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RESUMO 

Este estudo pretende validar um modelo de competências facilitadoras da difusão do 
conhecimento para pesquisadores da Embrapa.  Está sendo analisada, mediante pesquisa 
qualitativa, a presença ou não das competências facilitadoras da transformação da informação 
em conhecimento nas atividades dos pesquisadores da Embrapa. Assim, um questionário (on 

line) foi aplicado junto a essa população alvo; sendo feitas, também, observações de 
atividades de campo, como, por exemplo, aulas-campo (dia de campo), com apoio de um 
roteiro semi-estruturado. Os resultados dos dados serão utilizados como insumo à criação de 
programas de formação continuada de pesquisadores e educadores facilitadores da difusão do 
conhecimento. Espera-se, com pesquisa, que o papel do pedagogo nas organizações seja 
valorizado no tocante à fluidez do trânsito na ponte que liga a informação tecnológica ao 
conhecimento pertinente – contextualizado. 
  

PALAVRAS-CHAVE 
 
Competência, formação, conhecimento.   
 
ABSTRACT 
 

This study aims to validate a model of skills that facilitate the diffusion of knowledge to 
researchers at Embrapa. Being analyzed by qualitative research, the presence or absence of 
skills that facilitate the transformation of information into knowledge in the activities of 
researchers from Embrapa. A questionnaire (online) was applied at this target population; 
being made also observations of field activities, for example, class-field (field day), with 
support from a semi-structured. The results of the data will be used as input to the creation of 
programs of continuing education of researchers and educators facilitating the diffusion of 
knowledge. It is expected, with research, the role of educator in organizations is valued in 
relation to the flow of traffic on the bridge that links information technology to knowledge 
relevant – contextual. 
 

KEYWORDS 
 
Competence, training, knowledge. 

 



2 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
 O cenário moderno, focado no desenvolvimento tecnológico, rico em possibilidades de 

armazenamento, acesso e disseminação de informações, traz novamente à mesa de discussão 

o papel do educador como profissional da informação (conhecimento) em relação ao aparato 

científico-tecnológico e sua afirmação como facilitador do conhecimento. A informação, 

contudo, no novo modelo econômico, é percebida como um valor, dada a possibilidade de vir 

a se transformar em conhecimento e inovação tecnológica. 

 Nesse cenário globalizado tornou-se imperativa a gestão das informações básicas para 

inúmeros campos de atividades. Esse novo cenário caracteriza-se principalmente pela 

tendência à inovação, o que significa, em outras palavras, que todas as organizações precisam, 

ao atuar de forma inovadora, encontrar, no universo informacional, informações passíveis de 

serem transformadas em conhecimento condizente com as suas respectivas áreas de atuação.    

   Surge, porém, um gap (lacuna), que impede as organizações de agirem de forma 

proativa no atendimento das novas demandas de um novo milênio. Essa descontinuidade 

indesejável provém do fato de as pessoas estarem habituadas a construir novos saberes em 

sintonia com demandas organizacionais dos mais variados setores de atividade. Assim sendo, 

elas precisam de uma gama de informações específicas que possibilitem a construção e 

desconstrução de seus conhecimentos, habilidades e atitudes, ou seja, suas competências. 

Como, em regra, essas pessoas estão inseridas num contexto organizacional, é previsível que 

as empresas, ao tornarem disponíveis alguns insumos básicos – como o conhecimento –, 

acabem por neutralizar os efeitos da descontinuidade aludida.   

 Em contrapartida, as organizações precisam fornecer os meios necessários para que 

seu corpo de gestores possa desenvolver competências facilitadoras da transformação da 

informação em conhecimento. O gestor – imerso num mutante aparato científico-tecnológico 

– precisa ser capaz de apreender problemas globais e fundamentais, para neles inserir os 

conhecimentos parciais e locais (MORIN, 2001).   

Para Giddens (2002), a modernidadeii que fragmenta e dissocia ao mesmo tempo traz, 

na diferenciação entre conhecimento técnico e conhecimento leigo, a possibilidade de acesso 

à informação e a difusão de tecnologias como produto final da cadeia de construção e 

reconstrução de competências. 

