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Resumo 

Este estudo de caso, orientado pela vertente de Merriam (1998) foi realizado com o 
intuito de compreender como os signos se manifestam como mediadores no 
compartilhamento do conhecimento tácito entre os membros de uma organização 
cooperativa, a partir da articulação teórica entre: (a) os princípios postulados por 
Polanyi (1962; 1966) sobre o conhecimento tácito, cuja visão defende a inefabilidade 
desse tipo de conhecimento, (b) a teoria semiótica de Peirce ([1931-1958], 2000), para 
quem os signos s~o uma representaç~o de “algo para alguém” (p.46), implicando que 
tudo no mundo é signo, e (c) o tratado sobre a Sociologia do Conhecimento, de Berger e 
Luckmann (1996), propondo uma realidade produzida em nossa vida cotidiana, em 
nossa interação social, o que se articula com (d) a visão integracionista do 
interacionismo simbólico de Charon (2009). Como empresa-caso foi estudada uma 
organização privada cooperativa, cujos dados primários foram coletados por meio de 
entrevistas, observações participativas, produção de imagens paradas e imagens em 
movimento, e dados secundários, documentos fornecidos pela organização pesquisada, 
ou seja o organograma funcional, dados demográficos de seus membros, informações 
contidas em seu site, e em prospectos institucionais. A diversidade de dados demandou 
uma articulação de métodos e técnicas de análise, inspirados nos protocolos 
metodológicos da Grounded Theory, proposta por Charmaz (2006), na Análise Semiótica, 
proposta por Santaella (2002), nas propostas de Análises de Imagens Paradas, de Penn 
(2008) e de Imagens em Movimento, de Rose (2008), e  Análise de Áudio, de Bauer 
(2008), para os dados qualitativos, e a aplicação da técnica estatística de Análise 
Descritiva Simples, com base em Barbetta (2002) para os dados quantitativos. O esforço 
de organização e análise dos dados envolveu a utilizado o software NVivo8. Aportes 
teóricos adicionais foram incorporados durante o processo de análise e interpretação de 
dados, visando à contextualização do conteúdo sígnico identificado na organização 
pesquisada, analisada pelo olhar semiótico como uma instituição, que apresentou uma 
predominância sígnica representativa do conhecimento tácito existente, pertinente aos 
contextos históricos sociais, em que seus membros viveram durante a maior parte de 
suas vidas, cujos conteúdos são apresentados de forma resumida, visando localizar o 
leitor na análise. Este estudo apresenta três contribuições significativas. A primeira diz 
respeito à sua articulação teórica, que propõe um processo de percepção semiótico do 
compartilhamento do conhecimento tácito. Tal proposta pode ser corroborada por meio 
das análises do estudo de campo, dando origem, como segunda contribuição, a um 
modelo teórico, que permite avaliar a evolução organizacional baseada no 
compartilhamento do conhecimento tácito, e questionar modelos que não considerem 
questões histórico-sociais relacionadas. A terceira contribuição foi possibilitada pela 
articulação metodológica utilizada, e relaciona-se com o posicionamento assumido neste 
estudo sobre as características e signos em que o conhecimento tácito pode ser 
compartilhado, incluindo os signos verbais. Com isto, a perspectiva deste trabalho 
propõe que o compartilhamento do conhecimento tácito ocorre de forma simbólica, 
interacionista e institucional, fazendo com que seu teor inovativo dependa de condições 
internas e externas à empresa, envolvendo, porém, questões fora do controle 
organizacional. 
 
 
Palavras-chave: Conhecimento tácito, signo, semiótica peirceana. 
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Abstract 
 

This case study, oriented by Merriam (1998) view, was elaborated aiming to understand 
how signs are manifested as mediators in the tacit knowledge sharing process, among 
members of a cooperative organization, based on the theoretical articulation of: (a) the 
principles postulated by Polanyi (1962; 1966) about the tacit knowledge, whose view 
defends the ineffability of this kind of knowledge, (b) Peirce´s ([1931-1958] 2000) 
semiotic theory, for whom signs are a representation of “something for someone” (p.46), 
implying that everything in the world is a sign, and (c) the entente about the Sociology of 
Knowledge, of Berger and Luckmann (1996), proposing a reality created upon our daily 
life, through our social interaction, which evokes (d) the integrating symbolic 
interactionist view offered by Charon (2009). The case was a cooperative private 
organization, which primary data were collected by interviews, participative 
observations, production of still and in movement images, and secondary data, 
documents provided by the organization, i.e., organization chart, members´ 
demographic data, information existing in the organization site and promotional 
brochure. The data diversity demanded a methodological articulation of analysis, 
inspired on Grounded Theory, proposed by Charmaz (2006), Semiotic Analysis, 
proposed by Santaella (2002), Still Images Analysis, proposed by Penn (2008), In 
Movement Analysis, proposed by Rose (2008), and Audio Analysis, proposed by Bauer 
(2008), regarding to the qualitative data, and the statistical technique of Simple 
Descriptive Analysis, based on Barbetta (2002), regarding to the quantitative data. The 
whole effort for organizing and analyzing the data involved the utilization of the 
software NVivo8. Additional theoretical approaches were incorporated during the 
process of analysis and interpretation, in order to give a context to the signing content 
identified in the organization-case, analyzed through a semiotic point of view as an 
institution, showing a predominance signing representation of the existing tacit 
knowledge, pertaining to the social historical contexts, in which its members lived 
during the major part of their lives, which contents are summarized to locate the reader 
in the analysis. There are three significative contributions in the present study. The first 
refers to the theoretical articulation, which proposes a process of semiotic perception to 
the tacit knowledge sharing. Such approach could be corroborated in the field research, 
which allowed, as the second contribution, the proposal of a theoretical model, which 
allows to evaluate the organizational evolution based on the tacit knowledge sharing, as 
well as questioning models that do not consider related historical-social aspects. The 
third contribution is based on the methodological articulation applied, and refers to this 
study assumption about the characteristics and signs under which the tacit knowledge 
can be shared, including the verbal signs.  Based on this, the present work perspective 
proposes that the tacit knowledge sharing occurs through a symbolic, interactionist and 
institutional way, which makes that the innovative mode depends both on internal and 
external conditions, involving, however, aspects out of the organizational control.  
 
 
 
Key words: Tacit knowledge, sign, peircean semiotic. 
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1. Visão geral deste trabalho 

 

We shall not cease from exploration 

and the end of all exploring 

will be to arrive where we started 

and know the place for the first time. 

T. S. Eliot 

 

Questão de competitividade 

A competitividade organizacional é o pano de fundo dos estudos que faço, buscando 

entender os antecedentes capacitadores à inovação, como forma de competência de 

empresas que atuam em mercados que apresentem um grau significativo de 

concorrência.  

A inovação tem no conhecimento seu componente mais importante. Inovar seja em 

produtos, mercados ou processos é sinônimo de renovação, que, no entanto, não diz 

respeito apenas a uma atualização que garanta à empresa estar em dia com os padrões 

do momento – diz respeito à criação pela organização desses padrões, de maneira a 

fomentar a evolução.  

Para tanto, é necessário que a empresa seja capaz de ir além de simplesmente 

antecipar o futuro – é necessário que ela seja capaz de criá-lo. 

Entretanto, julgo imprescindível dizer que este trabalho não possui qualquer 

intenção de cunho filosófico. Este esclarecimento torna-se necessário, pois considero 

impossível tratar de conhecimento sem passar, ainda que de maneira sumarizada, e 

consequentemente, superficial, por suas bases filosóficas, mormente considerando as 

biografias dos autores cujos pensamentos articulo em meu enlace teórico – Peirce e 

Polanyi. Porém, esse sumário é incorporado aqui com o intuito único e exclusivo de 

contextualização.  

Saliento, porém, que não expresso esse posicionamento na tentativa escusa de me 

eximir que eventuais falhas em minhas interpretações das questões ontológicas e 

epistemológicas que este estudo eventualmente mostre. Ao contrário, eu as assumo 

humildemente, por conta de minha própria trajetória de vida, cujo foco só tardiamente 

direcionou meu olhar para essas questões.  Ao mesmo tempo, é essa mesma trajetória 
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que orienta minha busca pelo entendimento das questões mais relacionadas ao 

cotidiano da vida organizacional, em sua luta pela longevidade.  

Acredito, então, que meu trabalho direcione-se muito mais a uma vertente alinhada à 

Sociologia do Conhecimento, uma vez que meu foco de interesse reside (tomando 

emprestado o termo utilizado por Polanyi em relação ao conhecer tácito) na tentativa de 

entendimento sobre como a evolução ocorre tendo como base a interação social dos 

atores que a produzem. 

Este estudo é meu segundo passo em um longo caminho ainda a percorrer de 

investigações em diferentes cenários. O primeiro passo foi dado em minha dissertação 

de mestrado, em que tratei da criação do conhecimento tácito, com vistas à inovação. De 

algumas formas, explícitas, implícitas e tácitas, ambos estão relacionados. Embora este 

seja um passo um pouco mais largo e profundo, segue na mesma direção. 

Naquele estudo, busquei entender como o conhecimento tácito era criado, em um de 

seus antecedentes – os valores compartilhados pelos membros das organizações. Neste, 

embora não seja meu objeto primeiro, entretenho-me a desafiar alguns preceitos dados 

por alguns estudiosos, e defender a contextualidade da criação desse conhecimento, 

baseada em particularidades de seu compartilhamento, mediado pelos signos.   

Portanto, este trabalho trata do compartilhamento do conhecimento tácito como um 

processo cognitivo, logo, de criação de novos conteúdos tácitos de conhecimento, tendo 

nos signos seu mais valioso meio propiciador. 

Por ser esse conhecimento tácito, o ato de compartilhar também o é, embora seja 

naturalmente absorvido por meio da percepção humana, modo pelo qual apreendemos o 

mundo que nos rodeia, permeado por matizes, sons, e formas, que nos sinalizam o que o 

outro pensa, sente, sabe – e que nem sempre podemos exprimir. 

Este passo é em si mesmo, também, um caminho, percorrido por entre alguns 

conteúdos teóricos de base, importantes ao entendimento que busco, e que me deram 

subsídios às indagações e observações que utilizei para a condução de minha pesquisa 

teórica e de campo. Essa base teórica é composta pelos elementos apresentados na 

Figura 1, sobre os quais discorro no Capítulo 2.  

A representação e a significação de nossas ideias é um dos mistérios estudados pelo 

homem, na busca pelo entendimento sobre si mesmo. As formas pelas quais nos 
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expressamos, assim como as formas pelas quais nosso conhecimento é construído em 

nós intrigam-nos sobremaneira.  

Os signos fornecem a conexão entre o sujeito e o objeto na construção do 

conhecimento humano. A semiose atua, então, como o processo de criação, manutenção e 

alteração de significados.  

Dentre os autores seminais relacionados à semiótica, este estudo focaliza o trabalho 

de Peirce (1839-1914), considerado por Santaella (2000) como o fundador da teoria 

moderna sobre os signos, e cuja obra baseia-se na fenomenologia, que estuda a forma 

como o ser humano apreende tudo aquilo que se apresenta à mente – dos conceitos mais 

concretos aos mais abstratos.  

Para Peirce ([1931-1958], 2000), um signo é algo que representa alguma coisa para 

alguém, dentro do processo que denomina de semiose, que ocorre em uma relação 

triádica entre intérprete, o mundo, e o interpretante, produto da semiose, em um 

contexto amplo e complexo, que envolve, além de um conteúdo filosófico profundo, toda 

uma taxonomia de signos, suas representações e conteúdos.  

Os signos funcionam como mediadores na relação do homem com o mundo, criado 

pelo indivíduo por meio do processo interpretativo. Essa criação se dá pelo 

conhecimento que gera, especialmente naquela espécie de conhecimento que a mente 

humana capta, desenvolve, mas da qual não tem necessariamente consciência, e que 

Polanyi (1962) cunhou como conhecimento tácito, considerado por ele como "ineffable" 

(p.92).  

Segundo Choo (1998), embora o conhecimento tácito configurado por Polanyi tenha 

uma característica individual, pode ser observado no nível grupal, por meio da 

observação do compartilhamento de prática entre pessoas de um mesmo grupo.   

O mundo moderno valoriza tudo aquilo que expressamos de forma racional, em 

detrimento daquilo que se forma a partir do que não conseguimos explicar – e que 

muitos estudiosos denominam de intuição, cujo significado remete ao processo da 

percepção, palavra cujo sentido é definido por Houaiss et al. (2003) como sendo 

"faculdade de perceber, discernir ou pressentir coisas, independentemente de raciocínio 

ou de análise".  
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A percepção, segundo Polanyi (1962; 1966; 1969), é parte no processo de criação do 

conhecimento tácito, no qual se encontra o potencial criativo humano, e que é essencial 

à evolução. 

Polanyi (1962) postula que, por ser inarticulável, por meio daquilo que fazemos é 

que demonstramos o conhecimento tácito que possuímos. Esse conhecimento é 

mostrado nas ações, nos resultados, nos produtos finais, nas atitudes e nos 

comportamentos produzidos pelas pessoas. Ou seja, é por tais meios que o 

conhecimento tácito pode ser compartilhado entre os indivíduos. 

Esse compartilhamento ocorre por meio do processo de percepção, tendo nos signos 

existentes no ambiente, cujos significados são também compartilhados pelos sujeitos 

que interagem como esse ambiente, um fio condutor entre as mentes desses indivíduos e 

o mundo que os cerca.  

Dito de outra forma, o conhecimento tácito, embora considerado inarticulável, é 

compartilhável, sim, mas isto ocorre por meio do que percebemos no ambiente, ou seja, 

representações sígnicas, cujos significados são atribuídos por todos aqueles que 

interagem com esse ambiente. E essa percepção se dá por meio do processo de semiose. 

Desta forma, percepção e semiose podem ser consideradas como processos sinônimos.  

O conhecimento tácito é influenciado pelas experiências, pelo ambiente social e 

cultural em que o indivíduo encontra-se inserido, o que significa que a criação do 

significado desse conhecimento decorra das diferentes circunstâncias existentes, ou seja, 

é contextual. 

O processo de significação implica que os indivíduos interpretem as ações uns dos 

outros, na construção da realidade durante sua interação, intensificando-se, segundo 

Berger e Luckmann (1996, p.91) “{ medida que o indivíduo compartilha com outros seus 

significados e a integraç~o biogr|fica comum”, processo pelo qual essa construç~o é 

institucionalizada. 

A significação sígnica varia conforme variam as circunstâncias em que os indivíduos 

se encontram, e nas quais as interações entre esses indivíduos ocorrem, como defendem 

Hodge e Kress (1988), dentro do contexto da semiótica social, cujo escopo se ampara na 

pragmática peirceana.  
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Considero válida, então, a inferência de que o processo de institucionalização é, 

portanto, contextual, o que me permite transpô-lo para o contexto organizacional das 

empresas. E é o que faço ao estudar o caso de uma cooperativa, formada por ex-

funcionários de uma empresa falida, da qual se originou a empresa-caso.  

Busco, neste estudo de caso, entender como os signos se manifestam como 

mediadores no processo de compartilhamento do conhecimento tácito entre os 

membros dessa instituição, a partir dos princípios cunhados por Polanyi (1962; 1966; 

1969) sobre o conhecimento tácito, da teoria semiótica de Peirce ([1931-1958] 2000), 

permeados pela Sociologia do Conhecimento, de Berger e Luckmann (1996), e visão 

integracionista de Interacionismo Simbólico, de Charon (2009). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 1: Componentes do aporte teórico de base. 
 

 

O procedimento metodológico envolveu a estratégia de estudo de caso único, cuja 

obtenção de dados se deu por meio da utilização de entrevistas abertas, observações e 

documentos fornecidos pela organização pesquisada. A análise dos dados coletados 

envolveu, para a porção qualitativa, a utilização de uma composição de técnicas dos 
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protocolos metodológicos baseados na teoria fundamentada, assim como na semiótica, 

além da aplicação de estatística descritiva simples, para a porção quantitativa.   

 

Contribuições deste estudo 

Este estudo apresenta três contribuições significativas. A primeira diz respeito à sua 

contribuição teórica. Embora muito se tenha falado sobre o conhecimento tácito, nas 

diversas interpretações do pensamento de Polanyi, o mesmo ocorrendo com a  semiótica 

peircena,  e ainda que a mediação dos signos na criação de todos os tipos de 

conhecimento  seja um axioma,  este trabalho traz uma articulação original, ao focalizar 

o compartilhamento do conhecimento tácito, oferecendo uma proposta sobre 

percepção/semiose em relação específica e este tipo de conhecimento.   

O racional de tal proposta é embasado na percepção enquanto (a) um processo, (b) 

cognitivo, (c) de interação, (d) simbólico e (e) de institucionalização. Portanto, a 

percepção tratada neste estudo refere-se especificamente ao conhecimento tácito, cujo 

compartilhamento além de ser um processo de semiose, tem cunho interacionista e 

institucional.  

A segunda relaciona-se à sua contribuição teórico-empírica, pois ainda que se 

trate de um estudo de caso, limitante em termos de generalização, acredito que os 

achados deste estudo dão margem à verificação sobre o que ocorra em outras 

organizações, de mesma associação estatutária, ou não. Os vários aspectos encontrados 

na organização-caso permitiram alguns questionamentos a respeito do aparente 

equívoco de que o compartilhamento do conhecimento tácito por si só gere inovação, 

assim como a discussão sobre o entendimento de que por ser tácito, as palavras não 

possam esposá-lo.  

Questiono, também, a utilização inadvertida de modelos prontos, tão buscados pelas 

organizações, sem que se debrucem sobre a tentativa de entendimento de seus 

contextos, e de suas formas de criação da realidade, aplicando-os como se tudo pudesse 

se encaixar nesses modelos. 

A terceira refere-se à sua contribuição metodológica, uma vez que articula e 

aplica, com adequações criadas especificamente para este trabalho, os protocolos da 

Grounded Theory, proposto por Charmaz (2006), combinados ao percurso de Análise 
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Semiótica, sugerido por Santaella (2002), métodos estes alinhados à vertente 

interacionista simbólica deste estudo. Esta combinação possibilitou várias formas de 

olhar – verbais, visuais, sonoros, que permitiram a criação de um modelo explicativo 

sobre a criação da realidade da empresa-caso, de forma a corroborar a proposição 

implícita neste trabalho sobre os signos como mediadores do compartilhamento do 

conhecimento tácito, de forma que pude identificá-los e discutí-los em suas várias 

formas de manifestação. 

 

Apresentação 

Considero oportuno dizer que a estrutura de apresentação adotada para este relatório 

de tese não busca seguir qualquer protocolo e/ou paradigma específico.  A sequência 

delineada visa tão somente dar conta de transmitir minha linha de pensamento, e tornar 

este conteúdo acessível à apreciação dos leitores. Sendo assim, este relatório segue a 

lógica temporal em que a tese foi construída, analisada e concluída. 

É um caminho estruturado de forma a contar uma história de cunho acadêmico, que 

se inicia pelo aporte teórico de base,  apresentado no Capítulo 2,  seguindo pelo caminho 

metodológico percorrido, no Capítulo 3, passando à análise e interpretação dos dados, 

no Capítulo 4, culminando, então, nas reflexões acerca de todo o processo de pesquisa e 

seus achados, no Capítulo 5.    

Como em qualquer obra acadêmica, ao final, são apresentadas as referências 

utilizadas, a bibliografia que percorri e pela qual fiz minhas escolhas teóricas, o 

glossário, e os documentos de apoio utilizados em todo este caminhar, apresentados em 

apêndices, em forma gráfica e eletrônica, e anexo.  
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2. Aporte teórico: um capítulo em construção 
 

 
Conhecer é ter um profundo conhecimento do princípio. 

Conhecer a desordem antes da desordem, o perigo antes do perigo,  
a destruição antes da destruição  

e a calamidade antes da calamidade 
 é ter um conhecimento profundo. 

Com um conhecimento profundo do princípio pode-se transformar  
a desordem em ordem, o perigo em segurança,  

a destruição em sobrevivência e a calamidade em boa sorte. 
 

Tradição Chinesa 
 

 

Creio importante esclarecer que este capítulo foi construído durante as várias fases 

deste estudo, o que se explica por se tratar de uma pesquisa de cunho não-positivista, 

razão pela qual foi adotado o termo aporte em vez de fundamentação para entitulá-lo. 

A princípio, pensei em elaborá-la tão somente com o que julgava ser meu enlace  

teórico em essência, envolvendo a articulação entre a semiótica de Peirce e o 

conhecimento tácito de Polanyi, o que já se constituiria em uma significativa empreitada, 

uma vez que tanto os postulados de Peirce quanto de Polanyi versam sobre o que eu 

chamaria de um arcabouço filosófico, em seus conteúdos ontológicos e epistemológicos. 

Peirce e Polanyi vão além das fronteiras meramente teóricas, o que torna minha 

tarefa difícil de dar conta, e embora eu utilize os termos semiótica e conhecimento tácito, 

com o único intuito de facilitar a identificação desses assuntos dentro do texto, quero 

salientar de que trato aqui de um escopo muito maior, e não de apenas uma articulação 

de conceitos.   

Entretanto, em função do escopo interacionista que orienta este trabalho, e que 

direciona o olhar do pesquisador tanto para a forma de obtenção de dados, como para a 

forma de analisá-los, à medida que as análises ainda incipientes dos primeiros dados 

foram se delineando, observei a necessidade de incluir outros conteúdos teóricos 

interligados a este estudo, ou seja, conteúdos relacionados à percepção, à sociologia do 

conhecimento,  e ao interacionismo simbólico, cujas linhas apresentadas aqui prescindem 

do auxílio de disciplinas correlatas, para sua contextualização. 

Por essa razão, convivem neste aporte autores cujos trabalhos orientam-se por 

correntes relacionadas à Psicologia Social e à Sociologia, numa interação entre 
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pensamentos orientados principalmente pelo construcionismo social, postulando a 

construção da realidade pelo homem em interação com o grupo em que vive, tornando 

essa realidade sempre contextual, princípio este, a meu ver, alinhado ao pensamento dos 

autores de base deste estudo – Peirce e Polanyi. 

Em razão disto, embora não haja ingenuidade, nem desconhecimento sobre o fato de 

que possa estar infringindo normas tradicionalmente estabelecidas por essas ciências, o 

uso intercambiável de termos como indivíduo, ser humano, homem, pessoa, grupo, 

comunidade, entre outros, exceto quando parafraseando autores, não teve cunho 

epistemológico intencional, e sim, prático, visando tornar a redação mais fluída.  

A sequência adotada aqui alinha-se à forma como vejo o percurso do processo do 

compartilhamento do conhecimento tácito por meio dos signos, à luz dos autores 

referenciados. Porém, acredito imprescindível o resgate, ainda que breve, das vertentes 

filosóficas relacionadas ao conhecimento, instância maior deste estudo, o que faço por 

meio de Johannes Hessen.  

Portanto, este próximo item reflete a interpretação feita por mim da visão desse 

autor em sua teoria do conhecimento. 

 

2.1 Conhecimento: uma breve viagem no tempo 

O conhecimento humano e, principalmente, como ele ocorre tem sido objeto de estudos 

em diversas áreas das ciências sociais, o que é compreensível por conta das interações 

do indivíduo com o mundo.  

A era da informação simboliza toda uma mudança na experiência humana, dando 

origem à sociedade do conhecimento, segundo a visão sociológica ou, à economia do 

conhecimento, de acordo com os economistas (BURKE, 2003).  

Dentre as várias disciplinas e vertentes relacionadas ao conhecimento, é a gestão 

desse conhecimento que tem ocupado as mentes de estudiosos dentro do amplo 

universo de pesquisas em teorias organizacionais, na busca por uma forma de 

capitanear essa forma tão substantiva que nos qualifica como seres humanos, e na qual 

reside a fonte de nossa criação e evolução.  
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Embora o objeto deste trabalho não seja tratar do conhecimento dentro de seus 

aspectos filosóficos de base, mas sim da forma como se apresenta na vida cotidiana, 

assumindo, então, um olhar mais voltado à visão sociológica dele, julgo ser mister a 

apresentação do tema conhecimento em suas vertentes de base, em função da atuação 

filosófica dos principais autores adotados neste trabalho, Polanyi e Peirce.  

Dentro os diversos autores que tratam do tema, adotei a visão de Johannes Hessen 

([1978] 2000), por entender que seu recorte parece atender melhor ao propósito deste 

estudo, uma vez que em sua teoria do conhecimento ele se diferencia dos demais 

autores por considerar três aspectos: o método fenomenológico a serviço da teoria do 

conhecimento, o papel da intuição da criação do conhecimento e a teoria especial do 

conhecimento. 

A visão do autor é apresentada de forma sumarizada, e se trata de um resumo de 

sua obra, exclusivamente, cujo conteúdo dá conta absolutamente da visão de Hessen, 

razão pela qual considero desnecessário referenciá-lo repetidamente a cada parágrafo, 

exceção feita às citações literais. 

O questionamento que deu origem a várias correntes de pensamento diz respeito a 

como o conhecimento ocorre, tendo dois elementos no cerne da discussão: o sujeito e o 

objeto. Esse dualismo faz parte da essência do conhecimento e, ao mesmo tempo, esses 

elementos possuem uma relação de reciprocidade. 

Quando olhado a partir do ponto de vista do sujeito, o conhecimento parte dele pela 

apreensão do objeto. É, então, no sujeito que o conhecimento acontece, por meio da 

função cognoscitiva, alterando algo nele. Quando olhado do ponto de vista do objeto, a 

ampliação no sujeito acontece pela determinação do objeto sobre o sujeito.  

No entanto, um terceiro elemento forma a tríade de elementos relacionais ao 

fenômeno do conhecimento: a figura (ou imagem). Este elemento reside no pensamento 

que detém o conteúdo do objeto: “Pelo sujeito, o fenômeno do conhecimento confina 

com a esfera psicológica; pela imagem, com a esfera lógica; pelo objeto, com a 

ontológica” (HESSEN, [1978] 2000, p. 24). 

Hessen ([1978] 2000) afirma que “a essência do conhecimento está estreitamente 

ligada ao conceito de verdade” (p.22). Mas, o que é o conhecimento verdadeiro? Um 

conhecimento é considerado verdadeiro quando o conteúdo desse conhecimento alinha-
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se ao objeto intencionado pelo sujeito, tornando o conceito de verdade relacional, e 

expressa a relação entre o pensamento (figura) com o objeto em si. No entanto, essa 

representação (ou figura) está no sujeito. Somente ele detém o conceito de verdade, 

porque o objeto em si não pode ser nem falso nem verdadeiro, pois que se projeta no 

pensamento do sujeito. 

Na visão do autor, existem cinco problemas relacionados ao fenômeno do 

conhecimento. Além de ser verdadeiro, um conhecimento deve ser reconhecido como 

tal. Isto envolve o critério da verdade, exigência pertencente ao fenômeno do 

conhecimento em si. Todavia, o fenômeno do conhecimento traz em si uma série de 

questões que carecem de resposta. O primeiro problema, então, diz respeito à 

capacidade do sujeito de apreender o objeto, o que leva ao questionamento da 

“possibilidade do conhecimento humano” (HESSEN, [1978] 2000, p.27).  

A relação entre sujeito e objeto discutida pelo autor enfatiza as correntes de 

pensamento que viam cada um a seu turno, o conhecimento existente no objeto ou no 

sujeito, ou ainda na relação entre ambos (Quadro 1).  

O mais antigo ponto de vista, o dogmatismo defende que o conhecimento não 

provém da relação entre sujeito e objeto, mas que reside no objeto em si, como algo 

dado, tanto em relação aos objetos da percepção, quanto aos objetos do pensamento, 

desconsiderando a função do sujeito no processo.   

Enquanto o dogmático crê na possibilidade de apreensão do objeto pelo sujeito, os 

defensores do ceticismo acreditam que isso é impossível, pela incapacidade do sujeito 

em fazê-lo, impossibilitando, assim, qualquer formulação de juízo. O dogmático 

desconsidera o sujeito, enquanto o cético ignora o objeto. O ceticismo refuta a si próprio, 

quando expressa sua crença, que é um conhecimento. O positivismo é o ceticismo 

metafísico e prega a atenção ao fato e à experiência.  

Ao contrário da crença do ceticismo sobre a inexistência absoluta da verdade, o 

subjetivismo e o relativismo assumem que a verdade existe, embora seja limitada, no 

âmbito da universalidade. O primeiro circunscreve a verdade ao sujeito cognoscente e 

seu julgamento individual, tornando a verdade possível de diferenciação entre os 

indivíduos.   
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Já o relativismo considera a dependência do conhecimento a fatores externos, tais 

como o meio ambiente, o conteúdo do contexto atual. Entretanto, a negação de uma 

verdade universal parece contraditória ao pensamento da essência da verdade. Isso faz 

do subjetivismo e do relativismo ceticismos indiretos.  

Na criação do pragmatismo, o ceticismo assume que o conceito de verdade existe 

como sinônimo de utilidade, de valor, de algo promotor da vida, a partir da própria 

essência humana, que se refere a um ser prático, com vontade, e não um ser pensante ou 

teórico, para quem a verdade só existe se tiver um valor prático. Embora faça referência 

ao estreito relacionamento entre o pensamento e o conhecimento com a vida, o 

pragmatismo ignorou a autonomia do pensamento e do conhecimento humano.  

 

Quadro 1 – A possibilidade do conhecimento e suas correntes 

Corrente Visão 
Principais defensores 

(HESSEN, [1978] 2000) 

Dogmatismo O conhecimento reside no objeto e não no sujeito. Filósofos pré-socráticos. 

Ceticismo O conhecimento não pode estar no objeto, e não 
pode ser apreendido pelo sujeito. 

Pirro de Élis, Arcesilau, 
Carnéades, Enesidemo, 

Sexto Empírico, 
Montaigne, Hume, Bayle, 

Descartes 

Positivismo 
O conhecimento reside no fato e na experiência – ao 
que é positivamente dado. É um ceticismo 
metafísico. 

Comte, Spencer 
(agnosticismo) 

Subjetivismo 
A verdade existe, mas não é universal, pois está 
circunscrita ao indivíduo e sua visão. É um 
ceticismo indireto. Protágoras, 

Spengler 
Relativismo 

A verdade existe, não é universal, pois está 
circunscrita a um contexto. É um ceticismo indireto. 

Pragmatismo 
A verdade existe com senso de utilidade, valor. É 
um tipo de ceticismo, pois ignorou a autonomia do 
pensamento humano. 

James, Dewey, Bergson, 
Blondel, Spengler 

Criticismo 

A verdade existe. O conhecimento é possível. No 
entanto tudo deve ser testado e criticado. A única 
corrente que acredita na possibilidade do 
conhecimento. 

Kant, Platão, Aristóteles, 
Descartes, Locke, Hume 

Fonte: Hessen ([1978] 2000). 
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Entre o dogmatismo e o ceticismo encontra-se o criticismo de Kant, que admite a 

possibilidade do conhecimento, assim como a existência da verdade. Todavia, essa 

aceitação põe à prova todo o conhecimento determinado, em um comportamento 

“criticamente inquisidor” (HESSEN, [1978] 2000, p.43). O criticismo é o único ponto de 

vista de admite a possibilidade do conhecimento. 

O segundo problema diz respeito à dualidade da estrutura do sujeito cognoscente: o 

ser humano é ser espiritual e sensível, gerando um conhecimento espiritual, cuja fonte é 

a razão, e um conhecimento sensível, cuja fonte é a experiência. Essa dualidade enseja, 

ent~o, o questionamento sobre a “origem do conhecimento” (HESSEN, [1978] 2000, 

p.27).   

Epistemologicamente, o conhecimento humano pode originar-se do pensamento ou 

da experiência (Quadro 2). O racionalismo, proveniente dos representantes da 

matemática, defende que o conhecimento origina-se no pensamento e só é 

conhecimento se for necessário e universalmente válido (verdadeiro). Esse julgamento é 

feito pelo ser humano ao formular um juízo, que devendo ser como formulado, deve ser 

assim em toda a parte – “necessidade lógica e validade universal” (HESSEN, [1978] 

2000, p.48).  

O racionalismo possui também suas próprias derivações. O racionalismo 

transcendente tem base na rememoração do conhecimento pelo ser humano, ou seja, a 

alma já viu esse conhecimento e lembra o que já sabe. O racionalismo teológico acredita 

que o ser humano recebe o conhecimento de uma forma metafísica, uma espécie de 

iluminação, e que reconhece a experiência como uma segunda fonte de conhecimento. O 

teognosticismo é uma extensão do racionalismo teológico, diferenciando-se deste pela 

fonte do conhecimento poder estar na “intuiç~o racional do absoluto” (HESSEN, [1978] 

2000, p.52).   

O racionalismo imanente contrapõe-se ao transcendente e ao teológico, no sentido 

em que acredita que o conhecimento se origina das ideias existentes potencialmente em 

nós. O racionalismo lógico parte do princípio que o conhecimento desenvolve-se 

rigorosamente da lógica e a experiência não tem qualquer contribuição para isso, 

porque só o pensamento atua nessa criação. 
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Quadro 2 – A origem do conhecimento e suas correntes 

Corrente Visão 
Principais defensores 

(HESSEN, [1978] 2000) 

Racionalismo O conhecimento deriva do pensamento. 
Platão, Platino, Agostinho, 
Malebranche, Descartes, 

Leibniz, Wolff 

Empirismo O conhecimento deriva da experiência. 
Locke, Hume, Condillac, 

Mill 

Intelectualismo 
O conhecimento deriva tanto do pensamento 
quanto da experiência. O primeiro é passivo em 
face do segundo. 

Aristóteles, 
Tomás de Aquino 

Apriorismo 
O conhecimento deriva tanto do pensamento 
quanto da experiência. O primeiro é ativo em face 
do segundo. 

Kant 

Fonte: Hessen ([1978] 2000). 

 

No outro extremo do racionalismo, está o empirismo, cujos representantes provêm 

quase sempre das ciências naturais, e prega que toda a fonte do conhecimento humano 

está na experiência, fonte de todo conteúdo cognoscente, considerando que o homem é 

uma folha em branco, ao nascer, e a construção de seu conhecimento parte de fatos 

concretos, a partir de suas experiências, sejam elas internas – autopercepção, ou 

externas – percepção sensível.  

Entre os empiristas, John Locke (1632-1704) defendia a ideia de uma experiência 

interna (reflexão) e uma experiência externa (sensação). Ambos os conteúdos são ideias 

ou representações, dos mais simples para o mais complexos, e ambas partem de 

percepções. No entanto, David Hume (1711-1776), ao dividir as percepções (ideias) de 

Locke em impressões e ideias, formula ao axioma de que as ideias não são mais que 

cópias das impressões, o que faz com que os conceitos partem de uma intuição. Ao 

contrário de Locke, Condillac (1715-1780) acreditava que o conhecimento só poderia 

ter uma fonte: a experiência externa, denominado de sensualismo, na qual o pensamento 

é um refinamento da sensação. Seja como for, o empirismo é importante por considerar 

a experiência como antecedente do conhecimento. 

Uma tentativa de síntese entre o racionalismo e o empirismo, situa-se no 

intelectualismo, que considera que o conhecimento provém tanto do pensamento 

(racionalismo) quanto da experiência (empirismo). No entanto, o intelectualismo não 
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reconhece o a priori, uma vez que nesta corrente o conhecimento deriva da leitura que a 

consciência cognoscente faz da experiência.  

Mas, enquanto o empirismo não vê nenhum conteúdo novo no pensamento, o 

intelectualismo defende que o pensamento, como “representaç~o intuitiva sensível” 

(HESSEN, [1978] 2000, p.60), junta-se aos conceitos obtidos da experiência para formar 

o conhecimento humano, visão desenvolvida na Antiguidade por Aristóteles, e revista 

por Tomás de Aquino, na Idade Média.  

Ainda, uma nova tentativa de mediação nasce com o apriorismo, que assim como o 

intelectualismo, considera o pensamento e a experiência com fonte do conhecimento. A 

diferença está no fato de que o apriorismo considera que existem elementos a priori, 

fora da experiência, considerados como formas e não conteúdos de conhecimento.  

No apriorismo, que tem em Kant seu fundador, o pensamento é ativo em face da 

experiência, ao contrário de seu comportamento no intelectualismo. Para o apriorismo, a 

experiência fornece o material (sensações) do conhecimento, enquanto que o 

pensamento fornece a forma (organização e conexão). 

O terceiro, talvez o problema central, remete à definição sobre quem determina 

quem: se o objeto determina o sujeito, ou se é determinado por ele. Vários teóricos 

versam em direções diametralmente opostas em relação a esta questão, que se 

relaciona, ent~o, { “essência do conhecimento humano” (HESSEN, [1978] 2000, p.27).  

O conhecimento é produto da relação entre o sujeito e o objeto. Em qual dos dois, 

reside, então, o fato gerador do conhecimento? O subjetivismo afirma que está no sujeito, 

enquanto o objetivismo afirma que está no objeto. 

Para tentar sanar esse dilema, três soluções se apresentam (Quadro 3): pré-

metafísicas, metafísicas e teológicas. As soluções pré-metafísicas trazem à tona o 

objetivismo e o subjetivismo. No primeiro, “o objeto determina o sujeito” (HESSEN, 

[1978] 2000, p.70), cuja estrutura é reconstruída pela consciência cognoscente, e o 

processo de reconstrução é chamado de contemplação das ideias por Platão e de intuição 

das essências ou ideação para Husserl, fundador da fenomenologia. No entanto, este 

último permanece no reino das essencialidades, enquanto Platão atribui-lhe uma 

realidade metafísica. No subjetivismo, o conhecimento est| no sujeito, um ser “superior, 

transcendente” (HESSEN, [1978] 2000, p.72).  
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Quadro 3 – A essência do conhecimento e soluções propostas 

Solução Visão 

Principais 
defensores 

(HESSEN, [1978] 
2000) 

Pré-
metafísicas 

Objetivismo O conhecimento está no objeto. Platão, Husserl 

Subjetivismo O conhecimento está no sujeito. Agostinho, Plotino 

Metafísicas 

Realismo 
Existência de coisas reais, independentes 
da consciência. Ingênuo, natural, crítico e 

volitivo. 

Filósofos pré-
socráticos, 
Demócrito, 
Aristóteles, 

Descartes, Hobbes, 
Locke, Maine de 
Biran, Dilthey, 

Scheler 

Idealismo 
A realidade está na consciência do ser. 

Subjetivo ou objetivo. 
Avenarius, Mach, 

Kant, Cohen, Fichte 

Fenomenalismo 
A realidade existe, mas não é apreendida 

como ela é. 
Kant 

Teológicas 

Monista-
panteísta 

Sujeito e objeto são uma única coisa. Espinosa 

Dualista-teísta 
Sujeito e objeto são coisas distintas, 
porém derivam do mesmo princípio. 

Platão, Aristóteles, 
Agostinho, Tomás 
de Aquino, Leibniz 

Fonte: Hessen ([1978] 2000). 

 

As soluções metafísicas classificam-se em realismo, idealismo e fenomenalismo. No 

realismo, as coisas reais existem independentes da consciência. Divide-se em ingênuo – 

percepção e realidade são iguais; natural – objeto e percepção podem ser diferentes; 

crítico – a percepção nem sempre apreende o objeto, embora acredite que o faça, pois 

existe uma diferença entre percepção e representação; volitivo – a inibição das coisas 

sobre o sujeito força-o a vivenciar a realidade.  

Oposto ao realismo, o idealismo – as coisas reais não existem, apenas as coisas ideais 

existem. Divide-se em subjetivo (ou psicológico) e objetivo (ou lógico). No primeiro, toda 

a realidade está contida na consciência do sujeito, enquanto que o segundo parte da 

“consciência objetiva da ciência, tal como se expressa nas obras científicas” (HESSEN, 

[1978] 2000, p.82), o objeto é apenas um conceito. O fenomenalismo, que surgiu com a 

tentativa de Kant de mediar a polaridade entre realismo e idealismo, prega que embora 

existam coisas reais, não as apreendemos como elas são.  
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Finalmente, as soluções teológicas, por sua vez, dividem-se em monista-panteísta e 

dualista-teísta. No primeiro, a dicotomia sujeito-objeto é anulada, ambos são faces de 

uma mesma moeda. No segundo, a dicotomia persiste. No entanto, sujeito e objeto 

originam-se do mesmo princípio: o princípio divino. 

O quarto problema relaciona-se à possibilidade de existência de outro conhecimento 

além do conhecimento racional. Algo oposto a este, como um conhecimento intuitivo, 

remetendo, ent~o, aos “tipos de conhecimento humano” (HESSEN, [1978] 2000, p.28).  

Conhecer significa “apreender espiritualmente um objeto” (HESSEN, 2000, p.97). A 

apreensão ocorre no seu sentido mais imediato pela intuição. O conhecimento intuitivo 

vai além do campo espiritual e deriva-se da intuição material, que se diferencia 

conforme a estrutura psíquica do indivíduo. Esta estrutura permite pensar, sentir e 

querer, derivando daí, três tipos de intuição, respectivamente: racional (ser-assim), 

emocional (ser-aí) e volitiva (ter-valor). 

Ao longo da história da filosofia, a intuição aparece como algo racional, espiritual ou 

irracional. A forma como o conhecimento intuitivo é encarado em face de um 

conhecimento racional depende da visão que se tem da essência humana e da relação 

entre sujeito e objeto, realidade objetiva e subjetiva. Qualquer conflito relacionado fica 

impossível de ser solucionado quanto mais limitadas forem as considerações sobre as 

fontes do conhecimento, uma vez que além da dificuldade de se compreender a 

realidade externa, existe a dificuldade em se entender o próprio eu interno.  

Por fim, a existência de um conhecimento verdadeiro enseja o questionamento 

sobre o reconhecimento dessa verdade, direcionando a busca pelo entendimento sobre 

qual o critério que indica o reconhecimento da verdade e que assegura a veracidade do 

conhecimento. 

O conhecimento, enquanto fenômeno tem sua verdade na concordância entre o 

pensamento e o objeto, o que é denominado conceito “transcendente de verdade” 

(HESSEN, [1978] 2000, p.118). No entanto, dentro da concepção imanente, o conceito de 

verdade é a concordância do pensamento com algo dentro dele próprio, ou seja, consigo 

mesmo, segundo suas próprias leis.  

Qual dos dois deveria ser considerado o mais correto? A resposta está na dicotomia 

entre idealismo e realismo. Entretanto, ao se considerar que para a consciência natural, 
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o conhecimento se estabelece por meio da concordância entre o conteúdo do 

pensamento (sujeito) e o objeto, pode-se dizer que parece mais sustentável, não sendo 

esta relação, no entanto, uma mera reprodução do objeto pelo pensamento, mas uma 

coordenação com base em determinadas leis.  

Essa questão conecta-se diretamente ao critério de verdade. A concordância do 

conceito imanente de verdade, em que o pensamento concorda consigo próprio, traz 

como critério de verdade a ausência de contradição. Essa ausência só ocorre dentro do 

idealismo, e dentro do campo das ciências formais, que lidam ideias e não com objetos 

reais. Logo, este critério de verdade é válido, mas não universal.  

Quando se fala do conceito transcendente de verdade, em que o pensamento 

concorda com objetos reais, há a necessidade de outros critérios de verdade, quais 

sejam: evidência imediata – o objeto é percebido por estar lá, ou seja, vê-se uma cadeira 

que está à frente; autocerteza da consciência – o objeto é percebido por estar lá, e sobre 

ele é feito um juízo de valor, com base em conteúdos perceptivos pré-existentes, ou seja, 

vê a cadeira que está à frente, e a cadeira é azul e cinza; evidência do pensamento 

conceitual – evidência racional ou irracional, este como um sentimento de evidência, 

presente em todo o conhecimento intuitivo, uma certeza intuitiva que “n~o pode ser 

fundamentada de modo logicamente obrigatório e universalmente válido, apenas pode 

ser pessoalmente vivenciada” (HESSEN, [1978] 2000, p.125), sem que a objetividade 

fique comprometida, no entanto.  

Objetividade e validade universal são conceitos distintos, uma vez que a falta dessa 

distinção acarreta reservas na aceitação à intuição e ao conhecimento intuitivo, guiado 

pelas leis lógicas do pensamento, representadas pelos princípios de identidade e de 

contradição, sem, no entanto, cair-se no reducionismo e se desconsiderar o princípio de 

causalidade que rege tudo quanto acontece, mediante determinadas leis. 

A apreensibilidade do mundo pelo indivíduo revela-se com dilemas que não podem 

ser resolvidos nem pela subjetividade, nem pela objetividade. Desta forma, a concepção 

defendida na atualidade por pensadores como August Messer e Erich Becher é de que o 

“princípio da causalidade é um pressuposto necess|rio para o conhecimento científico 

da realidade” (HESSEN, [1978] 2000, p.158), porque, embora o conceito de mudança não 

contenha o conceito de causa, não há como se entender cientificamente uma mudança 

assim.  
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Esse último aspecto é significativamente importante para este trabalho, que trata, 

em essência, da possibilidade de um conhecimento inovativo, cujo conteúdo implique 

obrigatoriamente a mudança e a evolução.  

Tomando como princípio Morin (2001, p.292), acerca da complexidade  em que essa 

busca envolve: “Temos de compreender que a revoluç~o de hoje trava-se não tanto no 

terreno das ideias boas e verdadeiras, opostas em uma luta de vida e de morte às ideias 

más e falsas, mas no terreno da complexidade do modo de organização das ideias (...)”.  

