. A segunda, epistemológica – “porque [é] conseqüência de se fazer perguntas pela 

validade do seu conhecer” (MATURANA, 2002, p. 37) –, e naturalmente integrada à 

primeira, defende que ao conhecer construímos uma realidade, em acoplamento estrutural 
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com o ambiente, do qual faz parte o interlocutor. Portanto, em ambas, tem-se que nem há a 

realidade passível de representação unívoca e objetiva, nem tampouco a subjetividade 

absoluta. Não há o conhecimento como um acesso à realidade, esquadrinhada pelas vias 

sensoriais ou adquirido do interlocutor, daquele que instrui. Já foi visto que a instrução é uma 

inviabilidade biológica (capítulo 4), e que aquilo que nos afeta, perturbando ou destruindo, é 

determinado pelos nossos domínios estruturais. 

Neste sentido, estão reunidos nos parágrafos abaixo cinco mal-entendidos essenciais, 

percebidos nas relações de conhecimento consultor-cliente, aos quais este capítulo se referirá 

com o propósito de desfazê-los, à luz da Biologia do Conhecer e com a ajuda de outros dois 

autores que se juntam à crítica. Fazendo-o – como já foi dito na Introdução – pretender-se-á 

propor uma reinterpretação de ordem geral desse fenômeno, de modo que se possa, uma vez 

reformulados alguns de seus termos de compreensão, contribuir no descortinar de novas 

avenidas para a construção de relações de consultoria organizacional. 

 

 

a) Primeiro mal-entendido: “– A situação de consultoria não gerou conhecimento!” 

Um observador vê comportamento inadequado em um organismo somente 
quando exigir desse organismo um comportamento fora do domínio de 
acoplamento estrutural ao qual pertence; isto é, quando quiser ver, na 
estrutura do ser vivo que traz à mão com sua distinção, um organismo 
diferente do que surge, e espera dele uma conduta que não lhe é própria. 
(MATURANA, 1997b, p. 100) 

 
Na medida em que as mudanças de estado de um organismo (com ou sem 
sistema nervoso) dependem de sua estrutura – e esta de sua história de 
acoplamento estrutural –, essas mudanças de estado do organismo em seu 
meio serão necessariamente congruentes ou comensuráveis com ele, 
quaisquer que sejam as condutas e os ambientes que descrevamos. Por isso, 
o comportamento, ou configuração específica de movimentos, parecerá ou 
não adequado a depender do ambiente em que o descrevermos. O êxito ou 
fracasso de uma conduta são sempre definidos pelo âmbito de expectativas 
especificadas pelo observador. (MATURANA; VARELA, 2003, p. 153-154, 
grifos do autor). 
 
Para um observador, o organismo parece mover-se adequadamente num 
meio mutante, e por isso ele fala em aprendizagem. Em seu modo de 
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entender, as mudanças estruturais que ocorrem no sistema nervoso parecem 
corresponder às circunstâncias das interações do organismo. Para o 
funcionamento do sistema nervoso, porém, só existe uma deriva estrutural 
contínua, que segue o curso que, a cada instante, conserva o acoplamento 
estrutural (adaptação) do organismo a seu meio de interações. 
(MATURANA; VARELA, 2003, p. 190). 

 

Nenhuma relação humana está sujeita à distinção “gerou ou não gerou um 

conhecimento”. Na verdade, a expressão “gerar conhecimento” é, em si mesma, inviável do 

ponto de vista biológico, autopoiético12. Toda relação, inclusive a entre consultor e cliente, 

ocorre na linguagem e é necessariamente uma relação de conhecimento. É por isso que “todo 

fazer é um conhecer e todo conhecer é um fazer”, ou seja, o conhecimento não é um tipo 

específico de ação, tampouco há ações que são do domínio do conhecimento e outras que não 

o são (MATURANA; VARELA, 2003, p. 31-32). 

Sendo assim, a avaliação feita pelo cliente ou pelo consultor de que a consultoria não 

gerou conhecimento é imprópria. Tal avaliação é a distinção de um ato cognitivo, feita pelo 

observador, que ao olhar para a relação consultor-cliente, pressupõe uma interação instrutiva, 

porque observa os indivíduos em um acoplamento estrutural, que faz da relação deles um 

sistema, e por isso julga que eles agem um a partir da instrução do outro. Ao fazê-lo, ignora o 

caráter autopoiético do conhecimento, que consiste numa destruição e reconstrução 

permanente do mundo em que se vive. 