Diante de cenários sociais flexibilizados, um novo olhar é lançado para a informação 

que suscita uma série de questões, tais como: necessidade crescente de contextualização da 
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informação em consonância com os avanços tecnológicos; gerar inovação com a difusão de 

conhecimento; desenvolver educadores e gestores facilitadores do conhecimento que possam 

construir e reconstruir competências de interação social ligadas ao processo de aquisição do 

conhecimento; identificar e entender o atual papel dos educadores (professores e 

pesquisadores) ligado aos novos cenários que a modernidade traz em termos da transformação 

da informação em conhecimento pertinente. 

     Este estudo, voltado às competências facilitadoras da difusão do conhecimento para 

pesquisadores da Embrapa, está sustentado pelo trabalho (Formação de Multiplicadores: 

Modelo de Eficácia) elaborado e ajustado por Caires (2007). (Figura – 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Figura 1. Competências facilitadoras da difusão do conhecimento. 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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FLEXIBILIDADE – habilidade em utilizar a experiência do educando; 5) PERCEPÇÃO 

REALÍSTICA – habilidade em perceber a si e aos outros: 6) PERSUASÃO – habilidade de 

convencer através de argumentos; 7) POSTURA – habilidade em educar; e 8) VISÃO 

GLOBAL – habilidade em perceber o todo 

2. QUESTÕES  

No mundo moderno, a tecnologia dá maior autonomia ao usuário, demandando nova 

postura dos profissionais da educação, que passam a ter seu campo de atuação ampliado e 

redimensionado. Esses profissionais estão a todo o momento influenciando os novos modelos 

organizacionais de gestão do trabalho, e deles sofrendo influências, principalmente no que 

tange à gestão do conhecimentoiii – que tornou-se tema privilegiado no universo das 

preocupações mais focais de nossa época e, em especial, nas duas últimas décadas, devido às 

amplas possibilidades de processamento, armazenamento e acesso à informação e dados, 

amparados nas tecnologias de informação e comunicação.  

Nos acontecimentos que marcaram o fim do século XX e entrada do século XXI, 

Ramos (2011, p.13) destaca um tempo histórico, caracterizado pelo retrocesso da ideologia 

neoliberal, pela mundialização do capital atrelado à crescente concentração da riqueza, como 

também pela “apropriação privada da ciência e tecnologia subordinada à lógica do mercado e 

consequente ampliação dos processos de cisão do gênero humano e aumento da desigualdade 

social”. 

Como consequência do crescente interesse do capital pelo conhecimento produzido e 

pela produção científica, surge o interesse capitalista em investir, cada vez mais, em setores 

até então considerados periféricos, como o da educação, não somente pela possibilidade de ela 

própria transformar-se em mercadoria, mas também pelo fato de a competição exigir a 

produção de conhecimento científico com elevado e constante grau de sofisticação.  

  Nesse contexto, a noção de competência pedagógica assume características próprias, o 

que obriga o educador a analisar e a refletir sobre sua prática – com vista a trazer inovação no 

trato dos desafios inerentes ao seu ofício. Nesse sentido, Perrenoud (2002) enfatiza que os 

conflitos aos quais se expõe o professor – decorrentes de sua imersão em contextos 

profissionais e emocionais específicos – afiguram-se muito diferentes daqueles vivenciados 

no contexto escolar no qual aprendera o seu ofício.  

   Em sentido amplo, o conceito de competência procura focar o indivíduo e os 

procedimentos necessários à construção do próprio desenvolvimento, do desenvolvimento dos 
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grupos e da sociedade da qual participa. Para Perrenoud (2000), o conceito de competência 

mereceria longas discussões – quer seja no mundo do trabalho, da formação profissional ou 

da escola.    

A socialização do conhecimento independe da quantidade de informação acumulada. 

Segundo Morin (2001), o que importa é a possibilidade do conhecimento tornar-se pertinente 

– o que representa um dos sete saberesiv necessários à educação do futuro. 

Tanto na área educacional quanto na organizacional, o conhecimento, além de 

fortemente demandado, torna-se imperativo. Projetam-se, então, na Pós-Modernidadev, as 

ciências do cibernético, do informático e do informacional, para as quais o saber está na 

informação transformada em conhecimento. Portanto, não se trata apenas da informação de 

forma organizada, estocada e preparada para a sua distribuição, como bem lembra Barbosa 

(1985).   