Entendo que em sua fala, Morin (2001) trate do como em detrimento do o que. Em 

função disto, e com a intenção de traçar o caminho do posicionamento epistemológico 

deste estudo, inroduzo a seguir o pensamento de Berger e Luckmann (1996). 

 

2.2  Sociologia do conhecimento: a construção da realidade 

Deixando claro, desde a primeira página do que denominam “tratado”, Berger e 

Luckmann (1996, p.11) tratam da realidade como algo construído socialmente, 

enfatizando que sua obra diz respeito a “realidade” e “conhecimento”, definindo o 

primeiro termo “como uma qualidade pertencente a fenômenos que reconhecemos 

terem um ser independente de nossa própria voliç~o”, e o segundo, “como a certeza de 

que os fenômenos s~o reais e possuem características específicas”. 

É de meu entendimento que tais definições não só são importantes para este 

trabalho, como se encontram em perfeito alinhamento com os pensamentos postulados 

pelos autores aqui referenciados, e, principalmente, porque, relembrando o tema deste 

estudo – compartilhamento do conhecimento tácito por meio dos signos – embora traga 

muitos conceitos abstratos à tona, não é em si uma abstração. 

Ao transformar em ações o conhecimento tácito do qual pode não se dar conta, o 

indivíduo o torna concreto por meio dessas ações, ou seja, transforma-o em realidade, 

tendo nos signos sua principal fonte de comunicação.  

Berger e Luckmann (1996) postulam a criação da realidade pelo homem em seu 

processo de interação social, fazendo com que não somente isto ocorra por meio do 

conhecimento humano existente, mas gerando novos conteúdos cognitivos.  
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Não obstante, a forma com que a realidade é criada e institucionalizada socialmente 

envolve os signos como mediadores nesse processo. Ou seja, esta vertente sociológica do 

conhecimento, enquanto foco no que os autores definem como “vida cotidiana”, além de 

não possuir um cunho filosófico, como este trabalho, está interessada na forma como a 

realidade é produzida no cotidiano da experiência humana social, dentro da visão de 

Mannheim sobre o processo da ideação humana, na qual Berger e Luckmann (1996) 

baseiam sua obra. 

No entanto, os autores enfatizam que o mundo das “ideias” n~o seja o foco de seu 

trabalho, mas sim o “conhecimento”, como em suas próprias palavras, “a sociologia do 

conhecimento deve ocupar-se com tudo aquilo que é considerado ‘conhecimento’ na 

sociedade” (p.29). 

Por vida cotidiana, Berger e Luckmann (1996) entendem “uma realidade 

interpretada pelos homens e subjetivamente dotada de sentido para eles” (p.35). Pelo 

simples fato de fazer sentido, ou seja, de ser coerente para os indivíduos, constitui-se em 

uma experiência subjetiva da vida cotidiana (p.37) deles – o “aqui e agora”. 

Como explicam Berger e Luckmann (1996), o “aqui e agora”, como “realissimum” 

(p.39) da consciência desse indivíduo, sendo o foco de sua atenção, diferencia-se de 

outras realidades das quais tem consciência.  É, então, pela vivência conjunta dessa 

realidade com outros indivíduos, cujas perspectivas são comuns, mas não iguais, no 

processo contínuo de interação, que cria a realidade. 

A maior intensidade de partilhamento de nossa realidade com o outro se dá quando 

estamos face a face com ele, ocasião em que podemos obter o que Berger e Luckmann 

(1996) chamam de “sintomas” (p.47), embora este termo refira-se a tudo o mais que 

possamos obter do meio, próximo ou distante.  

Embora me antecipando quanto à interligação da semiótica e do conhecimento 

tácito, do que tratarei adiante com mais propriedade, aquilo que Berger e Luckmann 

(1996) denominam sintomas, julgo pertinente considerar como signos, para Peirce 

([1931-1958] 2000), o que defendo à luz da explicação de Ginzburg (2009, p.155) acerca 

do surgimento do paradigma indiciário: “Apenas observando atentamente e registrando 
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com extrema minúcia todos os sintomas1 (...) é possível elaborar “histórias” precisas de 

cada doença: a doença é, em si, inatingível2”.3   

Não obstante, aquilo que o autor denomina inatingível, julgo pertinente considerar 

como inefável4, para Polanyi (1962; 1966), termo utilizado por ele ao caracterizar o 

conhecimento tácito.  

Desta forma e, analogamente, a ideia de inatingibilidade da doença, expressa por 

Ginzburg (2009), pode ser estendida à inefabilidade do conhecimento tácito, que assim 

como a doença só pode ser apreendido pelos sintomas que apresenta, ou, como 

mencionado, signos. 

Saiani (2004, p.52) explica que há dois tipos de indícios no ato visual: indícios 

subliminares – expressões corporais não perceptíveis de forma direta, e indícios 

marginais – perceptíveis, mas não nosso foco ao olharmos um objeto. Estes últimos 

podem sofrer a influência do que nos acostumamos a ver. 

Continuando, Berger e Luckmann (1996) consideram que a captura que fazemos do 

outro, na situaç~o face a face ou n~o, ocorre por meio do que denominam de “esquemas 

tipificadores” (p.50), numa comparaç~o com algo j| conhecido.  

Isso pode ser entendido como uma representação, um novo signo, ou seja, algo 

típico de uma situação, como por exemplo, a frugalidade da gastronomia francesa, que 

faz com que criemos a expectativa de que ao jantar na casa de alguém dessa 

nacionalidade, não posso esperar uma grande quantidade de comida. 

Os esquemas tipificadores atuam tanto quando estamos face a face com o outro, 

quanto estamos distantes. A diferença é que a relação direta tem nome e sobrenome, 

enquanto a indireta é anônima (BERGER; LUCKMANN, 1996), transformando o que é 

típico num símbolo representante de um grupo.  

Considero, então, que, por meio daquilo que Peirce ([1931-1958] 2000) classifica 

como símbolos, podemos nos expressar dentro ou fora de uma situação face a face, por 

meio do que Berger e Luckmann (1996) chamam de objetivações, que funcionam como 

uma espécie de linguagem de comunicação, constituída tanto de objetos concretos, como 

                                                           
1
 Grifo meu. 

2
 Grifo meu. 

3
 Cf. ensaio de H. Diller, em Hermes, 67, 1932, pp.14-42. 

4
 Ineffable. 
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da subjetividade relacionada a ele, no processo de “significação5, isto é, a produção 

humana de sinais” (p.55).  

Dessa forma, dependendo do contexto, uma faca, por exemplo, pode significar tanto 

um utensílio de cozinha, portanto um instrumento, quanto uma arma, dependendo da 

ação que irá contribuir para produzir em diferentes realidades. 

Berger e Luckmann (1996) postulam que sinais e seus sistemas são objetivações, 

porque expressam subjetivamente uma intenção além do “aqui e agora”, e além das 

situações face a face. As várias formas de linguagem são um exemplo disto.  Por 

abrangerem uma realidade dentro de outra realidade, são consideradas como símbolos, 

que encerram um conteúdo compreendido por vários indivíduos, razão pela qual a 

transcendência pela qual isto é feito denomina-se “linguagem simbólica” (p.61).  

Esse mundo de sinais e símbolos nos rodeia contínua e eternamente, e que 

partilhamos com os demais indivíduos em nosso convívio social, criando o que Berger e 

Luckmann (1996, p.63) chamam de “conhecimento receitado”, ligado {quilo que 

compartilhamos no exercício de rotinas, como um “acervo social do conhecimento”. 

Vários acervos se formam, então, e são integrados na experiência humana. 

Os autores afirmam que “a autoproduç~o do homem é sempre e necessariamente 

um empreendimento social”, ou seja, “o homo sapiens é sempre, e na mesma medida, 

homo socius” (p.75).  Desta forma, a ordem social é uma produç~o humana, e n~o um 

produto da natureza.  

É meu entendimento que a ordem social, assim vista, traz conforto à mente, pois cria 

um hábito nas ações humanas, de forma que certas ações tornam-se rotinas, dando 

espaço na mente, segundo Berger e Luckmann (1996) para reflexões, decisões, 

inovações. 

Do partilhamento e reciprocidade sobre a tipificação de hábitos decorre a 

institucionalização. As instituições, no entanto, demandam que os indivíduos 

compartilhem suas histórias, pois não são criadas imediatamente, pois são submetidas 

ao controle social, e devem ser legitimadas, pela aprovação dele. Os atores envolvidos 

nesse processo legitimam os hábitos pela reprodução recíproca deles, 

institucionalizando-os (BERGER; LUCKMANN, 1996). 

                                                           
5
 Grifo meu. 
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O que faz com que a evolução ocorra relaciona-se à redução da tensão entre os 

indivíduos a partir da institucionalização, liberando-os para refletir sobre novas 

possibilidades, criando, então, novos hábitos, novas institucionalizações, ou seja, como 

afirmam Berger e Luckmann (1996, p.83), “um mundo social estará em processo de 

construç~o, contendo nele as raízes de uma ordem institucional em expans~o”.  

Entretanto, conforme explicam esses autores, a institucionalização não é um 

processo automático. Ela demanda escolhas das ações importantes para os indivíduos. A 

importância varia conforme suas histórias de vida. Portanto, se nem tudo é partilhado, 

nem tudo é institucionalizado. Porém, uma vez que a instituição exista, aqueles que 

chegam depois a verão como uma realidade dada, existente e deverão apreendê-la, pois 

foi construída por outros indivíduos que a transmitem de geração em geração.  

Caso n~o partilhe completamente dessa instituiç~o, esse “novo entrante” poder| 

tentar criar uma nova instituição, o que, no entanto, poderá ser difícil em função da 

historicidade não compartilhada com os demais (BERGER; LUCKMANN, 1996).  

Esse é um dos pontos que pode acabar aprisionando os indivíduos naquilo que eles 

mesmos criaram, tornando-se uma “pris~o mental”, como denomina Morgan (1998) 

sobre imagens criadas pelas organizações junto a seus stakeholders, das quais não 

podem mais fugir, mesmo que não lhes sejam mais interessante. Este pode ser, também, 

um grande obstáculo à mudança. 

O processo de institucionalização social, como advertem Berger e Luckmann (1996), 

só deve ser assim considerado quando transmitido para outras gerações, por meio de 

interpretações de seus significados, sob formas legitimadoras.  

Por exemplo, valores relacionados à importância e respeito à vida humana são 

interpretados e transmitidos a novas gerações sob a forma de leis que punem o não 

respeito à vida humana. Isto é necessário para a preservação das instituições, em que as 

pessoas permanecem juntas com base em seus interesses comuns, mesmo que nem tudo 

seja partilhado integralmente por todos.  

Berger e Luckmann (1996, p.93) denominam como “pré-teórico” o conhecimento 

primário relacionado à ordem social, ou seja, um somatório do que todos sabem6, das 

máximas, da sabedoria, dos valores, das crenças, dos mitos. Tudo isso é transmitido 

                                                           
6
 Grifo meu. 
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como “receita” daquilo que é aceito pela comunidade como adequado, constituindo-se 

como “verdades universalmente v|lidas sobre a realidade”, apreendidas no decorrer do 

processo de socialização, como verdade objetiva, e é interiorizado como realidade 

subjetiva, na qual reside o poder de moldar o indivíduo, conforme o universo em que a 

socialização ocorra. 

A legitimação das instituições ocorre, como explicam Berger e Luckmann (1996), em 

quatro níveis, parcialmente concomitantes: o primeiro nível – incipiente, diz respeito à 

transmissão de um sistema de objetivações (por exemplo, um vocábulo).  

O segundo nível do processo de legitimação ocorre pela transmissão de proposições 

teóricas rudimentares, que, quando institucionalizadas como um corpo de conhecimento 

específico, alcançam o terceiro nível.  

O quarto nível é constituído dos universos simbólicos, que “s~o corpos de tradiç~o 

teórica que integram diferentes áreas de significação e abrangem a ordem institucional 

em uma totalidade simbólica” (p.131), sendo que os processos simbólicos dizem 

respeito a processos de significação, como mencionado anteriormente.  

De acordo com Berger e Luckmann (1996), como são construções cognoscitivas, 

esse universo é teórico, pois se origina em reflexões subjetivas dos indivíduos, que, no 

entanto, podem habitá-lo 7de forma natural.  

Segundo os autores, pode ser vista com uma matriz que integra toda a significação 

social objetiva e subjetiva, “explicando” e, possivelmente, justificando, seus sentidos. No 

entanto, embora baseie na objetivação social sua construção, a capacidade que possui 

para atribuir significações é muito maior que a vida social, permitindo ao indivíduo 

basear-se nele, mesmo que em suas experiências individuais.  É neste nível que um 

mundo inteiro é criado, fazendo com que o indivíduo assuma “papeis institucionais”  

como formas de participação desse universo que não só transcende, mas inclui a ordem 

institucional (p.132). De uma forma mais detalhada, Berger e Luckmann (1996) afirmam 

que: 

“o universo simbólico oferece a ordem para a apreensão subjetiva da 
experiência biográfica. Experiências pertencentes a diferentes esferas da 
realidade são integradas pela incorporação ao mesmo envolvente universo de 
significaç~o” (p.134). 

 

                                                           
7
 Grifo meu. 
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O universo simbólico fornece, por meio de sua função nômica, a integração das 

realidades marginais, além do nível mais alto de integração das realidades discrepantes 

dentro da própria vida cotidiana, como explicam Berger e Luckmann (1996). 

Neste contexto, é o universo simbólico que dá ao indivíduo a ciência de si e do outro, 

dentro do processo de interação entre ambos, na construção da realidade, 

interacionismo do qual passo a tratar. 

 

2.3  Interacionismo simbólico: uma perspectiva do conhecer 

Decorrente da vertente sociológica da psicologia social, o interacionismo simbólico parte 

de cinco ideias principais relacionadas diretamente ao ser humano como: (1) um 

indivíduo social, (2) um ser pensante, (3) definidor do meio, (4) interagente ao meio, e, 

portanto, (5) um ser ativo em relação a esse meio (CHARON, 2009). 

Discutindo a origem do pensamento interacionista simbólico, Charon (2009) explica 

que, embora seus fundamentos remontem principalmente ao trabalho de George 

Herbert Mead (1863-1931), seu aluno, Herbert Blumer foi quem delineou essa 

perspectiva, baseando-se na visão de seu mestre que integrava a influencia da filosofia 

do pragmatismo, do pensamento naturalista de Darwin, da psicologia em sua vertente 

mais comportamentalista às visões de John Dewey, William James, Charles Peirce, 

William Thomas e Charles Cooley, principalmente.  

A influência dos pragmatistas sobre a visão de Mead é explicada por Charon (2009) 

sob quatro aspectos: em primeiro lugar, em vez que responder ao meio, o indivíduo o 

interpreta; em segundo, a crença humana baseia-se no critério de utilidade; em terceiro, 

somos seletivos quanto àquilo chama a nossa atenção; por último, a ação humana é o 

ponto central.  

Já a influência darwiniana sobre o pensamento de Mead se dá, segundo Charon 

(2009), pelo compartilhamento da visão naturalista, ou seja, a busca por entender tudo o 

que é atribuído ao homem – por exemplo, alma, mente, símbolos – como qualidades 

desenvolvidos pelo homem em sua relação com o mundo natural.  

No tocante à influência do comportamentalismo, Charon (2009) afirma que Mead vê 

o homem por aquilo que ele faz, e não por aquilo que ele é. Logo, podemos inferir que ele 

fala de ações. 
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Charon (2009), entretanto, examina outras duas visões relacionadas ao 

interacionismo simbólico, construídas com base nas ciências sociais. São as visões de 

Charles K. Warriner e de Tamotsu Shibutani. 

Warriner, segundo Charon (2009), preocupa-se com a relação do indivíduo e a 

sociedade, tendo nisto algo mais fundamental de ser compreendido: quem molda quem? 

Sua preocupação encontra-se centrada no homem como ser e não como ator. Nas 

palavras de Charon (2009, p.35), 

“Human beings are now to be understood as social, interactional, and symbolic by 
their very nature. Those who see only the physical, who measure only that which 
is directly observable, miss the whole essence of the human being”. 

 

Analisando o trabalho de Shibutani, o autor identifica a ênfase na diferenciação 

entre o interacionismo simbólico para o ser humano e para a ciência social tradicional, 

sendo que o primeiro utiliza-se da perspectiva em seu processo interpretação da 

realidade, que s~o, segundo Charon (2009), “points of view the actor uses to make sense 

out of his or her world” (p.36). 

O pensamento de Shibutani, na visão de Charon (2009, p.36), liga a ideia de 

perspectiva – “outline scheme defining and guiding experience” – à de grupos de 

referência – “reference group is the society whose perspective the individual uses”, quando 

fala de “conventional understandings, manifest in act and artifact, that characterize 

societies”. 

Charon (2009) defende, então, que “the word perspective implies definition rather 

than response” (p.41), o que faz do interacionismo simbólico uma perspectiva que 

caracteriza a ação de um ser humano ativo em relação ao meio, cuja interação com os 

demais e consigo próprio é dinâmica, em contraste com os pressupostos da ciência 

social tradicional que vê no homem um ser cujas atitudes são respostas ao meio. 

O autor enfatiza a importância do meio no interacionismo simbólico, uma vez que o 

homem além de não responder simplesmente a esse meio, o define, age sobre ele e se 

utiliza dele, com base nas definições criadas e recriadas pelo ser, a partir das 

perspectivas, dinâmicas em si mesmas.  

Seu movimento cria uma realidade influenciada por sua vida social, embora os 

interacionistas simbólicos assumam “some objetive realities existing out there”, a que 



42 
 

chamam de “situation as it exists” (CHARON, 2009, p.43). Portanto, existimos, 

simultaneamente, em duas realidades: na objetiva física e na social.  

Porém, segundo Charon (2009), há uma terceira, que se refere àquela que cada um 

de nós cria em nossa mente, como resultado da interpretação que nos é mostrada pelo 

outro, e que nos diferencia dos demais seres humanos, embora, enfatiza o autor, 

cataloguemos o mundo físico em forma de objetos, aos quais atribuímos significado por 

meio da interação social – objetos sociais, na visão interacionista simbólica.  

É o próprio Blumer ([1969] 1998) que diferencia o interacionismo simbólico do 

interacionismo não simbólico: neste último, os indivíduos interagem respondendo 

involuntariamente às ações encetadas uns pelos outros. Usando o exemplo dado por ele, 

uma resposta despercebida de uma pessoa dada a uma entonação de voz de outra.  

O interacionismo simbólico, contudo, envolve interpretação – os indivíduos 

respondem àquilo que interpretam da ação do outro.  

A predominância simbólica do interacionismo proposto por Mead, segundo Blumer 

([1969] 1998) relaciona-se à interpretação que fazemos sobre a ação do outro, e que nos 

ajuda a definir para nós mesmos o modo com que o outro vai agir, para que em nossas 

associações com ele, possamos agir conforme.  

Nesse sentido, elucida Charon (2009), a ideia de objeto social envolve tanto algo 

fisicamente natural, como uma árvore, quanto algo feito pelo homem, quanto animais, 

ou outras pessoas, o passado, o futuro, nós próprios, símbolos, ideias, emoções, e por aí 

afora, pois qualquer coisa usada em uma dada situação pelo homem pode-se tornar um 

objeto social. 

No entanto, dada a natureza simbólica humana, o autor trata mais detidamente dos 

símbolos enquanto objetos sociais, pois os define como sendo: (1) socialmente criados, 

contendo, portanto, significados atribuídos pelos indivíduos,  implicando que 

representem o pensamento desses indivíduos, (2) usados intencionalmente, de 

diferentes formas e em diferentes situações, sendo usados como meio desses indivíduos 

se comunicarem entre si, e (3) são compreendidos pelos demais  seres do meio social, 

pela convenção compartilhada que encerram e representam. 
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Esses aspectos, portanto, alinham-se à semiótica peirceana, cuja abrangência vai 

além dos símbolos, tratando dos signos de forma ampla, mas tendo neles a forma mais 

complexa de representação e que, por isto, contém todas as demais. 

Charon (2009) enfatiza o símbolo como elemento central na construção da 

sociedade humana, trazendo em seu bojo os conceitos de socialização, cultura 

compartilhada, comunicação, cooperação e conhecimento cumulativo.  

No entanto, segundo Charon (2009), é o trabalho de Erving Goffman que focaliza o 

processo de interação, no qual tudo está amarrado: as definições sobre a realidade, o eu, 

a ordem moral, e o próprio ambiente social, dando o mesmo que Durkheim e Mead à 

sociedade, como elemento central da formação do indivíduo, indo, contudo, mais além, 

por desnudar o processo. 

Charon (2009) argumenta que na visão de Goffman, os fundamentos da sociedade 

relacionam-se a (1) apresentação do eu consistente com os fatos da sociedade em que o 

indivíduo vive, (2) colaboração entre os indivíduos como suporte ao eu projetado, (3) 

preservação das aparências uns dos outros, e (4) prática de rituais que expressam 

respeito e consideração uns pelos outros. 

Com isso, os indivíduos evitam arranjos sociais que ponham em risco o 

comprometimento do indivíduo com esses princípios, o que corroeria os fundamentos 

de sociedade em si, afirma Charon (2009). 

Voltando, então, aos postulados de Shibutani, Charon (2009) descrevendo a visão 

desse autor sobre “social worlds8”, define-os como sendo “made up of individuals who 

communicate with symbols, who come to share a perspective in interaction” (p.153), 

implicando que as ações dos indivíduos baseiam-se na observação das ações dos demais 

indivíduos do grupo social, o que ocorre de forma simbólica. 

Charon (2009) busca uma integração entre todos esses pensamentos, que vêm como 

complementares entre si. Seu posicionamento parece, então, conectar-se neste trabalho 

tanto com os postulados de Peirce, em relação à sua teoria semiótica, quanto aos de 

Polanyi, para quem o conhecimento tácito ocorra na interação do indivíduo como o 

mundo.  Tais postulados serão integrados adiante neste caminho, que inicio com o 

posicionamento epistemológico deste trabalho, como primeiro passo. 

                                                           
8
 Mundos sociais – tradução minha.  
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2.4   A construção da realidade para este estudo: o conhecimento e o conhecer 

Tomando como base  (1) as perspectivas relacionadas à Sociologia do Conhecimento e 

ao Interacionismo Simbólico, apresentadas neste aporte,  (2) os princípios incorporados 

nos paradigmas sociológicos criados por Burrell e Morgan ([1979] 2000), e Morgan 

(1980), que discutem principalmente: a pré-existência da realidade  versus  a realidade 

como produto da mente humana, a crença de que algo só possa ser compreendido se 

vivenciado, o individuo possui livre arbítrio  versus  o indivíduo é moldado pelo 

ambiente, e a forma mais eficaz para o atingimento da compreensão é:  o método 

científico versus a experiência direta,  (3) a visão desses autores, postulando que “to be 

located in a particular paradigm is to view the world in a particular way." (p.24), creio 

que a resposta para meu posicionamento encontra-se mesmo nas palavras de Morin 

(2001) sobre a complexidade na criação de ideias, pois, segundo o arcabouço teórico 

apresentado até aqui, considero que: 

a. A realidade, construída pela mediação da linguagem, envolvendo a mente humana, 

sendo possível a existência de realidades compartilhadas, parcial ou total, criando 

um número ilimitado de combinações e, consequentemente, de realidades. Assim, 

este estudo vai além da discussão ontológica (real/nominal) oferecida por Burrell e 

Morgan ([1979] 2000), uma vez que Peirce (1839-1914) rompe com essa dualidade. 

b. Se a realidade é construída pela mente humana, a profunda compreensão dessa 

realidade está em sua origem: a experiência humana. No entanto, vale ressaltar que a 

palavra “compreens~o” aqui está sendo utilizada em seu sentido estrito, pois 

considero que o conhecimento possa ser transferido, enquanto a experiência, não.  

Considero que isto esteja em linha com o tema que pesquiso – algo em nosso 

conhecer é tácito e, portanto, intransferível, embora compartilhável. Este 

pensamento posiciona-se, epistemologicamente, como antipositivista, reforçado por 

minha crença axiológica sobre a impossibilidade de nos despirmos de nossos valores 

no processo de compreensão, mesmo que queiramos acreditar que sim. 

c. Quem constrói a realidade molda o ambiente em que vive e é, ao mesmo tempo, 

produto dele, em função de suas interações com os demais indivíduos desse 

ambiente, caminhando para uma abordagem mais construcionista social.  Desta 

forma, este estudo posiciona-se dentro de uma perspectiva de pensamento 
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voluntarista, alinhado à busca pelos antecedentes do conhecimento que promova a 

mudança, provocada pelo indivíduo.  

d. Organizações são sistemas complexos porque compostos por indivíduos e suas 

interações. Isto implica a observação mais participativa, de forma que a 

compreensão possa ser a mais profunda possível, pois o dado caracteriza-se pela 

subjetividade, enquanto sua análise se dá através do olhar do pesquisador, sua 

interpretação e leitura daquela realidade – o que, por sua vez, cria uma realidade 

própria pelo olhar de quem a vê. 

 

Isto posto, creio ser lícito posicionar este estudo dentro de um paradigma 

interpretativista, focado na abordagem interacionista simbólica (Figura 2), em virtude 

da própria característica do elemento principal pesquisado – o compartilhamento do 

conhecimento tácito. 

 

Figura 2: Paradigmas e escola de análise organizacional. 
Fonte: Adaptado de Burrell e Morgan ([1979] 2000) e Morgan (1980). 
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O paradigma interpretativista tenta explicar a realidade sob a ótica do indivíduo, em 

toda a subjetividade que isto açambarca, em função da dinâmica dos processos em 

contínua evolução, e na forma em que essa realidade se apresenta (BURRELL; MORGAN, 

[1979] 2000; MORGAN, 1980). 

O compartilhamento do conhecimento tácito por meio dos signos existentes na 

organização envolve não só a criação da realidade individual, mas do grupo, por meio de 

suas interações, cujos conteúdos advindos são inconscientemente utilizados, e difíceis 

de expressar. Isto envolve a ideia de mudança, de evolução – do indivíduo, do grupo e do 

ambiente em que estão inseridos.  

Essa evolução, a partir desse compartilhamento, possui em si antecedentes, 

combinados de forma diversa em cada contexto. As características desses antecedentes, 

então, podem determinar como essa evolução ocorre.  

A identificação desses antecedentes parece ter respaldo no pensamento profundo e 

complexo dos autores de base deste estudo – Peirce e Polanyi, cujas obras foram 

interpretadas por mim, em minhas leituras, mas certamente também através dos olhos 

de outros estudiosos, com autoridade para discuti-los, sendo Santaella (Peirce) e Saiani 

(Polanyi) os melhores exemplos.    

 

2.5 Semiótica: acesso ao compartilhamento 

Nas palavras de Santaella (1986, p.7), "semiótica é a doutrina formal dos signos. (...) é a 

ciência dos signos, é a ciência de toda e qualquer linguagem". A semiótica medieval 

desenvolveu-se no âmbito da teologia e das artes liberais, tais como a gramática, retórica 

e dialética. Já no século XIX, a semiótica é concebida em forma de símbolos e imagens.  

Nesse âmbito, surgem as noções de significado, de sentido e de referência 

relacionadas à semântica linguística. Surge, também, o questionamento científico sobre a 

linguagem (NOTH, 1995).  

A semiótica é formada por um conjunto de elementos composto por: signos, signos 

visuais (ou imagens), signos linguísticos, signos auditivos, a situação de comunicação 

(fala, visual, escrita), estrutura textual, estrutura de informação, gênero (anúncio), 

formas de absorção, e códigos de comunicação (LAWES, 2002).  
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É legítimo afirmar que existem vários tipos de semiótica, que se diferenciam pelo 

conceito e delimitação de cada um deles, a partir da criação de diferentes pressupostos. 

Embora no século XX, Husserl (1859-1938) traga à tona os signos e os significados por 

meio da teoria fenomenológica, é Peirce (1839-1914) que emerge como fundador da 

teoria moderna sobre os signos, cuja obra extensa e complexa baseia-se na 

fenomenologia (SANTAELLA, 2000; LLATAS, 2004).  

Dessa forma, a semiótica pode ser entendida sob a ótica de três grandes vertentes: 

(1) semiótica peirceana (Peirce): cujo foco de atenção é a universalidade epistemológica 

e metafísica. Nas palavras de Santaella (2000): "uma teoria sígnica do conhecimento que 

busca divisar e deslindar seu ser de linguagem, isto é, sua ação de signo" (p.14); (2) 

semiótica estruturalista/semiologia – ou linguística saussureana (linha de Saussure; Lévi-

Strauss; Barthes; Greimas), cujo foco de atenção são os signos verbais; e (3) semiótica 

russa ou semiótica da cultura (linha de Jakobson; Hjelmslev; Lotman), cujo foco de 

atenção são a linguagem, literatura e outros fenômenos culturais, como a comunicação 

não verbal e visual, mito, religião.  

As duas primeiras diferenciam-se por suas visões epistemológicas: enquanto a 

Linguística Saussureana diz respeito à linguagem verbal, a Semiótica Peirceana é a 

ciência de toda e qualquer linguagem, verbal ou não. Ambas formam dois paradigmas 

diferentes, uma vez que a "semiótica forma um todo do qual a semiologia é uma parte" 

(DEELY, 1990, p.23).  

 O modelo de Saussure é diático e mentalista, apresentando dois lados do signo 

verbal que são (1) as ideias (conceito, significado), e (2) a imagem acústica – não o 

fenômeno acústico em si, mas a imagem psíquica acústica que temos da palavra – o 

significante. A relação entre essas ideias é arbitrária, pois a palavra (significante) nem 

sempre está ligada à ideia que ela representa.  Para Saussure não existe um mundo 

objetivo.  Portanto, as ideias não preexistem às palavras, nada existindo além do sistema 

semiológico. O pensamento antes da língua é uma massa sem formato ou distinção, só 

havendo comunicação através das estruturas do sistema, ou seja, das formas. O sistema 

semiológico é baseado em estruturas que se opõem umas às outras. Em outras palavras, 

o valor de um signo é resultado da existência simultânea de outro (SANTAELLA; NOTH, 

1999).  
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A tradição semiótica de Poinsot, Locke e Peirce difere-se da semiológica proposta 

por Saussure porque a semiótica, segundo Deely (1990), não foca exclusivamente na 

língua e na fala humana, indo muito além, quando envolve todo “o universo como físico 

no processo da semiose humana, e fazendo da semiose humana uma parte da semiose da 

natureza" (p.23).  

Na visão de Chandler (2001), embora haja uma tradição relacionada a saudar 

Saussure como o fundador da semiótica, atualmente, esta se configura acentuadamente 

menos e menos saussureana. 

A lógica peirceana trata de uma semiótica geral e não apenas verbal como a de 

Saussure, pois envolve a gramática especulativa – estudo dos signos e formas de 

pensamento que eles possibilitam a lógica crítica – estudo dos tipos de inerências e 

raciocínios feitos por meios dos signos, e a metodêutica – estudo dos princípios de como 

a pesquisa deve ser feita e comunicada.  A lógica crítica baseia-se na gramática 

especulativa, e a metodêutica baseia-se na lógica crítica (metodêutica  lógica  

gramática), de forma interligada (LLATAS, 2004). 

Na visão de Peirce, existem três elementos formais e universais nos fenômenos que 

surgem à mente e à percepção humanas: primeiridade – relacionado ao acaso, 

possibilidade, qualidade, sentimento, originalidade, liberdade; secundidade – 

dependência, determinação, dualidade, ação e reação, aqui e agora, conflito, surpresa, 

dúvida; terceiridade – generalidade, continuidade, crescimento, inteligência 

(SANTAELLA, 2000).  

De uma forma geral, Peirce viu o signo como qualquer coisa de qualquer forma ou 

espécie – um som, uma palavra, um objeto, uma pessoa, um borrão de tinta, uma 

imagem, um pensamento, etc. – existente em uma relação triádica, ou seja, "signo é uma 

coisa que representa uma outra coisa: seu objeto. Ele só pode funcionar como signo se 

carregar esse poder de representar, substituir uma outra coisa diferente dele" 

(SANTAELLA, 1986, p.58).  

Um signo é algo determinado por um objeto, e que determina uma ideia na mente 

humana, determinação esta que é o interpretante do signo. Logo, “a relaç~o tri|dica se 

estabelece entre o signo, seu objeto e o interpretante” (SANTAELLA, 2000, p.12). Em 

suma, um signo “é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para alguém” 

(PEIRCE [1931-1958] 2000, p.46).  
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Na taxonomia da semiótica peirceana, os signos possuem três tricotomias. Cada uma 

das relações possui em si três níveis de hierarquia: o terceiro nível representa uma 

qualidade ou um potencial, o segundo nível, algo existente, e o primeiro nível, uma lei 

(PEIRCE [1931-1958] 2000; SANTAELLA, 2000).  

Assim, quali-signo, sin-signo ou legi-signo representam a primeira tricotomia dos 

signos que dizem respeito ao signo em si mesmo (primeiro elemento da tríade), e dão 

ensejo à divisão dos signos em dez classes (Quadro 4).  

Um quali-signo é uma qualidade que é um signo e só atua efetivamente como signo 

quando se corporifica, embora essa corporificação nada tenha a ver com seu caráter 

como signo. Um sin-signo é um evento existente e real que é um signo, só podendo ser 

assim por meio de suas qualidades, ou seja, vários quali-signos. Por fim, um legi-signo é 

uma lei estabelecida pelos homens e que é um signo – nosso signo convencional é um 

legi-signo. Todo legi-signo significa por meio de sua aplicação, denominada réplica 

(PEIRCE [1931-1958] 2000).  

A segunda tricotomia dos signos refere-se à relação do signo com seu objetivo 

dinâmico, e pode ser classificado como ícone, índice ou símbolo. Um ícone é um signo que 

se refere ao objeto que denota em relação a seus caracteres próprios, caracteres estes 

que o signo possui caso o objeto exista ou não. Uma qualidade, um existente individual, 

uma lei são ícones.  

Um índice é um signo que se refere ao objeto que representa por ser realmente 

afetado por ele. O índice envolve um ícone do tipo especial.  Finalmente,  o símbolo  é  

um signo  que se refere ao objeto que representa em virtude de uma lei, uma associação 

de ideias gerais que fazem com que o símbolo seja visto como se referindo àquele objeto 

(PEIRCE [1931-1958] 2000; SANTAELLA, 2000).  

A terceira tricotomia (Figura 3) refere-se à relação do signo com o interpretante, 

pode ser classificado como rema, dicente, ou argumento. Um rema é uma possibilidade 

qualitativa para seu interpretante, representante da espécie de objeto possível. Embora 

propicie informação, não é interpretado desta forma. Um dicente é um signo de 

existência real para seu interpretante, e envolve um rema, mas que não constitui o signo. 

Já um argumento é um signo de lei para seu interpretante, ou seja, é um signo entendido 

como representando seu objeto em seu caráter de signo (PEIRCE [1931-1958] 2000; 

SANTAELLA, 2000). 
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Quadro 4 – As dez classes de signos 

Classe Definição Exemplo 

I. Quali-signo É uma qualidade qualquer. É necessariamente um Ícone. 
Uma sensação de 

vermelho. 

II. Sin-signo 

Icônico 

É um objeto de experiência sempre que uma de suas qualidades 

faça-o determinar a ideia de um objeto. É um Ícone e, portanto, 

semelhante à coisa com que se assemelha. Pode apenas ser 

interpretado como um signo de essência, ou seja, rema, e envolve 

um quali-signo. 

Um diagrama 

individual. 

III. Sin-signo 

Indicial 

Remático 

É todo objetivo da experiência direta que direciona a atenção para 

o objeto que sua presença envolve. Envolve um sin-signo icônico, 

mas se diferencia deste pelo direcionamento da atenção para o 

objeto denotado. 

Um grito 

espontâneo. 

IV. Sin-signo 

Dicente 

É todo objeto da experiência direta que é um signo e fornece 

informação de um fato concreto sobre seu objeto, o que só ele 

pode fazer por ser afetado pelo seu objeto e, portanto, é um índice. 

Envolve um sin-signo icônico (informação) e um sin-signo 

indicial remático (objeto) – a síntese de ambos deve ser 

significante. 

Um cata-vento. 

V. Legi-signo 

Icônico 

Toda lei geral, porque demanda que cada um de seus casos 

incorpore uma qualidade definida, tornando-o adequado para 

trazer a ideia do objeto semelhante. Como é um ícone, deve ser 

um rema. Como legi-signo, governa réplicas singulares, que serão 

sin-signos icônicos de um tipo especial. 

Um diagrama à 

parte de sua 

individualidade de 

fato. 

VI. Legi-signo 

Indicial 

Remático 

É todo o tipo ou lei geral, que requer que seus casos sejam 

efetivamente afetados pelo objeto que representa, atraindo a 

atenção para esse objeto. Suas réplicas serão sin-signos indiciais 

remáticos de um tipo especial. 

Um pronome 

demonstrativo. 

VII. Legi-signo 

Indicial Dicente 

Toda lei geral, onde cada um de seus casos seja obrigatoriamente 

afetado por seu objeto, de tal forma que forneça uma informação 

específica sobre esse mesmo objeto. Envolve um legi-signo 

icônico (significado da informação) e um legi-signo indicial 

remático (denotação sobre o tema da informação). Cada uma de 

suas réplicas será um sin-signo dicente de um tipo diferente. 

O pregão de um 

mascate. 

VIII. Símbolo 

Remático ou 

Rema 

Simbólico 

É um signo ligado a seu objeto por meio de ideias gerais, onde sua 

réplica traz ideias à mente que tendem a produzir um conceito 

geral. Desta forma, a réplica é interpretada como o signo desse 

objeto que é um caso desse conceito – o que os lógicos chamam 

de termo geral. O símbolo remático é um legi-signo. 

Um substantivo 

comum. 

IX. Símbolo 

Dicente (ou 

proposição 

ordinária) 

É um signo ligado a seu objeto por meio de uma associação de 

ideias gerais, atuando como símbolo remático. No entanto, seu 

interpretante represente o símbolo dicente, neste caso, sendo 

realmente afetado por seu objeto, de tal forma que a ideia que traz 

à mente deve representar exatamente seu objeto. 

 

X. Argumento 

É um signo cujo interpretante representa o objeto como sendo um 

signo posterior, por meio de uma lei, cuja passagem da premissa 

para a conclusão tende a ser verdadeira.  Seu objeto deve ser 

geral, pois o argumento deve ser um símbolo e, como tal, deve ser 

um legi-signo, e sua réplica, um símbolo dicente. 

 

Fonte: Adaptado de Peirce ([1931-1958] 2000). 
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Signos possuem significados múltiplos. Há uma distinção entre denotação – o 

sentido literal e de definição, e conotação – a associação sociocultural feita. A 

preocupação da semiótica é desvendar o significado escondido nas conotações 

(SILVERMAN, 1983).  

 

 

Figura 3: Afinidades entre as dez classes. 
Fonte: Peirce ([1931-1958] 2000,  p.58) 

 

Esse processo de associação é fruto do interpretante, terceiro elementos da tríade 

peirceana, ou seja, "o efeito interpretativo que o signo produz em uma mente real ou 

meramente potencial" (LLATAS, 2004, p.88). 

Deve-se diferenciar claramente interpretante de intérprete. O interpretante é bem 

mais amplo e geral que o intérprete, cujo papel é mais restrito dentro da semiótica 

peirceana (LLATAS, 2004). 

O interpretante possui três níveis: imediato, dinâmico e final.  O primeiro nível – 

interpretante imediato – refere-se ao interpretante interno do signo, que é seu potencial 

interpretativo, ainda no nível abstrato, antes que o intérprete efetive esse potencial. 

Refere-se ao que existe para ser interpretado, mas ainda não o foi – um livro, uma 

pintura, uma imagem. O segundo nível – interpretante dinâmico – diz respeito ao efeito 

que o signo produz no intérprete, único para cada intérprete. Esse efeito possui três 

(I)ª Remático Icônico 

Qualissigno

(V) Remático Icônico 

Legissigno

(VIII) Remático 

Símbolo Legissigno

(X) Argumento 

Simbólico Legissigno

(IV) Dicente Indicial 

Sinsigno

(II) Remático Icônico 

Sinsigno

(VI) Remático Indicial 

Legissigno

(IX) Dicente Símbolo 

Legissigno

(III) Remático Indicial 

Sinsigno

(VII) Dicente Indicial 

Legissigino
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níveis, conforme o fenômeno esteja na primeiridade – emocional, na secundidade – 

energético, e terceiridade – lógico (PEIRCE [1931-1958] 2000; LLATAS, 2004). 

O efeito emocional é um sentimento apenas, e o interpretante emocional está 

presente em qualquer interpretação sem que o intérprete se dê conta disso. O efeito 

energético refere-se a uma ação mental ou física, quando o intérprete utiliza-se de um 

montante de energia, seja por meio do pensamento ou por meio do movimento físico 

para olhar o objeto que chama nossa atenção. O efeito lógico utiliza-se uma regra 

interpretativa, sem as quais os símbolos não podem significar por estar conectado a uma 

ideia na mente do intérprete, sem a qual a conexão signo e objeto não poderiam existir. 

Daí a explicação que o signo e seu objeto se completam no interpretante, explicando a 

relação triádica (PEIRCE [1931-1958] 2000; SANTAELLA, 2000; LLATAS, 2004). 

A lei que dá fundamento ao símbolo tem que estar internalizada na mente do 

intérprete, dando significado ao símbolo. Isso acontece por meio das convenções. A 

mudança de hábitos culturais provoca o conceito que Peirce chamou de interpretante 

lógico último – gerando a transformação, a evolução, a inovação dentro da interpretação 

(PEIRCE [1931-1958] 2000; SANTAELLA, 2000; LLATAS, 2004). 

A forma por meio da qual o signo representa a si mesmo quando relacionado com 

seu objeto. É uma projeção futura do signo, e em que se deverá transformar – o 

propósito do signo. Como algo a se concretizar, encontra-se no aspecto télico da 

informação e da significação, e não no aspecto interpretativo, como nos dois primeiros 

interpretantes, embora possa ser uma qualidade, um existente ou uma lei, como os 

primeiros (PEIRCE [1931-1958] 2000; SANTAELLA, 2000). 

Mick (1986) observa que a ótica peirceana postula que os signos devem ser 

entendidos por meio da forma como se situam dentro do amplo contexto social, onde se 

revelam arbitrariedades e significados.  

Referindo-se a Douglas (1982), o autor assume que o processo decisório humano 

poderia ser interpretado pela semiótica como uma nova análise de interações culturais, 

o que seria crítico para a história ocidental, pela falta de um método seguro 

relacionando o conhecer individual a seu conhecer sobre o ambiente social.  

O signo conecta o objeto às reações das pessoas. De uma forma geral, os 

semioticistas buscam identificar (ou cristalizar) a existência de significado, experiência, 
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e conhecimento comunicado por meio de símbolos, de forma que a informação 

culturalmente transmitida possa ser estudada de uma maneira significativa 

(WENNERLIND, 2001).  

Os sistemas são entendidos como constituídos de um significado complexo e 

relações de experiência entre um signo e outros. Esta relação é geralmente um contraste 

e está dentro de uma hierarquia, na observação de Silverman (1983).  

Logo, o significado de um signo só pode ser entendido dentro de um contexto 

envolvendo outros signos e um sistema simbólico – ou seja, "um sistema de símbolos 

que expressam ideias e significados dentro de uma rede de elementos com conteúdo 

próprios, que possuem significado apenas entre esses elementos" (SILVERMAN, 1983, 

p.6). 

 

2.6 Conhecimento tácito: o lado inefável do saber 

Existem dois pontos básicos de dificuldade em relação ao conhecimento: como o 

conhecimento nasce e que tipo de conhecimento reside nas mentes humanas. As 

economias modernas tendem a ser racionais quanto ao primeiro aspecto, atribuindo à 

explicitação daquilo que acreditamos saber uma forma de criar conhecimento (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997; TSOUKAS, 2002). Mas, é naquilo que sabemos e não conseguimos 

expressar que se encontra a maior parte do que realmente sabemos.  

O conceito de conhecimento vindo de Platão refere-se a uma "crença verdadeira 

justificada", o que significa que o ato de conhecer implica que apreendamos a verdade, 

isto é, “se uma pessoa sabe que alguma coisa é de certa forma, ent~o ser| verdade que 

essa coisa é dessa forma (...) uma pessoa conhece algo somente quando a sua crença é 

verdadeira, completamente justificada, e a justificaç~o n~o é frustr|vel” (CORNMAN, 

LEHER, PAPPAS, 1983, p.42 e 44). 

Dos diversos entendimentos acerca de como o conhecimento deva ser classificado, 

podemos considerar que tais entendimentos, embora se difiram entre si, relacionam-se 

basicamente (1) às suas dimensões epistemológicas – tácito, implícito, explícito, ou 

simbólico, corporificado, mentalizado, aculturado, (2) às suas dimensões ontológicas – 

individual, coletivo e consciente, inconsciente. Uma terceira discussão pode ser 
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identificada no conhecimento, enquanto ato de conhecer, enquanto processo, e o 

conhecimento propriamente dito, enquanto produto final desse processo.  

Embora não exatamente na ordem apresentada acima, estas são as bases sobre as 

quais me debruço para discorrer a respeito das diferentes visões dos autores 

considerados neste aporte teórico, de modo a formar um arcabouço teórico de 

sustentação para a articulação que busco. 

O ato de conhecer ocorre de forma contínua, uma vez que os seres humanos criam 

conhecimento envolvendo-se com objetos, e grande parte desses conhecimentos é fruto 

do esforço humano de lidar com o mundo (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).  