A nova compreensão sobre as “reais” intenções dos dirigentes, sobre a “real” utilidade 

das consultorias, ou sobre a necessidade de buscar o conhecimento por conta própria, todas 

surgidas na frustração da expectativa, é conhecimento. Do mesmo modo, a mudança nos 

funcionários que parecem aprender pela “mera” convivência com o consultor, sem que tivesse 

havido ainda “o momento da aprendizagem”, é conhecimento. Tais conhecimentos surgem na 

                                                 
12 Demo já se referia a essa inviabilidade biológica, também com base em Maturana, ao criticar a “cultura do 
instrucionismo” que domina os ambientes de ensino no Brasil (DEMO, 2004, p. 58;  2004c, p. 1). 
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congruência, no transcorrer das autopoieses que se acoplam afetando-se reciprocamente em 

suas ontogenias, em suas histórias, até que ocorra uma interação destrutiva desta relação.  

Nesse encontro, na relação consultor-cliente, não se constrói necessariamente o 

conhecimento que ambos supõem e esperam, particularmente aquele que o cliente acha que é 

condizente com o que precisa e que lhe seria ensinado, instruído, pelo consultor. Não se 

constrói porque tal operação exigiria uma interação instrutiva, para a qual o sistema sensorial 

humano não é estruturado. Seja ele compensador e útil, seja ele frustrante; seja ele ou não 

como gostaríamos que fosse, o fazer da relação – como todo fazer – será um conhecer. 

Mas que conhecer, então, se construiu na relação? Ao final da experiência, o cliente se 

depara com a situação concreta de formular um juízo prático sobre a consultoria, na qual se 

pergunta a respeito dela: “serviu-me ou não?”, “devo ou não contratar o consultor 

novamente?”, “devo ou não recomendá-lo a terceiros?”. A noção de que a relação consultor-

cliente é necessariamente uma relação de conhecimento, não impede o cliente de avaliá-la 

qualitativamente, não mais na expectativa de uma relação de interações instrutivas, porém 

observando-a como uma experiência na qual deverá elaborar internamente, com a ajuda do 

consultor, uma compreensão mais ampla do problema e de como lidar com ele. 

 

 

b) Segundo mal-entendido: Cliente: “– Ele não vê o problema!”. Consultor: – Ele não vê 

a solução!”. 

Toda experiência cognitiva inclui aquele que conhece de um modo pessoal, 
enraizado em sua estrutura biológica, motivo pelo qual toda experiência de 
certeza é um fenômeno individual cego em relação ao ato cognitivo do outro, 
numa solidão que [...] só é transcendida no mundo que criamos junto com 
ele. (MATURANA; VARELA, 2003, p. 22). 

 

Não existe, de início e de entrada, “o problema” e, menos ainda, “a solução”. O 

problema sobre o qual se debruçam consultor e cliente não faz parte de certa realidade 
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independente deles, nem pode ser perscrutado como tal. Assim, a compreensão que cada um 

tem dele nunca será idêntica, podendo tender à equivalência suficiente se o encontro tiver 

duração e intensidade suficientes. Na realidade, como se viu nos relatos dos respondentes, por 

exemplo no caso da consultoria oferecida por Geraldo, em que houve uma construção mais 

compartilhada da compreensão do problema, a conclusão maior do respondente fala da 

dissonância entre o que, não só aquele cliente, mas o mercado em geral, espera das 

consultorias organizacionais, e o que consultores como ele têm a oferecer, em termos de uma 

maior profundidade reflexiva sobre as questões organizacionais.  

Mesmo com discussões e testes de compreensão, o que é problema para um, pode não 

ser para o outro. A compreensão do problema do cliente, não sendo a realidade sobre a qual 

ambos se debruçariam e chegariam a um acordo, torna-se, portanto, várias compreensões – 

mesmo quando registrado em contrato ao qual se apela diante da dúvida. São várias 

interpretações, todas limitadas pelo que cada indivíduo é estruturalmente, em suas ontogenias, 

suas histórias de vida, crenças e valores, e todas imbricadas pelas questões políticas e pelos 

jogos de linguagem.  