 A formação baseada em competências é vista como uma nova estratégia para a 

formação do professor a partir início dos anos 80 e na década seguinte. O uso da noção de 

competências no currículo tem sido visto como uma revolução na educação escolar por parte 

de alguns autores como Perrenoud (1999). Para ele, é na capacidade de relacionar 

conhecimentos prévios com os problemas vividos na experiência concreta que se reconhece 

uma competência. A partir dessa concepção, Perrenoud vai defender a abordagem das 

competências para o trabalho do professor e do aluno na escola, entendendo que o ensino por 

competências pode vir a transformar a formação e a prática do professor. Para Bernstein 

(1996), o uso do conceito de competências nesse período vai buscar uma associação entre o 

currículo e a economia, marcando a formação como um processo de preparação para o 

trabalho e a vida.  

Na atualidade percebe-se uma evolução do conceito de competências, que deixa de ser 

visto apenas como o acúmulo de conhecimentos, habilidades ou atitudes individuais, 

passando-se a observar a “entrega”, e a “contribuição” resultante da mobilização desse 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes.  

No mundo do trabalho, a utilização do conceito de competência e a sua configuração 

em forma de modelo condicionam implicações contraditórias à classe trabalhadora. São 

aspectos positivos: a valorização do trabalho – exigindo a mobilização de competências que 

envolvem domínios cognitivos mais complexos, extrapolando o mero enfoque tecnicista que, 

conseqüentemente, facilita a elevação da escolaridade dos trabalhadores; e, o 

desenvolvimento da inteligência prática oriunda da transformação da informação – disponível 
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de certa forma a todos – em conhecimento contextualizado, utilizável. Entretanto, a 

intensificação do trabalho junto com a desprofissionalização se afigura como aspeto negativo 

– oriundo do reagrupamento de tarefas motivado pela eliminação (enxugamento) de posições 

de trabalho. Como conseqüência direta, instala-se uma cultura de exploração do trabalhador. 

Esta exploração pode ser identificada na prática ao se verificar que os trabalhadores, hoje, 

acumulam tarefas, ora similares, ora não. Assim sendo, o trabalhador deixa de atuar na sua 

área específica de conhecimento configurando-se desta forma a sua desprofissionalização 

(DELUIZ, 2001).  

   Na grande maioria das organizações, existem gestores que educam e educadores que 

gerem. O binômio gerir e educar rouba a cena em qualquer cenário que tenha como pilar de 

sustentação o processo de inovar – principalmente nos dias de hoje em que os bens 

intangíveis, como o capital intelectual, estão em alta na bolsa dos valores ligados à 

sustentabilidade do planeta, preservação das condições de sobrevivência das gerações futuras, 

pesquisa de alimentos funcionais, formação de cidadãos e cidadãs aptos a zelar por seus 

direitos e deveres, preparação de educadores que possam gerir de forma eficaz seus processos 

educativos e gestores que possam gerir seus negócios educando seus colaboradores. Na 

atualidade, as exigências educacionais são cada vez maiores e desafiadoras. 

    O trabalho do Educador e do Gestor precisa ser facilitado – no que tange à 

multiplicação de ensinamentos – e para tanto será necessário que estes profissionais possuam 

domínio de “velhas” estratégias (técnicas e recursos) pedagógicas apresentadas em novos 

arranjos – competências, que possam facilitar a sua atuação nos diversos ambientes de difusão 

de conhecimento – principalmente nos ambientes (formais ou não) de sala de aula.  

   A educação não deixa escape para ninguém – todos dependem dela. Como bem lembra 

Brandão (1986), os indivíduos envolvem pedaços da vida com ela e todos os dias misturam a 

vida com a educação, quer seja em casa, na rua, no trabalho, na igreja ou na escola.  

Enquanto instituição social, a educação existe para satisfazer necessidades humanas, assim 

sendo, transformações estruturais na sociedade condicionam reestruturações na educação. No 

início do terceiro milênio, a educação apresenta-se como a mola mestra da sociedade, na qual 

o ato de ensinar sofre constantes mudanças. Dessa forma, é inadmissível a concepção de um 

profissional da educação isolado da sua dimensão social e política e da força produtiva dentro 

da própria sociedade.  