Para Collins (1993), o conhecimento pode ser entendido epistemologicamente sobre 

quatro aspectos: simbólico – pode ser transferido sem perdas por meio de sinais; 

corporificado – contido no corpo, tem a ver com a parte física do cérebro e não com sua 

atuação cerebral; mentalizado – sua geração ocorre pela seleção de objetos e ideias; e 

aculturado – introjetado pelas culturas, mudando conforme estas mudam.  

Considerando que todo o conhecimento decorre da ação humana, e da possibilidade 

de sua transferência, Collins (1993) defende que apenas parte do conhecimento oriundo 

da ação humana pode ser transferida e mecanizada.  

Segundo a visão desse autor, a parte não passível de mecanização, codificação, fica 

na mente humana em forma de um tipo de conhecimento novo a partir da transformação 

da ação humana social, resultado em uma espécie de conhecimento a ser utilizado 

quando necessário, sem que, no entanto, dele a pessoa se dê conta.  

 

Figura 4: Tipos de ação. 
Fonte: Collins (1993, p.109). 
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Da combinação entre o tipo de ação e a natureza da atuação humana, decorrem 

quatro níveis de mecanização, apresentados na Figura 4.  

Quanto aos aspectos tácito, implícito, explícito do conhecimento, Lam (1998) sugere 

uma taxonomia de dimensões distintas para o conhecimento diferenciando-as 

ontológica e epistemologicamente, conforme seja o conhecimento de característica 

explícita ou de característica tácita, gerando novas formas de conhecimento, seja ele 

individual ou coletivo (Quadro 5), a partir do modelo de Collins (1993). 

Em termos de codificação, Frappaolo (2008) argumenta haver um entendimento 

equivocado sobre a possibilidade de explicitação do conhecimento tácito.  Segundo este 

autor, o que muitos reputam como uma forma de explicitação desse tipo de 

conhecimento é, na verdade, a codificação do conhecimento implícito nas organizações, 

conhecimento este que o autor localiza entre o tácito – não é passível de codificação e o 

explícito – facilmente codificável. 

Esse pensamento parece ter respaldo nas visões de Collins (1993) e Castillo (2002), 

para quem o conhecimento considerado tácito não pode ser explicitado, diferentemente 

do conhecimento implícito, este sim possível de ser explicitado, ainda que não o tenha 

sido.  

Na visão de Tsoukas (2002), o conhecimento tácito foi utilizado por diversos 

autores, na ânsia de dar-lhe uma taxonomia adequada para a pragmática do mundo 

moderno. Entretanto, para ele, autores como Nonaka e Takeuchi, citados por ele como 

exemplo, não conseguiram decodificar o conhecimento tácito existente na mente 

humana.  

Tsoukas (2002) defende que, por erro de interpretação, o conhecimento tácito foi 

confundido como o oposto do conhecimento explícito. Como consequência, a dinâmica 

dos contextos organizacional e social foi mal interpretada, o autor entende que apenas o 

conhecimento implícito pode se tornar explícito, pois já é consciente ao ser.   

Voltando ao trabalho de Lam (1983), uma simples análise do Quadro 5, permite 

observar que, na dimensão ontológica, a autora considera que o conhecimento seja tanto 

individual quanto coletivo. Este segundo, podemos, então, inferir, implica processos de 

compartilhamento para ser gerado. Tais processos de compartilhamento, no entanto, 
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apresentam diferentes formas conforme seja o conhecimento tácito ou explícito, 

individual ou coletivo.  

 

Quadro 5 – Dimensões do conhecimento 

Fonte: Adaptado de Lam (1998).  

 

Embora a autora considere que o compartilhamento do conhecimento seja feito por 

símbolos apenas quando se trata do conhecimento explícito, é interessante notar que o 

que Lam (1998) denomina como embedded (incrustado), parece ter mais a ver com 

                                                           
9
 Embrained. 

10
 Encoded. 

11
 Embodied. 

12
 Embedded. 

Dimensões e  
Tipos de Conhecimento 

Dimensão Ontológica 

Individual Coletiva 

 
 

Dimensão 
Epistemológica 

 
Conhecimento 

Explícito 
 

 
Intelectual9 

 
Formal, abstrato ou teórico. 

 
Orientado ao saber. 

 
Geral, transferível e 

padronizável. 
 

Adquirido por meio do 
estudo. 

 

 
Codificado10 

 
Informação ou conhecimento 

transmitido por símbolos – 
armazenado em projetos, 

receitas, regras, 
procedimentos, etc. 

 
Público e compartilhável – 
restrito a situações padrão. 

 
Simplificado, seletivo e parcial 

 

 
Conhecimento 

Tácito 
 

 
Incorporado11 

 
Orientado à ação, à prática – 

ao fazer (hands on 
experience). 

 
Conhecimento pessoal e 

específico para determinado 
contexto. 

 
Incrustado12 

 
Reside nas rotinas, práticas e 

normas organizacionais. 
 

Baseado em crenças e 
entendimentos 

compartilhados dentro da 
organização, gerando 
comunicação, troca de 

experiências e coordenação 
implícita. 
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aquilo que o conhecimento tácito produz na organização, como reflexo de seu conteúdo 

não explicitado, além de envolver aspectos que autora define como implícitos.  

Sendo assim, esse produto pode ser considerado a representação e a interpretação 

sígnica do conhecimento tácito existente na mente dos componentes do grupo – ao 

mesmo tempo em que alguns ou todos os elementos do grupo manifestam seu 

conhecimento tácito de forma sígnica, interpretam o conhecimento tácito manifestado 

pelos demais elementos do grupo, em um processo inconsciente, embora, como alerta 

Saiani (2004) não haja na obra de Polanyi qualquer referência clara ao inconsciente que 

caracterize o conhecimento tácito. Deixo, porém, para mais adiante a discussão sobre 

este último aspecto. 

Questionamento a capacidade de replicação nos computadores das funções 

atribuídas à mente humana, Dreyfus (1979) afirma que as pessoas mais experientes 

utilizam a intuição em vez de regras, para guiarem suas ações.   

A economia moderna valoriza tudo aquilo que conseguimos expressar de forma 

racional, desprezando de certa forma tudo aquilo que se origina de um sentimento 

interno que não conseguimos explicar – o que muitos autores classificam como intuição.  

A palavra intuição em sentido explícito, segundo Houaiss et al. (2003),  significa 

“faculdade de perceber13, discernir ou pressentir coisas, independentemente de 

raciocínio ou de análise”.  

Essa percepção que extrapola o raciocínio e a análise reside em um tipo de 

conhecimento que não sabemos que possuímos, e se perguntados, não saberemos como 

explicá-lo – o conhecimento tácito, termo cunhado por Polanyi (1962), que explica a 

conclusão do autor sobre o fato de que “we can know more than we can tell” (1966, p.4).  

Para Polanyi (1962, p.17), “the act of knowing includes an appraisal; and this 

personal coefficient, which shapes all factual knowledge, bridges in doing so the disjunction 

between subjectivity and objectivity”. O conhecimento tácito é algo intuitivo, que não 

pode ser articulado, nem verbalizado. A percepção e o conhecer são elementos 

conectados.  

Toda a dificuldade está na superação da dicotomia entre conhecimento prático 

versus conhecimento teórico, formando o que Polanyi denomina de “knowing” (1966, 
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 Grifo meu. 
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p.7), como resultado da integração de ambos, uma vez que todo o conhecimento envolve 

uma ação humana.  

Portanto, não há objeto (conhecimento objetivo) sem sujeito: “All knowing is 

personal knowing – participation through indwelling” (POLANYI, PROSCH, 1975, p.44) – o 

conhecimento é posse do conhecedor.  A percepção, então, passa a ser uma forma 

“empobrecida14” do conhecer t|cito, ponte entre o poder de criaç~o humana e os 

processos em que o indivíduo está envolvido (POLANYI, 1966, p.7).  

No entanto, para Polanyi (1966) o conhecimento é criado a partir das interações do 

sujeito com o ambiente, denotando um processo de compartilhamento.   

O conhecimento que está nas pessoas é que dá significado às coisas, pelo seu 

julgamento por meio das sensações e cognição. O julgamento não pode ser prescrito por 

regras, mas sim por meio de nossos sentidos - é um desempenho de alta habilidade, que 

envolve corpo e mente. Nossos sentidos (olhos, ouvidos, pele) estabelecem uma 

correspondência entre os símbolos e a experiência real de nossos sentidos. (TSOUKAS, 

2002).  

O conhecimento tácito possui três estruturas: (1) estrutura funcional – relação de-

para dos elementos subsidiários para o objetivo focal – nós entendemos os elementos 

pela consciência que temos deles, buscando outro objetivo; (2) estrutura fenomenológica 

– a transformação da experiência subsidiária em novas experiências sensoriais; (3) 

semântico – é o significado dos subsidiários, que está no objetivo focal que eles suportam 

(POLANYI, 1962; 1966). 

Possuímos dois tipos de consciência, cujas denominações ele empresta da anatomia: 

proximal (subsidiário) – relacionada a nosso objetivo (consciência sobre a aparência de 

um rosto); e distal (focal) – relacionada ao instrumento voltado a nosso objeto 

(consciência sobre os traços de um rosto).  Esses dois tipos de consciência são 

mutuamente excludentes – ao focarmos em um, o outro vira subsidiário, e vice-versa 

(POLANYI, 1962; 1966; TSOUKAS, 2002).  

Existe uma relação funcional entre ambos, dentro do processo de cognição tácita, 

pelo atendimento ao objeto de nosso processo de conhecer. Nas palavras de Polanyi 

(1966, p.10): “(…) we know the first term [proximal] only by relying on our awareness of it 
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 Impoverished – grifo e tradução meus. 
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for attending to the second [distal]. (…) It is the proximal term, then, of which we have a 

knowledge that we may not be able to tell” (POLANYI, 1966, p.10). 

Como médico, Polanyi usa o termo atendimento15 no sentido de seu ofício, em que ao 

examinar um paciente, o profissional tem o objetivo de conhecer as causas de seu mal. 

No entanto, esse profissional faz isto por meio dos indícios que o corpo do paciente lhe 

dá, ou seja, confiando em elementos subsidiários que lhe permitam atingir seu objetivo 

focal. 

Na estrutura funcional da cognição tácita, precisamos aprender a confiar nos 

elementos em consciência subsidiária para atender a nosso foco – nosso conhecimento 

sobre eles é tácito, indicando que sabemos mais do que nossa consciência nos revela 

(POLANYI, 1966), mesmo quando verbalizamos nosso conhecimento, pois o sentido 

pode estar escondido nas palavras que utilizamos, sem que nos demos conta disto.  Em 

outras palavras, denotamos uma coisa, mas podemos conotar outra.  

A estrutura fenomenológica do conhecimento tácito é formada por um triângulo, 

cujos vértices são: elementos subsidiários; objetivo focal; e o conhecedor – que liga os dois 

anteriores. A integração entre os elementos subsidiários e o objetivo focal não é 

automática – é um resultado do ato de conhecer (POLANYI, 1962; 1966; TSOUKAS, 2002; 

SAIANI, 2004).  

Portanto, todo conhecimento é pessoal, e todo conhecer é uma ação. Como 

consequência, tal integração é essencialmente tácita (porque inefável) e irreversível 

(não pode ser desaprendida). Não é possível uma conversão objetivo focal/elemento 

subsidiário – cada vez que o foco muda, muda o conhecimento tácito, e o anterior não 

pode ser aproveitado para o mesmo fim (POLANYI, 1962; 1966; TSOUKAS, 2002). 

A estrutura semântica da cognição tácita dá conta dos significados que os elementos 

subsidiários nos trazem ao buscarmos o atendimento a nosso objetivo focal. No exemplo 

sobre o reconhecimento de um rosto, os significados atribuídos por nossa apreensão aos 

seus traços (elementos subsidiários) nos permitem apreender o rosto e reconhecê-lo. 

Como explica Polanyi (1966, p.12): “It is in terms of their meaning that they enter into the 

appearance of that to which we are attending from them”. 
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 Attending. 
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A partir destas três estruturas, Polanyi (1962; 1966) define uma quarta: o aspecto 

ontológico do conhecimento t|cito, ou seja, “understanding of the comprehensive entity 

which these two terms jointly constitute” (1966, p.13), em que o elemento focal (distal) 

representa as particularidades da entidade, que apreendemos, ao confiar em nossa 

consciência a respeito dessas particularidades, durante o atendimento ao significado 

conjunto atribuído por nós a elas.   

Do ponto de vista epistemológico, os elementos subsidiários podem ser tangíveis ou 

intangíveis – todos são apenas instrumentos, que devemos assimilar e nos quais 

devemos residir16. No entanto, deve ser um instrumento que não seja nosso foco, mas 

sim o meio para chegarmos a nosso objetivo. Para internalizarmos esse instrumento, 

devemos aceitá-lo e nos comprometermos com ele, inconscientemente (POLANYI, 1962; 

1966;  TSOUKAS, 2002). 

A interiorização de um instrumento nos leva ao desenvolvimento de novos 

conhecimentos e habilidades, melhorando nosso desempenho Expandimos nossa 

inconsciência em alguns aspectos, enquanto expandimos nossa consciência em outros – 

de forma contextual e recorrente, envolvendo assimilação, interiorização e 

instrumentalização (em algumas coisas) para focar (em outras) – um processo contínuo 

e sem fim (POLANYI, 1962; TSOUKAS, 2002). 

O conhecimento social, especialista, abstrato, teórico precisa passar para o dia a dia, 

onde as pessoas organizam suas experiências, conhecimento e transações com o mundo. 

O conhecimento tácito não pode ser capturado, traduzido, nem convertido - apenas 

mostrado e manifestado naquilo que fazemos. O conhecimento tácito é algo “ineffable” 

(inexplicável, inexprimível, indizível) – não sabemos como expressar o que sabemos 

(POLANYI, 1962, pp.87-95). 

O novo conhecimento surge não quando é explicitado, mas quando nosso 

desempenho é pontuado em novas formas, pela interação social, na atenção que 

dispensamos a seus elementos subsidi|rios: “The  knowledge  of  such  particulars  is  

therefore  ineffable, and  the pondering of a judgement in terms of such particulars is an 

ineffable process of thought” (POLANYI, 1962, p.88). 
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Ao contrário do que se possa pensar, o conhecimento tácito não se encontra na 

mente das pessoas, mas nos sistemas onde elas atuam.  O conhecimento depende da 

ação humana, e decorre da integração dessa ação com o ambiente sistêmico em que o 

ser humano atua – seja social ou organizacional (CONELL; KLEIN; POWELL, 2003).  

Seja na sociedade, seja nas organizações, o conhecimento é parte desses sistemas 

nos quais o ser humano está inserido. Esses sistemas fomentam, então, a racionalização 

do conhecimento. É naquilo que as pessoas fazem que demonstram o conhecimento 

tácito que possuem, pois uma vez que não pode ser verbalizado e nem mesmo é 

consciente, esse conhecimento é mostrado nas ações, dos resultados, nos produtos 

finais, nas atitudes, no comportamento.  

As pessoas estão como que acopladas aos sistemas onde estão inseridas e neles 

realizam ações que denotam seu conhecimento tácito, o que demonstra a 

individualização do conhecimento tácito e as questões que o permeiam (CONELL; 

KLEIN; POWELL, 2003). Isso tudo leva ao seguinte questionamento: possuímos um 

conhecer tácito ou um comportamento tácito? Deixo esta discussão em suspenso para 

dela tratar mais adiante. 

Como explica Saiani (2004), podemos inferir que “o ambiente físico fornece indícios 

subsidi|rios que, tacitamente integrados, contribuem para uma atitude (...)” (p.93). 

Contudo, como n~o nos damos conta “das integrações t|citas dos indícios” que 

habitamos (p.101), aquilo que vemos é o que metaforicamente, segundo  o autor, pode 

ser a ponta do iceberg – o que explica a fala de Polanyi (1962; 1966) de que sabemos 

mais do que podemos dizer. 

Embora Choo (1998) não afirme que o conhecimento tácito possa ser explicitado, o 

autor alega que pode ser observado no compartilhamento de práticas entre pessoas de 

um mesmo grupo. 

Essa forma de compartilhamento, inserido no contexto sistêmico pela interação 

entre os indivíduos, foi identificado nos estudos de Collins (2001a) sob cinco formas: (1) 

conhecimento oculto17 – intencional ou não, pois quem oculta não tem consciência disso; 

(2) ênfase mal combinada18 – as partes possuem focos diferentes resultando em 

                                                           
17

 Concealed knowledge – tradução minha. 
18

 Mismatched salience – tradução minha. 
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diferentes perspectivas; (3) conhecimento ostensivo19 – as palavras não produzem o 

mesmo efeito que as ações ou símbolos; (4) conhecimento irreconhecível20 – uma pessoa 

pode estar inconsciente sobre a imitação também inconsciente da outra; (5) 

conhecimento não cognoscível21 – o que uma pessoa faz sem saber exatamente como.  

Muito embora sempre inconsciente à mente, Scharmer (2000) entende que o 

conhecimento tácito possui duas formas: corporificado – o conhecimento do dia a dia, 

refletido em nossas ações; e autotranscendente – ainda não incorporado pelo indivíduo, 

detentor dos almejos humanos.  

Sharmer (2000) argumenta que apenas a primeira forma pode contribuir para a 

vantagem competitiva organizacional, o que pode sugerir sua crença em um 

descolamento entre os objetivos organizacionais e os objetivos dos indivíduos que nela 

atuam. 

As visões dos autores mencionados brevemente aqui mostram que o entendimento 

sobre o que Polanyi realmente quis dizer com conhecimento tácito diferencia-se 

sobremaneira, talvez por conta da aplicação dessa perspectiva em estudos realizados em 

diferentes áreas, relacionados à gestão do conhecimento, à inteligência artificial, a 

aspectos da sociologia e a comunidades de prática (GOURLAY, 2002).  

Parece não haver consenso sobre as dimensões ontológicas e epistemológicas do 

conhecimento tácito, razão pela qual julgo ser importante posicionar este trabalho 

dentro de uma concepção de conhecimento tácito que o tem como o resultado individual 

e/ou coletivo do conhecer tácito, não necessariamente inconsciente à mente, e que por 

ser inefável, depende de outros elementos que contribuam para que possa ser 

compartilhado.  

Esse compartilhamento, por ser também tácito, gera novos conteúdos individuais, 

não totalmente comuns às mentes do grupo que o compartilha, o que ocorre por meio da 

percepção humana. 

 

 

                                                           
19

 Ostensive knowledge – tradução minha. 
20

 Unrecognized knowledge – tradução minha. 
21

 Uncognized/uncognizable knowledge – tradução minha. 
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2.7  Conhecimento a partir da percepção 

Percepção é um construto abordado sob várias óticas, dentre as quais abordo 

resumidamente as visões  que dizem respeito à Filosofia e à Psicologia. 

Do ponto de vista filosófico, a percepção conecta-se com a capacidade sensorial, 

como porta para o conhecimento. Esta ideia é trazida pelos empiristas, no século XVII 

(GIBSON, 1974), para quem a percepção é consequência de um estímulo exterior ao ser 

agindo sobre os sentidos, que o enviam ao cérebro, retornando deste em forma de 

sensação. Como causas de elementos externos, percepção e sensação são efeitos 

passivos.  

A visão intelectualista vê ambas, percepção e sensação, como dependentes do 

sujeito do conhecimento e o elemento externo como uma oportunidade para que a 

sensação e a percepção ocorram. Sentir e perceber dependem do sujeito. O intelecto se 

encarrega de fazer a passagem da sensação para a percepção.  

No século XX, a fenomenologia de Husserl e a teoria da Gestalt trouxeram um novo 

entendimento, mostrando que sensação e percepção é a mesma coisa (CHAUI, 1999). 

Percepção, segundo Chauí (1999), pode resumida como (a) conhecimento sensorial 

organizado, dotado de sentido e significado, para a história de vida do sujeito e sua visão 

do mundo, (b) o mesmo que sensação, sendo esta e a percepção uma vivência corporal 

cujas condições possuem a mesma importância do objeto percebido, (c) dá forma e 

sentido ao mundo, inerentes ao sujeito da percepção, em sua relação com o mundo, que 

tem qualidade, significado, estrutura, e ao qual o indivíduo atribui sentido e valor, como 

resultado de sua interação na comunicação com o mundo, (d) depende da interação do 

corpo e mundo, em significações visuais, olfativas, gustativas, sonoras, motriciais, 

temporais e linguísticas, gerando comunicação, interpretação e valoração, e envolve a 

personalidade, história, afetividade, desejos e paixões do indivíduo. 

A percepção permite, também, que o indivíduo tome consciência do outro e sua 

experiência, em quatro termos: o próprio eu, o psiquismo desse eu, o corpora do outro 

(como é percebido por esse eu), e a reconstituição do que seria a experiência do outro, 

seu psiquismo, o sentimento que tem de si, tudo isto pela percepção que o outro oferece 

(MERLEAU-PONTY, 1996). 
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Nesse contexto, a percepção parece ter a ver com o próximo fisicamente, e, segundo 

Penna (1997), diz respeito ao conhecimento de objetos por meio dos sentidos. Desta 

forma, experiências passadas não podem ser objeto da percepção imediata (BACHA; 

STREHLAU; ROMANO, 2006).  

A visão psicológica entende a percepção sob os seguintes aspectos (SCHIFFMAN, 

2005):  

 A abordagem estruturalista, cuja origem remonta ao século XIX, de Wilhelm 

Wundt, defende que a percepção reduz-se a suas sensações básicas. 

 A Gestalt, que surgiu por volta de 1910, acrescentou a relação entre os estímulos 

ao estruturalismo, e defende que o todo é maior que a soma das partes, pois o 

indivíduo percebe o ambiente conforme suas propriedades de organização e 

relação, assim como formas significativas, conexas e holísticas.  

 Na abordagem construtivista, a percepção é uma construção mental do indivíduo 

a partir de suas interpretações do ambiente, com base em sua estrutura cognitiva, 

experiências e motivações, principalmente. 

 Na abordagem da percepção direta, de Gibson, a percepção é o processo que 

sintetiza tudo o que chega aos órgãos sensoriais, com base no axioma de que a 

conexão entre o mundo externo e o mundo interno é feita pelos cinco sentidos do 

indivíduo. Isso, no entanto, não explica o significado atribuído ao objeto pela 

mente, o que configura o problema da percepção por não ser observável ou 

mensurável. 

 A abordagem computacional, de Marr, diz respeito à análise matematicamente 

orientada, derivada da simulação computacional, que defende que o ambiente 

provê todas as informações necessárias para a percepção, e o observador precisa 

utilizar um modo de solução de problema, o que o faz tirar do ambiente aspectos 

simbólicos visuais, computados num jogo de sombras e luminosidade, textura e 

superfície.  

 A abordagem neurofisiológica defende que os fenômenos percebidos são 

explicados pelos mecanismos neurais e fisiológicos, o que é considerado limitado 

por Schiffman (2005). 
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 A abordagem multidisciplinar da neurociência cognitiva estuda a interação entre 

as áreas cerebrais que se relacionam com os diferentes processos cognitivos. 

Parece haver entre essas duas visões alguns pontos de congruência, quais sejam: a 

percepção é produto da mente individual, a partir daquilo que o meio lhe oferece como 

estímulo. No entanto, o significado dado ao estimulo externo ocorre de forma 

diferenciada em cada mente, por conta do significado atribuído por essa mente a esse 

estímulo.  

Esse significado, por sua vez, é resultado da experiência do indivíduo em sua 

interação com o mundo. Essa interação pode criar percepções semelhantes em um grupo 

de indivíduos próximos fisicamente. Suas experiências, embora não sendo objeto da 

percepção imediata, constituem-se matéria prima para a construção de novas 

percepções, incluindo percepções compartilhadas.  

Nesse contexto, a visão semiótica sobre a percepção de Peirce, na interpretação de 

Santaella (1998), traz nova luz aos aspectos de difícil observação a respeito de como a 

percepção é construída no indivíduo, razão pela qual a abordo, antes mesmo de fazê-lo 

com a complexa teoria semiótica de Peirce.  

As ciências cognitivas deram impulso ao interesse pelas questões da percepção. 

Teorias da percepção surgidas no século XX sugerem uma tendência de redução do 

processo perceptivo exclusivamente à visualidade, em função de pesquisas que apontam 

para o fato de que 75% da percepção humana é visual, enquanto 20% é auditiva. Os 

olhos e os ouvidos são órgãos mais cerebrais, dentre os órgãos dos sentidos, e 

decodificadores da informação. Talvez, por isto, questões menos observáveis como a 

mente e a percepção sejam relegadas a um segundo plano (SANTAELLA, 1998).   

Dependendo da forma como esses signos são construídos/interpretados, é possível 

que uma nova linguagem possa ser criada, possivelmente única àquele ambiente e 

àquele grupo, que os apreendeu e/ou os criou em suas percepções, tendo os signos como 

mediadores em todo esse processo. 

A relação entre conhecimento tácito e signos não é exatamente nova. Embora se 

diferencie da que defendo neste estudo, Gourlay (2002; 2004) já havia desenvolvido 

uma proposta que apresento aqui de forma sumarizada.  
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Gourlay (2002; 2004) baseia sua argumentação no espectro desenvolvido por 

Dewey e Bentley (1949), denominado por estes autores de "sign-process", cobrindo "o 

fim corporal para o simbólico" (RATNER, ALTMAN, 1964, p. 142), cujo diagrama é 

apresentado na Figura 5.  

Dewey e Bentley (1949) identificaram três gêneros de signo: sinal (percepções), 

designação (nome, onde a linguagem é empregada) e símbolo (regiões matemáticas). 

Dentro da designação, foram identificadas dicas, caracterização e especificação, que se 

referem à sofisticação da linguagem.  

Nesse espectro, o conhecimento/conhecer tácito refere-se à linha em cinza, 

enquanto que o conhecimento explícito, à linha branca.  

 

   

Figura 5: Sign-process. 
Fonte: Dewey e Bentley (1949, p.71) 

 

Por ser intrínseco ao comportamento humano, o sign-process também o é ao 

comportamento dos membros das organizações. Tanto o ambiente organizacional 

quanto o ambiente social constituem-se em sistemas de onde as pessoas tiram seu 

conhecimento, utilizando-se de elementos semióticos, especialmente os não verbais, 

onde se focaliza o conhecimento tácito (GOURLAY, 2002; 2004). 

Contudo, a proposta de Gourlay (2002; 2004) versa sobre o conhecimento tácito 

enquanto processo, exclusivamente, pois se embasa em seu entendimento de Polanyi, 

desconsiderando, portanto, a possibilidade do conhecimento tácito ser um produto final. 

signo

sinal designação símbolo

dica caracterização especificação
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 Sendo assim, a proposta defendida por Gourlay (2002; 2004) trata tal processo 

como sendo o próprio processo de semiose. Nela, o que Polanyi denomina de tacit 

knowing é o processo de semiose.  

A articulação que busco traçar neste estudo considera tanto o conhecer tácito, 

enquanto um processo de criação de conhecimento, o que inclui o compartilhamento, 

quanto o conhecimento tácito, como seu produto final desse processo. 

Para tanto, baseio-me em Polanyi e Prosch (1975, p.37-8) que afirmam que “[the 

elements] subsidiaries  exist  as  such  by  bearing  on  the  focus  to  which  we  are  

attending  from  them”, quando se referem ao elemento semântico da estrutura do 

conhecer tácito, que considero o objetivo final do que Polanyi (1969, p.182) denomina 

“vectorial character”, referindo-se à consciência humana. Este movimento, a meu ver, 

tem no conhecimento tácito, seu objeto. 

Além disto, no momento em que assumo neste trabalho a semiose como sendo o 

processo de percepção em si, atribuo-lhe a função de ponte entre o poder de criação 

humana e os processos em que o indivíduo está envolvido, conforme defende Polanyi 

(1966), ou seja, um caminho para o objeto e não o objeto em si, cujo significado 

encontra-se na mente humana, e é atribuído ao signo, em sua representação, por essa 

mente.  

Esses pensamentos são mais bem elucidados a seguir, quando passo a explanar 

sobre a articulação que defendo neste estudo, entre Peirce e Polanyi. 

 

2.8 Charles Peirce e Michael Polanyi: por uma integração  

Charles Sanders Peirce (1839-1914) por influência do pai formou-se em física e 

matemática, em Harvard, e depois em química, na Lawrence Scientific School. Estudava 

filosofia aprofundando-se principalmente em Kant.  

Considerado nos meios intelectuais e acadêmicos, sua carreira universitária foi 

prejudicada devido a sua excentricidade. O vasto material produzido por ele está sob os 

cuidados do Departamento de Filosofia de Harvard. Peirce influenciou pensadores de 

sua época, Dewey, Royce e James, e trouxe importantes contribuições para o 

pensamento referente à lógica simbólica, metodologia científica e semiótica.  
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Como explica Santaella (1986), Peirce é considerado o criador do Pragmaticismo, 

que explicita como sendo a forma por meio da qual o significado de algo é dado pelo 

conjunto de disposições para agir que tal coisa produz. Este significado advém da 

experiência do homem em relação ao mundo de ação humana.  

Ainda segundo essa autora, para Peirce, o mundo está na condição de um vir a ser 

constante, o que faz com que seu significado esteja sempre em modificação. A verdade 

está no futuro, o que possibilita pensar o seu pragmatismo como um empirismo. O 

conhecimento, para ele, é fruto de uma pesquisa que tem como ponto de partida a 

dúvida, que pode trazer o estabelecimento de crenças, de hábitos de ação, que trariam 

novamente ao homem um estado de homeostase.  

Conhecer é descobrir a forma de agir do outro para que se possa planejar a própria 

diante de algo. No entanto, a dúvida ressurge e provoca a busca de novas crenças. Desta 

forma, o que se tem a impressão de conhecer nunca está de fato acabado, e por isso tudo 

o que se sabe é sobre aquilo que ainda não aconteceu – uma forma preditiva de saber 

(SANTAELLA, 1986).  

Michael Polanyi (1891-1976), apesar da paixão por Química, acabou por doutorar-

se tanto em Medicina, como em Química Física. Em 1929, ele foi nomeado como Membro 

Vitalício do Kaiser Willhelm Institute for Physical Chemistry, e em 1933, foi eleito 

Presidente de Química Física da Victoria University of Manchester, cargo que trocou pelo 

de Presidente em Estudos Sociais, em 1948. Seu último trabalho científico data de 1949, 

mas desde 1935 vinha publicando sobre temas como Economia e Filosofia. Em 1946 

publica uma série de palestras denominada Science, Faith and Liberty (Ciência, Fé e 

Liberdade), após o que a Universidade de Manchester criou para ele uma nova cátedra, 

sem a obrigatoriedade de dar aulas.  

As conferências proferidas nas Gifford Lectures (1951-52) tornaram-se sua obra 

magna, Personal Knowledge, publicada em 1958. No entanto, sua produção inclui outras 

obras de alta monta tais como The Contempt of Freedom, The Tacit Dimension, Full 

Employement and Free Trade, The logic of Liberty, Beyond Nihilism. Membro de 

sociedades de destaque, tais como Royal Society, International Academy of the 

Philosophy of Science, Max Planck Society, e American Academy of Arts and Sciences, da 

qual era membro honorário estrangeiro, sua obra The Study of Man ganhou o prêmio da 

Lecomte de Nouy Foundation.  
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Contra a limitação da objetividade da ciência, Polanyi inicia sua empreitada em suas 

observações, fora da tradição ocidental. Baseia-se, então, na Gestalt, cujos postulados 

dão conta de que a percepção humana falha ao perceber um objeto por inferir o que já é 

conhecido dele, executando uma ação de integração tácita naquilo que é percebido, 

atribuindo-lhe significado que não possuía antes, por meio de um mecanismo perceptivo, 

sem que se esteja ciente disto – pois é tácito, impossível de ser controlado ou sentido 

(SAIANI, 2003). 

Filósofos não contemporâneos, aparentemente, Peirce e Polanyi pertencem a 

diferentes correntes de pensamento quanto à possibilidade do conhecimento, uma vez 

que Polanyi combatia a visão pragmática, à qual Peirce pertencia, por acreditar que tal 

visão limitava a possibilidade do conhecimento humano.  

No entanto, Peirce, um lógico e filósofo, cuja filosofia era a filosofia da ciência, 

parece defender um pragmatismo metodológico, sem abandonar a metafísica, e, ao 

contrário, procurando ampliá-la, lançar luzes sobre ela. Sua filosofia, auxiliada pela 

ciência, ampliando o escopo intelectual. Isto pode ser observado na interpretação de 

Kinouchi (2007, p.217), para quem “o pragmatismo [pragmaticismo]22 de Peirce é de 

natureza intelectualista; e se há referência à prática, trata-se de prática racional — isto é, 

relativa { otimizaç~o da economia do raciocínio proporcionada pela lógica.”  

Quer parecer, então, que suas visões sejam complementares, pois Polanyi vê no 

conhecimento tácito algo que possa ser usado de forma inconsciente23 e individual, 

embora ocorra na relação do indivíduo como o mundo externo, enquanto Peirce postula 

que o significado dos signos tenha um aspecto distinto de indivíduo para indivíduo por 

conta do grau de consciência de cada um, embora o conceito de signo seja social.  

É importante salientar, porém, como esclarece Saiani (2004), com base em uma 

conversa de Hall (1991) com o próprio Polanyi, que por conhecimento tácito, Polanyi 

não se referia a um conhecimento inconsciente, não excluindo, entretanto, a 

possibilidade dessa inconsciência.  

Embora não possa afirmar se e o quanto a obra de um influenciou a obra do outro, 

por suas biografias, assim como as dimensões de pensamento que defendem, a 

inferência de que Peirce e Polanyi tenham mais em comum que em contraste é passível 

                                                           
22

 Inserção minha. 
23

 Grifo meu. 
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de ser feita: ambos foram cientistas profissionais antes de filósofos, ambos defendem 

uma amplitude de pensamento, ambos veem o conhecimento como elemento que se 

origina na percepção.  

Das muitas vertentes relacionadas à percepção, a teoria peirceana é a meu ver a 

conexão perfeita entre os postulados de Polanyi sobre o conhecimento tácito e a forma 

como este é compartilhado. 

Para que esta conexão possa ser entendida de forma mais linear, é preciso que se 

considere, em primeiro lugar, o processo de compartilhamento do conhecimento em si 

como um processo de cognição, que ocorre por meio da interação do homem com seu 

meio social, tendo os signos como mediadores. 

Esta primeira ideia conecta-se tanto à visão interacionista simbólica, quanto à 

semiótica peirceana, o que é perfeitamente compreensível, já que o interacionismo 

simbólico tem em Peirce um de seus importantes expoentes.  

No entanto, é na busca sobre o entendimento desse processo que reside o foco de 

interesse de Peirce, para quem a maior parte do processo de percepção é inconsciente 

ao indivíduo, envolvendo também aspectos não cognitivos (SANTAELLA, 1998).  

Nisso, Peirce e Polanyi estão perfeitamente articulados, pois para Polanyi (1966) a 

percepção parece residir no que denomina de consciência subsidiária – sensação que 

temos do objeto (do mundo objetivo), para atender a nosso objetivo (nossas ações), 

presente a nossa consciência focal. Logo, ambos vêm limites sobre o processo de 

percepção pelo indivíduo, por conta da inconsciência que este tem sobre o processo em 

si.  

Visando não perder o foco daquilo que busco elucidar, acrescento aqui apenas o 

produto final da explicação de Santaella (1998) sobre o pensamento de Gibson (1974), 

quanto ao processo de percepção: o que nossa mente produz como resultado do 

processo perceptivo e aquilo que é captado no ambiente não são a mesma coisa, em 

função do significado atribuído pela mente do indivíduo, na fase de síntese. Segundo ela, 

“H| uma diferença, h| um descompasso, ou melhor, algo se perde e algo se 
acrescenta. Isso que se acrescenta, especialmente, e que ocorre na passagem 
dos órgãos sensoriais para o cérebro é, por enquanto, ainda não observável, 
n~o mensur|vel. E ao se localiza, exatamente, o problema da percepç~o” 
(SANTAELLA, 1998, p.22).  
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A autora alega que, no entanto, apesar das várias escolas que tentam explicar a 

percepção, todos os estudos empíricos acabam se distanciados dos fundamentos 

filosóficos, ponte que a teoria da percepção peirceana pode fazer tendo nos signos a 

grande forma de síntese, ligando o homem e o mundo que o cerca. 

De uma forma simplista, o processo de percepção humana, com base nisto, é, 

portanto, o que Peirce ([1931-1958] 2000) chama de semiose, processo pelo qual um 

signo representa algo (o objeto) para alguém (o sujeito), cujo produto é um efeito  

(interpretante) sobre a mente – ou seja, o produto do processo de percepção adicionada 

de significado.   

Santaella (1998) enfatiza a importância do objeto dentro da teoria semiótica 

peirceana, pois ele é o “causador” da aç~o sígnica, explicando que é fundamental n~o 

confundi-lo com uma coisa.  Entretanto, considera a autora, um signo pode denotar 

qualquer objeto, que pode até ser uma coisa, embora não o seja na maior parte das 

vezes, pois os signos dificilmente denotarão um só objeto, tratando-se “quase sempre de 

objetos complexos” (p.41).  

Sumarizando o pensamento peirceano, e tudo o que Santaella (1998) apresenta, 

discorro sobre a questão da complexidade da representação sígnica, de maneira 

decrescente. 

A autora explica que a relação tríade – signo-objeto-interpretante - em sua forma 

mais genuína, encontra-se nos símbolos, ou seja, de terceiridade, pois implicam a 

representação de uma convenção. A bandeira de um país é um símbolo, pois encerra 

uma convenção daquela comunidade social – os valores de seus cidadãos em relação a 

seu país, entre outros. Dentro da taxonomia peirceana, é um legi-signo – uma lei. 

Em sua forma menos genuína, dentro de uma relação dual – signo-objeto – o signo é 

um índice, ou seja, da secundidade. Como é um fato, algo existente, dado, singular, é um 

sin-signo – no exemplo oferecido por Santaella (1998), uma nuvem negra é indício de 

chuva. 

Em sua categoria mais degenerada, ou seja, de primeiridade, o signo é apenas uma 

qualidade reduzida a si mesma do objeto que representa, o seja, um ícone do objeto – um 

quali-signo.  A figura de uma impressora em um programa de meu computador, mostra o 

próprio objeto, ou seja, a impressora em si.  
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Por que o esforço repetitivo destas ideias? Porque nelas se encerra a questão do tipo 

de efeito que um signo causa à mente, dentro do processo de semiose, que, a meu ver, é o 

próprio processo de percepção, pois, como explica Santaella (1998), o indivíduo 

apreende o fenômeno (objeto) pelo signo, cuja existência é totalmente dependente do 

objeto, ou seja, “a primazia lógica é do signo, mas a primazia real é do objeto” (p.44).  

A diferença entre objeto e signo é relativa. A natureza do objeto implica um tipo de 

signo. Um índice (a nuvem negra, no exemplo), contém uma parte do objeto, razão pela 

qual o signo tem a capacidade de indicá-lo. Um ícone (o desenho de uma impressora no 

programa do meu computador), no entanto, a diferença não importa, porque a 

representação é fruto da própria semelhança entre ambos (SANTAELLA, 1998).  

Seja qual for a natureza do signo, Peirce identificou dois tipos de objeto relacionados 

a ele: imediato – interno ao signo em si, depende da nossa interpretação, e dinâmico – 

externo ao signo, podendo ser representado por inúmeros signos. Assim, o objeto 

imediato acaba sendo o mediador na relação entre o signo e seu objeto dinâmico 

(SANTAELLA, 1998), ou seja, “o signo só pode representar seu objeto porque h| algo no 

signo que o faz ser capaz de ser aplicado, de denotar esse objeto” (p.49-50). 

O símbolo, segundo Santaella (1998, p.50), teria como objeto din}mico, “o objeto nas 

relações em que um estudo ilimitado e final o mostraria”.  Sendo isto impossível, do 

símbolo só é conhecido “seu objeto imediato, que é aquilo que o símbolo denota de seu 

objeto din}mica num certo ponto da semiose”. 

Para tornar o entendimento mais fácil, considero útil a apresentação sintetizada 

destes postulados (Quadro 6). 

Como explica Santaella (1998), os objetos também podem ser acessados pelo que 

Peirce denominou de “experiência colateral” (p.47), formada por signos, também, em um 

tipo adicional de experiência cognitiva, reduzindo a disparidade entre o objeto e o signo.  

Neste aspecto, creio que se possa estabelecer uma nova complementaridade entre o 

pensamento de Peirce e a experiência cognitiva postulada por Polanyi (1966), pois 

segundo este nossa consciência focal, relaciona-se a nosso objetivo, como exemplifica 

ele, pregar um prego na parede. Já nossa consciência subsidiária, está mais relacionada 

ao instrumento utilizado nesse objetivo, no exemplo, a sensação do martelo em nossa 

mão.   



73 
 

Quadro 6 – Relações do objeto e signo 

Fonte: Santaella (1998).  

 

Desta forma, os signos que acessam a experiência da percepção sobre o mesmo 

“fato” s~o distintos, conforme a ênfase dada a uma dimens~o dela ou a outra – uma é 

mental, enquanto a outra é física, embora o foco da consciência esteja na primeira, a 

segunda é capturada pela mente sem que esta se dê conta disto – por meio de outros 

signos, numa experiência supostamente colateral. 

Isto explicaria a totalidade da experiência perceptiva, por meio de vários 

“momentos de semiose”, em inst}ncias distintas, aproximando o signo de seu objeto, 

num movimento crescente. 

Segundo Santaella (1998), para Peirce, o pensamento depende da percepção para 

existir, e vive em constante transformação por causa dela. Sua teoria sobre a percepção é 

triádica, ou seja, rompe com a diática do sujeito e objeto, substituídos por três 

elementos, que são: o percepto, o percipuum e o julgamento perceptivo.  

O primeiro, percepto, refere-se à reação do indivíduo à imposição do objeto 

percebido à mente. O segundo, percipuum, é a forma que o aparelho motor traduz o 

percepto, ou a experiência perceptiva. O terceiro, julgamento perceptivo, é a 

interpretação feita do percepto (SANTAELLA, 1998).   

O percepto, para Peirce, não é criado pelo mente humana, ele se impõe a ela de 

forma muda, embora ele afirme ser o percepto fruto da elaboração cognitiva  

(SANTAELLA, 1998).  

Nível Signo 
Tipo 

Signo 
Relação 

Objeto 
imediato 

Objeto 
dinâmico 

Primeiridade Ícone 
Quali-
Signo 

- Descritivo Possível 

Segundidade Índice 
Sin-

Signo 
Dual 

signo/objeto 
Indicativo Ocorrência 

Terceiridade Símbolo 
Legi-
Signo 

Tríade 
signo/objeto/interpretante 

Copulante 
(“se... 

ent~o”) 
Necessitante 
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Santaella (1998, p.62) reproduz uma citação de Peirce, de forma literal, que 

considero vital à conexão feita neste trabalho com o pensamento de Polanyi sobre o 

conhecimento tácito.  

“(...) todo percepto é produto de processos mentais, ou, de todo modo, de 
processo que são mentais para todas as intenções e todos os propósitos, 
embora n~o estejamos diretamente conscientes deles”. 

 

É possível, então, inferir que este entendimento assemelhe-se com o que Polanyi 

(1962) postula como ação do indivíduo sobre o ato de percepção, pois cada percepção é 

individual e única, em função da experiência de cada sujeito. O indivíduo obtém 

informação a respeito do ambiente por meio da percepção, com base nos julgamentos 

que faz a partir do contato sensorial com esse ambiente, o que se torna fundamental 

para que a teoria da percepção explique esse fenômeno.   

Para Polanyi (1962), o acaso não existe em relação ao conhecimento. Ele é apenas 

uma dimensão tácita de nosso pensamento, explicitado tempos depois em forma de 

eventos nos quais “tropeçamos” (p.35), ou seja, nosso entendimento sobre a 

aleatoriedade dos eventos naturais: “The aim of a skilful performance is achieved by the 

observance of a set of rules which are not known as such to the person following them” 

(p.51). 

Isto nos dá a condição de desempenhar uma tarefa sem ter o entendimento objetivo 

das regras que ordenam os eventos naturais, aleatórias ou não, o que o autor trata como 

conhecimento prático, mais importante que as regras, pois não pode ser substituído. 

A interpretação de Santaella (1998) sobre o pensamento peirceano dá conta de que 

o indivíduo percebe apenas o que consegue interpretar (julgamento), embora o percepto 

apresente-se à consciência antes do julgamento, e só após este pode ser compreendido.  

A inferência de que exista aqui mais uma semelhança entre os pensamentos de 

Peirce e Polanyi é passível de ser feita, pois Polanyi postula que o conhecimento tácito é 

algo que não se tem consciência que se tem. É possível, então, que este conhecimento 

tácito seja o percepto ainda não interpretado.   

Semioticamente, como afirma Santaella (1998), o percepto funciona como objeto 

dinâmico da percepção (semiose), sendo o julgamento perceptivo o signo que o conecta 

a seu objeto imediato, o percipuum. 
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Santaella (1998, p.65) explica que Peirce vê os julgamentos da percepção como 

“inferências lógicas”, pertencentes { terceiridade, ou seja, tendo ”esquemas mentais e 

interpretativos mais ou menos habituais”, aos quais o percipuum se conforma, forçando-

se sobre nossa mente “através de processos mentais sobre os quais não temos o menor 

domínio consciente”, um dos muitos processos mentais que ele vê “como mergulhando 

em processos que n~o ficam explicitamente disponíveis { consciência”.  