Tudo isso implica um esforço de aproximação entre consultor e cliente no discurso e 

na ação, que faça da relação um acoplamento estrutural suficiente, ou seja, intenso e 

duradouro o bastante para que se aproximem em torno de uma compreensão mais construída. 

Tal postura exige o permanente diálogo com o interlocutor, sobre a reciprocidade na 

compreensão do que é o problema e do que se está tentando fazer para solucioná-lo.  

Mas uma compreensão construída do problema passa pelo entendimento, pelo acordo 

sobre as condições da sua existência. Na relação entre os dirigentes da empresa de José e o 

consultor Geraldo, aqueles recorreram a este, atribuindo-lhe credibilidade apenas quando se 

viram com um problema (o caso da orientação no processo de demissão) que sentiram como 

tal – o emocionar, de Maturana:  
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Vivemos uma cultura que desvaloriza as emoções em função de uma 
supervalorização da razão, num desejo de dizer que nós, os humanos, nos 
distinguimos dos outros animais por sermos seres racionais. Mas acontece 
que somos mamíferos e, como tais, somos animais que vivem na emoção. As 
emoções não são algo que obscurece o entendimento, não são restrições da 
razão: as emoções são dinâmicas corporais que especificam os domínios de 
ação em que nos movemos. Uma mudança emocional implica uma mudança 
de domínio de ação. Nada nos ocorre, nada fazemos que não esteja definido 
como uma ação de um certo tipo por uma emoção que a torna possível. 
(MATURANA, 2002, p. 92) 

 

E na construção do problema entre gerente e proprietário na empresa de Alfredo, que 

resultou na contratação da consultoria de orçamento, a convicção deste surgiu à custa de um 

acordo que garantiria o mínimo de custo. Em ambos os casos, a compreensão do problema do 

contratante é muito vinculada à noção de custo-produção-venda em curto prazo. Se o 

contratante não é o demandante da consultoria13 – situação relativamente comum em 

empresas de médio e grande porte – e precisa ser convencido de que há um problema e de que 

deve “patrocinar” a consultoria, as condições em que se estabelece a relação provavelmente 

não provêem acoplamento estrutural necessário entre o consultor e aquele que decide. Pode se 

obter, portanto, uma boa solução para problema algum. 

 

 

c) Terceiro mal-entendido: Cliente: “– Ele não conseguiu me ensinar!”. Consultor: “– 

Ele não conseguiu aprender comigo!”. 

Na base de tudo o que iremos dizer estará esse constante dar-se conta de que 
não se pode tomar o fenômeno do conhecer como se houvesse “fatos” ou 
objetos lá fora, que alguém capta e introduz na cabeça. A experiência de 
qualquer coisa lá fora é validada de uma maneira particular pela estrutura 
humana, que torna possível “a coisa” que surge na descrição. 
(MATURANA; VARELA, 2003, p. 31). 

 
[...] Cada pessoa diz o que diz ou ouve o que ouve segundo sua própria 
determinação estrutural. Da perspectiva de um observador, sempre há 
ambigüidades numa interação comunicativa. O fenômeno da comunicação 
não depende daquilo que se entrega, mas do que acontece com o receptor. E 

                                                 
13 A presença, no cliente, das figuras do demandante e do contratante aparecem na seção 3.4. 
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isso é um assunto muito diferente de ‘transmitir informação’. 
(MATURANA; VARELA, 2003, p. 218, , grifos nossos). 

 

Consultor e cliente, poder-se-ia dizer, são 

[...] duas estruturas, que serão consideradas operacionalmente independentes 
entre si [...] e entre as quais ocorre uma congruência estrutural necessária 
(caso contrário, a unidade [(a relação entre ambos)] desaparece). Nessa 
congruência estrutural, uma perturbação do meio não contém em si uma 
especificação de seus efeitos sobre o ser vivo. Este, por meio de sua 
estrutura, é que determina quais mudanças que ocorrerão em resposta. Essa 
interação não é instrutiva, porque não determina quais serão seus efeitos. Por 
isso usamos a expressão desencadear um efeito, e com ela queremos dizer 
que as mudanças que resultam da interação entre o ser vivo e o meio são 
desencadeadas pelo agente perturbador e determinadas pela estrutura do 
sistema perturbado. O mesmo vale para o meio ambiente: o ser vivo é uma 
fonte de perturbações, e não de instruções. (MATURANA; VARELA, 2003, 
p. 108, grifos do autor). 