     A prática pedagógica contemporânea tem na busca por uma tomada de consciência 

capaz de emancipar o ser humano das injustiças vivenciadas no seu dia-a-dia um de seus 
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principais desafios. Enquanto sujeito social, o homem só pode avançar em qualquer campo de 

sua vida e desenvolver-se, enquanto ser humano, quando exercer plenamente sua capacidade 

de reflexão. Capacidade esta que irá auxiliá-lo na construção, descontrução, aprimoramento e 

desenvolvimento de seus conhecimentos, habilidades e atitudes – competências. 

  

3. OBJETIVOS 

 

   O objetivo geral do presente estudo está voltado à validação de um modelo de 

competências facilitadoras da difusão do conhecimento para pesquisadores da Embrapa. Tal 

objetivo desdobra-se nos seguintes objetivos específicos: (i) identificar se as competências 

previstas no modelo são observadas no momento da prática de difusão do conhecimento e 

como se apresentam; (ii) determinar se as competências observadas estão relacionadas com as 

competências do modelo em validação; e aprimorar o modelo em validação no caso de 

mobilização de novas competências.  

Faz-se necessário destacar que o objetivo pretendido focou um universo bem 

delimitado: o do pesquisador difusor da Embrapa. No entanto, algumas das conclusões 

obtidas no estudo poderão ser, com o devido rigor metodológico e ainda que com ressalvas, 

generalizadas para a Embrapa.  

 

4. METODOLOGIA 

  

 A validação do Modelo será feita mediante a triangulação de dados colhidos pelas 

seguintes ações: (i) entrevistas semiestruturadas – por meio de um questionário com dez 

perguntas; (ii) observação em campo de atividades de difusão de conhecimento – via roteiro 

de observação das oito competências do modelo; e (iii) análise do grau de importância das 

competências do modelo para a difusão do conhecimento – através de um questionário online.  

 O estudo focou duas unidades da Embrapa localizadas no Rio de Janeiro (Embrapa 

Solos e Embrapa Agrobiologia) e não a empresa de forma geral. Portanto, uma unidade de 

pesquisa da Embrapa, mesmo possuindo foco num determinado campo específico de pesquisa 

agropecuária, representa uma fração da estrutura de gestão administrativa e didático-científica 

– reproduzindo no seu ambiente uma infra-estrutura que guarda semelhança com as demais 

unidades de pesquisa da Embrapa.   
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 A análise destas ações, mesmos que focadas na esfera da educação corporativa, 

também lançarão seus reflexos sobre a educação tradicional. 

 

5. CONCLUSÕES 

 A pesquisa em tela, com previsão de término para o final de julho de 2012, já sinaliza, 

preliminarmente, com dados relevantes à validação do modelo de competências para facilitar 

a transformação da informação em conhecimento. A Tabela 1 mostra os dados estatísticos dos 

graus de relevância atribuídos pelos pesquisadores para duas competências facilitadoras da 

difusão do conhecimento: (i) Ação estratégica, definida como a habilidade em usar técnicas e 

recursos pedagógicos; e (ii) Comunicação, descrita como a habilidade em ouvir e transmitir 

mensagens. As questões numeradas de 1 a 4 estão ligadas à competência Comunicação, 

enquanto que as numeradas de 5 a 8 ligam-se à competência Ação estratégica.    

Tabela 1. Estatística dos graus atribuídos à Ação estratégica e à Comunicação.  

Dados 

 

1. Aplicar 
diversas 

mídias para 
diferentes 

cenários de 
difusão de 

tecnologias. 

2. Expressar-
se bem, em 
especial, de 

forma oral, de 
tal modo que 

possa ser 
facilmente 

compreendido 
pelos seus 
ouvintes. 

3. Ouvir, 
processar e 

compreender 
as diferentes 
necessidades 
dos ouvintes 

nas 
atividades de 

difusão. 

4. Fornecer 
feedback do 

grau de 
aprendizagem 
obtido pelos 
ouvintes nas 
atividades de 

difusão. 

5. Possuir 
conhecimentos 
fundamentais 
de conceitos 

didático-
pedagógicos. 

6. Criar 
soluções 

inovadoras 
nas 

atividades 
de difusão. 

7. Saber 
preparar 
material 
didático 
de apoio 

às 
atividades 

de 
difusão. 

8. Utilizar 
jogos e 
técnicas 

de 
dinâmica 
de grupo 

nas 
atividades 

de 
difusão. 