É passível que o conhecimento tácito, então, possa ser considerado um desses 

processos mentais, pela possibilidade de ser inconsciente à mente. Para Polanyi (1966), 

a percepção e o conhecer são elementos conectados. A percepção como processo de 

conhecer o objeto por meio da impressão que esse objeto produz nos sentidos humanos 

é a base para o conhecimento tácito.  

Para Polanyi (1966), a percepção é uma instância do processo de cognição tácita. 

Considerando as estruturas funcional, fenomenológica e semântica desse processo, 

tendo nosso corpo como instrumento, confiamos em nossa consciência acerca dos 

contatos que este estabelece com as coisas externas, para o atendimento dessas coisas, o 

que na concepção do autor, é um uso inteligente de nosso corpo, que não vivenciamos 

como objeto, mas que nessa experiência sabemos ser nosso corpo e não a coisa externa. 

Segundo essa visão, ao fazermos com que algo funcione como o elemento focal do 

conhecer tácito, nós o incorporamos em nós, de forma que passamos a residir nesse 

elemento, interiorizando-o (POLANYI, 1966). A interiorização é, segundo o autor, um 

processo de identificação entre nós e aquilo que apreendemos. 

Segundo Polanyi (1966), aquilo que se esconde sob a forma de conhecimento tácito 

se impõe sobre nossa consciência – uma presciência sobre uma verdade que se insinua 

sobre nossa mente, fazendo com que nos comprometamos com algo não revelado, quiçá 

impensável. Em suas palavras: “(...) we are looking at it not only in itself but, more 

significantly, as a clue to a reality of which it is a manifestation” (p.24). 

Aqui está, então, não só outro aspecto de convergência entre os pensamentos de 

Peirce e Polanyi, mas um importante elemento: o que Polanyi chama de uma pista, uma 

insinuação de uma realidade ainda não manifesta, pode ser entendido na visão peirceana 

do julgamento de percepção como inferências abdutivas, “um quase-raciocínio, 

instintivo, uma espécie de adivinhação, altamente falível, mas o único tipo de operação 

mental responsável por todos os nossos insights e descobertas” (SANTAELLA, 1998, 
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p.66), sem o qual seríamos incapazes de evoluir conectando-se, então, com a visão de 

Polanyi (1962; 1966) sobre ser o conhecimento tácito um elemento intuitivo, no qual 

reside a maior fonte de criação da mente humana. 

Reforçam esta conexão, (1) a explicação de Santaella (1998) sobre as diferenças 

entre os julgamentos perceptivos e quaisquer outros julgamentos, pois para Peirce os 

perceptivos resultam de “mecanismos mentais que escapam totalmente ao nosso 

controle e domínio” uma vez que “simplesmente acontecem” (p.67), por força de uma 

espécie de “equipamento sensorial” com o qual somos naturalmente dotados, o qual 

utilizamos sem que disto nos demos conta, enquanto que os demais julgamentos podem 

ser, inclusive, objeto de treinamento para serem desenvolvidos de forma apropriada, e 

(2) o postulado de Polanyi (1966), ao afirmar que o processo de cognição tácita envolve 

uma investigação que reconhece pistas, que supostamente dão sustentação à existência 

de algo que elas aparentemente indicam, fazendo com que o significado de algo seja mais 

importante que sua tangibilidade.  

Nesta linha, considero possível inferir que os julgamentos “trein|veis” digam 

respeito aos conteúdos explícitos, enquanto que os julgamentos perceptivos relacionem-

se aos conteúdos tácitos da cognição humana, pois, como explica Santaella (1998), a 

interpretação de Rosenthal sobre o percipuum de Peirce d| conta de que “ele é um 

conteúdo reconhecível, mas de sentido inef|vel” (p.76), termo exato utilizado por 

Polanyi (1962) para definir o conhecimento tácito:  

 

“The knowledge of such particulars is therefore ineffable, and the pondering of a 
judgment in terms of such particulars is an ineffable process of thought. This 
applies equally to connoisseurship as the art of knowing and to skills as the art of 
doing, wherefore both can be taught only by aid of practical example and never 
solely by precept” (p.92). 

 

Para arrematar esta ponte que busco construir aqui, adiciono ainda uma citação 

literal de Peirce, feita por Santaella (1998) 

“(...) o julgamento perceptivo só pode se referir a um simples percepto que 
jamais re-existirá; e sei eu julgo que ele parece vermelho, quando, na realidade, 
ele não pareceu vermelho, deve ser pelo menos reconhecido que ele pareceu 
parecer vermelho” (p.83).  
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Acrescento, então, para enfatizar a semelhança de pensamento entre Peirce e 

Polanyi: reconhecido como um vermelho ineffable.  

A forma como esses conteúdos tácitos são, então, compartilhados seria um novo 

processo de cognição, cujo resultado permanece tácito, e se baseia em signos de 

terceiridade (símbolos), dotados de significado convencional, resultando em um novo 

percipuum inefável, inexprimível, inexplicável, pois como conclui Polanyi (1962, p.92), 

“But the relationship of the particulars jointly forming a whole maybe ineffable, even 

thought all the particulars are explicitly specifiable”. 

A impossibilidade de explicitação o resultado desse compartilhamento encontra-se 

na impossibilidade de explicarmos nosso conhecer, ou como Polanyi exemplifica, ao 

dizer que somos capazes que descrever um rosto, mas só o reconheceremos realmente 

ao nos depararmos frente a frente como ele, pois reconhecemos as expressões, mas não 

somos capazes de dizer, “except quite vaguely, by what signs we know it” (1966, p.5).  

Esse compartilhamento se dá por meio das interações entre os indivíduos com seus 

ambientes e entre si. Segundo Polanyi (1966), demonstramos nosso conhecimento 

confiando na cooperação da mente do outro para capturar o significado daquilo que 

nossa ação demonstra. Em termos filosóficos, segundo o autor, isto é uma “definiç~o 

ostensiva” (traduç~o minha), ou seja, a definiç~o de um objeto se d| na aç~o de 

apontarmos para o objeto em si.  

Isso implica, segundo Polanyi (1966), que os indivíduos envolvidos nesse processo 

compartilhem significados comuns, pois ao apontar para o objeto, confiamos que a 

mensagem seja entendida por meu interlocutor, embora partículas dela não sejam 

passadas totalmente no ato, o que para o autor, é o salto dado pela Gestalt ao considerar 

que nossa consciência pode integrar essas partículas mesmo sem conhecê-las em seus 

detalhes. Ou seja, faz com que o todo seja maior do que a simples soma das partes, como 

um efeito sinérgico.  

Implica também, segundo o autor, que podemos assumir que os indivíduos 

exercitam suas habilidades por meio de seus corpos, criando uma entidade, que pode ser 

compreendida pelos outros indivíduos, compreensão esta da mesma estrutura do objeto 

apreendido por esses indivíduos.  

Desta forma, podemos inferir que compartilhar aqui é sinônimo de comprehend, ou 

melhor, perceber o sentido, assimilar, entender. Mas, embora a estrutura da apreensão 
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seja a mesma do objeto apreendido, seus conteúdos não são iguais. Ao apreender a 

entidade, o processo de cognição tácita se reinicia em mim, fazendo com que eu confie 

naquela realidade que se insinua à minha mente, e me comprometa com ela, 

interiorizando-a. Uma nova Gestalt ocorre, fazendo com que o conteúdo apreendido seja 

maior e diferente do que o conteúdo daquela entidade.   

Como já mencionado, o compartilhamento ocorre por conta dos significados comuns 

percebidos pelos indivíduos envolvidos na interação. Tendo os signos como mediadores, 

essa interação ocorre de forma simbólica, ou seja, uma perspectiva social do processo de 

cognição tácita – o interacionismo simbólico.  

Considerando que (a) o conhecimento tácito nasce da percepção significativa, em 

que o conhecedor foca no elemento distal (focal), que confere significado ao elemento 

proximal (subsidiário), em uma relação de-para, e (b) um signo é um algo que representa 

alguma coisa para alguém, dentro do processo de semiose, creio passível inferir que (1) 

percepção e semiose são processos integrados, em que, segundo Santaella, a percepção 

ocorre semioticamente, (2) o ‘conhecedor’ de Polanyi é o ‘alguém’ de Peirce, (3) a função 

representativa do signo é a atribuição de significação do elemento focal, de Polanyi, e (4) 

o elemento subsidiário é o objeto que o signo representa. Esta inferência é representada 

no diagrama apresentado na Figura 6. 

 

 
Figura 6: A semiótica do conhecimento tácito. 
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2.9     Semiótica no compartilhamento do conhecimento tácito: articulação teórica  

O ponto crucial deste trabalho é a junção dos pensamentos de Polanyi e Peirce, 

permeado pela Sociologia do Conhecimento e pelo Interacionismo Simbólico, tendo o 

contexto signico com ambiente e a semiose como processo de percepção desse contexto. 

Os signos, então, ao serem percebidos pelos indivíduos de forma tácita, passam a se 

refletir em suas ações, pelo processo de identificação, criando, então, novos contextos 

tácitos, como resultado do compartilhamento do conhecimento tácito individual.  

Peirce é facilmente conectado ao interacionismo simbólico, do qual é um dos 

expoentes. No entanto, Polanyi não, muito embora considere, assim como Peirce, a 

percepção como algo fundamental dentro do processo de cognição, que ocorre no 

indivíduo como resultado de sua interação com o mundo.   

O processo de compartilhamento do conhecimento tácito (POLANYI, 1962), então, 

ocorre por meio das ações que o homem enceta a partir desse conhecimento, numa 

forma exponencial, porém tácita: o indivíduo, ao observar as ações dos outros 

indivíduos, pelo processo de percepção, identifica-se com elas, passando a refleti-las, 

parcialmente ou in totum em suas próprias ações, sem que disto se dê conta. Isto ocorre 

em função dos significados atribuídos por meio da semiose aos objetos sociais criados 

pelas convenções (símbolos) (PEIRCE, [1931-1958] 2000), fazendo que o 

compartilhamento ocorra à deriva da consciência individual, via a interação social e 

sígnica – interacionismo simbólico (CHARON, 2009).  

O conhecimento tácito compartilhado continua, assim, tácito, na mente de cada um – 

pois como Charon (2009) afirma, para o interacionismo simbólico, existem três 

realidades em que vivemos: a realidade objetiva externa, a realidade social e a realidade 

individual, que é um pedaço não compartilhado da realidade social – ou seja, o 

conhecimento tácito.  

Embora Charon (2009) não use o termo tácito, podemos considerar que esse pedaço 

compartilhado, permaneça tácito, porque não é claro ao indivíduo que exista. É uma 

pequena confusão mental, um tipo de dissonância cognitiva individual, em relação às 

outras duas realidades.  
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As fotos apresentadas nas Imagens 1 e 2, extraídas aleatoriamente do Clip Art, 

servirão como exemplo simplificados dessa articulação de ideias. Ambos os grupos são 

claramente distintos entre si.  

O primeiro grupo poderia ser chamado de “Estamos aí”, significando que s~o 

pessoas que possuem uma visão de mundo compartilhada, que pode dar conta de um 

pensamento voltado para a diversidade, para a preservação do meio ambiente, para a 

mudança do mundo ou para uma forma mais descomplicada de vida.  Quais os símbolos 

parecem representar esse grupo social? Todos possuem traços físicos distintos, 

significando um aspecto da diversidade. Todos são jovens, pertencentes a uma faixa 

etária próxima, o que pode representar um traço semelhante de pensamento.  

Todos usam calças jeans, que pode significar para esse grupo despojamento. Todos 

se posicionam de uma forma aberta em relação à câmera – braços soltos, mãos postadas 

nos quadris, olhar direto para a lente, cabeças retas, postura mostrando segurança e 

capacidade.  

Esse grupo mostra uma forma de identificação entre seus membros, cuja mensagem 

transmite algo como “arrojados, destemidos, seguros, unidos, nós sabemos”, entre 

outras mensagens. Ao olhar para essas pessoas, o quanto podemos nos identificar com 

elas?  Qual a percepção? 

 

 

Imagem 1: “Estamos aí”. 
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O segundo grupo apresentado na Imagem 2 poderia ser chamado de “Nós somos ‘os 

caras’”, significando que s~o pessoas cuja vis~o compartilhada de mundo pode dar conta 

de um pensamento voltado para a diversidade, assim como no primeiro grupo. No 

entanto, esse segundo grupo não parece tão voltado a questões relacionadas a coisas 

como a preservação do meio ambiente, para a mudança do mundo, quem sabe apenas o 

deles, ou para uma forma mais descomplicada de vida.   

Quais os símbolos parecem representar esse grupo social? Como no primeiro grupo, 

todos possuem traços físicos distintos, significando um aspecto da diversidade, e 

embora todos sejam jovens, e pertencentes a uma faixa etária próxima, parecem mais 

velhos que as pessoas do grupo anterior, o que pode significar que seja esta uma das 

mensagens: confiança. 

Todos se vestem de uma forma sóbria e formal, denotando seriedade. A forma como 

todos se posicionam parece mais ensaiada, numa postura mais de formalidade, que de 

segurança. Suas cabeças, levemente inclinadas para cima, podem estar sugerindo poder, 

um certo tipo de pretens~o, algo como: “somos competentes, nós somos, nós podemos”. 

Esse outro grupo também mostra uma forma de identificação entre seus membros, 

diferente da forma mostrada pelo grupo anterior. Ao olhar para essas pessoas, o quanto 

podemos nos identificar com elas? Qual a percepção? 

 

 

Imagem 2:  “Nós somos ‘os caras’”. 



82 
 

Tanto um grupo quanto o outro passam muitas mensagens que os identificam como 

grupo social. As mensagens são o resultado das convenções que permeiam esses grupos, 

ou seja, a calça Jeans, no primeiro grupo é um símbolo, que representa despojamento, 

informalidade, valores com os quais o grupo de identifica e compartilha. Já o terno, no 

segundo grupo, é um símbolo que representa formalidade, seriedade. Baseia-se na 

crença de que essas pessoas só podem ser consideradas sérias e confiáveis se estiverem 

trajadas dessa forma.  

Cada um desses grupos “vende” uma ideia e usa traços representativos entre seus 

membros para fazê-lo. Ao nos identificarmos com um grupo ou com o grupo, enquanto 

indivíduos pertencentes a um ou a outro, estaremos compartilhando desses traços por 

meio de nossa percepção de mundo – se eu me acreditar jovem e despojada e informal, 

estarei adotando o vestuário e a postura gestual do primeiro grupo. Se, no entanto, 

acreditar-me como séria e formal, estarei adotando o vestuário e a postura gestual do 

segundo grupo. 

Ambos os grupos utilizam-se de símbolos compartilhados que os identificam como 

grupo social. As roupas, o gestual, a postura. Muitos desses símbolos são tácitos e 

permanecem tácitos aos membros do grupo, que, no entanto, os refletem em suas ações 

– gestos, posturas, porque é assim que os percebem, absorvem e os reproduzem.   

É lícito, então, afirmar que a representação sígnica, sendo contextual, serve de meio 

simbólico para que os indivíduos de um determinado grupo compartilhem seus 

conhecimentos tácitos, por meios de um processo semiótico social (Figura 7). 

A contribuição buscada aqui visa o entendimento sobre como criamos o que criamos 

a partir de nossa apreensão do mundo, com base na realidade criada no dia a dia dessa 

apreensão, integrando elementos tangíveis e principalmente elementos intangíveis 

inerentes à própria humanidade do indivíduo, em suas interações sociais. 

A integração das ideias relacionadas (a) aos aspectos do conhecimento tácito: 

fenomenológico – a transformação da experiência subsidiária em novas experiências 

sensoriais; semântico – é o significado dos subsidiários, que está no objetivo focal que 

eles suportam (POLANYI, 1962); (b) à consciência subsidiária na qual precisamos confiar 

para atendimento do foco – já que nosso conhecimento sobre eles é tácito (POLANYI, 

1966); (c) à terceira tricotomia referente à relação do signo com o interpretante – ou 

seja, o resultado da semiose (PEIRCE [1931-1958] 2000); e, finalmente, (d) ao aspecto 
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contextual da representação sígnica – a interpretação do grupo, circunscrito a seu meio, 

dentro de suas práticas cotidianas, e (e) ao efeito das ações ou símbolos, dentro do 

conhecer tácito (COLLINS, 2001a), é possível afirmar que o conhecimento tácito é 

compartilhado pelo grupo por meios dos signos.  

 

 

       Figura 7: Evolução com base na criação humana 

 

Tendo por objetivo ampliar a compreensão sobre a forma como o conhecimento 

tácito é compartilhado, tendo nos signos o fio condutor desse compartilhamento, em 

suas mais diversas formas de manifestação, a investigação deste estudo procurou 

atender à seguinte questão: 

Como os signos se manifestam no compartilhamento do conhecimento tácito  

em um grupo de indivíduos de uma determinada organização? 
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A resposta ao objetivo geral que era compreender como os signos se manifestam no 

compartilhamento do conhecimento tácito no grupo de indivíduos de uma determinada 

organização, foi construída envolvendo o entendimento sobre alguns aspectos, que se 

transformaram nos objetivos específicos destes estudo, quais sejam: 

 Articular  os  postulados  sobre  a  semiótica,  de  Peirce,  e  sobre  o  conhecimento 

tácito, de Polanyi, criando um processo de percepção enquanto semiose.  

 Identificar os principais aspectos relacionados às interações existentes entre os 

indivíduos da organização, isto é, os signos dessa interação. 

 Examinar  as  características  do  compartilhamento  de  conhecimento  entre  os 

membros do grupo, os signos desse compartilhamento. 

 Caracterizar  os  tipos de conhecimento  que  permeiam  a  organização  como  um 

todo, sua forma de criação de realidade.  

 Retratar   o   modelo   de   criação   da   realidade   da   Fênix,   enquanto   signo 

institucional, em suas  diversas nuanças.  

Estes objetivos, então, nortearam o caminho metodológico percorrido, sugerindo 

uma combinação de métodos e técnicas, que apresento em detalhes no Capítulo 3.  
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3. Caminho metodológico percorrido 
 

 

Para conhecer as coisas que queremos fazer, 

 é preciso fazer as coisas que queremos saber. 

 Aristóteles,  

Ética Nicomaquéia (1103ª 32, 33). 

 

A adoção do processo metodológico que desse conta do objetivo geral deste trabalho 

baseou-se nestas premissas: 

 O problema de pesquisa segue um paradigma interacionista simbólico, como já 

mencionado antes. 

 Os dados dizem respeito exclusivamente à visão do grupo de indivíduos com o 

qual interagi durante o processo de pesquisa, portanto, contextual. 

 A característica desses dados é, por natureza, subjetiva, portanto o processo de 

análise depende da interpretação do pesquisador. 

 O tema de pesquisa envolve aspectos de difícil observação, demandando dados 

que diversos tipos, para que o fenômeno fosse mapeado. 

Tendo isso em mente, o desenho deste estudo delineou-se seguindo o caminho sobre 

o qual passo a discorrer. 

 

3.1 A estratégia da pesquisa 

Por se tratar de uma pesquisa cujos aportes teóricos de base embora forneçam um 

conteúdo intenso de informação não mostram o enlace teórico como considerado neste 

problema de pesquisa, adotei a estratégia de estudo de caso. 

Embora haja certa diversidade na definição do que seja um estudo de caso, reforçada 

pela utilização dessa estratégia em várias áreas do conhecimento, como informa Godoy 

(2006), dentre as várias abordagens existentes, orientei-me pela abordagem sugerida 

por Merriam (1998), cuja vertente construtivista em educação parece adequar-se à linha 

seguida neste estudo, principalmente pela visão holística defendida pela autora. 
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Parece haver em comum nas várias definições sobre o conceito que define essa 

estratégia, a ideia de que um estudo de caso não se refira a um método apenas, mas, 

como explica Godoy (2006), relaciona-se “fundamentalmente, { escolha de um 

determinado objeto a ser estudado” (p.119).  

Na edição de 1998 de seu livro, Merriam assume uma evolução em seu pensamento 

quanto ao que venha ser um estudo de caso, definido dez anos antes por ela como um 

“(...) intensive, holistic description and analysis of a single instance, phenomenon, of social 

unit” (MERRIAM, 1988, p.21), afirmando que depois de dez anos de experiência de 

campo, ela conclui que a essência de um estudo de caso é a delimitação do fenômeno 

estudado, considerado por ela, como o verdadeiro caso – seja uma pessoa, um grupo de 

pessoas, uma comunidade. 

Quer me parecer que, para Merriam (1998), isso parece ser mais do que um aspecto 

semântico ou processual. A autora apoia nessa ideia, todo o aspecto estratégico, tático e 

operacional do desenho da pesquisa, uma vez que da delimitação do fenômeno sob 

investigação decorrerem a natureza dos dados a serem buscados, a natureza teórica a 

ser previamente levantada, a definição do esgotamento da pesquisa de campo, o método 

de análise a ser utilizado, o tipo de caso a ser estudado. 

A importância na escolha do caso encontra-se no fato de ser ele uma ilustração 

daquilo que se pretende pesquisar, ou ainda, algo “intrinsically interesting” (p.28) dentro 

de uma linha de estudo. De qualquer forma, o caso é considerado um sistema delimitado 

(MERRIAM, 1998). 

Não obstante, Merriam (1988) enfatiza que estudos de caso são direcionados à busca 

pela compreensão dos processos sociais envolvidos no contexto estudado – o caso, o que 

ocorre por meio de uma análise, holística e intensa, baseados em diversas fontes de 

dados (p.16). 

Creio, no entanto, que a melhor justificativa para a adoção dessa estratégia nesta 

pesquisa encontra-se na ideia de que, segundo essa autora, estudos de caso referem-se a 

problemas de pesquisa orientados pela busca de “insights, discovery and interpretation 

rather than hypothesis testing” (p.29), principalmente, dentro  de um escopo contextual 

(MERRIAM, 1998).  
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Além disto, creio que o caso único objeto deste estudo, além do que Merriam (1998, 

p.28) classifica como “intrinsically interesting”, possa, também, ser classificado como o 

que a autora denomina como heurístico (investigativo), pois busca lançar luz ao 

entendimento da forma como um fenômeno ocorre, avaliando-o de forma a potencializar 

sua aplicabilidade.  

O caso desta pesquisa restringe seu foco ao que pode ser considerado um processo: o 

compartilhamento de conhecimento tácito entre os membros da Fênix, tendo os signos 

como mediadores.  Entretanto, esse processo é em si mesmo algo amplo, que não pode 

ser restringido a menos do que é, sem o risco de se perder informações preciosas sobre 

o fenômeno.  

Esse aspecto ilustra bem o que Merriam (1988, p.37) afirma a respeito das 

habilidades necess|rias ao pesquisador que adota esta estratégia, uma vez que “a 

pesquisa do tipo estudo de caso coloca o investigador num grande oceano não 

mapeado”. 

Portanto, o que está dentro dessa delimitação, ou seja, o caso, diz respeito, 

exclusivamente, ao compartilhamento do conhecimento tácito, enquanto processo, em 

suas diferentes nuances e em seus diferentes tipos de interação – seja entre os 

indivíduos, seja entre os subgrupos da Fênix, envolvendo o entendimento sobre os 

aspectos correlatos a esse processo, quais sejam: história da empresa, que buscam o 

entendimento sobre os aspectos relacionados às interações entre seus membros e 

grupos, formas e características do compartilhamento do conhecimento, tipos de 

conhecimento e de signos que permeiam a organização, ou seja, elementos que se 

constituem nos objetivos específicos definidos no capítulo anterior.  

Esses aspectos alinham-se, em propósito e método, ao que Merriam (2002) afirma 

ser a chave para o entendimento de estudos qualitativos, nas palavras da autora: 

“meaning is socially constructed by individuals in interaction with their world” (p.3), 

considerando que o significado24 varia conforme a interpretação sobre a construção da 

realidade no contexto em que ocorre, razão pela qual classifico este estudo de caso como 

o que Merriam (1988) define como interpretativo, uma vez que inspirada no protocolo 

da grounded theory (GT) busquei encontrar padrões que me levassem a categorias 

conceituais, que permitissem a compreensão buscada. Contudo, a despeito da utilização 

                                                           
24

 meaning 
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da GT, como explico mais adiante, a construção de uma teoria substantiva não fazia 

parte originalmente de meus objetivos neste trabalho.  

Enfatizo que este estudo de caso é predominantemente qualitativo, embora, em 

alguns momentos, eu faça uso de dados e métodos de análise quantitativos, como no 

caso dos dados demográficos da organização, tão somente para contextualizar certos 

aspectos, o que se mostrou imprescindível à compreensão do contexto sob análise.  

 O caso em questão é apresentado no início do Capítulo 4, no qual procedo à 

interpretação dos dados colhidos durante a pesquisa de campo.  

Para o esforço de coleta e interpretação dos dados foi utilizada uma combinação de 

técnicas, cujos protocolos e abordagens são considerados alinhados em termos 

epistemológicos, e cujos procedimentos são flexíveis o bastante à criação de um inter-

relacionamento entre eles, o que si adéqua à linha qualitativa de estudo de caso de 

Merriam (1998), que não opõe restrições a técnicas de coleta ou de análise.  

 

3.2  A coleta de dados: uma busca e muitas formas 

O esforço de coleta de dados envolveu como sujeitos da pesquisa, os membros da Fênix, 

em quaisquer áreas de atuação.  

É importante enfatizar que, não obstante esta pesquisa tenha como unidade de 

análise interações que possibilitem o compartilhamento do conhecimento, a 

investigação foi conduzida com os indivíduos e com os grupos, formais ou informais, em 

momentos diferentes, pois o que se buscou observar relaciona-se à interação e não ao 

indivíduo/grupo em si, o que torna, segundo Bandeira-de-Mello e Cunha (2006), a 

quantidade de interações mais relevante que a quantidade de sujeitos.  

Como já mencionado, o escopo do caso demandou que os dados fossem obtidos de 

várias formas e formatos, o que gerou a necessidade de eu passasse a dominar novos 

processos e instrumentos de coleta, tais como equipamentos de vídeo e foto, assim como 

aplicativos de edição desses conteúdos.  

Os dados foram coletados por meio de entrevistas, observações participativas, e 

documentos fornecidos pela direção da Fênix. Todo processo de coleta foi previamente 

aprovado por seus diretores, assim como pelos indivíduos entrevistados, que receberam 

minutos antes da entrevista um documento assinado por mim, em que me comprometo 
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eticamente quanto à utilização dos conteúdos relatados por esses entrevistados, assim 

como pelos conteúdos observados por mim. Os modelos desses documentos utilizados 

podem compõem os Apêndice A e B. 

As entrevistas, em um total de seis, culminando em um total de oito eventos, pela 

necessidade de aprofundamento posterior com dois entrevistados, foram realizadas com 

membros cooperados da Fênix, escolhidos por julgamento, cujas funções dentro da 

empresa vão desde o nível mais operacional (duas), passando por funções 

administrativas (duas), até as funções executivas (duas).  

Gaskell (2008) afirma que entrevistas individuais dizem respeito à busca pelo 

entendimento mais profundo sobre o mundo do entrevistado, enquanto as entrevistas 

em grupos estão mais relacionadas à busca pela compreensão de linguagens e 

comportamentos locais.  

Como para conhecer a história da Fênix seria preciso conhecer a história de seus 

membros, e na impossibilidade de entrevistar todos os 108 profissionais da organização, 

entre cooperados e funcionários, optei por escolher por julgamento aqueles que, por 

minhas observações, corroboradas principalmente pelo Diretor Financeiro da Fênix, 

mostraram-se como representantes dos grupos informais existentes: a diretoria, o “ch~o 

de f|brica” e nível intermedi|rio, a respeito dos quais trato em detalhes no próximo 

capítulo. 

Esses entrevistados têm seus nomes ocultos neste trabalho, em conformidade com o 

compromisso assumido por mim perante eles quanto à utilização de forma ética e 

sigilosa das informações que me foram prestadas.  

Dessa forma, nas análises que aparecem no próximo capítulo, esses indivíduos são 

identificados por letras, dentro dos grupos classificados e mencionados aqui: (1) 

Diretoria Executiva: ‘C’ e ‘M’, (2) Operaç~o: ‘A’ e ‘E’, e (3) Gest~o de Operaç~o: ‘R’ e ‘S’.  

As entrevistas podem ser consideradas mais como relatos, uma vez que foram 

conduzidas de forma aberta, durante as quais coube-me o papel de instigadora das 

narrativas a respeito dos temas de interesse da pesquisa, trazendo à luz detalhes, 

impressões, reflexões direcionadas ao fenômeno objeto de meu estudo.  

Esses relatos foram gravados com a permissão prévia dos entrevistados, por meio da 

assinatura, deles e minha, de um termo de compromisso mútuo, sobre a autorização de 
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uso, e sobre a ética quanto ao uso, respectivamente. Em seguida, transcritos in totum, o 

que considerou o cuidado de que fossem transferidas para a forma textual, toda e 

qualquer manifestação verbal do pensamento de meu interlocutor, parecesse ela 

relevante ou não, naquele momento. 

Esse esforço gerou um total de 236 páginas de transcrição, para possibilitar o 

processo de codificação. Este número inclui a validação das primeiras análises, feita com 

o Diretor Presidente e com Diretor Financeiro da Fênix, mas não inclui as observações 

participativas, também transcritas. 

Seguindo as recomendações feitas pela Profª Dra. Margareth D´Angelo, da 

Universidade de São Paulo, que me orientou em duas seções presenciais sobre a coleta e 

análise em GT, tanto as observações presenciais quanto a validação das análises com os 

membros da organização foram transcritas, como dados importantes que são, mas não 

codificadas. Esse conteúdo prestou-se significativamente a consubstanciar minhas 

interpretações geradas pelo processo de codificação. 

Discutindo a utilidade de dados visuais em pesquisas sociais, Loizos (2008) defende 

sua aplicaç~o enfatizando o poder que uma imagem possui em relaç~o ao “registro de 

ações temporais e dos acontecimentos reais – concretos, materiais” (p.137), n~o 

importando se imagens paradas ou em movimento. O autor afirma que a natureza dos 

dados deve seguir a natureza da investigação, sem contar que o impacto visual tem 

mostrado apelo crescente, na atualidade.  

Outro aspecto fundamental a ser considerado aqui é que, segundo Loizos (2008), o 

olhar do intérprete das imagens visuais é direcionado pelo olhar de quem as elabora. No 

caso deste estudo, as duas figuras se fundem em mim. Portanto, meu objetivo foi tão 

somente registrar conteúdos que julguei importantes para minha pesquisa, e ao coletá-

los, eu j| os interpretava, fazendo desses registros uma forma de “prova” de meus 

achados imediatos, dentro da Fênix, ao longo do processo de pesquisa, orientados pelos 

aportes teóricos de base, resumidos no Apêndice C – Parte I e Parte II.  

Tanto as fotos quanto os vídeos seguiram apenas uma das quatro formas possíveis 

elencadas por Loizos (2008): “os sujeitos foram pegos de surpresa pelo fotógrafo, 

comportando-se de maneira informal” (p.145).  
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A isto, eu acrescentaria que o comportamento de todas as pessoas que aparecem nas 

imagens produzidas por mim foi natural, uma vez que não houve uma combinação 

anterior a respeito do conteúdo das imagens que seriam colhidas, ou seja, minha câmera 

não influenciou os protagonistas mais, nem menos que meu gravador aos relatos 

colhidos durantes as entrevistas, ou meu caderno de notas, durante minhas observações 

participativas. 

Considerando a natureza do compartilhamento do conhecimento tácito, em que as 

palavras não o esboçam, e é na prática diária que é manifestado, optei por observar os 

comportamentos envolvidos no processo de compartilhamento por meio de observações 

participativas, em um total de três eventos distintos em seus conteúdos e participantes, 

foram feitas em momentos previamente combinados com o corpo diretivo da empresa.  

O primeiro, quando me foi permitido presenciar uma reunião operacional, com um 

grupo envolvendo profissionais das áreas de manufatura, qualidade, compras e 

planejamento de produção, num total de sete pessoas, cujo registro foi feito com base 

em minhas anotações in loco durante e logo depois da reunião.  

No segundo, pude presenciar uma assembleia do grupo de cooperados, reunião de 

hora cerca de duas horas, cujo registro baseou-se em minhas anotações in loco, uma vez 

que a gravação em áudio não me foi permitida, além de algumas fotos que pude fazer em 

determinados momentos, escolhidos por mim como significativos. 

Além desses eventos específicos, a diretoria da Fênix permitiu que eu registrasse em 

vídeo toda a empresa, em vários momentos do processo produtivo, assim como em 

outros momentos do processo de gestão, além de poder fazer registros por meio de 

fotos. A coleta de dados por meio de imagens paradas e em movimento propiciou o 

registro de momentos cuja interpretação, à luz das abordagens teóricos envolvidas nesta 

pesquisa, possibilitou o atingimento dos objetivos específicos deste trabalho. 

A interpretação e os detalhes colhidos durante essas observações participativas são 

discutidas no próximo capítulo. No entanto, é importante enfatizar o quão ricas foram 

para a compreensão buscada. 

Documentos fornecidos pela diretoria da empresa contendo informações a respeito 

da história da empresa, organização funcional e perfil demográfico de seus membros – 

cooperados e funcionários contratados, dando conta de seu grau de instrução, idade, 
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área de atuação dentro da empresa, e organograma funcional, basicamente, foram 

fornecidos pela diretoria da empresa, assim que os solicitei. 

 

3.3  A análise dos dados: uma forma articulada  

O esforço de análise dos dados coletados demandou de minha parte um aprendizado 

infinitamente maior e mais complexo do que já havia sido demandado no esforço de 

coleta desses dados, uma vez que dada a diversidade dos dados coletados, foi necessário 

que eu lançasse mão da articulação de alguns métodos e técnicas de análise, para que 

pudesse dar conta de criar uma interpretação consistente, tecnicamente falando. 

Como consequência, os diferentes dados foram analisados sob a ótica de diferentes 

métodos, técnicas e autores, complementares e não conflitantes entre si, quanto a 

método e epistemologia.  

Não obstante, por conta da utilização da análise semiótica como um desses métodos, 

foi necessário que, durante o processo de análise e interpretação, alguns aportes 

teóricos fossem agregados, para explicar o simbolismo do aspecto analisado, em seus 

significados intrínsecos, o que fiz no próprio capítulo de análise e interpretação de 

dados.  

Tais aportes, entretanto, embora contribuam de forma substantiva para a elucidação 

dos significados, resultam das escolhas que fiz sobre eles embasadas em minhas 

interpretações, ajudando-me a explicar a realidade analisada sob minha ótica, 

exclusivamente, o que faz dessa realidade algo consideravelmente contextual.   

Visando facilitar o entendimento dessa articulação por parte do leitor, descrevo o 

processo de análise com base no tipo de dado a que se relaciona. 

 

3.3.1 Análise dos relatos e das observações 

A análise dos dados obtidos por meios dos relatos e das observações, visando à 

identificação dos primeiros conteúdos sígnicos, à luz da taxonomia semiótica peirceana 

e dos elementos relacionados ao conhecimento tácito polanyiano envolveu a adoção do 

protocolo metodológico baseado na abordagem construtivista da Teoria Fundamentada 
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nos Dados (Grounded Theory – GT, denominação mais popular academicamente), na 

linha oferecida por Charmaz (2006).  

A GT foi criada por Glaser e Strauss (1967). Entretanto, a partir de um dado 

momento, esses autores seguiram por caminhos distintos dentro do método. Glaser 

adotou uma abordagem mais aberta, quanto Strauss assumiu uma abordagem mais 

estruturada. 

Como solução intermediária, adotei para este estudo a visão construtivista de GT 

sugerida por Charmaz (2006), cuja proposta situada entre os extremos trilhados por 

seus autores originais, obteve a aprovação tanto de Glaser, quanto de Strauss. A adoção 

de Charmaz (2006) justifica-se não só pela abordagem construtivista, mas também pelo 

fato de sua metodologia possuir a flexibilidade proposta por Glaser e uma estruturação 

de processo mínima, sugerida por Strauss.  

A escolha da teoria fundamentada como método de análise está respaldada em dois 

pontos principais: (1) este estudo segue uma linha interpretativista, cuja análise possui 

um escopo subjetivista e contextual, e (2) este escopo decorre da semiótica tanto como 

conteúdo teórico de base, quanto como método de análise, para o qual, no entanto, não 

existe um protocolo único específico, permitindo ao pesquisador a utilização de diversas 

técnicas, conforme seu objetivo de pesquisa, o mesmo ocorrendo com a abordagem de 

estudo de caso defendida por Merriam (1998). 

Como postulam Bandeira-de-Mello e Cunha (2006), a GT localiza-se entre os 

pressupostos objetivistas e subjetivistas das ciências sociais, tendo como foco o 

indivíduo como ator social, a realidade como discurso simbólico, a análise simbólica e a a 

influência do interacionista simbólico – a interação do homem com o mundo por meio de 

símbolos passíveis de interpretação.   

Os códigos e categorias foram criados a posteriori, emergindo da interpretação feita 

com base nas falas dos entrevistados, em linha com a visão construtivista da autora e 

deste estudo.  

Embora seja um método de pesquisa, é também uma técnica de análise, forma em 

que a GT foi utilizada neste trabalho, cujo objetivo não contempla a criação de uma 

teoria substantiva. Não obstante, procurei seguir o mesmo protocolo procedimental, ou 

seja, as teorias consideradas a priori orientam, mas não engessam a análise (Figura 8).  
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Figura 8: Método de comparações constantes. 
Fonte: Bandeira-de-Mello; Cunha (2006, p.251) 

 
 
Assim, foi seguido o roteiro de comparações constantes, na busca das similaridades e 

diferenças entre os dados, os incidentes e as teorias, utilizando-se a lógica abdutiva, que 

para Bandeira-de-Mello e Cunha (2006, p.252), “(...) permite a descoberta (criatividade, 

sensibilidade teórica) e a validação das causas a partir dos efeitos (observações)”. 

O processo de GT desenvolvido por Charmaz (2006) segue uma sequência de seis 

grandes passos, que são objeto de um processo de circularidade quando em elaboração, 

em função das comparações constantes, envolvendo:  

1) coleta de dados;  

2) codificação em três fases:  

a) codificação inicial – são as primeiras categorias;  

b) codificação focada – são as grandes categorias, nas quais as primeiras são 

agrupadas;  

c) codificação axial – são as relações estabelecidas entre categorias e 

subcategorias;  

d) codificação teórica – formulação de hipóteses quanto às relações encontradas 

na codificação focada; 

3) elaboração de memos (notas sobre relações, hipóteses, pré-teoria); 

4) amostragem, saturação e classificação teóricas; 

5) elaboração da primeira versão; e  

 

Dados 

Categoria 

P1 

P2 
P3 P4 P5 

Comparações Teóricas 

Amostragem Teórica 

Comparações incidente-incidente 
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6) reflexão sobre o processo de pesquisa: versões de contestação e revisões, 

comparação e interação, e avaliação. 

Considerando o objetivo deste estudo, inspirei-me nesses passos, fazendo, no 

entanto, uma adaptação, reduzindo seu escopo. Por isto, segui fielmente o primeiro 

passo, a codificação, em suas três primeiras fases, combinando a última – codificação 

teórica, ao terceiro passo – elaboração de memos.  

Desconsiderei o quarto passo, pelas razões já explicitadas. Os dois últimos passos 

também foram utilizados de forma adaptada ao desenho desta pesquisa. Assim, o 

processo que utilizei dá conta desta sequência: 

1) coleta de dados;  

2) codificação, em três fases: (a) codificação inicial, (b)  codificação focada, (c)  

codificação axial;  

3) codificação teórica e elaboração de memos  

4) elaboração da primeira versão: utilizado para a elaboração do modelo de 

relações, em que são articulados os códigos axiais, incluindo toda a conexão 

teórica; 

5) reflexão sobre o processo de pesquisa: foi elaborado de forma a dar 

alinhamento ao processo efetivamente conduzido e os achados, na forma em 

que foram analisados e interpretados – neste caso, passo destinado à análise 

de consistência do modelo de relações.  

A seguir, de forma mais detalhada, discorro sobre o processo, oferecendo exemplos 

baseados nos dados extraídos da própria pesquisa de campo. 

 

1) Coleta de dados: ocorreu de forma concomitante à análise – uma vez elaborada a 

entrevista, a transcrição do conteúdo gravado foi analisada, de forma a gerar os 

primeiros códigos iniciais.  

A partir da primeira, todas as entrevistas passaram pelo mesmo processo. Seus 

conteúdos eram divididos em unidades de significados, que eram comparadas aos 

códigos iniciais já existentes, e incorporadas a estes, se a similitude entre elas 

fosse observada. Caso contrário, novos códigos iniciais eram criados. Isto foi feito 
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para todas as entrevistas, uma a uma, paulatinamente, para em seguida, passar 

para as fases seguintes do processo de codificação, descrito a seguir. 

 

2) Codificação: A codificação na linha da GT, de Charmaz (2006) seguiu passos, que 

podem ser considerados mais como fases, cujos procedimentos e denominações 

são aqui descritos.   

Contudo, tendo em vista a quantidade de códigos gerados e o procedimentos 

metodológicos utilizados no processo de codificação, acredito que o critério de 

confiabilidade não esteja em risco, considerando que segui a sugestão de verificar 

a consistência das categorias em que classifiquei todos os dados que coletei, 

como sugerem Silverman (2000; 2001) e Godoi (2006). 

 

a. Codificação inicial: Refere-se, como o próprio nome diz, às primeiras 

categorizações, dando origem a códigos iniciais que refletem a fala do 

entrevistado.  

Esta codificação foi feita, como sugere a autora com base nas unidades de 

significado atribuídas como tal pelo pesquisador. Como explica Charmaz 

(2006), “coding means categorizing segments of data with a short name  that 

simultaneously summarizes and accounts for each piece of data” (p.43).  

É importante salientar que essa fase inicial de codificação é o que orienta todo 

o processo posterior de análise, pois o que denomino aqui de unidades de 

significado, e que recebe o nome de incidência por Charmaz (2006), refere-se 

às dimensões de pensamento dos entrevistados, manifestas em seus relatos, 

que se relacionam com os conteúdos teóricos que permeavam minha mente 

de pesquisadora, no momento da obtenção dos dados e da análise, em si.  

A incidência é o pilar da codificação na GT. Tanto, que reforço aqui o que já foi 

mencionado: nesse método, não importa a quantidade de entrevistados, mas a 

quantidade de incidências (CHARMAZ, 2006). 

Por conta de sua importância e primando pela transparência, julguei 

necessário dar à incidência uma denominação distinta da utilizada por 



97 
 

Charmaz (2006), e que fazia mais sentido para o que efetivamente utilizei 

neste estudo, pois as falas dos entrevistados, analisadas em recortes 

pequenos, praticamente linha a linha, e denominadas pela autora como 

incidências, no caso deste trabalho, algumas vezes eram longos e 

entrecortados amontoados de palavras soltas, sem finalização, o suficiente 

para conter apenas uma única ideia, ou seja, uma única unidade de 

significado, expressa ao longo de várias linhas, como no exemplo que 

apresento aqui, quando o entrevistado responde ao ser questionado sobre 

uma das formas como compartilha seu conhecimento: 

“Mas quando dá um problema na máquina, aí o que mais eu acompanho, que é o 

coordenador. Vou lá, eu explico pra ele: - Olha, isso aqui é assim, assim, tal. 

Agora, na parte da engenharia que seria a parte de desenvolvimento, então quando 

sai o desenvolvimento, que vem o produto, tem hora que eu rabisco, faço uns 

ETzinhos para parte da engenharia. Falo: - Termina isso aqui para mim” 

(Entrevistado E.). 

 

Por isso, se utilizasse o método ipsis literis, teria que cortá-las em trechos sem 

um significado contextual maior dentro da linha que buscava entender, razão 

pela qual, dou uma nova denominação exclusivamente para este estudo, 

visando não contaminar o método original, e adequá-lo à natureza das 

respostas de meus entrevistados. 

Na sequência, o que Charmaz (2006) chama de short name transformou-se, 

neste estudo, em frases com uma redação atribuída por mim, que 

praticamente copiam a fala do entrevistado. O Quadro 7 e a Figura 9 

exemplificam este procedimento. 

É importante salientar que, nesta fase, fiz um leve ajuste na forma de 

codificação que em absolutamente nada comprometeu o resultado final. O 

ajuste diz respeito à forma com que elaborei a codificação inicial.  

Em vez dar ao código inicial uma redação mais geral, de forma que eu pudesse 

adensá-lo com unidades de significado originadas pelas falas de outros 

entrevistados, escolhi dar-lhes uma redação mais específica à dimensão de 

pensamento de cada entrevistado.  
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Quadro 7 – Unidade de significado  Código inicial 

Unidade de significado da fala Código inicial 

“passei a acreditar que as pessoas 
fazem a diferença" (Entrevistado M). 

Passando a acreditar que as pessoas 
fazem a diferença. 

          Fonte: Pesquisa de campo. 

 

Isso fez com que meus códigos iniciais recebessem menos referências 

(unidades de significado). Por outro lado, preferi agrupar meus códigos 

iniciais na fase de codificação focada, que, então, teve códigos focados mais 

densos por conta do ajuste feito.  

Esse procedimento permitiu que eu pudesse criar mais níveis de categorias, 

na fase da codificação focada, contribuindo significativamente para capturar 

mais especificamente as dimensões de cada uma delas. 