 

A relação entre consultor e cliente não pode ser instrutiva; menos ainda, instrucionista. 

A expectativa de um conhecimento que se adquirirá de um interlocutor é crença irreal e 

biologicamente falsa. É possível, e necessário, aprender com o outro; mas não recebendo um 

conhecimento pronto do outro. A construção do conhecimento se dá na relação, em termos 

das perturbações recíprocas que marcam a vida associada, e que desencadeiam processos 

internos (questionamento, reflexão, dúvida, reconcepção), mas não como uma informação que 

parte de um e chega ao outro. Não ouvimos o que o outro diz, mas o que somos 

estruturalmente capazes de ouvir; não vemos o que o outro vê, tampouco vemos a realidade, o 

mundo, mas conhecemos uma realidade e um mundo no ver e no ouvir (e, sobretudo, no 

emocionar), de acordo com o que nossa estrutura permite. O interlocutor é parte desse mundo, 

e interage conosco no domínio de perturbações que possuímos como seres vivos. Mas não 

interage conosco instrutivamente. “Você não entende o que digo quando uso uma linguagem 

desconhecida; você especifica quais as linguagens que compreende.” (MATURANA, 2000, p. 

74) (vide crítica à “metáfora do tubo”, na seção 4.4). 
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Pela imposição do senso comum, dificilmente um interlocutor deixará em algum 

momento de ter intenção instrutiva em relação ao outro, mas agirá diferentemente se sabe que 

toda expectativa de aprender no receber um conhecimento do outro será frustrada, sobretudo 

quando em postura instrucionista, em que um introduziria conhecimento no outro. É preciso 

ter em mente que o conhecimento é necessariamente autopoiético, no sentido de requerer a 

assunção do conhecer por parte de quem conhece. 

Todas as vezes que cliente e consultor conceberem o “conhecimento” (na acepção do 

senso comum) como o fim de um processo, um produto final, a conseqüência última da 

relação, o que se obterá desta, diferentemente, é uma peça decorativa, um desses manuais ou 

relatórios que, tão freqüentemente, enfeitam as prateleiras dos escritórios e servem como 

calços de mesas bambas. Conhecimento é construção autopoiética, na relação consultor-

cliente e em qualquer relação. Como tal, não se obtém pronto e acabado ao se escutar uma 

“palavra cheia de sabedoria”. Mas quando consultor e cliente se encontram, parece vir com 

eles toda uma vida de “aprendizagem instruída”, desde o pré-escolar até as especializações, 

numa cultura de instrucionismo tão arraigada quanto despercebida – também no mundo das 

organizações. Numa cultura em que sempre se tomou como certo que a aula é o lugar e o 

momento da aprendizagem; que prestar atenção no que o professor reproduz é aprender; que 

reproduzir na prova a reprodução do professor é provar conhecimento que se internalizou 

(DEMO, 2004). Ambos parecem esquecer que não aprenderam a falar, a andar de bicicleta, a 

nadar, a dirigir um carro, a gerir uma empresa, senão na experiência fundante da vivência com 

o outro (FREIRE, 1997, p. 26), em cuja relação proporciona, na recursividade da linguagem, 

que “consiste num operar recorrente, em coordenações de coordenações consensuais de 

conduta” (MATURANA, 2002, p. 90). Num operar congruente, porém dialético, de intensa 

reconstrução interior. No dizer de Demo, 

A aprendizagem é processo dinâmico, complexo não linear, de teor 
autopoiético, hermenêutico, tipicamente interpretativo, fundado na condição 
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do sujeito que participa desconstruindo e reconstruindo conhecimento. É 
processo endogenamente formativo, não informativo apenas, muito menos 
reprodutivo. [...] Conhecimento não se coloca para ser repassado, guardado, 
mas para ser desconstruído e sempre de novo reconstruído, porque é 
orientado pelo senso da inovação, não da reprodução. (DEMO, 2004, p. 60-
62). 

 

Ou, na mesma linha, em Paulo Freire, 

Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente 
que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível [...] – 
depois, preciso – trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. 
Aprender precedeu ensinar ou, em outras palavras, ensinar se diluía na 
experiência realmente fundante de aprender. Não temo dizer que inexiste 
validade no ensino de que não resulta um aprendizado em que o aprendiz 
não se tornou capaz de recriar ou de refazer o ensinado, em que o ensinado 
que não foi apreendido não pode ser realmente aprendido pelo aprendiz. 
(FREIRE, 1997, p. 26). 