Média 8.38 9.62 9.27 8.35 7.69 7.62 8.42 6.88 

Variância 2.57 0.41 0.84 1.84 3.26 2.41 1.53 3.79 

Desvio 
padrão 

1.60 0.64 0.92 1.35 1.81 1.55 1.24 1.95 

Total de 
respostas 

26 26 26 26 26 26 26 26 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 As competências Comunicação e Ação estratégica apresentam médias que confirmam 

seus graus de importância como facilitadoras da difusão do conhecimento. Na Ação 

estratégica, a diminuta baixa nas médias atribuídas aos indicadores: possuir conhecimento 

fundamentais de conceitos didático-pedagógicos e criar situações inovadoras nas atividades 

de difusão, reside no fato da existência de licenciatura plena na população alvo ser pequena. 

Sua presença é de 27% – contra 73% de ausência.  
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 Para o estudo em questão, este dado pode lançar luz sobre a presença, ausência ou 

necessidade de construção junto à população alvo da habilidade em usar técnicas e recursos 

pedagógicos (Competência Ação Estratégica). Portanto, o domínio da área pedagógica se 

apresenta essencial ao trabalho de difusão do conhecimento. Para Masseto (2003a) esse é o 

aspecto mais carente de quem desempenha o papel de multiplicador de conhecimentos, como 

é o caso de professores universitário e, no enfoque da pesquisa em tela – o pesquisador. No 

olhar do o mesmo autor, tal dificuldade pedagógica pode está relacionada tanto à falta de 

oportunidade de entrar em contato com essa área – como é o caso da Embrapa em que inexiste 

um grupo de apoio pedagógico –, quanto à simples representação que se possa ter de algo 

supérfluo ou desnecessário às atividades de multiplicação do conhecimento. 

 Os resultados, após validação dos dados obtidos da análise das competências 

facilitadoras do conhecimento e das ações desenvolvidas pelos Facilitadores do 

Conhecimento, serão utilizados como insumo para criação de programas de formação 

continuada dos educadores facilitadores do conhecimento. Há expectativas de que as ações 

desenvolvidas nos ambientes de difusão de conhecimento possam ser facilitadoras da 

interação social, permitindo uma constante contextualização e pertinência das informações 

geradoras de conhecimentos – contribuindo para facilitar o processo de inovação, via 

transformação da informação em conhecimento, tanto nas organizações de pesquisa quanto 

nas escolares.  

Espera-se, ainda, que ao final desse trabalho o papel do pedagogo, nas organizações, 

possa ser evidenciado como de suma importância no que tange à sua aceitação como 

facilitador e organizador do trabalho de desenvolver (construir e reconstruir) técnicas e 

recursos pedagógicos que facilite o trânsito na ponte que liga a informação tecnológica ao 

conhecimento pertinente – propiciador de crescimento organizacional, profissional, social e 

pessoal. 
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 A “modernidade” pode ser entendida com um sentido aproximado de “mundo industrializado”, desde que se 

reconheça que o industrialismo não é sua única dimensão institucional (GUIDDENS, 2002, p. 21). 
  
iii
 No início da década de 90 surge o conceito de Gestão do Conhecimento. Segundo SVEIBY (1998, p. 3), “a 

Gestão do Conhecimento não é mais uma moda de eficiência operacional. Faz parte da estratégia empresarial.” 
 
iv
 Esses saberes dizem respeito aos buracos negros da educação – completamente ignorados nos programas 

educativos. São eles: o conhecimento, o conhecimento pertinente, a identidade humana, a compreensão humana, 
a incerteza, a condição planetária e a antropoética (MORIN, 2001). 
 
v
 A Pós-Modernidade, que é o aspecto cultural da sociedade pós-industrial, inscreve-se neste contexto como 

conjunto de valores que norteiam a produção cultural subsequente. Entre estes, a multiplicidade, a fragmentação, 
a desreferencialização e a entropia – que, com a aceitação de todos os estilos e estéticas, pretende a inclusão de 
todas as culturas como mercados consumidores. No modelo pós-industrial de produção, que privilegia serviços e 
informação sobre a produção material, a Comunicação e a Indústria Cultural ganham papéis fundamentais na 
difusão de valores e idéias do novo sistema. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_p%C3%B3s-
industrial. Acessado em 24/11/2011. 
 