 

 

Figura 9: Codificação inicial - NVivo8. 
Fonte: Pesquisa de campo.. 
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Esta fase de análise geral, inicialmente 1.914 códigos iniciais, que quando 

revisitados na circularidade criada pelo próprio método, culminaram em 

2.126 códigos iniciais, considerando que ao serem agrupados em diferentes 

categorias (código focado), simultaneamente, alguns códigos iniciais 

possuíam mais de uma dimensão de pensamento em minha interpretação, 

mesmo dentro da mesma unidade de significado (incidência), na fase de 

codificação focada, sobre o que passo a discorrer a seguir.  

 

b. Codificação focada: São as categorias e subcategorias que emergem do 

agrupamento dos códigos iniciais. Tal agrupamento é feito com base naquilo 

que as codificações iniciais apresentam em comum, em termos de 

significados, e que podem, como ocorreu nesta pesquisa, apresentar uma 

primeira ideia de taxonomia. Neste estudo, essas categorias e subcategorias 

receberam apenas um nome, significando um construto.  

Nesta fase, é comum que apareçam ideias que não se relacionem claramente 

com as teorias que orientavam o estudo inicialmente.  Entretanto, é isso que 

dá a riqueza ao trabalho, razão pela qual esses achados foram considerados, 

por conta do valor contextual oferecido por eles ao caso pesquisado, exemplo 

mostrado no Quadro 8 e Figura 10. 

 

Quadro 8 – Códigos iniciais  Código focado 

Códigos iniciais 

Código focado 

Subcategoria Categoria 

Acreditando que sem a prática o conhecimento 
teórico é incompleto. 
Assumindo que os cooperados devam ser 
encorajados para se envolver em reduções de 
set up. 

Desempenho 

Gestão 

Afirmando que possuem mais agilidade na 
decisão que não há em outras empresas.  
Afirmando que a garantia das respostas é a 
decisão feita pelo grupo. 

Processo 
Decisório 

Fonte: Pesquisa de campo. 
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A primeira codificação focada deu origem a 48 códigos focados, total 

reduzido para os 35 subcategorias, agrupadas em 12 categorias, que, foram, 

então aglutinadas em cinco códigos axiais, sobre quais discorro a seguir.  

 

 

 

Figura 10: Codificação focada e axial – NVivo8. 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 
 
 

c. Codificação axial: Trata as relações existentes entre as categorias e as 

subcategorias, feitas com base naquilo que apresentam em comum em termos 

de significados, assim como o impacto que causam umas nas outras. Assim 

como os códigos focados, receberam apenas um nome, como um construto 

(Quadro 9). 

 

Esta última fase de codificação deu origem a cinco códigos axiais gerais, cujo 

desenho, significado e articulação são discutidos e apresentados ao longo do 

próximo capítulo (Figura 19). 
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Quadro 9 – Códigos focado  Código axial 

Código focado 
Código axial 

Subcategoria Categoria 

Desafios 

Geral 

Competência 
Foco  

Desempenho 

Gestão 

Processo Decisório 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

A forma como descrevi até aqui os passos seguidos na análise pode dar 

ensejos a uma estruturação positivista. Entretanto, isto foi feito visando facilitar o 

entendimento do processo.  

Creio que a partir deste ponto, a dinâmica de análise por meio da GT mostre-

se mais diferenciada de outros métodos de análise de conteúdo, dado seu enfoque 

interpretativista. 

 

3) Codificação teórica/elaboração de memos: Esta quarta fase do processo de 

análise sofreu um novo ajuste para este estudo, visto que o objetivo não era a 

construção de uma teoria substantiva.  

Por essa razão, a codificação teórica, fase em que as hipóteses quanto às relações 

encontradas nas codificações focada e axial são formuladas, foi realizada em 

conjunto com a elaboração de memos – notas sobre relações, hipóteses, e 

potencial pré-teoria, ambas, no entanto, com escopo totalmente interpretativista, 

consubstanciadas em aportes teóricos adicionais àqueles conteúdos que 

orientaram as primeiras análises. 

4) Elaboração da primeira versão: utilizado para a elaboração do modelo de 

relações, em que são articulados os códigos axiais, incluindo toda a conexão 

teórica. 
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5) Reflexão sobre o processo de pesquisa: foi elaborado de forma a dar 

alinhamento ao processo efetivamente conduzido e os achados, na forma em que 

foram analisados e interpretados – neste caso, passo destinado à análise de 

consistência do modelo de relações.  

 

Não obstante, dentro do terceiro passo – codificação teórica/elaboração de memos, 

adaptados da forma como sugeridos por Charmaz (2006), fiz uma articulação da GT com 

a análise semiótica peirceana, considerando o roteiro sugerido por Santaella (2002), o 

que julguei necessário para dar conta das codificações à luz da semiótica, enquanto 

método de análise de dados, cujo percurso sumarizo no Apêndice D – Partes I, II e III.  

Abro parênteses aqui para citar a visão de Buczynska-Garewicks (1983) sobre a 

semiótica peirceana ser tanto uma abordagem teórica, quanto uma metodologia de 

análise e interpretação de dados.  

Expressando essa ideia, a autora vai além em sua definição de semiótica como uma 

“filosofia de interpretaç~o (...) cuja noç~o de interpretaç~o cria uma junç~o de semiótica 

e hermenêutica” 25  (p.27), sendo a semiótica em sua visão, inclusive, muito mais ampla 

que a hermenêutica, pois a riqueza e profundidade taxonômica da semiótica peirceana 

são perfeitamente suficientes para permitir ilações dentro dos contextos simbólicos. 

Portanto, ao cabo da fase de codificação axial, e em seguida a ela, concomitantemente 

à codificação teórica/elaboração de memos, utilizei-me da análise semiótica para 

entender os signos na relação entre seu objeto imediato e seu objetivo dinâmico – ou 

seja, o signo que vemos e o que ele representa, gerando três categorias essenciais: 

ícones, índices e símbolos, das quais outras categorias decorrem, conforme seja uma 

qualidade (quali-signo), algo existente (sin-signo) ou uma lei (legi-signo), como resume 

Santaella (2002). 

Não obstante, corroboro totalmente a avaliação de Santaella (2002) quanto à 

complexidade na elaboração de uma análise semiótica, pois além da natureza subjetiva 

dos dados, independentemente do tipo a que pertençam, é imprescindível que se lance 

mão da aplicação de outras técnicas de análise a fim de torná-la assertiva, e isto se aplica 

para qualquer tipo de dado – textuais, auditivos, visuais.  

                                                           
25

 Tradução feita por mim. 
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3.3.2 Análise das imagens e sons 

Seguindo essa premissa também minhas interpretações sobre o conteúdo das fotos e dos 

vídeos feitos por mim seguem os preceitos de técnicas de análise pertinentes a esse tipo 

de dado, em consonância com o que aconselha Santaella (2002), recorrendo a 

referências no assunto, cujos textos organizados por Bauer e Gaskell (2008) em torno de 

um único livro, deu conta de orientar-me quanto a essas técnicas específicas. 

Desta forma, adotei a técnica de análise semiótica de imagens paradas, sugerida por 

Penn (2008) e a técnica de análise de imagens em movimento, sugerida por Rose (2008), 

incorporadas aos preceitos de interpretação semiótica sugeridos por Santaella (2002) e 

Chandler (2001). Essa concatenação está refletida no texto interpretativo apresentado 

no Capítulo 4, visando não separar a teoria da prática à qual o conteúdo analisado 

pertence como aconselha Santaella (2002).  

Seguindo o caminho de análise de imagens paradas sugerido por Penn (2008), em 

que o primeiro passo é a seleção das imagens que se quer analisar, assumi que este 

passo fora dado no momento em que minha câmera registrou cada uma das imagens, 

como já explicado antes.  

Dada a grande quantidade de fotos, agrupei-as em clusters, assumindo um critério, 

inicialmente, baseado no conteúdo que essas fotos expunham – seu conteúdo denotativo, 

conforme Penn (2008): textos, imagens de pessoas, de estruturas, de espaços 

específicos. Isto resultou em uma combinação entre o primeiro e segundo passos 

sugeridos pela autora, como uma adequação para este estudo, exclusivamente.  

Em seguida, trabalhei cada uma das partes das fotos, ainda em seus clusters, 

procurando as particularidades, buscando entender o que me traziam à mente, segundo 

Penn (2008), seu conteúdo conotativo, entrando, então no universo da significação, e o 

sistema de referências ao qual ele diz respeito. 

Penn (2008) não define uma forma de apresentação da interpretação, deixando a 

critério do intérprete a escolha. É importante salientar que utilizei as recomendações da 

autora até este ponto, exclusivamente, porquanto a linha semiótica seguida por ela é 

semiológica saussuriana.  Isto levou a uma nova adequação para efeito deste estudo, pois 

a partir desse ponto, segui as recomendações de Santaella (2002), baseando-me, 

também, nas abordagens teóricas de base. 
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No tocante aos vídeos, procurei seguir as recomendações de Rose (2008), para quem 

“todo passo, no processo de análise de materiais audiovisuais, envolve transladar (grifo 

meu). E cada translado implica em decisões e escolhas” (p.343). O problema mencionado 

por ela, e que pude constatar, é que tanto o que é considerado na análise, quanto o que 

não é, tornam-se igualmente importantes, pois as escolhas referem-se ao critério de 

viabilidade.   

O início do processo sugerido por Rose (2008) para análise de vídeos é similar ao 

início do processo sugerido por Penn (2008) para análise de fotos: a seleção daquilo que 

se quer analisar. Da mesma forma, este primeiro passo, a meu ver, foi dado no momento 

que registrei com a filmadora os eventos que elegi como relevantes, com base naquilo 

que buscava como “prova” de compartilhamento de conhecimento t|cito na organização 

pesquisada. Este foi o critério que guiou minhas escolhas para as fotos e para os vídeos, 

enquanto registros de um evento, no caso, interações entre seus membros, o que é 

importante que esteja claro, segundo a autora. 

Da mesma forma que na análise das fotos, agrupei os vídeos em clusters, seguindo a 

mesma temática denotativa de seus conteúdos: textos, imagens de pessoas, de 

estruturas, de espaços específicos, embora a autora não use o termo denotação.  

O passo seguinte, como sugere Rose (2008), correspondeu à transcrição dos 

elementos que seriam alvo de minha análise, escolhidos com base nos aportes teóricos 

envolvidos em minha pesquisa. Esta fase foi difícil e complexa, em função dos 

paradigmas que permeiam este estudo. Dessas escolhas dependia a qualidade de minhas 

análises e interpretação, e espero tê-las feito adequadamente, pois a partir deste 

momento, minha interpretação passou a contar uma história, sob meu ponto de vista, 

exclusivamente, com todos os riscos que isto envolve, como alerta Santaella (2002), 

embora eu acredite que tais escolhas se iniciaram no momento em que criei os registros. 

A transcrição dos vídeos elaborados por mim pode ser considerada, conforme Rose 

(2008), de natureza mais simples, seguindo tão somente um roteiro que envolveu (1) a 

codificação do ângulo da câmera (nível do close up – normal, médio, máximo), dando 

conta da existência de ênfase, (2) anotação sobre tomada única, dupla ou de grupo, 

registrando o número de pessoas envolvidas na tomada.  
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Dada a natureza e o objetivo dos registros, não julguei necessário, porque não 

existentes, considerações a respeito da intensidade de luz, ou utilização de som 

ensejando significados conotativos distintos e deliberados.  

No entanto, em uma nova adequação metodológica para este estudo, apropriei-me 

das sugestões de Bauer (2008) para a análise de ruídos nas imagens em movimento 

registradas por mim, seguidas por meio destes passos, visando o registro desses ruídos 

para a obtenç~o de “um traço material”, segundo Bauer (2008, p.367): (1) registro e 

transcrição do evento sonoro, (2) descrição dos ruídos existentes nos vídeos conforme 

suas dimensões quanto a ciclos, sonoridade e tipo, (3) observação sobre as 

características específicas a esses ruídos, quanto a serem produzidos por um 

determinado grupo social, ou aos quais um determinado grupo social estaria exposto, ou 

os escutaria.  

Ao final dessas transcrições, e similarmente ao processo de análise utilizado para as 

fotos, utilizei-me da taxonomia semiótica peirceana para interpretar esses dados, à luz 

do arcabouço teórico abordado inicialmente, bem como novos aportes que se fizeram 

necessários para complementar e/ou explicar as ilações feitas durante o processo de 

análise e interpretação.  

Numa escolha própria para este estudo, utilizei-me, ainda, do método de análise de 

ruídos, para complementar e enriquecer minha análise dos relatos, à busca de 

entonações de voz, hesitações, embargos de fala, que denotassem algum significado 

especial para o entrevistado.   

Todo o esforço metodológico de análise até aqui contou com a utilização do software 

NVivo8, ferramenta que auxiliou profundamente na organização de todo o material 

coletado. 

 

3.3.3 Análise dos documentos fornecidos e dos dados demográficos  

Dentre os diversos documentos que examinei, como dados secundários, dois em especial 

foram alvo de minhas análises: o organograma funcional da Fênix e o resumo dos dados 

demográficos dos membros da organização. 

A razão disto recai sobre o fato de que as demais informações contidas em alguns dos 

relatórios da empresa, a que tive acesso, seu site, seus folhetos institucionais e 
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publicitários pouco ou nada acrescentaram às interpretações geradas pela análise dos 

dados primários.  

Desta forma, considerando que o organograma funcional da empresa reflete a forma 

como a Fênix está organizada em sua estrutura de autoridade, relevante na análise de 

uma organização cooperativa, utilizei-me da técnica de análise de imagens paradas 

sugerida por Penn (2008), para interpretar os conteúdos desse documento, da mesma 

forma que analisei o conjunto de registros fotográficos sobre a organização física da 

empresa. 

  No entanto, o documento preparado e fornecido pelo Diretor Financeiro da Fênix 

contendo os dados demográficos sobre todos os 108 membros da organização, cuja 

natureza era quantitativa, foram analisados com a utilização da técnica de estatística 

descritiva (BARBETTA, 2002), buscando descrever a distribuição da frequência 

relacionadas à idade, ao nível educacional e à área dos membros da Fênix, visando a 

busca de conteúdos qualitativos, que servissem de suporte para novas ilações sobre os 

aspectos qualitativos e simbólicos envolvidos no estudo.  

Por se tratar de uma técnica de análise estatística relativamente simples, utilizei 

apenas o aplicativo Excel 2007, para análise e produção de gráficos relacionados. 

 

3.4 Comparações constantes: integrando as relações 

Todo o esforço de análise baseou-se sempre no método de comparações constantes, 

sugerido Charmaz (2006), pois embora cada grupo de dados contemplasse a 

necessidade da utilização de técnicas específicas adicionais (Quadro 10), à exceção dos 

relatos, estas foram, ao longo do processo, mecanismos complementares de análise, de 

forma a garantir o critério de fidelidade deste trabalho, sobre os aspectos simbólicos e 

semânticos.   

Como todo o material visual e sonoro passou pela fase de transcrição em seu 

processo de análise, as transcrições podem ser analisadas como dados, que podem ser 

interpretados à luz do método da GT, por meio da técnica de comparações constantes, 

sem que, no entanto, precisassem passar pela fase de codificação inicial, sendo inseridos 

nos contextos dos códigos focados, diretamente. 
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      Quadro 10 – Síntese do caminho metodológico percorrido 

Estratégia de Pesquisa: Estudo de Caso – Merriam (1988, 1998, 2002). 

Tipo de 
Dado 

Meio de 
Coleta 

Instrumento de 
Coleta 

Método e 
Técnica de Análise 

Autores 

Relato Entrevista 
Roteiro não 
estruturado 

GT Charmaz (2006) 

Imagens 
paradas 

Observação 
Participativa 

Registro 
Fotográfico 

GT + Análise 
Imagens Paradas + 

Semiótica 

Charmaz (2006), 
Penn (2008), 

Santaella (2002) 

Imagens em 
movimento e 

som 

Observação 
Participativa 

Registro 
visual/sonoro 

GT + Análise 
Imagens Movimento 

e Som + Semiótica 

Charmaz (2006), 
Rose (2008), 

Bauer (2008), 
Santella (2002), 

Quantitativo 
Pesquisa 

Dados 
Secundários 

Documento 
Estatística 
Descritiva 

Barbetta (2002) 

 

À medida que novos aportes teóricos se fizeram necessários, foram incorporados no 

contexto ao qual pertenciam, dentro da análise e interpretação dos dados.  

Desta forma, cada uma das fases seguiu a mesma sequência metodológica da GT, 

integrada às técnicas metodológicas que lhes eram pertinentes dentro de suas 

especificidades, gerando quadro parciais de relações, integrados ao final.  

O fluxo do desenho desta pesquisa, considerando todas as etapas, é apresentado 

resumidamente na Figura 11.  

 

Figura 11: Fluxo do desenho da pesquisa. 
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3.5 Os números deste estudo qualitativo 

Julgo importante ressaltar que todo o esforço de coleta e análise de dados envolvido 

neste trabalho de pesquisa deu origem ao conteúdo sumarizado a seguir: 

 

1) Dados primários 

 Nove eventos entre entrevistas e validações. 

 Nove eventos de áudio (entrevistas + validações). 

 Oito observações participativas: 

o primeira visita – ambiente geral. 

o reunião de planejamento e produção. 

o reunião da Assembleia Administrativa. 

o intervalo para almoço – antes, durante, após. 

o ambientes e processos de produção. 

o ambientes e processos de administração e gestão. 

 15 vídeos (imagens em movimento + som) 

 141 fotos (imagens paradas) 

 

2) Dados secundários 

 Documentos:  

o site da organização na Internet. 

o organograma funcional. 

o dossiê comercial. 

 Dados demográficos. 

 

O registro do conteúdo coletado originou: 

 236 páginas de transcrição das entrevistas. 

 86 páginas de transcrição das imagens paradas e imagens em movimento. 

 35’5” de filmagem em vídeo. 

 10h56’ de gravaç~o em |udio. 

 

A análise desse mesmo conteúdo gerou: 

 2.126 códigos iniciais, que se transformaram em 
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 18 códigos focados, aglutinados em 

 cinco códigos axiais, agrupados em 

 três grandes categorias axiais. 

 

Este capítulo foi organizado com base nos diversos tipos de dados que utilizei para 

dar conta do atendimento do problema de pesquisa deste estudo, dentro da estratégia 

de estudo de caso adotada. 

Entretanto, no Capítulo 4, em que analiso e interpreto os dados coletados, utilizo 

uma sequência que se diferencia desta. No próximo capítulo, a estruturada segue o 

modelo explicativo teórico de relações final (Figura 19), em todas as suas articulações, 

visando explicá-lo, iniciando por usa base.  
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4. Interpretação dos dados à luz das teorias de base e de aportes 
teóricos complementares 

 
 

O que for a profundeza de teu ser, assim será teu desejo. 
O que for o teu desejo, assim será tua vontade. 
O que for a tua vontade, assim serão teus atos. 
O que forem teus atos, assim será teu destino.  

Brihadaranyaka Upanishad (IV, 4.5) 

 

 

Neste capítulo, apresento minhas análises e intepretações dos dados coletados, 

discorrendo sobre eles visando entrelaçá-los de formar a criar um contexto, que busca 

dar conta de explicar a Fênix em suas diversas nuanças sígnicas e tácitas.  

Julgo importante enfatizar que tudo aquilo que será lido aqui dá conta estritamente 

de minha visão interpretativa, enquanto pesquisadora,  cuja história de vida nunca se 

aproximou da sociologia ou da psicologia social. É como administradora de empresas, e 

especialista em comércio internacional, que minha visão foi talhada, embora o contato 

com novos conteúdos cognitivos seja uma constante em minha história. 

Portanto, é com esse provável viés que analiso a empresa-caso, o que não é uma 

desculpa, mas sim uma constatação de que minha própria história de vida naturalmente 

poderá diferenciar minha visão sobre os conteúdos expostos aqui, das visões de outros 

pesquisadores que interpretem o mesmo contexto, diferenciações que eu, desde já 

respeito. 

Este capítulo foi elaborado de forma a estabelecer um diálogo com meu leitor,  de 

maneira que minhas ideias lhe sejam passadas como em um “di|logo imaginado” nas 

palavras de Maturana e Varela (2007, p. 32). 

Toda a apreens~o da Fênix que contemplo aqui é o que os autores definem como “a 

coisa”, que surge da descriç~o do mundo l| fora. Isto, como dizem eles, leva a ao fato de 

que “todo fazer é um conhecer e todo conhecer é um fazer”, e, n~o obstante, “todo ato de 

conhecer faz surgir um mundo” (p.31-32). É esse mundo, na forma em que o apreendi, 

que procurei refletir aqui. 

Diferentemente do capítulo anterior, este capítulo foi estruturado em blocos, que são 

na verdade fases percorridas pela Fênix no processo de  chamo aqui de criação da 
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realidade da empresa. Portanto, estes blocos descrevem, analisam e interpretam esse 

processo.  Isto quer dizer que dentro de cada um desses blocos, existem diferentes tipos 

de dados, em consequência, métodos de análise.  

Entretanto, considero imprescindível comentar minha visão de que considero o 

próprio processo de codificação inspirado na GT, na forma em que foi descrito no 

capítulo anterior, uma forma análise semiótica, pois cada denominação escolhida 

representa o símbolo que identifiquei para todos os elementos que analisei, sejam falas, 

imagens, sons.  

Atribuo suma importância a isso, pois revela-se a teoria no fazer da prática, aspecto 

basilar deste estudo, ilustrado pelo próprio processo de pesquisa e analisar o que 

pesquisei, que me permitiu apreender e vivenciar como pesquisadora o alinhamento 

epistemológico entre a GT e a Semiótica de Peirce ([1931-1958], 2000), em relação à 

visão interacionista símbólica defendido por Charon (2009), tratadas no Capítulo 2, 

cujas origens tiveram no próprio Peirce um de seus defensores.   

Ao final, faço um fechamento desses blocos, em um modelo, denominado por mim 

como a criação da realidade na Fênix, que reflete o processo pelo qual a empresa 

compartilha e, claro, cria conhecimento.  

Esse modelo, refletido no diagrama gerado para apresentar o símbolo que 

representa a criação da realidade na Fênix, encontra-se na Figura 19, e foi incluído 

também como o Apêndice E, para sua melhor visualização. 

No entanto, considero ainda fundamental salientar que tanto a análise quanto as 

interpretações feitas a partir delas seguem um princípio que as orienta, ou seja, a 

transposição do conceito de Instituição, moldado por Berger e Luckmann (1996) para a 

Fênix.  

Gerth e Mills (1970, p.77) explicam que se uma determinada entidade em que a 

“autoridade26 existe”, atribuída a um papel, exercido por alguém com autoridade sobre 

seus “membros”27, essa entidade “pode ser chamada de instituiç~o”.  

Considero que a Fênix, embora seja uma cooperativa, possa ser analisada como uma 

instituição, não por sua configuração estatutária, que confere aos cooperados o mesmo 

                                                           
26

 Grifo dos autores. 
27

 Grifo dos autores. 
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nível de autoridade, como tal, seja qual for a função que lhes for atribuída no dia a dia do 

negócio. 

Assumo que seja uma instituição pela existência de um organograma funcional, que 

atribui diferentes níveis de autoridade aos vários papeis desenvolvidos por seus 

membros, representados nesses organograma, documento que será tratado mais 

adiante, neste capítulo. 

Nessa linha, em que analiso as interações existentes na organização, com base no 

Interacionismo Simbólico, delineado por Charon (2009), tenho ciência de que estou 

articulando questões ligadas à Sociologia e à Psicologia Social, cujos postulados não me 

parecem conflitantes pelo que já foi exposto no Capítulo 2 – Aporte Teórico de Base.  

Reconheço, então, conforme alertam Gerth e Mills (1970), que minha preocupação ao 

analisar e interpretar as interações entre essas pessoas, como atores de papeis, diz 

respeito tão somente à compreensão sobre como a experiência e a ação social refletem 

sobre elas, em suas motivações, e não a entender os resultados relacionados a estímulo e 

resposta.  

Não obstante, para consubstanciar essas ideias, tomo emprestado de Casali (2009),  a 

explicaç~o sobre o pensamento da “Escola de Montreal” que vê como processos 

simbólicos a análise interpretativa dos fenômenos sociais, o que faz das organizações 

“construções plurais instituídas nas pr|ticas cotidianas de seus membros” (p.113).  

Remetendo ao trabalho clássico de Burrel e Morgan ([1979], 2000), cujo conceito de 

teoria social divide-se em quatro perspectivas (funcionalista, interpretativista, 

humanista radical e estruturalista radical), e reportando-me ainda ao pensamento de 

Kunsch (2009), que a autora baseia nas visões de Morgan (1996) e Putnam, O´Donnell e 

Trujillo (1983), minha análise aspira a posicionar-se na perspectiva interpretativista da 

teoria social, que vê as organizações como culturas. Nas palavras da autora: 

“A organização é um fenômeno mais subjetivo do que objetivo e a sua 
realidade é socialmente construída por meio da comunicação. Esta baseia-se 
nos súmbolos e significados compartilhados e envolvidos em várias formas de 
comportamento organizacional “ (KUNSCH, 2009, p.73). 

 

A meu ver, esta fala não poderia ser mais completa para descrever este estudo, pois:   
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(1) alinha-se ao pensamento de Bergman e Luckmann (1996),  cujo tratado de 

sociologia do conhecimento, defende claramente a construção social da 

realidade,  

(2) este trabalho versa sobre compartilhamento, o que envolve um processo de 

comunicação e de interação, 

(3) que ocorre por meio de signos, tendo nos símbolos o elemento da semiótica de 

maior relevância e complexidade, coforme Santaella (2002), e  

(4) tem no comportamento organizacional as ações que traduzem o conhecimento 

tácito (realidade subconsciente/insconsciente) existente na organização, que  

(5) é uma instituição, pois sob a ótica de instituição de Bergman e Luckmann (1996), 

os indivíduos que compõem a Fênix compartilham suas histórias, criadas ao 

longo de sua permanência na empresa, desde antes de sua criação, são 

submetidas ao controle social, e são legitimadas pela aprovação desse controle, 

pois  os atores envolvidos nesse processo legitimam os hábitos pela reprodução 

recíproca deles, institucionalizando-os, e que, sob a ótica de Gerth e Mills (1970), 

atribuem autoridade sobre membros que desempenham papeis.   

A propósito deste último item, faço aqui um breve apanhado das ideias de Santaella 

(2002), a respeito das instituições como signos, o “signo-instituição” (p.148), e como diz 

ela “um itiner|rio para o estudo do conceito de instituiç~o” (p.147), cujo caminho deve 

passar a princípio pela identificação do propósito que une as pessoas envolvidas na 

instituição, ou seja, o objeto dessa união, o signo-instituição, formado por uma 

convenção, que orienta e regula as ações do grupo – portanto, um legi-signo, dentro da 

taxonomia peircena. 

Em seguida, como próximo passo, a autora sugere que se examine a instituição à luz 

de seu objeto dinâmico, a instituição em si, e de seu objeto imediato, a forma como a 

convenção (as normas) representam os propósitos do grupo – o símbolo da instituição. O 

símbolo (legi-signo), como elemento de terceiridade, contém os elementos de 

primeiridade (icônes, ou quali-signos) e secundidade (índices, ou sin-signos). Desta 

forma, ao examiná-lo, devem ser examinados os aspectos indiciais e icônicos que 

envolvem o signo-instituição, o que é feito neste capítulo integrando seus blocos ao final.  
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Voltando às percepctivas de Burrel e Morgan ([1979], 2000), julgo pertinente 

esclarecer, a despeito da aspiração interpretativista deste estudo, é possível que surjam 

dentro das intepretações que faço, acerca do contexto encontrado por mim na 

organização-caso, alguns elementos que remetam à perspectiva crítica, que Kunsch 

(2009) explica como evocada pelas relações de poder, dentro de uma visão dialética.   

Nessa perspectiva, como explica Kunsch (2009), as organizações são vistas não como 

culturas, mas como “arenas de conflitos e o foco está nas classes oprimidas 

(trabalhadores, mulheres, minorias e outros grupos)” (p.73), envolvendo elementos de 

dominação das minorias por aqueles que detêm o poder.  

No entanto, a lembrança que pode vir a ocorrer dessa perspectiva encontra-se muito 

mais em algumas das características do contexto encontrado e analisado, que em meu 

foco de análise. Creio que isto poderá ser melhor compreendido à leitura do caso.  

Isto posto, a estrutura deste capítulo segue este caminho: a seguir, o caso da Fênix é 

apresentado, seguindo-se a isto a análise e interpretação dos blocos da base para o ápice 

do modelo. Embora seja um modelo circular, inicio pelo bloco que denomino Visão de 

Mundo, cujos elementos em seus vários aspectos identifiquei como formadores da base 

de influência  para os demais blocos, que denominei como Conhecimento e 

Competência..  

Na sequência, é apresentado o segundo bloco, Conhecimento, enquanto processo 

influenciado pelo primeiro bloco, e que dá origem ao terceiro bloco, Competência, para, 

então, finalizar com a integração desses blocos no modelo final deste estudo. 

 

4.1 Fênix: um ressurgimento impensável 

Antes de descrever o caso, é importante frisar que Fênix é o nome fictício dado por mim 

à empresa-caso, por questões éticas, visando resguardar a privacidade e o sigilo 

necessários ao não comprometimento do nome da organização, dado o conteúdo interno 

dela exposto neste trabalho.  

A escolha do nome, no entanto, não se deu ao acaso. Em linha com o tema central 

deste estudo, o nome possui um aspecto simbólico que será facilmente reconhecido 

enquanto apresento a organização e seu contexto histórico e estrutural. 
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A indicação da empresa me foi feita pela professora e pesquisadora, Vanderli Prieto, 

com quem trabalho no Mackenzie, conhecedora de meu objeto de investigação. Segundo 

ela, à época de sua sugestão, tratava-se da empresa ideal para minha pesquisa, uma vez 

que o conhecimento tácito, centro de minhas atenções, permeava aquele ambiente 

organizacional, em função das características da empresa e de sua história, que ela 

conhecia bem, por ter feito um trabalho e consultoria na empresa, três anos antes, 

quando a empresa se encontrava em meio à organização e estruturação de seus 

processos.  

Com o objetivo de contextualização, dando luz aos conteúdos tácitos e simbólicos 

tratados neste estudo, a história da Fênix, que me foi relatada por seu Diretor Financeiro 

e por seu atual Presidente, em nossa primeira conversa, é apresentada a seguir.  

Saliento, entretanto, que, salvo em alguns pontos escolhidos por mim, não se trata de 

uma transcrição literal do que me foi dito, mas minha redação sobre seus os relatos, 

redação esta que incorpora informações colhidas em outros relatos,  durante o processo 

de coleta de dados. 

Localizada no interior de São Paulo, em uma cidade semi-industrial, algo turística, 

aproximadamente a cem quilômetros da capital de São Paulo, a Fênix renasceu, em uma 

nova configuração estatutária – cooperativa, das cinzas de uma empresa metalúrgica, 

falida, a ponto de não reunir condições para pagar seus empregados (ao menos na 

versão apresentada a eles), empresa esta que trato aqui por Organização-Origem, dando 

lugar a uma organização cooperativa, cujos moldes diferem da maioria das associações 

desse tipo, que modo geral representam produtores independentes.  

A Fênix, no entanto, é o que Gerth e Mills (1970) classificam, quanto à finalidade ou 

ordem institucional, como uma instituição voltada à produção de bens e serviços, dentro 

do ambiente micro econômico.  

Lembrando o significado de cooperativa, no dicionário Caldas Aulette (2010):  

“Sociedade ou empresa mantida pelo trabalho e a contribuição dos associados, 
e que visa o benefício destes através da racionalização e harmonização das 
atividades por eles desenvolvidas”. 

 

A Fênix é uma organização cooperativa da qual todos os funcionários cooperados 

são sócios, possuem poder de voto, assim como funções organizacionais distintas, que 
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vão desde a manufatura do produto à presidência da empresa. Até o fechamento deste 

trabalho, a empresa contava com 108 pessoas, sendo 58 cooperados e 50 funcionários 

contratados. 

A Organização-Origem, criada nos idos de 1950, quando seu dono e fundador 

comprou maquinário europeu para forjaria, era pioneira na exploração da tecnologia de 

extrusão a frio, habilitando-a a explorar a tecnologia necessária para fabricação de 

material bélico.  

Segundo o Diretor Financeiro da Fênix, que ingressou na Organização-Origem em 

1995, para trabalhar em seu almoxarifado, a empresa não fornecia qualquer tipo de 

capacitaç~o técnica aos funcion|rios, que “aprendiam, fazendo, sem qualquer estudo”, 

em suas palavras.  

Isso resultou em um nível de escolaridade médio inferior à média das empresas do 

mesmo segmento, bem como certa acomodação por parte dos funcionários, que, em sua 

grande maioria, trabalhavam há muitos anos na empresa. 

Em 1998, uma grande crise assolou a Organização-Origem, reduzindo salários dos 

funcionários. Em meados de 2002, a organização contava com algo em torno de 200 

funcion|rios, e além de possuir “dívidas astronômicas”, nas palavras do Diretor 

Financeiro da Fênix, sofreu um forte abalo com a prisão decretada ao filho do fundador.  

Tentando preservar algum patrimônio, o então Diretor Superintendente da 

Organização-Origem, com o aval de seu dono-fundador, passou a desviar máquinas para 

outra empresa, forma encontrada por eles para continuar a operar.  

Entretanto, a situação chegou a um ponto crítico tal, que os funcionários foram 

obrigados a discutir a própria situação profissional, pois, como relata o Diretor 

Financeiro da Fênix, “n~o havia mais credibilidade junto { diretoria daquela 

organizaç~o”, que, naquele mesmo ano, com pouco mais de 200 funcionários e um 

elevado nível de endividamento, foi à bancarrota, deixando esses empregados sem 

qualquer perspectiva profissional e financeira. 

O atual Presidente da Fênix, que também trabalhara na Organização-Origem, havia 

saído para trabalhar como dirigente sindical foi uma peça chave para a criação da 

cooperativa, na percepção do Diretor Financeiro.  



117 
 

No dia 9 de julho de 2002, os funcionários fizeram uma reunião no sindicato. 

Segundo o Diretor Financeiro, “pensei em abandonar tudo, mas se saísse perderia tudo” 

e todos “sabiam que a empresa era vi|vel. Nesse momento, os clientes começavam a ir 

embora, enquanto os donos da Organização-Origem ficavam bem”.  

O Diretor Financeiro afirma, de forma emocionada:  

“Passei a acreditar que as pessoas fazem a diferença. O Presidente da Fênix foi 
fundamental nesse processo, por conta do estado emocional de todos nós e a 
nossa autoestima. Era triste de ver que enquanto uns jogavam baralho, outros 
se preocupavam com o futuro. Eu escrevia ideias em casa, para tentar achar 
uma solução... quando eu olho para trás, nem acredito que fizemos o que 
fizemos... um professor meu de RH disse que nós tivemos uma ‘liderança 
heroica’”.  

 

Segundo ele, naquela reunião, com mais ou menos vinte pessoas-chave, a maioria do 

chão de fábrica, decidiram, então, que os funcionários assumiriam a empresa e foi 

definida uma “cogest~o”. Em seguida, foi marcada uma nova reunião com a diretoria da 

Organização-Origem, o que muitos temiam pela arrogância do Diretor Presidente dessa 

organização, mas isso não intimidou o sindicalista, hoje Presidente da Fênix.  

Nenhuma decisão foi tomada nessa reunião, pois havia restrições da diretoria da 

Organização-Origem à ideia da cogestão, como era de se esperar, segundo relembra o 

Diretor Financeiro da Fênix. Foram dois meses de estagnação, em meio a um misto de 

ansiedade por parte de uns e indiferença por parte de outros.  

Foi então que o atual Presidente da Fênix trouxe a ideia da cooperativa, com base em 

uma experiência anterior, conhecida por ele, em sua experiência sindical. Nova reunião 

no sindicato com os mesmos indivíduos-chave, na qual estavam, também, os 

funcionários indiferentes ao processo todo, que o pessoal-chave não queria ter como 

cooperados, e chefes, que a maioria também não queria ter como parceiros, segundo 

conta o Diretor Financeiro.  

Foi, então, criada, a primeira estrutura e nomeados os responsáveis em cada área e, 

segundo o Diretor Financeiro, o problema maior era exatamente a parte financeira. Era 

difícil confiar em alguém de fora, depois de tudo que haviam sofrido com o histórico da 

Organização-Origem.  

Naquele momento, então, o Diretor Financeiro, já administrador formado à época, 

apresentou-se para o desafio. Um professor seu de finanças ajudou-o a montar a 
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estrutura da área. O sindicalista foi nomeado Presidente da Fênix, função que ainda 

ocupa. 

A Fênix foi fundada e os funcionários aceitaram ser demitidos, mas não havia caixa 

para pagar, nem bens para penhora. Em 20 de agosto de 2002, no entanto, após esforços 

e articulações junto a várias instâncias governamentais, lograram fazer a liberação das 

indenizações devidas aos funcionários.  

Em 25 de agosto de 2002, diz o Diretor Financeiro com orgulho, foi realizada a 

assembleia de fundação oficial da Fênix. Arrendaram as instalações da Organização-

Origem, focando seus esforços nos clientes no setor sucroalcooleiro, enquanto o setor 

automotivo lhes virava as costas.  

Segundo ele, tudo ainda era muito informal. Em 11 de setembro de 2002, a energia 

da empresa foi cortada. Depois de negociações, envolvendo inclusive o “presidente 

figurativo” da Organização-Origem, a energia foi religada em 29 de setembro de 2002, e 

um dia depois, a Fênix retomou a fabricação. No entanto, a data de fundação oficial 

considerada por eles é 25 de agosto de 2002.  

Recordando as dificuldades iniciais, ela conta: 

“O começo foi muito difícil, porque a Organização-Origem nos tratava como 
problema, restringindo tudo, até que conseguimos dominar a situação com a 
ajuda do Presidente da Cooperativa. Chegamos a tirar dinheiro vivo, para 
pagar fornecedores e o pessoal, com todos os riscos – eu e o Diretor 
Industrial”.  

 

Isto porque havia a necessidade de uma nova inscrição estadual para a Fênix, não era 

liberada nas juntas comerciais porque havia várias empresas registradas no mesmo 

endereço, abertas pela Organização-Origem, para driblar sua situação financeira. Só 

conseguiriam a liberação se assumissem o passivo da Organização-Origem (algo em 

torno de R$ 40 milhões).  

“Nesse momento, também, o Presidente da Cooperativa foi vital por seu 

envolvimento político e contatos com o Secretário da Fazenda”, avalia o Diretor 

Financeiro da Fênix. Em 28 de março de 2003 a inscrição da Fênix foi liberada. “Vitória, 

independência!”, relembra emocionado, enfatizando os momentos de altos e baixos 

dentro de todo o processo, em que a união entre eles foi fundamental para não sucumbir 

à tentação de desistissem de tudo, tamanho o grau de dificuldade que enfrentaram, 
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analogamente ao pensamento de Nietzsche de que o que não nos mata, acaba por nos 

fortalecer.  

Restaurada a credibilidade, diante do grupo e diante do mercado, por meio da 

conduta de seriedade, transparência e honestidade assumida pela Diretoria da Fênix, foi 

feito, então, um redirecionamento no portfólio de produtos, reduzindo a participação no 

faturamento da empresa de itens que todos sabiam que eram problema ou itens 

sazonais, para evitar que fossem necessárias contratações e demissões contínuas, 

conforme pondera o Diretor Financeiro: “Demiss~o para nós é algo muito doloroso, nós 

pensamos tanto para contratar quanto para demitir”.  

Passam a focar na tecnologia de extrusão a frio, fabricando eixos para caixas de 

câmbio para o segmento pesado (acima de pick ups), fazendo, a princípio, o que lhes era 

trazido pelo cliente, focando, em seguida, naquilo que consideravam “core”. 

O processo de seleção entre esses dois momentos é explicado pelo Diretor Financeiro 

da seguinte forma: [o responsável pelo processo industrial (carinhosamente chamado de 

“Batata”)], “que sabia ‘como’ fazer isso, e que tinha o talento de saber projetar o 

ferramental e o processo de tratamento térmico, e fazer a otimização dos processos é 

‘pau para toda obra’”.  

Como elucida o Diretor Financeiro, seu trabalho de otimização não é mensurado. 

Havia um engenheiro antes, que saiu em 2007. Era considerado o “teórico”, sendo o 

“pr|tico”, o senhor Batata. Como o produto é feito com base no desenho e o no projeto 

do cliente, a Fênix trabalha, então, em melhorias de processos.  

O domínio dessa tecnologia ainda hoje é detido por poucos, dentro da Fênix, o que dá 

ensejo a comparações entre os profissionais em relação ao aparente poder que esses 

poucos possuem, na avaliação do Diretor Financeiro, aspecto significativo se levado em 

conta o fato de que, no caso da Fênix, todos os cooperados são donos da empresa.  

A Cooperativa nasceu com 89 cooperados, ficando depois com 62, dos quais restaram 

58 após recentes demissões por conta da crise econômica mundial. Hoje são 50 

funcionários contratados (eram 65 antes das demissões).  Sua estrutura funcional atual 

é mostrada no Anexo A, além de ser objeto de análise logo mais adiante, neste mesmo 

capítulo. 
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Desde que foi fundada, passou por três mudanças no Conselho Administrativo 

(estrutura legal). Na parte executiva, a estrutura se desmembra entre o Diretor 

Administrativo (que é o Presidente da Fênix, figura institucional, com perfil necessário 

para resolver conflito nesse tipo de organização, na visão do Diretor Financeiro), o 

Diretor Industrial, e o Diretor Financeiro, que atualmente acumula as áreas de Finanças, 

Compras, TI e RH, como dito no início. 

Do ponto de vista relacionado a resultados, a Fênix apresenta desempenho positivo, 

principalmente considerando-se que (1) o segmento automotivo, em que estão 

inseridos, é um dos que mais sofreu pela crise econômica oriunda do sistema financeiro 

americano, e (2) dentro da cadeia de suprimentos, a Fênix é o que se considera tear two, 

termo técnico utilizado para definir verticalmente o segundo fornecedor do produto 

vendido ao consumidor final, neste caso, o veículo, o que atribui a ela menor poder de 

barganha, mesmo considerando o domínio da tecnologia de extrusão. 

Do ponto de vista organizacional, a Fênix é um caso interessante, porque é gerida por 

um grupo de indivíduos que, a princípio, encontravam-se no mesmo nível funcional 

dentro da Organização-Origem. No entanto, a partir da criação da nova empresa, o grupo 

original dividiu-se, pode-se dizer, em dois grupos distintos: o grupo executivo e o grupo 

operacional.  

Embora essa divisão contenha uma necessidade funcional evidente para que uma 

organização desse tipo funcione, a divisão a que me refiro está mais na mente dos 

subgrupos que na posição dentro do organograma que cada um dos elementos de ambos 

os grupos ocupa.  

O que torna a Fênix um caso apropriado para esta pesquisa repousa muito mais na 

sua origem e na forma como tem buscado seu desenvolvimento, do que propriamente 

em sua história de sucesso – o que ela é, sem dúvida. O que intriga nessa organização é 

como as interações entre os indivíduos ocorrem, gerando dicotomias de difícil 

entendimento e solução, o que bloqueia e retarda sua expansão efetiva como empresa 

inovadora. 

A gestão do conhecimento foi forçosamente implantada pela obrigatoriedade de a 

empresa obter a Certificação ISO/TS 16949, que se trata de um padrão internacional 

visando garantir a gestão de qualidade de fornecedores partícipes da cadeia de 

fornecimento do segmento automobilístico, a partir de oito pré-requisitos: foco no 
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cliente, liderança, envolvimento do pessoal, abordagem de processos, abordagem de 

sistemas, melhoria contínua, processo decisório baseado em fatos, relações com 

fornecedores benéficas para ambas as partes, e atendimento de exigências específicas do 

cliente (BUREAU VERITAS, 2010). 

Embora tal processo demande o registro das atividades e processos organizacionais, 

há um conteúdo tácito significativo no processo de gestão da empresa, traduzido em 

signos que, compartilhados, parecem impedir a Fênix de seguir adiante efetivando sua 

potencialidade. 

 

4.2  O caminho da criação da realidade da Fênix 

Nesta subseção descrevo e analiso os blocos que fazem parte do processo de criação de 

realidade da Fênix, como um processo circular, em suas três grandes fases: o modelo 

mental que influencia o processo de conhecimento, que dá origem às competências da 

organização, que, então, se voltam para o modelo mental, influenciando-o, e assim por 

diante.  

Por ser um modelo circular, julguei mais apropriado iniciar a explanação desse 

caminho pelo que considero ser o item de maior influência na organização: o modelo 

mental vigente, cuja análise tem base nos relatos, nas imagens paradas e em movimento, 

assim como documentos e observações participativas.  

Visando uma forma didática de apresentação, inicio minha explanação sempre pelas 

categorias gerais, que, naturalmente, conduzirão aos demais níveis, nos quais tiveram 

sua base de construção, nesta sequência: código axial  código focado (categorias e 

subcategorias).  

Para que o sentido que busquei dar às minhas interpretações possa estar 

consistente com preceitos teóricos existentes, são incorporadas algumas referências 

conceituais, que, no entanto são trazidos para este capítulo de forma mais sumarizada, 

salvo quando maior aprofundamento é exigido. 

Esta análise é dividida em duas partes: primeiramente, descrevo as categorias gerais 

e seus níveis, de forma a dar uma visão geral do que elas representam dentro do modelo 

taxonômico, para em seguida, traçar as articulações que minha interpretação 
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vislumbrou entre essas dimensões, que, então, passo a discutir, incorporando os signos 

que acredito manifestarem o conhecimento tácito identificado em minha pesquisa.  