 

 

d) Quarto mal-entendido: Cliente: “– Ele me entregou a solução!” 

O acoplamento estrutural é sempre mútuo; organismo e meio sofrem 
transformações. [...] A manutenção dos organismos como sistemas 
dinâmicos em seu meio aparece como centrada em uma compatibilidade 
organismo/meio. É o que chamamos de adaptação. Por outro lado, se as 
interações do ser vivo em seu meio se tornam destrutivas, de modo que ele 
se desintegra pela interrupção de sua autopoiese, diremos que o ser vivo 
perdeu a sua adaptação. (MATURANA; VARELA, 2003, p. 115). 

 

Por tudo o que já foi dito até agora, não é possível objetivar conhecimento em 

documentos e relatórios. Ainda menos viável é concebê-lo unilateralmente na relação, como o 

pacote pronto que se anexa à organização e apenas precisa ser implementado pelo cliente. 

Mesmo as consultorias consideradas mais técnicas, como as tributárias, requerem, a partir da 

já falada aproximação de compreensão do problema, a construção partilhada da solução, ou 

das alternativas de solução. Solução imposta não é conhecimento, mas nova ordem que se 

obedece, modismo que se segue sem saber porquê, ou informação encadernada que não se 

implanta porque não se compreende ou não se aceita. Pode servir a propósitos de controle 
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organizacional e aos jogos políticos e de linguagem mas, distantes de um processo dialético e 

reconstrutivo, pouco tem a ver com conhecimento. 

Nas ontogenias de consultor e cliente, que se confrontam na relação, há também uma 

imensa história que faz, de cada um, um mundo de compreensões sobre o que há em si e ao 

seu redor. Nessas histórias estão bases culturais, psicológicas, emocionais, espirituais que, 

construídas em inúmeras outras relações de conhecimento, se encontram num sem fim de 

conceitos e pré-conceitos. Portanto, consultor e cliente não se encontram como duas páginas 

em branco. E, por isso, tão necessário que a compreensão do problema é a construção de 

soluções, entendida como um serviço de conhecimento prestado pelo consultor ao cliente, que 

requer o ir e vir das ontogenias partilhadas no acoplamento estrutural. Conhecimento pronto e 

recebido é conhecimento de faz-de-conta “pra inglês ver”. 

 

 

e) Quinto mal-entendido: Cliente: “– Eu dependo dele para resolver o meu problema!” 

Reconhecer que somos sistemas determinados em nossa estrutura não deve 
imobilizar-nos. Tal reconhecimento não suprime nem nossas experiências 
espirituais, nem aquelas que chamamos de psíquicas. Ao contrário, permite-
nos reconhecer que estas, como já disse, não pertencem ao corpo, e sim ao 
espaço de relações em que se dá a convivência. [...] A célula inicial que 
funda um organismo constitui sua estrutura inicial dinâmica, aquela que irá 
mudando como resultado de seus próprios processos internos, num curso 
modulado por suas interações num meio, segundo uma dinâmica histórica na 
qual na qual a única coisa que os agentes externos fazem é desencadear 
mudanças estruturais determinadas nessa estrutura. O resultado de tal 
processo é um devir de mudanças estruturais contingente com a seqüência de 
interações do organismo, que dura desde seu início até sua morte como num 
processo histórico, porque o presente do organismo surge em cada instante 
como uma transformação do presente do organismo nesse instante. O futuro 
de um organismo nunca está determinado em sua origem. É com base nessa 
compreensão que devemos considerar a educação e o educar. [...] O educar 
se constitui no processo em que a criança ou o adulto convive com o outro e, 
ao conviver com o outro, se transforma espontaneamente, de maneira que 
seu modo de viver se faz progressivamente mais congruente com o do outro 
no espaço de convivência. O educar ocorre, portanto, todo o tempo e de 
maneira recíproca. Ocorre como uma transformação estrutural contingente 
com uma história no conviver, e o resultado disso é que as pessoas aprendem 
a viver de uma maneira que se configura de acordo com o conviver da 
comunidade em que vivem. [...] A educação, como sistema de formação da 
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criança e do adulto, tem efeitos de longa duração que não mudam 
facilmente. (MATURANA, 2002, p. 28-29, grifos do autor). 
 