Como mencionei no início, o símbolo resultante desse processo é apresentado em 

um modelo taxonômico contemplando as interelações identificadas, e além de ser 

apresentado ao final deste capítulo, foi incluído no Apêndice E, para melhor visualização. 

 

4.2.1 A visão de mundo da Fênix 

Este item encontra-se na base do modelo de criação de realidade da Fênix, como o fator 

de maior influência sobre todo o processo dessa criação.  É muito provável que a visão 

de mundo seja o fator que influencie basicamente todas as formas de criação de 

realidade. E isto não é novo, e nem exclusividade da Fênix. O que considero próprio 

dessa organização é o contexto em que essa visão de mundo foi construída, com base nas 

dimensões de pensamento daqueles que a compõem.  

Este bloco recebeu o nome de Visão de Mundo (Figura 15), representando a 

complexidade das dimensões de pensamento dos cooperados da Fênix, baseadas em 

suas estruturas cognitivas e manifestas em suas ações, sejam elas verbais ou visuais.   

Segundo Torres (2005, p.1),  

“Vis~o de mundo é uma janela conceitual, através da qual nós percebemos e 
interpretamos o mundo, tanto para compreendê-lo como para transformá-lo. 
[...] funciona como uma espécie  de lente  cultural,  na  construção  da  qual  os  
ingredientes  incluem  valores,  crenças, princípios,  premissas,  conceitos  e  
enfoques  que  modelam  nossa  percepção  da  realidade  e, portanto, nossas 
decisões, ações e interações e todos os aspectos de nossa experiência humana 
no  universo.  [...] nossa  visão  de  mundo  formata  nossos  modelos  mentais,  
através  dos  quais  observamos, sistematizamos,  interpretamos  e  aportamos  
significado  às  nossas  próprias  experiências  no mundo”. 

 

A visão de mundo da Fênix apresenta três dimensões representadas pelos códigos 

axiais: modelo mental, relacionamento e propósito, que por sua vez se subdividem em 

outras dimensões que as consubstanciam, e que são apresentadas a seguir. 
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O modelo mental na Fênix 

O modelo mental da Fênix, representado na Figura 12, diz respeito à forma como os 

indivíduos da organização interagem com o ambiente em que vivem, criando-o e sendo 

influenciados por ele. 

A literatura acerca de modelos mentais é relativamente vasta e diversificada. Como 

não é objetivo deste trabalho tratar deste tema em profundidade maior que aquela 

absolutamente necessária para dar conta da explicação do construto em si, o que faço 

utilizando-me de um resumo do pensamento de Johnson-Laird (1983). 

Segundo esse autor, modelos mentais são estruturas análogas (p.165) do mundo, 

existentes na mente humana, formadas por um tipo de linguagem, sobre a qual não 

temos consciência e à qual não temos acesso, se não por meio daquilo que nossa mente 

produz – modelos mentais, proposições, imagens.   

Moreira (1996), que adota a visão de Johnson-Laird para discorrer sobre modelos 

mentais, afirma que modelos mentais são representações mentais cuja estrutura possui 

uma relação direta com o que representa, incluindo no modelo inferências mentais. 

Portanto, quanto mais precisa for a informação que temos sobre algo, mais preciso é o 

modelo mental que fazemos desse algo.  

O autor acrescenta que os modelos mentais guardam elementos e relações que se 

prestam a determinados fins, embora possamos ter mais de um modelo mental para 

aquilo que é representado, de forma que alguns modelos oferecem uma representação 

mais precisa que outros.  

Moreira (1996) resume modelos mentais como sendo “modelos mentais s~o o que 

as pessoas realmente têm em suas cabeças e o que guia o uso que fazem das coisas” 

(p.5). Além disto, são elevadas formas de representação, dão conta tanto de coisas físicas 

quanto abstratas, e mudam à medida que essas coisas mudam, também, embora sejam 

limitados pelo conhecimento e experiência prévia do indivíduo em relação a abstrações, 

assim como pela limitação da cognição humana. 

Ora, se modelos mentais são a representação mental de estruturas existentes no 

mundo, que possuem relações com esse mundo, e da qual as pessoas se utilizam para 

viver nesse mundo, é possível se inferir que modelos mentais são signos, dentro da 

semiótica peirceana.   
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Ainda, por serem formas elevadas de representação, pode-se supor que sejam 

também formas complexas de representação. Isto, então, coloca os modelos mentais na 

categoria de símbolos, sempre que representarem uma estrutura da realidade que 

envolva interações entre indivíduos.  

Esta categoria subdivide-se em duas outras, intenção e ação, denominados assim 

por mim, pois representam diferentes dimensões de pensamento indivíduos (intenção) 

e a forma como são manifestas (ação), de maneira que esta última é influenciada pela 

anterior. 

 Essa relação aparece na Figura 12 de forma pontilhada por tratar-se de uma relação 

inconsciente na maioria das vezes, pois mesmo que possam estar relativamente 

conscientes de suas ações, ao que tudo indica por meio de minhas observações, não o 

estão sobre suas causas. 

 

 

Figura 12: O modelo mental na Fênix. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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1) Intenção: Considero este código axial se não o mais, um dos mais importantes 

dentro deste estudo, pois a meu ver, nele encontra-se a raiz em que repousam 

todos os demais códigos focados e axiais, embora seja apresentado aqui 

aparentemente no mesmo nível do código ação. 

Segundo o Dicionário Digital Caldas Aulete (2010), no sentido filosófico, intenção 

diz respeito a “estado mental favoravelmente orientado para concretizar, manter 

ou evitar um determinado estado de coisas”. Portanto, podemos inferir que a 

intenção guia a ação.  

Como já mencionado no Capítulo 2 deste estudo, Berger e Luckmann (1996) 

afirmam que é a intenção que atribui significado a um objeto. No exemplo citado, 

uma faca pode ser considerada como um instrumento para cortar um pedaço de 

pão para alimentar alguém, como pode ser considerada uma arma que tira a vida 

de alguém. Duas situações opostas em termos de atribuição de significado – dois 

símbolos – vida e morte – ambos originados na intenção, representação sígnica 

subjetiva da faca, representação sígnica objetiva.  

Ainda, na taxonomia peirceana, a faca é o objeto dinâmico, e a intenção, seu 

objeto imediato. Ao tratar a Fênix como uma instituição, é na intenção que se 

encontra o objeto imediato dessa organização, seu objeto dinâmico. Os conteúdos 

desse objeto são os símbolos que expressam os significados atribuídos por seus 

membros.  

Dito de outra forma, a intenção como um símbolo contém os significados 

atribuídos à instituição Fênix por seus membros – o que ela representa para eles.   

Embora Polanyi (1962) não tenha se manifestado claramente a respeito da 

intenção como raiz para o conhecimento tácito, é nesse construto que a maior 

parte da ação comunitária da Fênix se desenvolve, remetendo à condição 

capacitadora de mesmo nome, considerada por Nonaka e Takeuchi (1997) como 

um dos cinco elementos essenciais para que a empresa crie conhecimento tácito 

inovativo.  

Embora eu divirja da forma prescritiva como esses autores tratam o tema, a 

sobre o que discorrerei mais adiante neste estudo, os dados advindos da pesquisa 
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de campo ensejam que a intenção esteja mesmo na base da criação da 

competência da Fênix. 

Entretanto, creio que seja oportuno qualificar essa intenção, pois há um contexto 

que a envolve e cuja tipicidade traz desdobramentos importantes à organização, 

por se tratar de uma cooperativa em que, lembro, todos são donos.  

A intenção de que trato apresenta nuanças relacionadas a cinco elementos, que 

passo a descrever: 

 Aspirações: Este código focado diz respeito aos desejos que os membros da 

organização possuem para suas vidas, e que embora interfiram naquilo que 

pensam para a própria empresa, são desejos pessoais, que impactam positiva 

ou negativamente o desempenho da Fênix, criando, inclusive conflitos entre 

seus membros. 

Quanto aos impactos que podem ser considerados como negativos para a 

evolução da empresa, encontram-se aspirações que se manifestam em códigos 

iniciais como afirmando que o objetivo de alguns colegas é a aposentadoria, ou 

explicando que muitos cooperados não aceitam a mudança, porque não a 

querem. 

Quanto aos impactos que podem ser considerados como positivos, estão 

aspirações que se manifestam como: criando conhecimento a partir da 

vontade e coragem de querer fazer, ou acordando à noite pela adrenalina que o 

assunto [atendimento ao cliente da empresa] traz, ou ainda querendo pensar 

de forma que não esteja mais na zona de conforto. 

Existem, no entanto, aspectos que vão além do desempenho da organização, e 

que se relacionam ao desejo de provar a competência, um sentimento de 

orgulho pessoal. Esses elementos manifestam-se em códigos como sendo uma 

questão de brio mostrar aos ex-patrões [da Organização-Origem] que não eram 

meros apertadores de botões. 

Outro aspecto dessa natureza diz respeito a um ideal, para si e para os outros. 

Esse ideal reflete-se nestes códigos iniciais: envolvendo as pessoas para mudar 

sua visão sobre serem seus próprios patrões, ou vendendo a ideia de 
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continuidade para as pessoas dentro da cooperativa, ou ainda, sentindo-se 

vitorioso por realizar o sonho dos demais. 

Fica claro por esses códigos que há uma divisão significativa, que dá ensejos à 

identificação de ao menos dois grupos: aqueles que querem apenas ficar na 

empresa para cumprirem seu período de aposentadoria, e aqueles que 

querem levar a empresa avante, mesmo que seja para provar que podem fazê-

lo. 

Fica claro, também, o risco de o elemento intenção ficar comprometido com 

aspectos que podem trazer limitações significativas à empresa, não 

conduzindo à sua evolução, não obstante haver um grupo com aspirações 

neste sentido. 

Essas aspirações são influenciadas, pelos valores dessa comunidade, que se 

diferenciam em sua natureza e em relação ao grupo que os compartilha, 

elemento que passo a tratar a seguir.  

 

 Valores: Este código focado refere-se ao que define Ros (2001) como 

“metas desej|veis [...], que variam em import}ncia, que servem como princípios 
na vida de uma pessoa ou de outra entidade social. Implícita nessa definição de 
valores como metas está que: (a) servem aos interesses de alguma entidade 
social, (b) que podem motivar a ação - dando-lhe direção e intensidade 
emocional, (c) funcionam como critérios para julgar e justificar a ação, e (d) que 
se adquirem tanto através da socialização nos valores do grupo dominante 
como através da experiência pessoal de aprendizagem” (p.55). 

 

 

Em seu levantamento, Ros (2001) encontrou duas perspectivas, contrárias na 

visão da autora: na primeira, os valores são construídos a partir de variáveis 

sociais, políticas ou econômicas. Na segunda, eles são a fonte de impacto 

sobre as atitudes e comportamentos de indivíduos e grupos, influenciando, 

assim, a forma com que as decisões são tomadas, as negociações são feitas, as 

lideranças agem.  

Dado o enfoque interacionista deste trabalho, em que o indivíduo constrói a 

realidade em conjunto com outros indivíduos, é possível inferir que as duas 

coisas ocorram, na verdade.  
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Dito de outra forma, o indivíduo constrói realidades mentais em cujos 

alicerces baseia suas ações, na interação com outros indivíduos. Essas 

interações promovem o compartilhamento de realidades mentais, e, 

portanto, de valores, em um movimento circular. 

Rokeach (1973) define os valores pessoais como o núcleo central do sistema 

de valores dos indivíduos, como crenças relacionadas àquilo que as pessoas 

buscam em suas vidas. Esta crença é duradoura, orienta um modo de conduta 

ou uma finalidade de vida, escolhidos de forma pessoal ou social em 

detrimento de outra conduta ou outra finalidade de vida – a esses valores, o 

autor chama de terminais. 

O autor define outra classe de valores – instrumentais, que direcionam a 

percepção do indivíduo para a adequação ou não de sua conduta em 

conformidade com o grupo a que pertence. Os valores instrumentais podem 

ser de natureza moral ou de competência.  

Para esta análise, é relevante salientar que a não adequação da conduta do 

indivíduo relacionada aos valores instrumentais de natureza moral 

provocam nele culpa, enquanto que os de competência, não.  

Essa especificidade molda muitos das ações observadas na Fênix, e 

compromete o desempenho organizacional, sem que se constitua um 

problema para muitos de seus cooperados.  

Schwartz (1992) desenvolveu um modelo teórico das relações entre os tipos 

de valores motivacionais, com base nas metas que esses valores expressam, 

cuja estrutura é formada por dez tipos motivacionais: universalismo, 

benevolência, tradição, conformidade, segurança, poder, auto realização, 

hedonismo, estímulo e autodireção, os quais.  

Esses tipos, por sua vez, formam entre si uma nova estrutura de relações de 

compatibilidade e contradição, criando duas dimensões bipolares: (1) 

Abertura à Mudança versus Conservadorismo e (2) Autopromoção versus 

Autotranscendência. 

Na dimensão bipolar Abertura à Mudança versus Conservadorismo, reside a 

busca pela mudança do status quo em oposição à sua manutenção.  Na 
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dimensão bipolar Autopromoção versus Autotranscendência, encontra-se o 

foco do indivíduo em si mesmo, na busca do reconhecimento e atingimento 

de seus próprios interesses, em oposição a seu foco direcionado ao bem estar 

o outro, ao altruísmo. 

Segundo o autor, todos nós possuímos os mesmos valores em nossa estrutura 

motivacional. Entretanto, o que nos diferencia é o conjunto priorizado por 

nós desses valores, que determina nossas atitudes e comportamentos 

perante o grupo e a vida, e que nos direciona a uma ou a outra das dimensões 

encontradas por ele. 

A literatura sobre valores não só é extensa, como também apresenta diversas 

vertentes de pensamento, razões que me obrigam a abordar tão somente os 

aspectos dela que contribuam para consubstanciar esta análise.  

Passo, então, a discorrer sobre os valores que encontrei na Fênix, 

classificados aqui à luz das quatro categorias encontradas por Schwartz 

(1992). 

No que se refere às duas primeiras categorias bipolares, Abertura à Mudança 

versus Conservadorismo, este parece ser um dos maiores conflitos 

vivenciados atualmente pela empresa, pois enquanto o grupo formado pelos 

cooperados gestores prega e busca a mudança, apresentando valores que 

predisponham a organização a isto, o grupo formado pelos cooperados 

operacionais parece se opor a esta mudança, por temê-la. Estes aspectos 

conectam-se, direta e respectivamente, com os códigos focados Determinação 

e Medo, que serão tratados mais adiante, neste espaço destinado à categoria 

Intenção.  

O primeiro grupo mostra o pensamento direcionado à mudança em códigos 

iniciais como não vendo sentido na acomodação, ou considerando que o não 

compartilhamento é desonesto, limitante e agônico.  

O segundo grupo, cujo pensamento nem sempre é manifesto diretamente, 

porém observado, é representado no julgamento de alguns elementos 

pertencentes a esse mesmo grupo, em códigos como lidando com muitos 
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cooperados cujo modelo mental não mudou, ou desejando que os cooperados 

tivessem foco na cooperativa como o homem do campo em suas terras.  

Abro parênteses dentro da análise de Valores, para tratar dos códigos focados 

Determinação e Medo, pois embora se relacionem à Intenção, explicam o 

pensamento de ambos os grupos, respectivamente.  

O grupo de cooperados mais envolvido com a gestão e planejamento mostra 

indícios de Determinação, o que se manifesta em códigos iniciais como: 

aceitando o desafio para não desistir no meio, ou cobrando-se para fazer certo 

e não desistir, ou ainda, lutando até conseguir encontrar a solução, e 

superando o desânimo para não perder tudo. Esse contexto parece direcionar 

a uma luta constante para a mudança do status quo.  

Porém, o grupo de cooperados mais envolvidos com a operação apresenta 

indícios de conservação por conta do Medo do novo, tanto em termos de suas 

capacidades individuais em oferecer soluções de mudança, como temendo 

que esta possível incapacidade os coloque em uma situação de desvantagem 

perante os demais. 

Por essa razão, esse grupo de cooperados acaba impondo obstáculos à 

mudança, tentando manter o status quo, no qual se sente seguro e protegido, 

manifestos em códigos iniciais como: classificando como insegurança a 

aversão dos cooperados a alguém de fora, ou considerando que não se 

voluntariam ao conselho por insegurança quanto à própria competência, ou 

ainda, enfrentando o medo de muitos cooperados em serem superados, e 

considerando que alguns cooperados não o afrontam por insegurança. 

Julgo esse Medo um aspecto significativamente interessante, ao considerar o 

fato de que aqueles que temem também são donos da empresa, o que enseja 

o seguinte questionamento: de quem eles acreditam que precisam se 

proteger, se a condição de cooperado lhes garante que não serão demitidos 

da empresa?  

Remetendo à literatura sobre modelos mentais, abordada anteriormente, 

alguns cooperados parecem perpetuar os modelos mentais que possuem por 
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não terem informações suficientemente novas, que lhes possibilitem a 

criação de modelos mentais novos.  

Dito de outra forma, mesmo sendo uma configuração de empresa distinta da 

empresa de origem, em sua constituição estatutária, sua estrutura funcional 

guarda uma semelhança bastante representativa daquela existente na 

empresa da qual a Fênix se originou.  

A própria existência de dois grupos – gestão e operação mostra essa 

semelhança, não obstante as justificativas de que isto seja necessário dada a 

aparente imaturidade de muitos cooperados, manifesta em códigos iniciais 

como: achando importante a ascendência hierárquica dada a insegurança das 

pessoas, ou acreditando que muitos cooperados não gostem da imposição 

embora a aceitem.  

Esses códigos iniciais tiveram origem em falas vindas de indivíduos do grupo 

de gestores. Isto pode indicar que não seja apenas o modelo mental do grupo 

de cooperados ligados à operação que não sofreu mudança, mas o do grupo 

de cooperados ligados à gestão, também. O que parece ter ocorrido foi apenas 

uma mudança de papel, neste último grupo – de operacional para gestão, 

uma vez que todos pertenciam ao chão de fábrica, na Organização-Origem. 

A partir do momento que a Fênix foi criada, o grupo formado pelos 

cooperados que assumiram a gestão passou a agir de forma a reforçar o 

modelo mental vigente – “manda quem pode, obedece quem tem juízo”.   

Como afirma Ferguson (1991), até bem pouco, organizações cooperativas 

tinham vida curta, porque a democracia só existia até o momento em que 

uma determinada liderança emergia e tomava conta de tudo – como reza o 

modelo convencional de estruturas de negócios.  

A autora argumenta que, no entanto, a estrutura interna desse tipo de 

organização e o ambiente externo em que está inserida são entidades que 

devem ser tratadas em conjunto. 

Isto significa que é preciso considerar que o modelo burocrático de 

estruturas organizacionais, dentro das quais prolifera o aspecto mecanicista 

apontado por Morgan (2000), em que alguns detêm o planejamento, a 
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decisão, a gestão, enquanto a maioria as operacionaliza, faz parte da 

representação existente na mente dos cooperados da Fênix, difícil de mudar, 

representado neste código inicial: separando o pessoal de cima e o de baixo em 

dois níveis distintos, numa alusão aos que decidem e aos que executam.  

Esse contexto é um símbolo de uma era no contexto econômico social, dentro 

do modelo capitalista. Ao defender que o contexto interno seja analisado em 

conjunto com o externo, Ferguson (1991) valida a visão de semiótica social, 

formulada por Hodge e Kress (1988), pela qual podemos analisar o contexto 

organizacional interno à luz do contexto externo sob cujos símbolos os 

indivíduos de uma comunidade viveram e que replicam no ambiente interno.  

Este aspecto será tratado detidamente mais adiante, quando da análise dos 

dados demográficos relacionados aos funcionários da Fênix – cooperados ou 

contratados. No entanto, o que enxergo até aqui diz respeito a uma estrutura 

existente no mundo em que esses indivíduos viveram e vivem, e que foram 

reproduzidas por eles como um modelo mental.  

O que parece diferenciar um grupo do outro, já que ambos possuem a mesma 

origem, reside na identificação que cada grupo possui com as posições de 

gestores e/ou executores.  

Buscando compreender e explicar essa aparente dicotomia, utilizo-me do 

trabalho de Burke e Reitzes (1981), sobre identidade e desempenho, em que 

os autores definem identidade como sendo “meanings one attributes to 

oneself in a role (and that others attibute to one)” (p.84).  

Os autores apontam três características para identidade: (1) são socialmente 

produzidas, (2) significam como o indivíduo se vê, e (3) são simbólicas e 

reflexivas por natureza.  

Tendo isto em conta, é possível inferir que os indivíduos que formam cada 

um desses grupos tenham imagens internas distintas de si mesmos, de forma 

que busquem manifestar de diferentes formas em suas interações.  

Burke e Reitzes (1981) afirmam que o significado do self é aprendido e 

reforçado pelo retorno dos outros a suas ações. Logo, é um processo 

totalmente interativo. 
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Creio que, então, seja passível a inferência de que, embora ambos os grupos 

tenham vindo do mesmo contexto interno da Organização-Origem, as 

imagens internas que possuíam de si mesmos se diferenciam, fazendo com 

que se identifiquem com diferentes papeis dentro do atual contexto. 

Fazendo, então, uma ponte com o que Burke e Reitzes (1981) afirmam sobre 

o fato de que a identidade dá ao indivíduo um senso ou um quadro de 

referência, julgo viável considerar que as Aspirações, cujos aspectos foram 

discutidos anteriormente, complementam o cenário de diferenciação entre 

esses grupos, pois enquanto um grupo busca a ascensão, pessoal e 

profissional, o outro aguarda apenas que chegue o tempo para sua 

aposentadoria. 

Resta ainda um aspecto a ser discutido com relação aos Valores – 

Autopromoção versus Autotranscendência, com base em Schwartz (1992).  

Como mencionado, estas dimensões tratam do direcionamento para si 

próprio ou para o outro.  

No caso da Fênix, tratando-se de um grupo de pessoas, cujo arranjo 

estatutário dá conta de um partilhamento da propriedade, considero legítimo 

esperar que haja um direcionamento voltado ao bem comum, portanto, de 

Autotranscendência, à luz do que postula Schwartz (1992).  

Entretanto, isto não ocorre. Como em qualquer outro arranjo estatutário, a 

Fênix apresenta tanto um tipo como o outro, o que, infelizmente, não 

contribui para que a empresa se projete perante o mercado com a velocidade 

com que poderia.  

Alguns aspectos de Autotranscendência se manifestam em códigos iniciais 

como: considerando-se altruísta por colocar seus objetivos pessoais em 

segundo plano, ou enfatizando que se fossem iguais à Organização-Origem, 

mentiriam para o cliente, ou ainda, resgatando os clientes pela confiança, 

transparência e honestidade. 

Aspectos relacionados à Autopromoção são mostrados em códigos iniciais, 

tais como: sentindo-se orgulhoso por suas habilidades para contribuir, ou 

frustrando-se com a egolatria de alguns cooperados, e ainda,  
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Entretanto, minhas observações inclinam-me a enxergar uma forma de 

autopromoção, mesmo na autotranscendência dos membros da cooperativa, 

pois honestidade, transparência, confiança foram formas encontradas pelos 

cooperados para diferenciar a gestão da Fênix da gestão da Organização-

Origem, cuja reputação ficou totalmente abalada com as práticas antiéticas de 

seus donos e gestores, o que a fez perder seus clientes completamente. 

A Fênix só tinha, então, uma única forma de resgatar tais clientes: mostrando 

a eles que eram totalmente diferentes, e que não guardavam qualquer ranço 

de similitude com as práticas da Organização-Origem, ou seja, tiveram que 

provar que eram “confi|veis”, nas palavras de seus dirigentes. 

Sendo assim, considero que isso não seja exatamente uma questão de 

escolha, nem exatamente de um exacerbamento nos valores pessoais de seus 

membros, voltados à autotranscendência, mas, sim, uma questão de  

estratégia de sobrevivência, mostrado neste código inicial:  seguindo o 

caminho inverso da Organização-Origem no tratamento do mercado.  

Na verdade, é possível até extrapolar que esses indivíduos, que se dizem hoje 

tão pouco afeitos às práticas de Marketing, acabaram, intuitivamente, 

adotando como estratégia um dos princípios mais importantes dessa 

ferramenta de mercado: trabalharam no desejo, na motivação do cliente.  

Segundo Kotler (2000, p. 30), em seu escopo social, Marketing é “um 

processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo 

de que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de 

produtos e serviços de valor com outros”. 

Na amplitude desse conceito, encontram-se questões que representam 

valores agregados para o cliente, sendo a confiança um desses valores, cuja 

simbologia possui um forte apelo mercadológico. 

Estrategicamente, a Fênix passou então a atuar na necessidade do cliente da 

Organização-Origem, desamparado após ser abandona por ela. Portanto, a 

confiança passou a ter um valor agregado, símbolo de uma conduta comercial 

e ética.  
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Não pretendo, com essa interpretação, dizer que os membros da Fênix não 

possuam valores de natureza transcendental. No entanto, não vejo que isto 

guie as ações da organização. Só isto. 

Não obstante, existe outro fator que complementa essa interpretação, e que 

caracteriza a Intenção na Fênix, que é a busca pelo reconhecimento, sobre o 

que passo a discorrer a seguir. 

 

 Reconhecimento: Este código focado diz respeito à forma como os membros 

da Fênix buscam a autopromoção, com um valor. Remete a aspectos que tanto 

buscam promover a promoção da empresa, quanto dos próprios indivíduos.  

É uma característica importante da intenção organizacional, pois representa 

um dos aspectos mais fomentadores da mudança, dentro da Fênix, embora 

tenha suas bases na ânsia de alguns cooperados em mostrarem a seus ex-

patrões (e talvez, inconscientemente, a si mesmos) que eram capazes de 

“virar a mesa”.  

Manifesta-se em códigos iniciais como: tentando provar que é capaz, que pode, 

ou, sentindo-se humilhados pelas palavras dos ex-patrões, ou ainda, contendo 

seu orgulho para não dizer que fazia parte da cooperativa, e orgulhando-se dos 

comentários sobre o sucesso e honestidade da cooperativa. 

Porém, apresenta aspectos relacionados à motivação de alguns cooperados, 

que se sentem decepcionados pela falta desse reconhecimento por parte dos 

gestores da Fênix, sentimento manifesto em questionando se seu trabalho será 

avaliado e reconhecido pelos diretores, ou ainda, sentindo seu trabalho não 

reconhecido pelos diretores.  

Esse aspecto relaciona-se à motivação das pessoas, que, segundo Archer 

(1997), origina-se em suas necessidades e não no que eventualmente venha a 

satisfazê-las. Decorre daí o que o autor defende como a impossibilidade de se 

motivar as pessoas. Podemos apenas satisfazer suas necessidades (ARCHER, 

1997; BERGAMINI, 1997). Reconhecimento, no caso da Fênix, é uma dessas 

necessidades.  
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Archer (1997) acrescenta que o fato das pessoas serem privadas de suas 

necessidades não implica que ficarão desmotivadas. Interessante notar que 

pude observar isto na Fênix. Mesmo privados em suas necessidades de 

reconhecimento, alguns cooperados mostraram sinais de continuarem 

buscando a superação.  

Por essa observação, considero que a inferência de que a motivação dessas 

pessoas resida em suas aspirações seja plausível, pois considera o contexto 

social em que esses indivíduos estão inseridos, corroborando a colocação de 

Sievers (1997) de que a motivação deva residir na definição do indivíduo de si 

mesmo e de seu mundo, relacionando “a imagem do homem {s suas próprias 

fontes” (p.54). 

Entretanto, há um aspecto adicional nessa busca por reconhecimento: a busca 

pela formação de uma reputação – “Conceito em que alguém é tido pelo 

público ou por uma sociedade”, segundo o dicionário Caldas Aulete (2010).  

Isso se manifesta em códigos iniciais como: achando emocionante ouvir 

comentários bons sobre a cooperativa, ou sentindo-se muito feliz por ver o 

trabalho da cooperativa reconhecido em outros lugares, e ainda, vaticinando 

que a cooperativa será uma empresa exemplo. 

Thevissen (2002) afirma que a reputação pode ser entendida como uma 

expressão de confiança que uma organização adquire relacionado entre 

outros ao reconhecimento.   

Entretanto, é importante enfatizar que, segundo Marziliano (1998) a 

reputação é resultado de processos anteriores executados pelas organizações 

na criação (1) de sua identidade – movimento interno, e (2) de sua imagem – 

movimento externo.  A revelação de sua imagem ao mercado cria um retorno 

deste, na forma de reputação.  

Similarmente, esses três aspectos são definidos por Abratt (1989) como três 

faces da reputação: personalidade – o que a organização é; identidade – como 

a organização se vê; imagem – como a organização é vista. 

Infiro, então, que a reputação é um símbolo atribuído pelo mercado à imagem 

(outro símbolo) que a organização busca estabelecer perante esse mesmo 
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mercado. A reputação é a opinião como realimentação que o mercado dá à 

imagem passada pela organização. 

Em suas pesquisas a respeito de reputação organizacional, Davies e Miles 

(1998) encontraram que os valores de honestidade, integridade ou 

fidedignidade28 como os mais importantes na opinião do mercado 

consumidor. Os autores criticam esses aspectos, pois os consideram mais 

voltados à forma maternal29 como uma organização trata seu mercado, do que 

como valores, em seu sentido mais estrito, pois em sua opinião isto não 

distingue uma organização de outra.  

Quanto a esse ponto, não posso concordar com eles, pois no caso da Fênix é 

exatamente por meio da transparência, honestidade, que a empresa 

conseguiu diferenciar-se da empresa origem, e em cujos aspectos busca 

reconhecimento do mercado, a fim de obter dele uma reputação – símbolo 

que a distinga da outra empresa. 

 

Discorri, até este ponto, sobre parte do Modelo Mental vigente na Fênix, um dos 

aspectos relacionados à Visão de Mundo na organização. Esta parte discutida até agora, a 

categoria Intenção, suporta-se, principalmente, nas Aspirações dos cooperados, sendo 

influenciada por seus Valores, gerando aspectos que qualifiquei como Medo, observado 

em uma parte do grupo, e por aspectos que qualifiquei como Determinação, observado 

em outra parte do grupo, o que me permitiu identificar dois grupos distintos na 

empresa, com desejos e identificações distintas entre eles.  

Pude identificar, também, um quinto aspecto relacionado à Intenção, que qualifiquei 

como Reconhecimento, cujos aspectos motivacionais relacionam-se tanto às motivações 

e necessidades individuais quanto organizacionais da Fênix.   

A seguir, passo a discorrer sobre a segunda categoria, na qual se suporta o Modelo 

Mental na Fênix. Essa categoria diz respeito ao código focado Ação (Figura 12).  

 

                                                           
28

 trustworthiness 
29

 motherhood and apple pie 
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2) Ação: É neste item que repousa a atitude que reflete a Intenção dos cooperados, 

razão pela qual recebeu essa designação. 

Ouso fazer uma analogia aqui, relacionando a ação ao conhecimento efetivamente 

posto em prática e que se traduz em comportamentos, e que de certa forma 

geram os movimentos encetados por seus indivíduos, com base em suas 

intenções. 

É formada por aspectos relacionados ao que qualifiquei como Comprometimento, 

Dualidade, Envolvimento, Oportunismo e Responsabilidade, sobre os quais passo a 

discorrer. 

 

 Comprometimento: Este código focado representa o modo com que as 

pessoas se envolvem tanto com a organização, como entre si, dentro de suas 

relações de trabalho, como uma das formas de ação decorrente de suas 

intenções. Portanto, trato aqui do escopo relacionado ao comprometimento 

organizacional. 

Segundo Bastos (1993), comprometimento é um construto tratado por 

disciplinas relacionadas à Sociologia, às Teorias Organizacionais e à Psicologia 

Social. Cada uma dessas disciplinas gerou enfoques que vão desde questões 

ligadas à autoridade, a um instrumental prescritivo, passando pelos aspectos 

afetivo, normativo e comportamental.  

O autor mostra que cada um desses aspectos define uma concepção para o 

comprometimento. Por conta disto, assumo para este estudo uma combinação 

advinda das Teorias Organizacionais e da Psicologia Social, relacionando os 

enfoques afetivo e comportamental.  

O enfoque afetivo envolve aspectos como identificação e envolvimento do 

indivíduo com uma organização, cujos valores e crenças são aceitos por esse 

indivíduo, levando-o a esforçar-se pela empresa e a desejar continuar como 

membro dela.  

Bastos (1993), baseando-se na perspectiva analítica consolidada por Mowday, 

Steers e Porter (1982), explica que esse comportamento atitudinal dá conta 
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de uma relação indivíduo-empresa em que a lealdade do primeiro geral uma 

relação ativa, e de doação de si em prol da organização e seus resultados.  

O enfoque comportamental envolve ações que levam a crenças que suportam 

a atividade do indivíduo na organização, assim como o envolvimento deste 

com ela.   

Bastos (1993) explica que esse enfoque localiza-se mais no trabalho de 

Salancik (1991), dando conta de que o comprometimento do indivíduo, nessa 

vertente é uma espécie de prisão na qual este se coloca, por meio de ações que 

envolvem três aspectos: volição – a ação foi realizada por escolha dele e ele se 

sente comprometido com ela; reversibilidade – reverter o curso da ação 

envolve custos; caráter público ou explícito – a percepção de outras pessoas, 

como a família, os amigos, outros profissionais o fazem manter o curso da 

ação tomada.  

Acredito, então, ser passível a inferência de que, no primeiro enfoque – 

afetivo, a intenção antecede a ação, sendo o contrário, no segundo enfoque – 

comportamental.  

Na Fênix, pude observar os dois enfoques. O enfoque afetivo manifestou-se 

em falas e comportamentos registrados em minhas anotações quando das 

observações participativas.  

As falas deram origem a códigos iniciais como: abraçando a área de 

responsabilidade como se fosse um filho, ou achando que a empresa faça parte 

de sua vida, ou ainda, acordando de madrugada para pensar nos assuntos da 

empresa, e participando porque sente que precisa contribuir, que mostram a 

existência do comprometimento de muitos cooperados com a organização. 

No entanto, alguns códigos iniciais dão conta exatamente do contrário: 

lamentando a eterna mente de empregado dos cooperados, ou, considerando a 

postura não comprometida de dono de muitos cooperados, ou ainda, admitindo 

que alguns cooperados não estejam realmente comprometidos. 

Os comportamentos observados mostram cooperados utilizando apenas cerca 

de vinte minutos do dia para o almoço, em função das tantas atividades que o 

dia demandava, como, ainda, o semblante de orgulho de um dos cooperados, 
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mostrando com uma mão o logotipo da empresa em sua camisa, 

acompanhado de um gesto simbólico colocando a outra mão no coração. 

Por outro lado, pude observar, também, a falta desse comprometimento em 

algumas observações participativas, registradas por meio de minhas 

anotações e algumas imagens paradas e em movimento, que ilustro aqui com 

a transcrição de uma das assembleias mensais realizadas na organização, à 

qual tive permissão de acesso. 

Ao se tratar de uma cooperativa, as assembleias, para as quais todos os 

cooperados são convocados oficialmente via edital publicado em várias 

mídias, constituem-se o fórum de instância decisória mais elevada, pois não 

importa qual seja a função que o cooperado desempenhe dentro da empresa, 

na assembleia o voto de um operador de máquina vale igualmente em 

autoridade de decisão ao voto do diretor presidente.  

O episódio a que me referi é descrito a seguir, acompanhado das imagens 

paradas que capturaram algumas nuanças comportamentais dessa reunião e 

servem para ilustrar os diferentes níveis de comprometimento observados. 

 
Transcrição e análise das imagens paradas capturadas na observação 
participativa na assembleia realizada pelos cooperados da Fênix, em 10 de 
novembro de 2009. 
 
As Imagens 3 e 4 transcritas e analisadas aqui mostram o ambiente da assembleia 
realizada na Fênix à qual pude ter acesso para observação. A reunião, composta 
exclusivamente por cooperados, num total de pouco mais de 50 pessoas, excluindo, 
portanto, a presença de funcionários contratados, ocorreu nas dependências da 
empresa, mais exatamente em seu refeitório, marcada para logo após o término do 
expediente regular de trabalho, às 17h00, razão pela qual alguns cooperados ainda 
trajam seus uniformes, como mostrado na Imagem 3,  por exemplo. No entanto, 
iniciou-se, efetivamente, às 17h20. 

Como informado a mim previamente pelos diretores da Fênix, meu acesso a essa 
reunião se deu por conta da perspectiva amena em termos de assuntos a serem 
discutidos na assembleia, tanto em teor de confidencialidade, quanto em termos de 
polêmica. Ainda assim, fui autorizada a registrar essa observação por meio de 
anotações e fotos, apenas, sendo-me vetada a filmagem ou gravação em áudio. 

A Imagem 3 mostra os momentos em que os cooperados chegam à reunião e vão 
se sentando em grupos, nas mesas separadas, que comportam até quatro pessoas. O 
ambiente é simples e apresenta a infraestrutura típica de um refeitório empresarial.  
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Imagem 3: Observações Assembleia Geral. 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 
 
 

Apesar de a luz natural ainda estar presente, não é suficiente para a iluminação do 
ambiente, demandando a utilização de luzes fluorescentes para tanto, até que 
precisem ser desligadas, quando do início das projeções feitas na tela, ao fundo 
daquele ambiente. 

A Imagem 3 registra um clima de descontração e informalidade entre os 
cooperados, que aproveitam para trocar ideais ou “jogar conversa fora”, até que a 
reunião seja aberta pelo presidente da organização. Seu movimentar aparenta maior 
preocupaç~o com o momento de “ir embora”, que com a reunião em si, pois muitos 
ficam mais próximos à porta da saída que ao projetor.  

A Imagem 4 mostra os momentos iniciais da assembleia, em que é feita a leitura 
do edital pelo presidente, que abre oficialmente a reunião, com a leitura da ata da 
assembleia anterior. Esse documento é publicado em jornais da cidade, afixado nos 
murais da empresa e enviado a cada um dos cooperados.   

A leitura é acompanhada pelos cooperados de forma silenciosa, mas não 
exatamente atenta, pois alguns mostram nitidamente cansaço, enquanto outros 
mostram pelo olhar vago, ter o pensamento longe dali. Quando solicitados, levantam 
mecanicamente a mão aprovando o documento, que é assinado pelos conselheiros 
fiscais além de cinco sócios da empresa, que participaram da assembleia anterior. 

Aparentemente concentrados e atentos à apresentação do diretor financeiro, o 
que pode ser observado na Imagem 4, que registra as luzes apagadas, e a atenção dos 
cooperados voltada para o que está sendo projetado na tela. Não observei nenhum 
deles entreolharem-se ou qualquer conversa paralela, nesse instante. 

É uma reunião de comunicação de resultados, e que diz respeito aos resultados do 
mês, aos resultados acumulados e às projeções para o fechamento do ano.   
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A ampliação do foco da Imagem 4 permitirá observar uma atitude de 
familiaridade com o processo de comunicação que é feito, denotando não haver 
grandes expectativas ou surpresas a respeito que está sendo dito, o que pode ser 
explicado pela periodicidade mensal desse tipo de reunião.   

O grupo ao fundo, próximo às portas, parece entediado, como que cumprindo um 
protocolo obrigatório. De quando em quando, entreolham-se, olham para fora, para o 
alto. O diretor que apresenta os resultados também não acrescenta muito ao que lê 
na tela. Sua entonação é constante e monótona. Lê com a cabeça voltada aos papeis 
que tem à sua frente, na mesa, sem dirigir o olhar à audiência, nem criar qualquer 
tipo de empatia com ela, simbolizando um comportamento de obrigatoriedade – não 
busca apoio, nem feedbacks, diferentemente do presidente, cuja fala é direcionada a 
todos do grupo, buscando sua atenção, pelo contato visual, como a incitá-los à ação.  

A atitude perante a apresentação é totalmente passiva. Não há comentários, nem 
perguntas. Acerca de 30 minutos da reunião, alguns poucos cochilam. Os raros 
questionamentos são feitos de maneira agressiva. As respostas são dadas pelo 
presidente, como buscando convencer o questionador sobre a decisão tomada. O 
diretor financeiro apenas apoia com informações adicionais. Ambos demonstram 
alinhamento. Entreolham-se como a relembrar um discurso ensaiado. 

No entanto, considerando o fato de ser esse tipo de evento a instância mais 
elevada no processo decisório da empresa, o aparente conforto de seus componentes 
dá margem à especulação sobre o quanto a maioria dessas pessoas está realmente 
engajada nesse processo, assim como comprometida com ele. 

A postura com a qual a maioria se senta e se coloca faz lembrar a postura de 
clientes em um ambiente de bar, cujo objeto e objetivo distanciam-se 
significativamente do objeto e objetivo de que dá conta esse encontro: uma reunião 
de sócios e donos de uma empresa, que se reúnem para tomar ciência dos resultados 
mensais finais da organização de que são donos.  

A imagem que se cria na mente remete facilmente, em uma analogia, a um 
ambiente como um bar, por exemplo, dada a aparente descontração denotada pelo 
grupo, não fosse o computador sobre a mesa posicionada à frente das demais. 

A postura adotada pelo diretor financeiro, sentado, de lado para o grupo, denota 
uma atitude de liderança média, numa posição passando uma mensagem de alguém 
que está apenas comunicando decisões tomadas e que não se prepara para o 
confronto. Da mesma forma, ao se colocar atrás do diretor financeiro, o presidente 
denota um comportamento de suporte e apoio a ele, como em posição de retaguarda.   

 

 

 

Imagem 4: Observação Assembleia Geral. 
Fonte: Pesquisa de campo. 
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Na Imagem 4, em ampliação, pode-se notar uma concentração maior de 
cooperados ao fundo da sala, como um grupo que ou não quer aparecer na foto, 
simbolicamente falando, ou não tem real interesse naquilo que está mostrado e posto 
em discussão. O tamanho do ambiente comportaria confortavelmente todos os 
poucos mais de 50 cooperados, se distribuídos de forma equânime. No entanto, 
durante minha observação, contei mais de 20 deles aglutinados naquele espaço. 

Esses registros permitem observar uma postura que denota diferentes níveis de 
comprometimento com a empresa.. Isto é bastante significativo, se considerarmos 
tratar-se de uma reunião cujo tema principal tem a ver com os resultados financeiros 
da empresa – total de vendas, custos, valores de investimentos, entre outros. Ou seja, 
é desses resultados que o pró-labore desses cooperados é tirado.  

O posicionamento observável, no entanto, remete mais a uma reunião qualquer 
em uma organização privada, em que todos são empregados, em vez de uma reunião 
em que os donos se reúnem para tomar decisões, embora o linguajar seja cheio de 
analogias (exemplo. “n~o é 7h59, nem 8h01; é 8h00”) utilizadas pelo presidente, ao 
fazer clara sua posição, numa postura que remete mais à sua origem como líder 
sindical, que a sua posição atual como presidente da empresa. No entanto, sua 
postura corporal é claramente de liderança – peito estufado, aberto ao confronto.  

Ao que parecia ser o final da reunião, que durou hora e meia, iniciou-se 
repentinamente uma discussão polêmica a respeito da sugestão feita pelo presidente 
da Fênix, a respeito da responsabilidade que cada cooperado deveria assumir diante 
de indicações para contratação, pois aparentemente, não haviam sido bem sucedidos 
em alguns casos, cujas indicações haviam sido feitas por alguns cooperados. 

Isso fez com que o grupo aglutinado ao fundo iniciasse uma conversa paralela, 
cuja sonoridade ruidosa demonstrava desconforto em relação ao que estava sendo 
dito pelo presidente.  

Ao serem indagados sobre o que se passava, alguns se expressaram de forma 
exaltada, contrários àquilo que estava sendo defendido pelo gestor, buscando eximir-
se de toda e qualquer responsabilidade, passada ou futura. Isto foi expresso não só 
nas palavras, mas também no tom e nos gestos utilizados, simulando afastarem com 
as mãos e braços algo de si, que mostravam claramente o quanto eram contrários a 
assumir qualquer tipo de responsabilidade na indicação de alguém para trabalhar na 
empresa, alegando que não lhes competia fazer esse julgamento.  

Tal argumento foi desafiado pelo presidente, ao perguntar-lhes a quem, então, 
esse julgamento competiria, se não a eles, donos da empresa. Nenhuma resposta. 
Apenas acenos de cabeça, mostrando contrariedade. 

Não obstante, pude notar que alguns, apesar de não participarem abertamente da 
discussão, expondo suas opiniões, seguiam tecendo comentários paralelos, 
denotando ironia em seus meio-sorrisos. Os demais se limitavam a observar a 
discussão, esboçando, quando muitos sorrisos incógnitos.  

Outros, ainda, olhavam para mim com desconforto, possivelmente, por eu 
presenciar aquela cena, e pior, tomar notas, o que pode denotar preocupação com a 
imagem que eu levaria da empresa, mais que com as razões e conteúdo daquela 
discuss~o. Havia, ainda, o grupo do “deixa para l|”, tentando por “panos quentes” na 
polêmica discussão.  

Não pude deixar de observar a alienação da maioria aos aspectos operacionais e 
financeiros da empresa apresentados. Isto pode ser tanto entendido como símbolo de 
confiança na equipe de gestores, como também de falta de interesse e, consequente, 
comprometimento, já que também são donos da Fênix. Ou seja, baixa afetividade pela 
organização.  

No entanto, os ânimos se exacerbam exatamente no momento em que são, de 
forma indireta, incitados pelo presidente a assumirem a responsabilidade por algo, o 
que transparece mais na forma em que isto foi feito, do que no seu conteúdo. Seus 
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gestos simbolicamente mostravam o que esses indivíduos tacitamente sentiam. Algo 
como: isto não é comigo, não aceito nenhuma responsabilidade.  

A palavra que me vem à mente, na verdade, é culpa, pois a agressividade com que 
se expressavam denotava mais uma atitude de defesa. Algo como “ah, agora a culpa é 
minha?”, embora esse termo n~o tenha sido utilizado pelo presidente em qualquer 
momento de sua fala. A reação, então, mostra com o gesto, o sentimento inconsciente. 

 

 

Importante ressaltar que os registros destas imagens paradas e em 

movimento feitos na Fênix, e analisadas e interpretadas neste capítulo, foram 

autorizados para apresentação exclusivamente à banca de defesa, como forma 

de garantir que pudessem ser visualizadas com qualidade, que a impressão 

em papel rouba da resolução final.  

O comprometimento com enfoque afetivo reflete-se, também, em falas que 

mostram os desejos de alguns cooperativos em relação ao futuro da empresa, 

o que será tratado mais adiante, nesta subseção, no código axial Propósito.  

Entretanto, pude observar também a existência do comprometimento de que 

trata Bastos (1993), relacionado ao enfoque comportamental, pois vários 

cooperados parecem “prisioneiros” de suas ações passadas, que os instiga a 

seguir no mesmo curso de compromisso com a empresa e com seus 

companheiros. 

Isso pode ser observado em códigos iniciais do tipo: acreditando que, por ora, 

não tratarão as pessoas como peças substituíveis, e fazendo substituições à 

medida que os cooperados atuais saiam, originados nas falas de cooperados 

que atuam na gestão, numa alusão ao fato de apesar de vários dos cooperados 

não apresentarem o perfil técnico e pessoal desejável para o sucesso da 

organização, eles serão tratados com compromisso – o que pode ser 

considerado irônico, pois não é exatamente uma escolha, pois 

estatutariamente tais cooperados não podem ser demitidos. Por isto, este tipo 

de comprometimento com o outro apresenta, a meu ver, as nuanças do 

enfoque comportamental – é embasado e mantido por conta de uma ação 

passada. 

Outros códigos iniciais que apresentam o mesmo aspecto são: defendendo a 

necessidade da existência e respeito à hierarquia, outro código originado na 
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fala de outro gestor, que parece refletir o comprometimento comportamental 

relacionado ao caráter público ou explícito, pois sua fala alude ao fato de que 

muitos cooperados precisam da figura de um chefe, que os guie sobre o que 

fazer. Este aspecto me pareceu observável na assembleia da qual participei. 

Outra prova desse último aspecto no enfoque comportamental diz respeito à 

figura da liderança heroica, que deu origem à Fênix, refletida no código inicial 

originado da fala de seu presidente atual: desejando salvar as pessoas de um 

futuro incerto, considerando que ele diz em seu relato ele afirma que adiou 

seus planos de vida para consolidar a organização. 

Estes aspectos todos do comprometimento na Fênix conectam-se diretamente 

à forma como os cooperados se envolvem com tudo e todos, na organização, 

tópico sobre o qual passo a discorrer a seguir. 

 

 Envolvimento: Este código focado representa a maneira como os cooperados 

se envolvem com a empresa e com o grupo todo, apresentando várias facetas. 

 A primeira diz respeito a como se envolvem com os processos da 

organização, vibrando por estarem envolvidos ou tentando não se 

envolverem com eles. O primeiro caso manifesta-se em códigos iniciais 

como achando legal discutir a construção, ou sentindo satisfação com a 

experiência de fazer parte do conselho. Por outro lado, o contrário é 

manifesto em códigos iniciais como afirmando que focaria apenas naquilo 

que domina se pudesse, ou ainda, explicando sua falta de envolvimento com 

a criação da cooperativa.  

Nesta faceta, tanto o envolvimento que ocorre, quanto o que não ocorre, 

parecem basear-se naquilo que Maslow (1943) classificou com 

necessidade de auto realização, pois explicam as motivações humanas em 

termos de suas aspirações. Numa outra visão, Alderfer (1972), em sua 

teoria ERG (existence, relationship, growth) das necessidades, chama este 

tipo de necessidade de crescimento (growth), em que o indivíduo busca 

melhorias para si e para o ambiente, cuja ação o direciona a envolver-se 
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com a solução de problemas, o que lhe traz a sensação de ser total e 

completo.  

 A segunda faceta relaciona-se à forma como as pessoas são envolvidas ou 

não nos processos. Alguns códigos iniciais que mostram o envolvimento 

são: mudando a visão das pessoas pelo envolvimento delas no processo, ou 

desafiando os coordenadores para proporem novas estratégias. Entretanto, 

outros códigos iniciais mostram também o contrário: acreditando que a 

coordenação tenha sido imposta ao rapaz, ou explicando que o pessoal da 

fábrica recebe a mudança de processo depois de feita, ou ainda, sendo 

escolhido e empurrado para fazer parte do conselho.  

Neste caso, o envolvimento se dá pela autoridade, na direção top-down, 

estilo de tomada de decisão em que as pessoas não são envolvidas se não 

quando do momento da execução, ou seja, não participam da decisão. Em 

geral, este estilo é típico de empresas cujo perfil remete à visão 

Mecanicista, atribuída por Morgan (2000), em que existe a crença de que 

alguns prensam e vários executam – pensar e decidir são exclusividades do 

topo da pirâmide hierárquica, enquanto executar faz parte das atribuições 

dos níveis da base da pirâmide.  

Esta questão, relacionada à autoridade na Fênix, será tratada mais 

detidamente logo mais adiante. 

 A terceira faceta do envolvimento reside em uma espécie de crença de que 

a maioria dos cooperados não quer ou não vai se envolver, e que, portanto, 

o nível de envolvimento das pessoas só aumente com a substituição 

desses cooperados por novos integrantes. Este pensamento é manifesto 

em várias falar distintas, que deram origem ao código inicial: acreditando 

que a mudança no envolvimento virá apenas com as pessoas novas. 

Interessante notar que em nenhum momento, houve qualquer 

questionamento sobre a forma como as pessoas eram ou não envolvidas, 

ou seja, nada parece indicar que haja dúvidas quanto o processo decisório 

ou de liderança serem adequados. 



147 
 

 A quarta faceta do envolvimento refere-se à maneira com que cada um 

lida com a área de atuação do outro. Manifesto em códigos iniciais do tipo: 

afirmando que não costuma se meter na área do outro, ou afirmando não 

ser feudalista, remete à ideia de que existem cooperados que trazem em 

suas mentes o ranço da Organização-Origem, em que cada um cuidava do 

seu pedaço.  

Ora, em uma organização cooperativa, em que todos são donos da 

empresa, desempenhando apenas funções em áreas específicas, não é 

absurdo esperar que esses limites não ocorressem, ainda que o código 

inicial afirmando que fazem interferências um na área do outro dê ensejo a 

se acreditar nisto. A própria ênfase no fato de existir, mostra o contrário. 

Aqui, novamente, podem-se encontrar indícios significativos da estrutura 

mecanicista de organização a que Morgan (2000) se refere, mesmo que 

seja no modelo de mental desses indivíduos.   

 A quinta faceta relaciona-se à participação efetiva dos cooperados nas 

decisões da empresa, dicotomizada entre os dois grupos: gestão e 

operação.  Enquanto o primeiro grupo domina o processo decisório, o 

segundo se esquiva, como mostrado aqui na análise da assembleia de que 

pude fazer parte. 

Além dessa ilustração, esse comportamento manifesta-se nos códigos 

iniciais: avaliando que nas assembleias a participação não é significativa, ou 

observando que os sócios não exercem seu poder de dono da assembleia. 

Não é de se estranhar que isto ocorra, principalmente ao considerarmos o 

contexto em que essas pessoas viveram na Organização-Origem, na qual a 

maioria trabalhou por quase toda sua vida. Sendo uma organização 

mecanicista, aquela empresa não ofereceu ambiente para um processo 

participativo de tomada de decisão. É possível, então, depreender que isto 

não é feito porque as pessoas não sabem como fazê-lo.  

 A sexta faceta refere-se à maneira como alguns cooperados se posicionam 

em seu dia a dia profissional, comportamento observado manifesto em 

códigos iniciais do tipo: atribuindo aos operadores cooperados a alcunha de 
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“filhos do E.”, remetendo à forma como os operadores se comportam 

perante o coordenador, o que é reforçado por outro comportamento 

observado, refletido no código inicial considerando que muitos cooperados 

agem como filhos de correm atrás do pai, ou ainda, afirmando que não 

sugerem, nem se posiciona, sobre a sugestão dada. 

Novamente, é interessante como estas observações, vindas de pessoas 

diferentes, que fazem tanto parte da gestão quanto da coordenação 

operacional, não tratam em qualquer momento do comportamento de 

reforço dado pelos gestores e/ou coordenadores a esses operadores.  

Com base em Berne (1995), esse comportamento relacional diz respeito às 

instâncias que o autor define como pai – estados de ego semelhantes aos 

de um pai, adulto – estados dirigidos a uma visão objetiva da realidade, e 

criança – estados arcaicos, porém ainda vigentes, fixados na infância. 

Todos nós possuímos os três estados, que apresentamos a seu turno em 

nossas relações sociais, e que nos tornam seres completos.   

Segundo o que o autor chama de transação cruzada, os indivíduos saem de 

seu estado adulto-adulto e assumem posturas pai-criança, ou o inverso, 

sustentando o estado não adequado assumido pelo outro. Na relação entre 

as pessoas, um estado só se mantém se for sustentado pelo estado do 

outro, na interação. Isto é o que parece, a meu ver, na Fênix: 

coordenadores que sustentam o estado criança de seus subordinados, 

possivelmente pelo comprometimento inconsciente do tipo 

comportamental, abordado anteriormente, assumindo eternamente o 

estado de pai, reforçando o comportamento criança do outro. 

 A sétima faceta refere-se aos caminhos seguidos para envolver as pessoas 

naquilo que se pretende. Manifesta-se em códigos iniciais do tipo: criando 

uma sutileza para contornar os melindres dos cooperados em sua dualidade 

de papeis, ou disfarçando seu real interesse para “ganhar” o resistente, ou 

ainda, enfrentando o desafio de encontrar uma nova abordagem de 

aproximação, e tentando abordar os resistentes de maneira formal.  

Essa forma de “envolver” o outro, pode ser considerada uma forma de 

manipulação, que segundo Caldas Aulete (2010) significa “Controlar ou 
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influenciar indevidamente, segundo os próprios interesses: manipular 

pessoas/informação/a opinião pública”. 

Novamente, isso é feito sob a bandeira da intenção de contornar a 

resistência do outro em compartilhar o que sabe e o que faz. Por ser assim, 

parece, para quem manipula, um instrumento legítimo para driblar a 

resistência, em prol do bem estar da empresa.  

Utilizando-me da teoria transacional, novamente, Berne (1995) afirma que 

as transações cruzadas mais complexas são as que o autor denomina 

ocultas, por envolverem mais de dois estados de ego, simultaneamente, e 

que constituem a base para os jogos que as pessoas fazem.  

Nesse tipo de relação, a pessoa que manipula a situação dirige-se ao outro 

com dois tipos de estímulo: um dirigido ao estado adulto dessa pessoa, e 

outro dirigido ao estado criança ou pai dela. Seu objetivo, ao final, não é 

obter o resultado avindo do estado adulto do outro, mas sim do estado 

criança dele – pois é na ação advinda desse estado que o manipulador está 

interessado, o que não seria possível se o outro fosse envolvido apenas por 

uma ótica objetiva – o estado adulto. 

Para tornar esta análise mais clara, reproduzo de forma sumarizada o 

exemplo dado pelo próprio Berne (1995, p.34): ao oferecer um produto ao 

cliente, o vendedor lhe diz que embora seja o melhor produto, não se 

encontra ao alcance de seu orçamento. O estado adulto do cliente 

concordaria com o vendedor, simplesmente, e só. Mas, seu estado criança 

passa a desejar aquele produto e o compra, reação que era, na verdade, o 

objetivo do vendedor desde o início.  

Entretanto, creio ser importante tecer algumas considerações a respeito 

da utilização desse artifício da Fênix. Minhas observações me levam a crer 

que, ao contrário do vendedor do exemplo, (1) as intenções na Fênix 

parecem-me mais nobres, pois visam ao crescimento da organização, o que 

pode servir a muitos e não apenas aos interesses de alguns, (2) por conta 

disto, aqueles que se utilizam desse artifício parecem-me realmente 

acreditar que estejam fazendo um bem para a empresa, por estar lutando 

contra uma resistência que cerceia seu crescimento, e (3) essas pessoas 
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veem no uso do artifício uma reação ao comportamento cerceador do 

outro, na tentativa de driblar um comportamento inadequado, que o outro, 

como dono, n~o deveria ter. Algo como “ele n~o me deixa alternativa”.  

Porém, quero deixar claro, que tais considerações são tão somente 

constatações, fruto daquilo que consegui observar, e não uma explicação 

que implique defesa ou qualquer tipo de juízo de valor a respeito. 

 A oitava faceta do envolvimento na Fênix, refere-se à forma como as 

pessoas delegam autoridade ao outro. Trata-se de uma espécie de 

confiança, cujo conteúdo, entretanto parece compulsório. O aspecto 

confiança em si será tratado neste capítulo, mas adiante. No entanto, aqui, 

ele tem uma conotação distinta daquela que tratarei depois.  

Manifesto no código inicial afirmando que preferem confiar nele que 

participar do conselho, que se origina em falas de diferentes indivíduos, 

onde o verbo “confiar” aparece repetidamente, esta faceta de um não 

envolvimento mostra o confiar não como um sentimento de escolha, mas 

uma falta dela.  

Dito de outra forma, o outro prefere assumir as consequências de delegar 

a autoridade ao outro, por não confiar em si próprio. Ou seja, não é o outro 

que é bom, e sim ele que se sente ruim.  

Não obstante, nesta situação, embora a falta de envolvimento se dê por 

insegurança em sua competência, encontra-se, principalmente, a meu ver, 

em seu receio de se expor e ter sua competência julgada pelos demais – o 

que, ao final, é uma total falta de confiança no outro, mais até que em si 

próprio. 

Novamente, não observei nenhum momento de reflexão por parte 

daqueles que apontam o dedo para os que não se envolvem, que mostrasse 

um questionamento sobre seu próprio comportamento perante o outro. 

Por esta razão, trago de volta a pergunta que fiz ao discutir o Medo: o que 

essas pessoas temem? 

 A nona faceta relaciona-se à uma tentativa de explicar a não participação 

de muitos cooperados, o que gerou códigos iniciais embasadas em falas 
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tanto de pessoas da gestão quanto da operação: considerando que muitos 

cooperados sejam muito velhos para se envolverem, ou justificando a falta 

de envolvimento ao sofrimento com a Organização-Origem, ou ainda, 

sentindo que muitos simples se calam. 

Parece existir nesse pensamento uma crença de que a partir de uma fase 

na vida as pessoas j| estejam muito velhas ou cansadas para “virar a 

mesa”.  Mas, o mais interessante, é que parece ser um sentimento 

compartilhado entre os dois grupos – gestão e operação. O primeiro 

reforça o sentimento do segundo.  

No entanto, neste item estou falando de ações oriundas das intenções. 

Segundo Austin (1970), as palavras são uma forma de ação, razão pela 

qual acredito que a verbalização tenha origem na intenção ligada à crença 

de que isso seja uma verdade: alguns já passaram da fase de construir.  

É possível que, inconscientemente, o grupo de gestores esteja enviando 

mensagens ao grupo de operadores, onde se encontram os cooperados 

com o perfil verbalizado aqui, de que eles não tenham mais condições de 

mudar, o que pode, inclusive, refletir um desejo do primeiro grupo de 

renovar.  

Digo isto, porque em algumas de minhas visitas à organização, pude 

observar que alguns dos gestores, em pequenas palavras ou expressões 

faciais, durante algumas conversas informais, no cafezinho, ou mesmo no 

almoço, mostravam indícios de que não acreditar que valesse a pena 

investir tempo numa parte do grupo de cooperados da operação.  

Evoco para tecer tais coment|rios a vis~o do “paradigma indiciário, 

baseado na semiótica”, como explica Ginzburg (2009, p. 151), a partir da 

possibilidade de se fazer em ciências humanas certos diagnósticos, com 

base em indícios observáveis, mas nem sempre explicitáveis. 

Porém, julgo importante enfatizar que a crença à qual me refiro, parece 

não fazer parte da mente e do comportamento de um dos coordenadores, 

cuja função localiza-se entre a gestão e a operação, por quem todos os 

cooperados nutrem profunda admiração.  
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Pude observar que essa crença não existe ao vê-lo em ação – ao contrário, 

vem de sua fala o código inicial participando de outras áreas para 

incentivar as pessoas a fazê-lo também, e ainda, mostrando às pessoas que 

elas também podem fazer o que ele faz. 

 A décima e última faceta observada no envolvimento dá conta da forma 

como os cooperados evitam assumir responsabilidades. Isto se dá de tal 

forma que esses indivíduos lançam mão de todos os artifícios para que 

fugir delas, comportamento manifesto em códigos iniciais como: 

afirmando que não o enfrentam para não ter que participar, ou afirmando 

que ninguém quer participar do conselho, – sendo que “participar” nestes 

casos é o termo que adotei para descrever a ideia de não assumirem 

responsabilidades.  

Outros códigos iniciais, desafiando os resistentes com a prática da tentativa 

e erro, e enfatizando a falta de iniciativa das pessoas mostra a tentativa de 

alguns em mudar esse comportamento, e a frustração de outros com ele. 

Embora este tipo de comportamento seja uma forma de falta de 

envolvimento, a responsabilidade em suas características mais profundas 

é tratada no próximo código focado, em virtude de sua importância para 

uma organização cujos membros são seus donos. 

 

 Responsabilidade: Este código diz respeito à forma com que os cooperados 

lidam com suas obrigações perante a empresa e perante os demais 

cooperados, enquanto indivíduos. Identifiquei cinco nuanças desse 

comportamento, que representam mesmo diferentes matizes sobre as quais 

passo a discorrer. 

 A primeira nuança relaciona-se à faceta responsabilidade, 

complementando-a em sentido, pois se naquele caso, implica em prejuízo 

para o envolvimento dos funcionários com a organização e seus 

resultados, aqui essa forma de esquivar-se transfere responsabilidade 

para outros cooperados, sobrecarregando-os, gerando estresse e conflitos 

nas relações. 
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Esse aspecto manifesta-se em códigos iniciais como assumindo que os 

cooperados transferem toda a responsabilidade para o coordenador, ou 

desgastando-se com a resistência dos cooperados em ter mais atribuições, 

ou ainda, aborrecendo-se quando os coordenados cobram se não são 

monitorados corretamente, e não dormindo direito se os cooperados fazem 

algo de errado.  

Se por um lado, um grupo de cooperados se esquiva em assumir 

responsabilidades, transferindo-a para outros, estes as tomam para si de 

forma que o complemento da ação ocorra. 

Dizendo de outra forma e utilizando-me da Teoria da Atribuição, de Kelly 

(1973), em que os comportamentos percebidos possuem julgamentos 

atribuídos a causas internas e causas externas, posso assumir, a princípio, 

que a transferência de responsabilidade por parte de um grupo de 

cooperados para os coordenadores tenha causas internas, como por 

exemplo, a falta de motivação desse grupo para assumi-las.   

E, então, a absorção dessas responsabilidades por parte dos 

coordenadores, passa a ter uma causa externa, ou seja, são obrigados a 

fazê-lo porque os outros não o fazem, um problema para um grupo 

composto pelos donos da organização.  

Nessas condições, existe uma circularidade na interação entre os dois 

lados, num processo de retroalimentação: o grupo que não assume 

responsabilidades julga que os coordenadores o farão, e estes o fazem, 

porque julgam que os demais não o farão.  Em ambos os casos, segundo a 

teoria, como a repetição do padrão nos dois grupos é alta, tende a serem 

percebidos como causas internas aos indivíduos envolvidos no processo. 

A percepção, nesse caso, a meu ver vem do modelo mental do grupo que se 

esquiva das responsabilidades, como não pertencendo ao papel imposto 

(na visão deles) pela função de coordenados que ocupam na organização, 

advinda das visões mecanicistas de que a responsabilidade seria fator 

preponderante dos coordenadores e não de seus subordinados.  
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Segundo Stets e Burke (2000), papel, no enfoque social, é um símbolo, cujo 

significado é construído com base na atribuição dada a uma determinada 

posição dentro de uma estrutural social.  

 

 

Imagem 5: Esperando para marcar o cartão da hora do almoço. 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 

Termo chave na definição que fazem sobre pessoa e instituição, Gerth e 

Mills (1970) explicam que o papel é o vínculo mais importante entre o 

car|ter e a estrutura social. Segundo esses autores, papéis “est~o  

organizados ou instituídos quando garantidos pela autoridade” (p.77).  

Sobre autoridade falarei mais tarde. Aqui creio necessário enfatizar a 

questão da responsabilidade atribuída a cada papel. 

A coordenação é um papel, que para esses indivíduos é simbolicamente 

representada por atributos relacionados à absorção de responsabilidades, 

o que se distancia do significado simbólico que eles parecem ter sobre a 

função de coordenados, outro papel, que desempenham em suas posições 

funcionais, ainda que sejam donos da empresa tanto quanto seus 

coordenadores.  
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No contexto estatutário, todos possuem o mesmo papel: sócios da 

empresa. No contexto funcional, não. Há uma diferenciação dos papeis que 

desempenham, o que parece reforçar o modelo mental que possuem do 

passado sobre quem assume responsabilidade e quem não assume, como 

um fator natural dentro da interação no ambiente profissional. 

A sequência de imagens mostrada na Imagem 5 foi extraída de um dos 

vídeos produzidos como dado coletado, em formato digital, contendo na 

íntegra as imagens paradas e em movimento utilizadas neste estudo.  

Estas imagens foram feitas durante uma de minhas observações 

participativas, na qual registrei o momento em que os cooperados 

dirigiam-se ao refeitório para o almoço. A transcrição do vídeo é 

sumarizada a seguir. 

 
Transcrição e análise das imagens sem movimento capturadas na 
observação participativa na Fênix, em 17 de novembro de 2009. 

 
As tomadas que compõem os Vídeos 22, 24, 29 e 30 foram feitas por mim, como 
pesquisadora, e, portanto, de forma amadora em relação aos preceitos da arte 
cinematográfica, com o objetivo de obter dados para uma posterior análise. No 
entanto, o foco da câmera foi voltado para a busca de aspectos que pudessem 
contribuir para servir de demonstração a alguns aspectos subjetivos que eu já 
havia tanto observado, como obtido como dados em conversas informações com 
vários dos cooperados na organização.  

Um dos aspectos comentados comigo, informalmente, dizia respeito ao 
questionamento por parte dos cooperados que trabalham na operação sobre a 
necessidade de usarem uniformes, enquanto os cooperados que trabalham na 
gestão usam apenas uma camisa cinza, contendo o logotipo da empresa, à altura 
do bolso esquerdo dela. Quando perguntei a razão dessa diferença, foi-me 
informado que isto era necessário por razões de segurança, pois os uniformes, 
embora desconfortáveis pela espessura de seus tecidos para o calor oferecido 
dentro do ambiente fabril (isto é ilustrado em outros vídeos produzidos para este 
estudo), ofereciam mais resistência aos riscos oferecidos pela lida na operação. O 
pessoal da gestão não necessitaria, então, do mesmo recurso, razão pela qual, 
usam apenas a camisa com o logotipo. Perguntados sobre a obrigatoriedade do 
uso de ambos os tipos de roupa, já que a camisa me parecia também um tipo 
distinto de uniforme, mas ainda assim, um uniforme, foi-me explicado que apenas 
as pessoas que trabalham na área fabril eram obrigadas a usar seus uniformes. Às 
pessoas que trabalhavam na gestão, isto era facultativo. 

O outro aspecto que eu buscava registrar, dizia respeito à obrigatoriedade de 
marcarem cartão de ponto no início e ao término de seus horários de almoço, o 
que não ocorria para os cooperados gestores. Novamente, quando questionados a 
respeito por mim, a explicação foi de que os cooperados da área operacional o 
faziam, porque “abusavam” do período regular para almoço, estendendo a uma 
hora a que tinham direito em suas jornadas. A marcação do ponto, então, tinha 
um objetivo de controle, dada “a falta de responsabilidade” (conforme um dos 
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gestores) desses cooperados. Os gestores, por outro lado, não eram obrigados a 
fazer o mesmo, porque usavam o horário de almoço aquém do regular, ou seja, 
menos que o horário que tinham como direito.  

 O Vídeo 22 tem duraç~o de 1’24” e registra o momento em que alguns 
cooperados chegam para o almoço. Primeiro, um deles (à esquerda na porta), o 
primeiro a chegar, ao notar que instrumento utilizado para a marcação do ponto 
não aponta o horário permitindo, ainda. Os demais, que chegam logo em seguida, 
ao observarem o mesmo, aguardam que o horário seja apontado para que possam 
marcar seus cartões e almoçar. Em um dos momentos, observa-se claramente em 
primeiro plano, um dos cooperados com o braço apoiado na coluna, até que o 
relógio, afinal, aponte o horário em que esses cooperados iniciam sua pausa para 
almoço. Assim que isto ocorre, todos marcam seus cartões e seguem para o 
refeitório.  

O Vídeo 24 tem duraç~o 3’08” e registra o primeiro turno das pausas para 
almoço da Fênix que se iniciam às 11h00. É um momento de descontração, em 
que as pessoas que se encontram no refeitório pertencem à operação, em sua 
totalidade. Isto é fácil de ser denotado, pois todas usam macacões como uniforme, 
regra obrigatória como já mencionado para esses cooperados.  

O Vídeo 29, com 2’18” de duraç~o, registra o segundo turno das pausas para o 
almoço. Pode-se notar que, nesse horário, há uma concentração maior de pessoas 
da administração, de fácil identificação pelas roupas que trajam. Alguns desse 
indivíduos são funcionários e, portanto, obrigados na utilização da camisa com o 
logotipo da empresa, enquanto os cooperados, não, embora note-se que o façam 
muitas vezes por uma questão de praticidade, como me foi explicado nas 
conversas informais mencionadas anteriormente.  

O Vídeo 30, cuja duraç~o se aproxima da anterior, 2’17”, foi feito no último 
horário do almoço. Nele, pode-se observar dois aspectos: primeiro, no detalhe 
menor da Imagem 7, o número de pessoas no refeitório é visivelmente reduzido 
em comparação aos horários anteriores e, segundo, o grupo de três pessoas 
pertence à alta gestão da empresa. Note-se que um deles não utiliza a camisa 
cinza, como os demais.  

 

 

A análise dessas imagens dá ensejo a algumas ilações: 

 A Imagem 5 dá indícios de que os cooperados da operação 

parecem comportar-se como empregados, pois o fato de 

chegarem antes do horário, aguardarem que o relógio marque o 

momento certo, para então marcarem seus cartões, sugere que 

o controle é exercido pela gestão, e não só aceito por eles, mas 

legitimado por sua forma em lidar com isso – o relógio, neste 

caso, é o símbolo do controle de um comportamento de quem 

sobrepõe suas necessidades mais básicas a outras – quase como 

mostrando que são essas necessidades que os orientam. 
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Imagem 6: A recreação após o almoço. 
Fonte: Dados da pesquisa de campo. 

 

 A Imagem 6 ilustra um momento de descontração, em que os 

alguns cooperados jogam bilhar. Isto não seria nenhum 

problema, pois muitas organizações não só criam lugares de 

descontração para seus funcionários, como também lugares 

para relaxamento. O controle do tempo via marcação de ponto 

enseja a dúvida sobre a utilização adequada do tempo de 

almoço em detrimento do tempo de trabalho. 

 A Imagem 7 mostra que os cooperados também se segmentam 

no horário do almoço, em grupos, como símbolo do sentimento 

de pertença, ligado à identidade. De forma sumarizada, segundo 

Nassar (2007), o sentimento de pertença refere-se a memórias 

que nos conectam a lembranças do passado ou a uma 

comunidade. 
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Imagem 7: Os diversos horários do almoço. 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 

 

 Reforçando a observação anterior, ainda na Imagem 7, vê-se 

que a alta gestão me parece, simbolicamente, externas o desejo 

de pertencer a um outro grupo de referência (BERGER; 

LUCKMANN, 1996; SILVA, 2002), ao fazer suas refeições no 

último horário disponível, ou pelo sentimento de pertença, ou 

porque considera-se mais “ocupada” e, portanto, só pode 

almoçar rapidamente no último horário, comportamento que 

observei ser recorrente nas inúmeras vezes em que estive na 

organização.  

  Como explica Silva (2002), o conflito entre o grupo de pertença 

e o grupo de referência pode ocorrer quando o indivíduo, em 

situação de mobilidade social, relaciona-se com o primeiro, ao 
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mesmo tempo em que, por sua vontade, simultaneamente, 

relaciona-se com as normas do grupo de referência.    

Tudo isto parece reforçar o que já mencionei aqui: o modelo mental a cada 

um desses aspectos – controle feito pelo cartão de ponto no horário de 

almoço (assim como à entrada e saída do turno de trabalho), 

obrigatoriedade do uso de uniforme para uns e não para outros, 

segregação de grupos da alta gestão durante as refeições, só reforça o 

modelo mental previamente existente pela experiência do passado desses 

cooperados. É como se fosse dito que “todos são iguais, mas alguns são 

mais iguais que outros”.  

É possível, então, inferir que esse reforço de modelo mental seja projetado 

quando alguns cooperados transferem responsabilidade para outros. Na 

verdade, para eles não há transferência alguma – a responsabilidade não 

faz parte da realidade deles. 

 A segunda nuança relaciona-se à responsabilidade caracterizada pelo 

conservadorismo, em que as falas dão origem a códigos iniciais como 

acreditando que as coisas devam ser feitas com o pé no chão, ou acreditando 

que o não pensar bem os levaria a “quebrar a cara”, ou ainda, caminhando 

com segurança apesar das propostas loucas.  

Essa dimensão de pensamento embora tenha uma justificativa que denota 

responsabilidade, possui uma conotação de conservadorismo e pouca 

ousadia. Isto também pode ser observado por mim na forma com que 

alguns cooperados se manifestaram em uma reunião de trabalho de que 

participei como observadora, em que frases do tipo “vamos com calma” 

eram repetidas várias vezes pelo coordenador, geralmente depois de uma 

ideia aparentemente mais ousada proferida por alguém. 

Este comportamento remete à ideia de que o conceito de responsabilidade 

para esses cooperados é sinônimo de conservadorismo, de soluções 

prontas do passado.  

 A terceira nuança no que tange à responsabilidade caracteriza-se pelo 

crescimento individual de alguns cooperados, cujas falam deram origem 
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ao código inicial aprendendo a ser responsável por cada ação, significando 

que no passado não se preocupavam muito com as consequências do que 

faziam na Organização-Origem.  

Embora denote um crescimento com causas internas, quando 

questionados sobre o porquê da mudança de comportamento, as 

respostas trouxeram, sem exceção, a argumentação de que, agora, são 

donos da empresa.  

A meu ver, isso pode remeter à Teoria da Agência, que embora descrita 

por Jensen e Meckling (1976) sob a ótica econômica, tem sido utilizada 

por vários estudiosos para tratar questões relacionadas ao 

comportamento organizacional.  

Sumarizando significativamente a teoria, os autores que a criaram 

definem agência como uma espécie de contrato firmado entre duas partes, 

em que uma parte (denominada principal) contrata a outra (denominada 

agente), para cuidar de ou administrar de algo, que seja dessa primeira 

parte, com a delegação de autoridade para tal. Desta forma, a segunda 

parte é contratada para cuidar dos interesses da primeira, surgindo, então, 

a relação de agência. 

Enquanto empregados da Organização-Origem, contratados por ela, esses 

cooperados eram agentes. Parece, então, que como tal, esses cooperados 

não se preocupavam com as consequências daquilo que faziam, e, 

portanto, desempenham bem seu papel dentro da relação de agência.   

Alguns cooperados, ao mudarem esse comportamento porque agora são 

os donos da organização, mostram um comportamento oportunista, sobre 

o que discorrerei mais adiante, como causa da mudança. 

Além disto, nem todos mudaram, razão que explica eu ter observado a 

existência desse comportamento, ainda, por parte de muitos cooperados, 

donos da Fênix, uma vez que comportamentos não só não se transformam 

da noite para o dia, como também não mudam somente por conta de uma 

causa externa – a mudança do modelo de contrato, ou seja, antes 

empregado, e agora patrão. 
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 A quarta nuança que se do código responsabilidade na Fênix, caracteriza-

se pelo aspecto de afetividade, em que, como já discutido anteriormente 

neste capítulo, que é um traço do comprometimento em relação à 

empresa, razão pela qual não me estenderei muito em sua explicação. 

Esse traço reflete-se em códigos iniciais como abraçando a área de 

responsabilidade como se fosse um filho, ou sentindo-se corresponsável pela 

falta de ação em criar um futuro. 

 A quinta e última nuança desta categoria diz respeito ao aspecto 

missionário como alguns cooperados encaram seu novo papel de donos de 

uma organização, que parece ir além de um aspecto de comprometimento 

– apresenta instâncias de sacrifício pessoal: lidando com a cobrança da 

família por suas ausências em ter que cuidar da empresa, ou a criação de 

um futuro: enfatizando sua responsabilidade como dono pela continuidade 

do negócio, ou ainda de posicionamento: refletindo sobre o fato de que ser 

dono não é uma questão de status, mas de responsabilidade. 

Esta última nuança traz em seu bojo características de uma liderança 

visionária, sobre o que discorrerei logo mais, neste capítulo. 

 

Os próximos dois e últimos códigos focados relacionados à Ação trazem como 

produto sentimentos ambíguos e atitudes que refletem os interesses dos 

indivíduos – tratados, respectivamente, nos códigos Dualidade e Oportunismo, 

sobre os quais passo a falar.  

 

 Dualidade: Este código focado representa três aspectos distintos refletidos 

nas ações dos cooperados: ambiguidade, diversidade e relações de 

autoridade, sobre os quais discorro a seguir. 

 A ambiguidade diz respeito a como alguns cooperados lidam com a 

experiência de se tornarem, repentinamente, donos de uma empresa, no 

tocante ao desempenho de dois papeis distintos em seu dia a dia: dono e 

funcionário, este último sendo alguém exercendo uma atividade funcional 

técnica ou de gestão. 
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Acredito ser o traço mais representativo da dualidade na maioria dos 

cooperados, principalmente os que se encontram no nível operacional, 

pois tendo em conta seu modelo mental mecanicista, infiro com base 

naquilo que vi e ouvi, que seja mais difícil para alguém que opera um 

máquina o dia todo, veste um macacão, cumpre horários pré-

estabelecidos, marca cartão, e recebe instruções top-down como ordens, 

sentir-se realmente “dono” de alguma coisa, o que parece se refletir em 

falas que originando códigos iniciais como separando o pessoal de cima 

[escritórios] e o de baixo [fábrica] em dois níveis distintos, ou enfatizando a 

crença dos cooperados da operação na competência dos patrões, ou ainda, 

usando a dicotomia “nós/eles” embora sejam todos pares. 

É possível supor, então, que a existência dessa ambiguidade em relação ao 

desempenho de papeis resida no modelo mental que esses cooperados 

possuem, e que serve tanto para o papel de empregado como para o papel 

de patrão, ambos, agora,  parte de seu mundo, de sua realidade. 

Insisto em que signos existentes no ambiente físico fabril comparados aos 

signos existentes no ambiente físico administrativo, ilustrados na Imagem 

8  dão ensejos à discussão sobre onde é possível sentir-se mais no papel 

de dono de uma organização. 

Amparo-me, também, para essa discussão na transcrição das Imagens 17, 

19 e 20, imagens em movimento, cujo som é a ênfase que busco como 

base.  

 
Transcrição e análise das imagens em movimento capturadas como registro 
da observação participativa na Fênix, em 17 de novembro de 2009. 

As imagens apresentadas nos Vídeos 17, 19, 20 e 26 foram feitas por mim, 
enquanto pesquisadora, com o objetivo de direcionar minha lente para aspectos 
do cotidiano dos cooperados da empresa-caso, possuindo, portanto, as 
características de um vídeo não profissional.  

Os Vídeos 17, com duraç~o de 53”, 19 e 20, ambos com duraç~o de 2’1” cada, e 
26, com duraç~o de 3’46”, mostram imagens do ch~o de f|brica de produç~o da 
empresa, e toda a ambientação em que os cooperados que atuam na operação 
trabalham.  

Essas imagens mostram diferentes áreas do espaço fabril, vários operadores, 
em suas diversas funções. Os Vídeos 17, 19 e 20, embora sendo de áreas distintas, 
mostram áreas bem próximas, fisicamente. Embora intensivamente ruidosas, 
essas áreas são as mais arejadas e iluminadas dentre as áreas operacionais.  
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Mesmo assim, o ruído é ensurdecedor, fato que obriga a utilização de 
equipamento de segurança auditivo por todos, incluindo a mim, como visitante. 
No entanto, como pude atestar, a utilização desse equipamento serve tão somente 
para amenizar o impacto do som, que continua ressoando, embora vários tons 
abaixo do real, por conta desses equipamentos, realçados por mim em close-up, 
aos 26” do Vídeo 19.  

Por conta do ruído, a comunicação entre os trabalhadores é bastante difícil, 
embora ocorra, o que pode ser observado pelo close-up a partir dos 17”, no Vídeo 
20, que mostra um pequeno grupo conversando. No entanto, estão muito mais 
próximos da porta que das máquinas e, ainda assim, pode-se notar a dificuldade 
em ouvirem uns aos outros, no gesto de aproximação de um deles.  

Os sons vêm de toda parte, compondo uma mistura de difícil identificação. São 
os motores ruidosos das máquinas, acompanhados no som do metal das peças 
sendo jogadas nas caçambas, acrescidos dos motores das empilhadeiras, que dão 
sua contribuição. No entanto, ao fundo, ouve-se em intervalos não muito longos, 
um som mais abafado, grave, gerado pelas prensas em atuação, em outra área da 
fabricação. 

Não posso dizer que esses sons sejam gerados de forma voluntária pelos 
grupos de trabalhadores que atuam naquelas áreas. No entanto, são eles que o 
produzem em meio à sua lida diária, a ser fazer cotidiano. Portanto, são sons 
produzidos a partir de um fazer cujo objetivo final da empresa e desses 
trabalhadores é gerar produtos para seus clientes. Entretanto, esse fazer se 
baseia no fazer desses ruídos.  

Desta forma, como Bauer (2008) sugere que seja feito, posso concluir que 
sejam ruídos produzidos de forma involuntária, direcionados por uma 
necessidade gerada por um objetivo, este sim voluntário, e que submetem esses 
indivíduos ao resultado da própria ação.  

N~o suficiente, no Video 26, cuja duraç~o tem 3’46”, os indivíduos que o 
registro das imagens mostra são submetidos a algo ainda mais intenso, pois além 
do intenso ruído, o forno, local em que as imagens foram feitas, pode ser 
considerado um dos lugares mais insalubres da operação. 

O ambiente apresenta pouca iluminação, pouca ventilação, um alto teor de 
calor e de risco para aquela dupla de indivíduos que ali trabalham, de forma 
bastante solitária, que lidam com peças com altíssimo grau de temperatura, 
incandescentes, há pouco mais que um metro de seus corpos, com as quais lidam 
com o auxílio de ferramentas aparentemente frágeis, embora não o sejam, mas 
que exigem desses homens habilidade e destreza.  

Dentre os lugares por onde passei nas áreas relacionadas à fabricação, este se 
mostrou o mais insalubre. Mesmo filmando de uma distância obrigatoriamente 
segura, monitorada a todo instante pelo profissional que me acompanhava, pude 
sentir nesses pouco menos de quatro minutos o calor intenso, e quão pouco 
saudável é aquele ambiente, que suponho influencie o estado de ânimo de quem 
ali trabalha, mesmo para seus corpos e mentes, aparentemente acostumados 
àquela insalubridade e solidão toda.  

 

Com base nas condições mostradas na Imagem 8, e nos Vídeos 17, 19, 20 e, 

especialmente, 26, não é difícil questionar o quanto um indivíduo pode se 

identificar com o conteúdo do papel de dono, a partir de um modelo 

mental tradicionalista, trabalhando nas condições apresentadas nesses 

registros.  
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Não trato aqui apenas da dificuldade no desempenho de uma atividade 

funcional, mas sim, mostradas na Imagem 8.  

Os signos contribuem para o compartilhamento do conhecimento entre as 

pessoas. Portanto, aquilo que veem é refletido como análogo em um 

modelo mental. E o modelo mental desses cooperados parece lhes dizer 

que “donos” n~o trabalham em ch~o de f|brica, mas no ar condicionado, 

razão pela qual, ao não se sentirem como tal, não aplicam isso no seu dia a 

dia, pois o conhecimento aplicado é visto nas ações dos indivíduos. 

 O posicionamento diz respeito a como alguns cooperados esquivam-se em 

exercer seu poder de dono, de certa forma, já explorado neste capítulo, 

gerando a necessidade de uma hierarquia funcional.  

Manifesta-se em códigos iniciais como estando no impasse entre a vontade 

de aderir ao conselho e medo de não saber o que fazer lá, ou defendendo a 

necessidade e respeito à hierarquia, ou ainda, enfatizando o medo de muitos 

cooperados decidirem embora sejam donos. 

 

 

Imagem 8: Chão de fábrica versus ar condicionado: símbolos de status. 
Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
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Parece haver aqui um conflito entre o exercício de dono – em que a decisão 

é necessária e bem vinda, e o exercício funcional – em que as decisões 

seguem um curso processual, principalmente por tratar-se de uma 

cooperativa e não de uma estrutura anárquica.  No entanto, este aspecto 

parece decorrer da ambiguidade. 

 

 Oportunismo: Último aspecto do modelo mental da Fênix, o oportunismo é a 

meu ver decorrências dos interesses (intenções) como muitos cooperados se 

relacionam com a organização. O dicionário Caldas Aulete (2010) define 

oportunismo como sendo:  

 

1  Capacidade de perceber o momento certo para a obtenção de vantagens.  
  2  Conduta que privilegia interesses particulares em detrimento da ética, da moral.  

  3  Prática política que consiste em acomodar-se às circunstâncias para delas tirar proveito. 

 

Refletido em comportamentos apresentados por uma parcela significativa da 

população da empresa, cria limitações à evolução organizacional como um 

todo, pois é apresentada aqui em conteúdos que produzem resultado negativo 

para a Fênix.  

Apresentando ora um ora outro dos três significados acima, manifesta-se em 

códigos iniciais como afirmando que alguns são, inclusive, contra o futuro da 

empresa, retemendo à ideia de que a continuidade da empresa não interessa 

àqueles que só querem ficar nela até se aposentarem. No entanto, a 

continuidade da organização não lhes permitiria resgatar o valor como dono 

investido nela senão como parcelas de rendimentos.  

Outra forma de oportunismo é mostrada na razão do engajamento de alguns 

cooperados à ideia da cooperativa: arriscando-se apenas por ter algo diferente 

engatilhado se falhassem, ou ainda, considerando que não perderiam nada por 

tentar, pensamentos que não mostram comprometimento com a organização, 

exemplificada, também no código inicial atribuindo o não comprometimento 

por conta da estabilidade de emprego como donos. 

Há ainda comportamentos aqueles usam a cooperativa como alavanca para 

privilégios, como mostra o código inicial vendo que alguns abraçaram só a 
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parte boa em serem donos, numa alusão ao fato de que alguns cooperados não 

querem trabalhar aos sábados, e muitas vezes, nem depois do almoço, às 

sextas-feiras, razão que fez com que uma de minhas observações 

participativas marcada para uma sexta-feira, à tarde, fosse cancelada, por 

falta de quorum. 

Alguns cooperados aproveitam a dualidade de papeis em proveito próprio, 

tirando vantagem do melhor dos dois mundos, como exemplifica este código 

inicial: lamentando que muitos queiram apenas o melhor de ser empregado e de 

ser patrão. 

Esse último aspecto do oportunismo na Fênix, embora seja reputado ao 

pessoal mais antigo e mais velho, parece contaminar os funcionários que 

estão chegando, que mudam seu comportamento após virarem cooperados, 

como mostra o código inicial notando o funcionário [contratado] interessado 

apenas até se tornar cooperado, ou ainda, percebendo a índole oportunista do 

funcionário depois que virou cooperado. 

Por fim, a dualidade de papeis acaba por se traduzir em comportamentos 

oportunistas, também, pois muitos cooperados acabam por reclamar direitos 

que não lhes cabem, como aumentos salariais, por exemplo. Isto pode ser 

observado no código inicial surpreendendo-se com reivindicações dos 

cooperados por aumento, em vez de propostas, e ainda, vendo os cooperados 

tentarem tirar o que puderem da empresa. 

 

Até aqui, discorri a respeito de um dos aspectos da Visão de Mundo da Fênix: o 

Modelo Mental, em suas diversas nuanças. Existem ainda dois aspectos envolvidos nessa 

visão: o Relacionamento, sobre o que passo a discorrer a seguir, e o Propósito, sobre o 

qual discorrei na sequência.  