 

Perceber a condição autopoiética do conhecimento implica assunção do processo de 

aprendizagem por parte de quem conhece. Uma vez que: 1) a relação consultor-cliente é 

sempre uma relação de conhecimento; 2) não há propriamente um problema e uma solução; 3) 

tal relação não é composta de interações instrutivas; e 4) um conhecimento pronto não é um 

conhecimento real; atribuir ao consultor a condição de provedor do conhecimento para a 

solução de um problema, será sempre construir uma relação fadada à frustração, porque 

residente em expectativa biologicamente impraticável. De experiências desse tipo o 

conhecimento que se construirá será sempre o de que “não é assim que se faz”; esse, sim, real, 

porque reflexão interior desencadeada pela interação com o outro. 

Perceber a condição autopoiética do conhecimento implica, por parte do cliente, dar-se 

conta de que é preciso buscar uma construção emancipatória de conhecimento. Aquela que 

além de útil, no que se refere às possibilidades de solução efetiva do problema distinguido 

pelos observadores, em meio à enormidade de questões da ação organizacional, é também, e 

acima de tudo, uma proposta de autonomia ao cliente sobre a compreensão de si mesmo e do 

que há ao seu redor. Mas, assim como o conhecimento, a autonomia não é fruto do 

interlocutor, porque é autopoiética. É conquista que não se transfere, porque “o fechamento 

autopoiético é uma condição para a autonomia dos sistemas autopoiéticos em geral” 

(MATURANA, 1997d, p. 134). E “o ponto mais alto do saber pensar é autonomia, uma 

autonomia que nunca é completa, porque somos também seres sempre dependentes. Mas, 

sabendo pensar, podemos alargar esta autonomia, por vezes de maneira inacreditável.” 

(DEMO, 2004, p. 74). 

Seja porque tem medo de perder o “emprego”, seja porque não sabe fazer de outra 

forma, o consultor, freqüentemente, age na relação de modo a criar dependência, o que lhe dá 
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uma sensação de segurança, que é irreal porque o faz também dependente, e porque tal 

relação morrerá cedo ou tarde. Mas que, por outro lado, em muitos casos se torna uma 

estratégia de sucesso, convenientemente baseada na retenção de informação especializada ou 

privilegiada – ou simplesmente na “grife” – extremamente nociva ao cliente, e às 

organizações, porque vazia em conhecimento e negadora do outro na relação. “Neste caminho 

explicativo dizemos que o conhecimento dá poder e legitima a ação, ainda que esta seja a 

negação do outro.” (MATURANA, 2002, p. 49, grifos do autor). 

Isto não significa que o consultor é, necessariamente, dispensável. Provavelmente não 

o é, tendo em vista o cada vez mais complexo contexto de intensificação e especialização do 

conhecimento, no qual estão imersas as organizações. Mas, assim como o professor em 

relação ao aluno, o consultor não torna autônomo o cliente, “[...] porque isto seria coisa de 

fora pra dentro, mas pode garantir condições substanciais desta conquista.” (DEMO, 2004, p. 

66-67). Todavia, se há, por parte do consultor, a pretensão de construir com o cliente uma 

relação de autonomia, é preciso um fazer de autonomia na relação, de modo que ele possa até 

mesmo, e entre outras coisas, se negar a prestar o serviço, caso não perceba no contratante 

propósitos e crenças alinhados com os seus. Cair na tentação de ir adiante – e aí o dilema da 

sobrevivência – quando o contratante diz “Não sei, não. Não acredito... Mas, tudo bem, vamos 

ver no que é que dá.”, pode vir a ser, uma de duas: adiar frustração inevitável, ou entrar no 

jogo de uma consultoria de “faz-de-conta”. 
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6  Conclusão 
 

 

É imenso o alcance explicativo da Biologia do Conhecer, e das demais conceitos 

desenvolvidos por Maturana. Dos estudos sobre as células, contexto em que surgiu o conceito 

de autopoiese, às reflexões sobre política, ética e amor, passando pelos argumentos sobre o 

funcionamento do sistema nervoso, a linguagem, a realidade, o conhecimento, e tudo mais 

que faz parte desse amplo universo de especulações, sempre dito em assertivas firmes, numa 

linguagem muito própria em seus neologismos (MATURANA, 2002, p. 89), e propondo 

concepções surpreendentes que, claro, são também objeto de críticas (DEMO,2002, p. 82-97). 

No campo de considerações que interessa aqui – o “achado crucial do texto” (DEMO, 

2004b, p. 3) – a grande contribuição da Biologia do Conhecer (e de Maturana) às reflexões 

sobre as relações entre consultor organizacional e seu cliente, consiste na negação do 

instrucionismo, considerado por ela uma impossibilidade biológica, e a ênfase à condição 

autopoiética do conhecimento que – também entre consultores e clientes – implica, 

fundamentalmente, assunção do processo de aprendizagem por parte de quem conhece, já que 

conhecimento extraído do interlocutor é situação irreal. 

Importante notar que tal crítica não é argumento exclusivo de Maturana, já que a 

filosofia há muito – desde o século XIX, principalmente com Hegel, e no século XX, com 

destaque para Rorty – vem criticando fortemente o representacionismo, e há décadas 

educadores atacam o instrucionismo, como Paulo Freire que propõe uma “pedagogia da 

autonomia” para o lugar do chamado “ensino bancário” (FREIRE, 1997; DEMO, 2004). O 

relevante na abordagem de Maturana é o seu fundamento no método experimental, porque 

traz a ciência natural, de base predominantemente positivista, à discussão em que a filosofia já 
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se encontra, na verdade, desde antes de Platão. É preciso dizer, todavia, que ao mesmo tempo 

em que ela tem na experimentação a sua maior força, tem nela também sua maior fraqueza, já 

que, uma vez negada ou restrita a validade do método experimental, as conclusões dos seus 

experimentos cairão por terra e também toda a teoria que nelas se apoiou. 

Não obstante, a Biologia do Conhecer mostra que a relação consultor-cliente está 

marcada, de fato e desde sempre, por uma série de mal-entendidos, ante os quais o sistema-

cliente segue adiante – sobrevive! – apesar de tantas consultorias. Para além dos jogos escusos 

próprios das relações humanas, consultor e cliente não se entendem e não entendem o que se 

passa com eles, em meio a muitas situações de consultoria legítimas. Não (se) entendem 

porque não se dão conta de que agem sob pressupostos ontológicos e epistemológicos já 

insustentáveis.  

É preciso, então, uma reinterpretação de ordem geral da consultoria organizacional, 

reformulando-se alguns de seus termos de compreensão, para que se possam descortinar 

novas avenidas à construção de relações consultor-cliente. Tal reformulação implica a 

necessidade de mudar a “cultura do instrucionismo”, presente também nas situações de 

consultoria organizacional, “[...] rumo a outro paradigma, comprometido com estilos mais 

claros de aprendizagem reconstrutiva e de conhecimento disruptivo.” (DEMO, 2004, p. 85). A 

própria palavra “conhecimento” é suspeita em Maturana, porque conhecer se trata de um 

fazer, e não de um feito, que é algo típico das noções que falam de um conhecer objetivista. 

“Conhecimento” é palavra que cabe mais como tema, sob o risco de conotar objeto que, como 

tal, poder-se-ia produzir, estocar, vender, comprar, gerir. Nada disso cabe, à luz da Biologia 

do Conhecer. A expressão “conhecer”, ao mesmo tempo em que remonta à ação, é sinônimo 

de toda ela. “Todo fazer é um conhecer; todo conhecer é um fazer”. Todo conhecer, também 

entre consultores e clientes, requer sobretudo elaboração própria! 
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Apêndice A – Roteiros das entrevistas semi-estruturadas 
usadas com consultores e clientes. 
 
Pesquisa de Mestrado – Roteiro de Entrevista Semi-estruturada. 
Pesquisador: Guilherme Lima Moura. 
Segmento: Consultores. 
 
INTRODUÇÃO 
Eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência (mais recente) como consultor 
organizacional. Mas eu gostaria que você falasse de uma dimensão específica da sua relação 
com o cliente: a dimensão do conhecimento ou da aprendizagem. Partindo do pressuposto 
de que, na medida em que presta um serviço de consultoria organizacional, você está 
prestando um serviço de conhecimento, nós poderíamos chamar esta relação – entre você e 
seu cliente – de uma relação de conhecimento. Portanto, eu gostaria de saber como é que 
você vê a questão do conhecimento, da aprendizagem, na sua experiência. 
 
 
QUESTÕES SOBRE AS QUAIS CONVERSAREMOS 
1. Por favor, antes de conversarmos sobre alguns aspectos específicos, descreva brevemente 

a experiência de consultoria (que aconteceu, está acontecendo ou costuma acontecer), da 
qual você estará falando ao longo de nossa conversa, para que em seguida possamos 
comentá-la. 

2. Mantendo em vista esta relação de conhecimento, da qual você faz ou fez parte como 
consultor, o que você acha: 

a. Do processo de identificação do seu problema ou demanda; (por exemplo: você 
procura saber das expectativas dos envolvidos? Como você faz isso? Que métodos 
você usa? Você testa a compreensão do cliente? O cliente testa sua compreensão? 
A compreensão do problema continua sendo discutida ao longo de toda a 
consultoria? Quanto tempo dura o processo (em % do tempo total)?) 

b. Do processo de identificação da solução; (por exemplo: você já tem pronta uma 
solução? Você a constrói com o cliente? O cliente busca se envolver na 
identificação da solução? Quanto tempo dura o processo (em % do tempo total)?) 

c. Do processo de implementação da solução; (por exemplo: você participa da 
implementação da solução? O cliente participa? Os envolvidos participam? 
Quanto tempo dura o processo (em % do tempo total)?) 

d. Da relação entre as suas expectativas e os resultados. (por exemplo: o que 
exatamente você esperava como resultado? Como você descreve o resultado? 
Como você descreve o problema, após a conclusão da consultoria? Você se sentiu 
atendido ou frustrado? O cliente se sentiu atendido ou frustrado? Vocês 
conversaram sobre isso? Você acha que seria contratado novamente? Se sim, o 
que você mudaria na sua relação com ele?) 
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Pesquisa de Mestrado – Roteiro de Entrevista Semi-estruturada. 
Pesquisador: Guilherme Lima Moura. 
Segmento: Clientes. 
 
INTRODUÇÃO 
Eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência (mais recente) como cliente de 
consultoria organizacional. Mas eu gostaria que você falasse de uma dimensão específica 
dessa relação: a dimensão do conhecimento ou da aprendizagem. Partindo do pressuposto 
de que, na medida em que contrata uma consultoria organizacional, você está contratando um 
serviço de conhecimento, nós poderíamos chamar esta relação – entre consultor e cliente – 
de uma relação de conhecimento. Portanto, eu gostaria de saber como é que você vê a 
questão do conhecimento, da aprendizagem, na sua experiência. 
 
 
QUESTÕES SOBRE AS QUAIS CONVERSAREMOS 
1. Por favor, antes de conversarmos sobre alguns aspectos específicos, descreva brevemente 

a experiência de consultoria (que aconteceu, está acontecendo ou costuma acontecer), da 
qual você estará falando ao longo de nossa conversa, para que em seguida possamos 
comentá-la. 

2. Mantendo em vista esta relação de conhecimento, da qual você faz ou fez parte como 
cliente, o que você acha: 

e. Do processo de identificação do seu problema ou demanda; (por exemplo: o 
consultor procura saber das expectativas dos envolvidos? Como ele faz isso? Que 
métodos ele usa? Ele testa sua compreensão? Você testa a compreensão dele? A 
compreensão do problema continua sendo discutida ao longo de toda a 
consultoria? Quanto tempo dura o processo (em % do tempo total)?) 

f. Do processo de identificação da solução; (por exemplo: o consultor já tem pronta 
a solução? Ele a constrói com você? Você busca se envolver? Quanto tempo dura 
o processo (em % do tempo total)?) 

g. Do processo de implementação da solução; (por exemplo: o consultor participa da 
implementação? Você participa? Os envolvidos participam? Quanto tempo dura o 
processo (em % do tempo total)?) 

h. Da relação entre as suas expectativas e os resultados. (por exemplo: o que 
exatamente você esperava como resultado? Como você descreve o resultado? 
Como você descreve o problema, após a conclusão da consultoria? Você se sentiu 
atendido ou frustrado? O consultor se sentiu atendido ou frustrado? Vocês 
conversaram sobre isso? Você o contrataria novamente? Se sim, o que você 
mudaria na sua relação com ele?) 

 
 
 

 