 

O relacionamento na Fênix 

O relacionamento da Fênix, representado na Figura 13, diz respeito à forma como os 

cooperados apreendem uns aos outros, seus vínculos e formas com lidam entre si, como 

sócios da empresa que são. 
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Dividi este item, em minha interpretação dos dados que colhi, em cinco aspectos, 

que deram origem aos códigos focados Apoio, Autoridade, Confiança, Consenso, 

Legitimação e Reconhecimento, dos quais passo a tratar individualmente a seguir, em 

uma sequência diferente desta, a fim de conectar melhor as ideias. 

 

1) Autoridade: Este código focado diz respeito à atribuição que é feita a cada papel 

pelos cooperados uns aos outros em suas relações diárias, pessoais e funcionais. 

 

 

Figura 13: O relacionamento na Fênix 
          Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Resgatando a definição de papel de Gerth e Mills (1970), mencionado 

anteriormente, em que sua organização e/ou instituição garante-se pela 

atribuição de autoridade a determinado papel, este código focado manifesta-se 

em códigos iniciais como: achando importante a ascendência hierárquica dada a 

insegurança dos cooperados, ou, acreditando que a coordenação das tarefas 

conduza à coordenação das pessoas, ou ainda, enfatizando que a relação de poder 

mudaram na cooperativa, numa alusão ao fato de que quando trabalhavam na 

Organização-Origem, a autoridade era exercida com base em autoridade 

atribuída pelos então donos da organização.  
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Na Fênix, isso deveria ser diferente, pois a atribuição de autoridade deveria ser 

feita de um cooperado para outro, com base em algum critério que o grupo 

julgasse válido. Ao defender a necessidade de hierarquia instituída, isto parece 

representar um contrassenso, pois se a hierarquia é ainda importante, é porque a 

autoridade que disciplina e controla as relações funcionais baseia-se nos mesmos 

princípios do passado, e isto não se coaduna com a constituição de uma 

cooperativa.  

Relembrando o significado de cooperativa, resgatado do dicionário Caldas Aulete 

(2010):  

“Sociedade ou empresa mantida pelo trabalho e a contribuição dos associados, 
e que visa o benefício destes através da racionalização e harmonização das 
atividades por eles desenvolvidas”. 

 

 Isso também fica evidente em falas que deram origem a códigos iniciais como 

afirmando que os cooperados ainda sentem imposição por parte da coordenação, 

ou vendo que ainda existem indícios de imposição, o que se contrapõe ao 

pensamento que encerra o código inicial afirmando que todos os cooperados são 

iguais em poder, e ainda, considerando-se parte, mas não exatamente dono. 

Há duas ideias contidas nesses códigos iniciais: a primeira diz respeito à forma 

como as tarefas são demandadas pelos coordenadores aos coordenados – todos 

cooperados. A imposição, neste caso, simboliza o poder exercido pelo papel 

hierárquico mais forte, o coordenador. A segunda, diz respeito ao poder que 

todos os cooperados possuem quanto à questão estatutária, o que significa poder 

de voto, nem sempre exercido por eles, é bem verdade, como já discutido 

anteriormente. 

Interessante notar que parece haver um conflito entre os cooperados quanto a 

tudo isto, pois enquanto cooperados, os coordenados não exercem seu poder de 

voto nas assembleias, o que dá ensejo a um grande desconforto por parte de 

outros cooperados. Por outro lado, na estrutura funcional, os coordenadores 

exercem seu papel junto aos coordenados por meio da imposição, o que esses 

coordenados desconfortáveis por conta desse comportamento. 
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Parece-me, então, que há uma grande confusão dos signos que um grupo envia 

para outro, seja nas assembleias, instância maior de decisão da cooperativa, onde 

o voto de todos os cooperados possui o mesmo peso, seja no dia a dia funcional, 

fazendo com que os coordenadores assumam que os coordenados necessitam de 

imposição no dia a dia porque não se posicionam na assembleia. Isto, então, faz 

com que os coordenados se rebelem, no dia a dia funcional, reforçando a ideia da 

necessidade da hierarquia.  

Dito de outra forma: há um círculo vicioso que não consegue ser quebrado, por 

conta dos signos enviados uns aos outros, em diferentes momentos, mas 

assumidos como recorrentes em todos os momentos. Todo este cenário só faz 

perpetuar o modelo mental dicotômico empregado/patrão, existente na cabeça 

de todos, mesmo que tentem utilizar uma sutileza ao afirmarem acreditando que 

seja uma filosofia da empresa coordenar atividades e não pessoas. Isto é o que se 

prega, mas não parece ser o que se faz. 

Esse aspecto parece relacionar-se ao que Festinger ([1957] 1975) identificou 

como dissonância cognitiva, em que as pessoas sentem um desconforto 

(dissonância) interno em função da distância entre o que creem e o que veem no 

mundo externo, motivando-as a buscar o estado de consonância novamente, 

reafirmando, então, em suas ações, aquilo em que acreditam.   

Conceito intensamente utilizado pelos profissionais de Marketing e de 

Comunicação (Engel et al., 1999), embora seja considerado um elemento 

motivador, não significa, porém que os indivíduos usem a dissonância 

necessariamente para mudar suas crenças. Ao contrário, pode ser um elemento 

que a reforce.  

Como no caso da Fênix, em que o discurso de coordenar atividades destoa das 

ações em que a coordenação acaba mesmo recaindo sobre as pessoas.  Caso não 

fosse assim, por que controlar o horário de almoço de alguns cooperados em 

detrimento de outros? Ou ainda, qual o sentido, então, do código inicial 

considerando a ascendência hierárquica importante dada a acomodação das 

pessoas. 
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A palavra acomodação foi grifada por mim, pois representa ipsis literis a 

dimensão do pensamento externado. Portanto, a hierarquia mais que um 

instrumento de autoridade, é um instrumento de controle.  

Outro aspecto não muito claro entre os cooperados parece residir no poder de 

decisão conferido ao Conselho Deliberativo. Alguns cooperados afirmaram em 

suas falas que o Conselho é o chefe maior de todos. Outros cooperados afirmaram 

exatamente o contrário, dizendo que o chefe maior é a Assembleia, não o Conselho.  

Isto me parece claramente um problema de percepção, porque como será 

discutido mais adiante, o processo decisório da organização divide-se, 

principalmente, em duas instâncias: o Conselho Deliberativo e a Assembleia 

Constituinte.  

Como me foi explicado pelo Diretor Presidente da Fênix, atualmente, todos os 

cooperados participam da Assembleia, como donos, como sócios, e cujos votos 

possuem o mesmo peso, não importante a posição funcional que exerçam dentro 

da empresa, enquanto o Conselho é formado por alguns cooperados, que 

representam a maioria. No entanto, nesta instância há limitações no nível da 

autoridade quanto às decisões, dependendo das implicações dessas decisões. 

Logo, compreendo que a Assembleia, sim, é nas palavras dos cooperados o 

“chefe” de todos. Ou seja, ninguém e todos s~o chefes, no final das contas. 

Se isto não está claro, talvez – lanço aqui a questão – seja um indício de uma 

percepção equivocada que reforça ainda mais a falta de iniciativa de alguns 

cooperados na Assembleia, por acreditarem que as decisões são tomadas mesmo 

é no Conselho.  

Entretanto, um dos cooperados que atuam como gestor afirmou que muitas 

decisões são tomadas no Conselho e têm sua execução iniciada antecipadamente 

à aprovação da Assembleia, por haver certo conhecimento (tácito?) sobre o que 

não apresentará impedimentos ou polêmicas.  

No entanto, existem aspectos da autoridade na empresa que se conectam aos dois 

próximos códigos focados: Legitimação e Reconhecimento, sobre os quais trato a 

seguir. 
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2) Legitimação: A amplitude do termo me obrigada a definir desde já que o utilizo 

aqui no sentido social, cuja ideia diz respeito à validação dada por alguns à 

autoridade exercida por outros.  Gerth e Mills (1970) definiriam essa validação 

como instituição (p.78), no sentida da Sociologia Política. 

Na Fênix, este termo define a forma com que alguns cooperados atribuem 

autoridade a outros cooperados e a validam ou não. Manifesta-se em códigos 

iniciais como: afirmando que a aceitação da autoridade na cooperativa é 

conquistada, não imposta, ou explicando que a experiência do E. [um dos 

coordenadores] funciona bem com os resistentes, ou ainda, enfatizando que a 

experiência do E. [o mesmo coordenador acima] legitima sua autoridade. 

Dito de outra maneira, os cooperados, principalmente, os que atuam na operação 

legitimam a autoridade com base em dois aspectos principais. O primeiro 

relaciona-se ao reconhecimento e respeito que possuem pela competência do 

outro, a quem atribuem a autoridade sobre eles, o que pode ser ilustrado por este 

código: observando que a experiência prática do E. é o distintivo dele para ser 

aceito.  

Desta forma, sempre que resistências são observadas, esse coordenador é 

acionado para quebrá-las, pois impõe respeito por sua experiência, ou seja, sua 

autoridade é legitimada pelos eventuais resistentes, tornando-se um artifício 

utilizado por àqueles que não possuem ainda essa legitimidade, como no caso de 

um coordenador, recém-empossado, cujas falas dão conta de códigos iniciais 

como: usando a figura do E. para quebrar resistências.  

O segundo aspecto desse processo de legitimação relaciona-se ao senso de 

pertença, em conflito com o grupo de referência, que como explica Silva (2002), 

gera comportamentos na busca pelas normas que venham a reger o grupo, o que 

se conecta à ótica do interacionismo simbólico, quando na dualidade que pode 

ocorrer no movimento de mobilidade social, como já discutido anteriormente. 

Os cooperados, que se concentram na operação, parecem ter mais propensão a 

legitimar a autoridade daqueles que compartilharam com eles os momentos mais 

críticos que precederam a abertura da cooperativa, momentos nos quais não 

vislumbravam qualquer perspectiva favorável de futuro. 



172 
 

Esse aspecto faz com que resistam a pessoas de fora ou a pessoas que, mesmo 

sendo cooperados, não participaram daquela experiência. E são tidos, 

simbolicamente, como um forasteiro. Por mais competente que seja essa pessoa, 

o grupo resiste a legitimar sua autoridade, o que acaba impactando 

negativamente a aquisição de conhecimento, pois os consultores não conseguem 

abordar esse grupo de maneira satisfatória, como manifestado no código inicial 

afirmando que um expert de fora tenha que se adestrar para funcionar. 

Outro aspecto do Relacionamento entre os cooperados da Fênix que se conecta 

com este diz respeito ao Apoio, que passo tratar a seguir.  

 

3) Apoio: Este item, embora se conecte ao anterior, apresenta nuanças relacionadas 

à forma como os cooperados dão suporte uns aos outros, em suas dificuldades 

pessoais e profissionais. 

O primeiro tipo de nuança, pessoal, manifesta-se em códigos iniciais como: 

apoiando-se mutuamente para superar as dificuldades, ou aprendendo a conviver 

com a limitação dos mais antigos, ou ainda, juntando-se para tocar a empresa. 

Possui um caráter de unir para fortalecer, amparando-se uns nos outros, 

apresentando componentes de afetividade como símbolos desse momento 

organizacional, símbolos estes que me parecem não serão perenes, pois todo o 

conteúdo dessa afetividade reside nas pessoas que atuam hoje na organização, e a 

menos que sejam tipificados, como definem Berger e Luckmann (1996), não 

serão institucionalizados, com o movimento crescente de profissionalização da 

Fênix. 

O segundo tipo de nuança, profissional, manifesta-se em códigos iniciais como: 

apoiando-se na autoridade do E. para enfrentar as resistências, ou fazendo parte do 

conselho para contribuir com o grupo, e ainda, recebendo o apoio do A. para fazer 

as melhorias necessárias. Esta nuança tem mais um sentido instrumental de apoio, 

em que usam a autoridade e a competência uns dos outros para obtenção de 

resultados.  

Esse segundo aspecto parece estar-se tornando uma forma de driblar as 

resistências internas dos grupos que, por não terem sua autoridade legitimada, 
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oferecem resistência às melhorias, por trazerem consequentes mudanças, 

indesejáveis aos interesses desses grupos, que formam coalizões, um dos 

aspectos que se apresento no próximo código focado Consenso. 

 

4) Consenso: Este código focado diz refere-se a como os cooperados concordam 

entre si como grupo quanto aos vários aspectos relacionados à organização: seu 

futuro, a forma de gestão, as prioridades, entre outros, assim como na forma 

como expressam ou não essa concordância ou discordância. 

O consenso (ou sua ausência) manifesta-se de várias formas. A primeira, 

traduzida por códigos iniciais como avaliando que os cooperados não se exponham 

por terem posições distintas, ou não sabendo se os que se calam o fazem por falta 

de argumentos, e ainda, não sabendo se os que se calam não têm força para 

argumentar, que pode ser complementado por vendo os sócios se calarem para 

não bater de frente com ele.  

Todos esses códigos sugerem uma forma de consenso que na verdade não é real, 

pois sugere o “calar” n~o é sinônimo de concord}ncia – apenas uma forma de 

evitar conflitos, ou por não desejarem efetivamente o confronto, ou, o que me 

parece ser o mais comum, por não terem como argumentar contra, 

comportamento que tem raízes nas histórias de vida desses indivíduos, cujo 

contexto externo é apresentado logo mais, na análise dos dados demográficos  da 

organização. 

Uma segunda face desse consenso parece ser bem vinda sob a forma de poucas 

propostas, manifesta nos códigos iniciais julgando que o conflito pelo excesso de 

propostas seja bom e ruim, e considerando que o excesso de propostas traria mais 

conflito. Esses códigos foram gerados em falas de diferentes indivíduos, o que 

preocupa, pois ensejam a ilações sobre (1) o consenso é bom, e (2) o conflito é 

ruim – ou seja, uma espécie de maniqueísmo, que enxerga o mundo sob uma ótica 

polarizada, e pior, conservadora.  

Dizendo de outra maneira, é como se o pensamento fosse: que bom que não há 

muitas propostas, assim não há muitos conflitos! No entanto, essa visão mostra 

uma miopia que pode comprometer o futuro da empresa. 
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Uma terceira forma desse consenso é mais um ato de delegação, baseado na 

confiança de que o outro está fazendo um bom trabalho, o que tanto pode ser um 

indício de confiança, de que tratarei aqui em breve, quanto pode ser indício de 

falta de gestão sobre o desempenho, o que já foi discutido anteriormente neste 

capítulo. 

Uma quarta e importante forma desse consenso apresenta-se em códigos iniciais 

como: enfatizando o meio de campo que o presidente tem que fazer depois de cada 

assembleia, ou enfatizando que a maioria não faz contestações nas assembleias, 

que alude ao fato de que durante as assembleias os cooperados não se expõem, 

não fazem comentários abertos, mas o fazem em pequenos grupos, aspecto 

registrado por mim durante a assembleia de que participei como observadora, 

sobre o qual discorri anteriormente. 

Isso se relaciona a coalizões feitas entre pequenos grupos dentro da organização, 

de forma dinâmica, pois tais grupos não são necessariamente fixos, pois parecem 

se formar à medida que isto se faz necessário.  

Tal aspecto é manifesto também em códigos iniciais como: classificando a aversão 

ao expert de fora a uma coesão tipo ‘os mosqueteiros’. Mais do que um simples ato 

de coesão, por conta de unidade em torno do mesmo ideal e pensamento, a forma 

como esses cooperados se comportam parece-se mais com alianças, feitas como 

forma de exercer poder. 

Por esta razão, o presidente, após cada reunião da Assembleia Constituinte 

precisa agir junto a esses grupos, buscando convencer as várias coalizões sobre o 

que o grupo de gestores julga importante fazer para a empresa e que, muitas 

vezes, vai de encontro aos interesses desses cooperados. Com isto, o presidente 

tenta mais não exatamente buscar o consenso, mas forçá-lo, porque, legalmente 

sem o voto dessas pessoas, o que os cooperados que atuam na gestão querem 

fazer, não pode ser feito.  

 

5) Confiança: Último código focado do Relacionamento na Fênix, paradoxalmente, a 

confiança é um item que aparece fortemente nas relações entre os cooperados, 

embora apresente em seu bojo, aspectos aparentemente contraditórios.  
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Um desses aspectos, já mencionado anteriormente, relaciona-se à confiança que 

alguns cooperados depositam em outros cooperados, por não confiar em si 

mesmo, ou por não terem em alguém melhor para confiar – ou seja, a confiança 

aqui apresenta um aspecto de falta de alternativa, manifestando-se em códigos 

iniciais como: acreditando que confiem mais nele que em si mesmos, ou 

acreditando que confiem nele por não terem outro, ou ainda, afirmando que a 

confiança no outro se baseia na insegurança em si próprio. 

De tal modo isso ocorre que a confiança aparece em códigos iniciais que 

manifestam sua existência a partir de uma prova, ou seja, confiança a La São 

Tomé, como mostra o código inicial: afirmando que as pessoas passaram a 

acreditar depois dos resultados. A meu ver, isto é um típico caso de projeção: se eu 

não confio em mim mesmo, por que eu acharia que o outro que tem uma origem 

parecida com a minha, faria melhor?  

Mas, ao fazer melhor, o outro merece toda a minha confiança, como mostra o 

código inicial obtendo a confiança dos cooperados pela seriedade em cumprir o que 

promete.  

Essa confiança mostra, inclusive, lampejos de endeusamento: sendo legitimado 

como o líder da mudança, código inicial baseado em uma das falas do presidente 

atual da organização, que foi o mentor e grande executor da ideia da cooperativa, 

enfrentando, segundo ele próprio, muita descrença e ceticismo. 

 

Até aqui, discorri a respeito de dois dos aspectos da Visão de Mundo da Fênix: o 

Modelo Mental e o Relacionamento, em suas diversas nuanças. Como mencionado, existe 

ainda um último aspecto envolvido nessa visão, o Propósito, sobre o que passo a 

discorrer a seguir.  

 

O propósito na Fênix 

O propósito da Fênix, representado na Figura 14, diz respeito à forma como os 

cooperados encaram o futuro, tanto para si próprios, enquanto indivíduos, quanto para a 

organização, pois embora pareça estranho, isto ocorre de forma distinta em muitos 

casos. 
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Em minha forma de ver, esse código axial subdivide-se em dimensões de 

pensamento constituídas pela Evolução, Mudança, Legado e Liderança Visionária, a 

respeito dos quais passo a discorrer. 

 

 

 

       Figura 14: Os propósitos na Fênix 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

1) Evolução: Por mais estranho que possa parecer, a dimensão de pensamento que 

encerra esta denominação relaciona-se muito mais à falta de vontade de muitos 

cooperados em evoluir, cujos propósitos estão direcionados ao atingimento do 

período de trabalho mínimo necessário para a aposentadoria.  

Tal propósito manifesta-se em vários códigos iniciais, dentre os quais escolhi 

alguns como acreditando que a acomodação seja a finalidade, ou considerando 

que muitos se acomodaram em certo nível da evolução, ou ainda, evitando usar a 

não evolução para o pessoal mais antigo, e sentindo-se refém do limite de evolução 

na organização. 

Entretanto, isto não é nem de longe um consenso, pois se o futuro ainda parece 

incerto, os resultados do presente, não, o que pode ser observado em códigos 

iniciais como observando que melhoraram mais de 90% desde que começaram, ou 

afirmando que têm que procurar evoluir seja lá como for.  
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Infelizmente, parece que o espírito de corpo para que a evolução ocorra não é 

sólido o suficiente para que a empresa possa fazer frente à velocidade do 

mercado, pois para ganhar o tempo perdido, teria que acelerar bastante seu ritmo 

para fazer frente às demandas do ambiente externo, o que se manifesta em 

códigos iniciais como informando que o avanço ocorre apenas passo a passo, ou, 

avaliando que evoluem, mas não o suficiente em comparação ao mercado, e ainda, 

vendo a evolução da empresa até aqui como um processo complicado. 

Finalmente, parece existir a crença de que a empresa efetivamente atingirá um 

nível mais satisfatório de evolução quando da saída do pessoal mais antigo, pois, 

aparentemente, essas pessoas parecem desacelerar o processo de evolução, o que 

se reflete em códigos iniciais como antevendo a sua substituição bem à frente, ou 

acreditando que certas pessoas não evoluirão nunca, e ainda, avaliando que alguns 

acabarão não aprendendo mesmo. 

Interessante observar que, em contrapartida, muitos cooperados acreditam que 

evoluir é a saída, para si mesmos e para a organização, como mostram estes 

códigos iniciais: considerando que possuem pessoas que querem evoluir sempre, ou, 

julgando positivo saber que está evoluindo e ajudando a empresa a evoluir, ou 

ainda, reconhecendo a necessidade de evoluir. 

No entanto, a necessidade de evolução está diretamente relacionada à 

predisposição de mudança, do que passo, então, a tratar. 

 

2) Mudança: Este aspecto do propósito da empresa defronta-se com alguns desafios 

significativos. O primeiro diz respeito à resistência à mudança, oferecida 

principalmente pelos cooperados mais antigas, que trazem em suas mentes o 

ranço do passado. Isto se manifesta em códigos iniciais como acreditando que a 

cultura do passado ainda é muito forte, ou enfrentando a resistência de alguns 

cooperados à mudança.  

Por outro lado, mais uma vez se manifesta, também aqui, a crença de que essa 

resistência concentre-se nos cooperados mais velhos, e que tudo mude à saída 

deles. Este pensamento é ilustrado por códigos iniciais como enfatizando que os 
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cooperados mais velhos é que são o problema, ou afirmando que as pessoas novas 

trarão novas formas de trabalhar. 

Isso tudo parece culminar em um vaticínio, que se não é claramente explicitado, 

parece permear as mentes daquela organização: a mudança só ocorrerá de forma 

efetiva com a substituição dos cooperados mais antigos. E este pensamento é 

manifesto em códigos iniciais como considerando que a transição [saída dos 

sócios mais antigos] seja algo de longo prazo, e considerando que as mudanças 

agora sejam apenas incrementais e superficiais. Ou seja, a “nova era” na Fênix 

ainda poderá levar tempo para chegar.  

 

3) Legado: Enquanto uns esperam, outros, entretanto, trabalham pelo futuro com a 

expectativa de fazer da Fênix um empreendimento que possa ser deixado para as 

gerações futuras – no conceito sugerido por Berger e Luckmann (1996), uma 

instituição, não apenas em sua forma material, mas em seus aspectos conceituais, 

envolvendo ideias como moral e cultura, no contexto social. 

Esse desejo manifesta-se em códigos iniciais como considerando a transmissão do 

negócio a novas gerações, ou projetando um futuro de sucesso para a empresa 

quando não estiver mais nela, ou ainda, idealizando a longevidade da Fênix como 

legado para as próximas gerações. 

Este código focado traz ainda a manifestação de vários pensamentos de ação, na 

busca pela criação desse legado: transmitindo o que sabe para a continuidade da 

organização, ou incentivando as pessoas a participarem de outras áreas para a 

continuidade da organização, ou ainda, garantindo a continuidade da empresa 

com a mudança nas regras de resgate do fundo social, este último numa alusão ao 

que já mencionei anteriormente, quando tratei da visão oportunista de muitos 

cooperados, sobre o desejo de que a empresa não desse certo para que pudessem 

resgatar seu investimento de uma só vez, depois de aposentados. 

Essa visão de legado diz respeito a um tipo de liderança específico, que 

identifiquei na Fênix, e do qual passo a tratar: a liderança visionária. 
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4) Liderança visionária: Último código focado do Propósito na Fênix, diz respeito à 

forma como alguns cooperados enxergam e trabalham para o futuro da 

organização, a despeito de tudo o quanto enfrentem para o atingimento de seu 

objetivo. 

Além dos códigos iniciais relacionados ao item anterior, este aspecto manifesta-

se em códigos iniciais como abrindo mão do conforto na área de domínio em prol 

do grupo, ou sendo um modelo no incentivo às pessoas aprenderem para garantir a 

continuidade. 

Segundo Nanus (2000), a vis~o “constitui um futuro realista, digno de crédito e 

atraente para sua empresa”, que sendo a “vis~o certa, é uma ideia t~o energizante 

que de fato antecipa o futuro” (p.8). 

O autor argumenta que o comportamento humano nas organizações é 

influenciado por visões compartilhadas. Mostrar um caminho que leve a um 

futuro mais promissor, disseminando essa visão, é o papel do líder visionário, 

identificado, segundo Nanus (2000), instintivamente pelas pessoas que o seguem 

“como o camarada que segue os sonhos” (p.18). 

Ouso, então, inferir que um líder carismático seja alguém que possua um sonho, 

cuja visão parece apontar para um futuro promissor e que contagie as pessoas a 

segui-lo na obtenção desse sonho, de forma de o façam acontecer. 

Creio que nessa definição se enquadra exatamente o que observei na Fênix, 

refletido nas figuras de três de seus cooperados – dois deles ligados à gestão da 

empresa (o Presidente atual e o Diretor Financeiro) e um ligado mais à operação 

(o Coordenador responsável pelo desenvolvimento de produto). 

Esses indivíduos parecem ter mesmo um sonho, uma visão, cujo propósito é tão 

claro para eles, que chega a contagiar pela emoção com que a descrevem. Acima 

de tudo, eles querem criar um legado, um futuro com uma cor bem definida.  

Quando perguntados sobre qual seria a cor desse futuro, um deles, o 

Coordenador, respondeu: “É a cor verde. Verde de esperança”.  

Nanus (2000) alega que um líder visionário alinha todos em torno de uma visão 

que é um símbolo do futuro que esse líder sonha e vê. Ao responder à minha 

pergunta, não me restaram dúvidas de que esse Coordenador é um líder 
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visionário, dono de um conhecimento tácito imensurável, não só por ser 

reconhecido como tal, e por ser um dos que mais trabalha pela continuidade da 

empresa, mas acima de tudo, por exercer essa liderança visionária a despeito de 

sua humildade. 

Em sua forma simples em se expressar durante toda a entrevista, ele não titubeou 

um segundo quando me explicou ser o que qualifico como o símbolo do sonho que 

ele persegue: “verde, de esperança”, em suas próprias palavras. A cor verde 

poderia apenas ser um ícone, dentro da taxonomia peirceana, mas ele foi além e a 

definiu como sinônimo de esperança, o que faz dela um símbolo, por encerrar 

uma convenção que reside na ideia de que verde a cor da esperança. 

 

 

 

Figura 15: A visão de mundo na Fênix 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Até aqui, discorri sobre a Visão de Mundo da Fênix, representada de forma 

completa na Figura 15, em seus três grandes aspectos de influência: o Modelo Mental, o 

Relacionamento e o Propósito.  A Visão de Mundo é a categoria axial base para as 

demais, das quais trato mais adiante, razão pela qual, inclusive, detive minha atenção 

mais demoradamente sobre ela. 

No entanto, considero que minha complexa missão em explicá-la esteja longe de ser 

encerrada, pois mais do que descrevê-la e analisá-la à luz que alguns aspectos 

conceituais que a tangenciam, é preciso que eu a contextualize, caminho que passo a 

percorrer agora, neste capítulo, resgatando os aportes teóricos de base deste estudo.  

No entanto, entendo que essa contextualização somente seja possível com a ajuda de 

alguns dados demográficos, que obtidos com a ajuda do Diretor Financeiro da empresa, 

dados esses que pretendo utilizar aqui visando descrever e caracterizar aspectos 

importantes relacionados ao conhecimento organizacional, que de maneira circular 

baseia-se na visão de mundo apresentada aqui, mas que é influenciado igualmente por 

ela.  

 

O contexto de vida dos membros da Fênix: análise de seus dados demográficos 

Os dados demográficos apresentados e analisados nesta seção referem-se a todos os 

membros da Fênix, incluindo não somente os cooperados, mas também os funcionários 

contratados. 

Esses dados dizem respeito (1) ao nível de escolaridade dos membros da Fênix, (2) 

às suas faixas etárias, e (3) à concentração de ambas nas áreas funcionais da 

organização, e contribuem para a compreensão e para a contextualização de tudo o que 

foi analisado até aqui, relacionado à Visão de Mundo do membros da Fênix, 

especialmente seus cooperados. 

A fotografia desses dados demográficos, quando a empresa foi criada oficialmente 

em meados de 2002, mostrava que do total de 89 cooperados, 87% possuíam nível de 

escolaridade entre o fundamental e o médio e 81% tinham idade acima de 40 anos.  

Os dados que me foram fornecidos pelo Diretor Financeiro, feito em dezembro de 

2009, e que não diferem muito dos dias atuais, mostram algumas diferenças: 108 

membros, ao todo, dos quais 58 são cooperados e 50 são funcionários contratados.  
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No que se refere ao nível de escolaridade, como pode ser observado no Gráfico 1, o 

grupo de cooperados apresenta um nível inferior de escolaridade quando comparado ao 

nível do grupo formado pelos funcionários.  

No que tange à escolaridade do nível médio, por exemplo, os cooperados apresentam 

um percentual de 38% contra 66% dos funcionários contratados. A distância se acentua 

ao observarmos que 29% dos cooperados sequer possui o nível fundamental completo, 

contra 12% no mesmo nível no grupo de funcionários.  

 

 

Gráfico 1: Os níveis de escolaridade na Fênix. 
Fonte: Diretoria Executiva da Fênix. 
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Isto pode significar um indício de que, ao contratar novas pessoas para a 

organização, existe a preocupação de elevar o nível médio de escolaridade, como forma 

de oxigenar o conhecimento formal dentro da empresa, baseado na crença depositada 

no conhecimento formal como alavanca para a mudança buscada pela liderança, 

discutida aqui em relação ao Propósito.  

No que se refere à idade, a observação do Gráfico 2 evidencia que a distância entre 

cooperados e funcionários é bastante significativa, pois enquanto os cooperados 

apresentam uma concentração de 45% entre 41 e 50 anos, do total de funcionários, 64% 

possuem menos de 30 anos de idade. 

 

 

Gráfico 2: As faixas etárias na Fênix. 
Fonte: Diretoria Executiva da Fênix. 

 



184 
 

A leitura do Gráfico 2 pode dar ensejo a acreditarmos que a liderança da Fênix não 

só busca pessoas com maior nível de escolaridade, como também tem buscado contratar 

pessoas mais jovens, numa combinação de mais conhecimento e mais energia.  

Estes dados quantitativos parecem consubstanciar as análises dos códigos iniciais e 

focados discutidos anteriormente, corroborando a hipótese que se desenhava naqueles 

dados de que a empresa busca efetivamente substituir o pessoal mais velho, não só 

porque isto faz parte da estratégia de continuidade de qualquer gestão. 

Ao buscar pessoas com maior conhecimento formal, a empresa parece dar a 

mensagem de que o que existe hoje não é suficiente. O perfil e a experiência dessas 

pessoas mais velhas, e mais antigas na empresa, desde a Organização-Origem, que lidam 

diariamente há tanto tempo com os mesmos equipamentos, produzindo por meio dos 

mesmos processos, sem mostrar qualquer movimento que indique o desejo de mudança, 

nem que seja em formas apenas diferentes de fazer, parece não fazer parte do futuro 

desejado na Fênix.  

Embora nas falas, haja uma preocupação em mostrar comprometimento com esses 

indivíduos, os dados quantitativos mostram que, paulatinamente, o que alguns, em seus 

relatos, acreditavam ser de longo prazo – o processo de substituição, este já se instalou 

na organização. 

No que se refere ao aspecto semiótico, cujos signos podem traduzir toda o 

conhecimento tácito embutido nas ações encetadas pelas lideranças da Fênix, no 

movimento de substituição, tão sutil, que mesmo alguns talvez não tenham se dado 

conta, estas composições quantitativas percentuais podem ser consideradas, dentro da 

segunda tricotomia da semiótica peirceana, como formadoras de um índice, pois indicam 

algo, uma direção.  

No caso em questão, podemos ler claramente a indicação de que a empresa está-se 

tornando consideravelmente mais jovem, o que é um fato – o percentual do efetivo total 

na faixa acima dos 40 anos caiu de 81%, em 2002, para 50%, em 2009.  

Dentro da taxonomia peirceana, essa indicação pode ser considerada como sendo 

um sin-signo dicente, na terceira tricotomia da semiótica peirceana, por fornecer a 

informação de um fato concreto. Este índice é formado por um conjunto de ações dos 

elementos da organização, como por exemplo, a substituição de cooperados por 
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funcionários contratados mais jovens, ações estas que guardam a intenção não 

explicitada de se traduzir em mais conhecimento e energia para a organização, ao 

relacionarmos essas informações àquelas fornecidas pela interpretação dos relatos.  

Esse signo é um indicativo, que ao se conectar com os demais signos denotados nos 

relatos, gera uma contextualização que nos informa sobre os pensamentos não 

explicitados a não ser em ações.  

Resgatando o pensamento mencionado no início deste capítulo, em que Maturana e 

Varela (2007) afirmam que todo fazer é um conhecer e todo conhecer é um fazer, o 

conhecimento sobre o que a liderança deseja para a visão organizacional encontra-se na 

base da Visão de Mundo que essa liderança possui, e que parece não se coadunar com a 

visão de mundo dos cooperados que lá estão hoje.   

A mudança é necessária. Isto já ficou claro. Se as pessoas não mudam, então, mudam-

se as pessoas. Este parece ser o movimento para criar um novo símbolo para a Fênix. 

Mas, vejamos por que as pessoas não mudam, antes de analisarmos tão friamente as 

decisões que deram origem ao movimento de substituição observado.  

 Quero fugir, aqui, da tentação inicial de assumir muito tranquilamente, e não 

erradamente, que essas pessoas que não mudam, não o fazem simplesmente por que não 

querem mudar, pois isto não faz parte de suas aspirações, de seus interesses pessoais.  

Mas isto seria simplista demais. Pior, porque a meu ver isto seria até injusto para 

com elas. Ressalto que não cabe neste comentário qualquer julgamento de valor com 

relação ao processo de substituição encetado pela liderança da Fênix. Antes pelo 

contrário, tento explicar o fato de que a mudança da forma como está sendo feita é 

necessária, porque não poderia ser feita de outra forma, pois a mudança não faz parte da 

realidade criada na mente dessas pessoas. Para tanto, resgato um trecho de meu aporte 

teórico de base, sobre a realidade para as pessoas. 

Por vida cotidiana, Berger e Luckmann (1996) entendem “uma realidade 

interpretada pelos homens e subjetivamente dotada de sentido para eles” (p.35), pelo 

simples fato de isto fazer sentido, ou seja, ser coerente para os indivíduos, constituindo-

se em uma experiência subjetiva da vida cotidiana (p.37), como foco da atenção do 

indivíduo – o  “aqui e agora”, como “realissimum” (p.39), da consciência desse indivíduo, 

diferenciando-se de outras realidades das quais tem consciência pela vivência conjunta 
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dessa realidade com outros indivíduos, cujas perspectivas, no entanto, são comuns, mas 

não iguais, num processo contínuo de interação de comunicação – é, então, a realidade. 

Nesse conteúdo, tem-se, então, que a realidade, embora construída em conjunto com 

outros indivíduos, é algo para ele comum ao que outros possam ver, mas não igual, pois 

o fazer sentido para uma pessoa distingue-se do fazer sentido para outra.  

Outro aspecto importante diz respeito ao foco do indivíduo que os autores chamam 

de “aqui e agora”, como o momento da vida cotidiana que cada um de nós est| vivendo, 

em nossas diferentes perspectivas, fazendo com que estejamos cada um em um 

momento de vida diferente. Portanto, o “aqui e agora” de cada um de nós é único. Muito 

embora possa ser semelhante para um grupo de pessoas, esse “aqui e agora” n~o tem 

que ser igual para todos. 

Seguindo minha interpretação de Berger e Luckmann (1996), a realidade das 

pessoas, construídas em conjunto com outras, em suas interações sociais, é feita de 

v|rios “aqui e agora”, influenciados por acontecimentos externos, cuja recorrência, cria 

tipificações, que, então, passam a ser institucionalizados. Tais institucionalizações 

possuem um sentido e um significado, que por serem comuns, tornam-se convenções, 

dando origem a símbolos, signos da terceira tricotomia da taxonomia peirceana, ou seja, 

o grau mais elevado de signo em termos de potencial de representação. 

Os símbolos representam para nós uma ideia de que a realidade é de uma 

determinada forma. E, portanto, cada “aqui e agora” ser| influenciado por eles. Valores 

sociais, morais, pessoais são símbolos, que nos direcionam em nossas ações, e que nos 

ajudam a criar inferências de realidades análogas, ou seja, os modelos mentais, cuja 

imagem simbólica, se reforçada, perpetua uma determinada realidade em nós, ou seja, 

um “aqui e agora” duradouro.  

Quando, então, sugiro que essas pessoas que não mudam, não o fazem porque não 

querem, isto é verdade. Mas é apenas parte da verdade. Porque, a meu ver, elas não o 

fazem porque não podem. E não podem, porque não conseguem criar outra realidade. 

Pois o modelo mental que possuem em suas mentes está constantemente sendo 

reforçado em seu “aqui e agora”, e, portanto, perpetuando-o. Mesmo não tendo clareza 

sobre isto, pois é um conhecimento tácito, suas ações transmitem esse conhecimento, 

parcialmente. 
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Berger e Luckmann (1996) explicam que as tipificações são a base para a 

institucionalização de uma ideia. Somos criados em meio a várias dessas tipificações, 

que criam para nós um contexto de realidade, ou seja, a institucionalização por meio de 

símbolos. Essas pessoas viveram a maior parte de suas vidas sob a égide de 

determinados símbolos representativos de institucionalizações.  

A análise que se segue, baseia-se em minhas inferências, considerando a idade média 

dessas pessoas, seu nível médio de instrução formal, e o ambiente profissional em que 

estiveram até aqui. E digo até aqui, porque se o modelo mental delas não mudou, como 

dão conta os vários códigos iniciais já analisados neste capítulo, talvez seja porque haja 

um reforço neles, na empresa atual.   

A Visão de Mundo existente na Fênix parece possuir raízes com conotações mais 

profundas, como se pode depreender à luz da semiótica social, de Hodge e Kress (1988). 

Como já mencionado, o grupo de cooperados da Fênix é formado por trabalhadores 

que sempre atuaram na operação fabril, sem nunca ter tido a chance de atuar dentro da 

área executiva da empresa de origem. Não obstante, a análise demográfica mostrou que 

o grupo tinha, em sua grande maioria, acima de 40 anos de idade (média = 45,6 anos).  

Contextualmente, esses indivíduos nasceram sob a proteção da CLT – Consolidação 

das Leis do Trabalho, de 1943, que garante ao trabalhador registro em carteira, férias, 

limite de jornada de trabalho, convenções coletivas, sindicatos e justiça do trabalho 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2010).  

A CLT é um símbolo dicente para a semiótica peirceana, por encerrar uma convenção 

e trazer à mente o objeto que representa (PEIRCE, [1931-35], 2000). Sua existência pode 

ser considerada um sin-signo dicente, pois conduz a uma ideia – neste caso, a 

necessidade de que os empregados sejam protegidos de seus empregadores.  

Esse contexto remete à ideia de uma realidade simbolicamente criada dentro de um 

contexto social, assunto de que trata a semiótica social.  

O termo semiótica social decorre originalmente da semiologia saussureana. No 

entanto, com o passar do tempo, o alinhamento com o pensamento de Saussure foi-se 

tornando problemático, pois as palavras, na semiologia, são pretensamente a 

representação de uma ideia, cujo significado (a verdade sobre a realidade) não deveria 
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variar em diferentes contextos, direcionando a interpretação a uma verdade única 

(absoluta) (CHANDLER, 2001). 

Como a verdade é resultado da semiose, enquanto processo de interpretação e 

representação sígnica, isto explica, segundo Chandler (2001), o descolamento da 

semiótica social de Kress e Van Leeuwen (1996) da tradição semiológica, uma vez que a 

construção da realidade (verdade) parte do que é verdadeiro para um determinado 

grupo, com base em seus valores e crenças. 

Portanto, conclui Chandler (2001), não somente a realidade tem autor definido, mas 

tem na diversidade sua característica fundamental, dentro da vertente construcionista, 

que prega a realidade como algo além do indivíduo, enquanto resultado da interação 

deste com os demais indivíduos e grupos, e, portanto, contextual e coletiva. 

Hodge e Kress (1988) dão ao termo modality, utilizado para definir a significação de 

um signo, um peso importante, pois para esses autores “modality refers to the status, 

authority and reliability of a message, to its ontological status, or to its value as truth or 

fact” (p.124), demandando o julgamento do intérprete e a implicação da cognição do 

indivíduo sobre não somente sua visão de mundo, mas também do significado daquilo 

que o signo representa. Relaciona-se, então, diretamente com sua percepção sobre 

aquela realidade.  

Conjecturando sobre o grau em que determinado signo reflete a realidade tal como é 

para o intérprete, em função, inclusive, do meio utilizado (foto, desenho, palavras), 

Chandler (2001) pontua essa questão com uma reflexão de Peirce (1931-58, cf 3.362): 

“in contemplating a painting, there is a moment when we lose the consciousness that it is 

not the thing, the distinction of the real and the copy disappears”. 

Hodge e Kress (1988) passam, então, a orientar seu trabalho pelo modelo triádico 

peirceano de semiose, considerando-o ilimitado, uma vez que um interpretante gera 

outro, e assim seria sucessiva e infinitamente, n~o fosse “o mundo material (o ‘objeto’), e 

as regras culturais, ou ‘h|bito’” (HODGE; KRESS, 1988, p.20), que contextualizam o 

processo semiótico, limitando-o a um determinado contexto. 

A semiótica social de Hodge e Kress (1988) parte da visão contextual da semiótica 

social de Halliday (1978), que conecta a linguagem ao contexto social, elevando seu nível 

{ condiç~o de “sistemas de significação potencial” (HALLIDAY, 1978, p.39). 
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No entanto, Hodge e Kress (1988) focalizam sua semiótica social na aplicação 

semiótica no processo de comunicação dentro da prática social, em que o emissor confia 

que seus receptores saberão interpretar sua mensagem, em uma semiose que ocorre 

dentro de um dado contexto interpretativo delimitado pelos padrões existentes em uma 

determinada sociedade.  

O impacto dessa visão, diz respeito à criação de significados baseados em relações 

de poder, que mudam dentro das relações sociais, implicando a criação de novos 

significados. Isto significa que a semiótica social preocupa-se com as dimensões sociais e 

do poder humano dentro dos processos de interpretação (THIBAULT, 1991). 

Como a visão de Hodge e Kress (1988) em relação à semiose diz respeito a um 

processo dinâmico, por conta dos diferentes contextos sociais e culturais em que ocorre, 

a visão estruturalista saussureana não daria conta da amplitude do processo que os 

autores anteviam, no qual os significados são construídos pelos indivíduos em suas 

interações, e não determinados pela sociedade em que vivem.  

Além disto, os autores assumem que a semiose não se limita à interação verbal, mas 

a toda e qualquer forma de interação, outro ponto de ressonância com a vertente 

peirceana, que guarda também uma semelhança com a infinitude do interpretante, pois 

com sua criatividade o indivíduo muda a sua história, mudando com isto os padrões de 

usos e costumes (HODGE; KRESS, 1988), de forma contínua, tendo os signos como 

recurso para promover essa mudança, visão influenciada pelas correntes pragmatistas e 

sociolinguísticas, assim como estudos sobre cultura e análise crítica do discurso 

(THIBAULT, 1991). 

Embora ainda em construção, a semiótica social tem seguidores em vários autores, 

tais como Theo Van Leeuwen, Klaus B. Jensen, Paul J. Thibault e Jay Lemke, cuja 

preocupação está nos significados criados pelos grupos em suas práticas cotidianas 

(CHANDLER, 2001).  

Decorre da defesa dessa vertente semiótica, então, que se a representação sígnica 

não só é contextual, mas pertence a um determinado grupo de indivíduos, o 

conhecimento resultante da apreensão do mundo por esse grupo, como resultado do 

processo da semiose, também o seja.   
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Apoiando-me na teoria semiótica social de Hodge e Kress (1988), considero lícito 

inferir que sob esse símbolo decorre uma interação que confere autoridade patriarcal do 

empregado ao patrão, conforme descrevem Gerth e Mills (1970), que resulta em um 

comportamento de transferência de responsabilidade por parte dos empregados, que 

lidam com os empregadores como provedores. Os empregadores, por sua vez, aceitam o 

papel, pois lhes é interessante como status de poder sobre o outro – o empregado, pois  

ora concede, ora reprime, e ora afaga, ora despreza – mas é sempre o tomador da 

decisão final, criando um círculo vicioso.  

Isso poderia ser menos prejudicial, não fosse o contexto externo às organizações, em 

que pese mão de um governo militar, sob o qual esses indivíduos cresceram e foram 

educados, por pais que possuíam a mesma relação de poder com seus 

empregados/empregadores, e que possuem o receio de se expressar livremente, o que é 

refletido em suas ações cotidianas, apreendidas por seus filhos, na forma de 

conhecimento tácito, e que se refletirá em suas ações cotidianas, e serão apreendidas 

por outros indivíduos de forma tácita, e assim sucessivamente, por meio dos símbolos da 

repressão. 

Para localizar melhor o leitor nesta análise, é preciso que se relembre brevemente o 

contexto social e político da época em que muitos dos cooperados da Fênix, ainda jovens, 

iniciaram sua vida profissional.  

É Skidmore (1988) que explica a ação repressora dos governos militares, que 

embora fomentassem o crescimento industrial, gerando empregos e crescimento 

econômico, privaram os indivíduos de sua liberdade de expressão, e de suas escolhas, 

coibindo a discussão e limitando a informação. 

 Os indivíduos passaram a desenvolver um comportamento que poderíamos chamar 

de mecanizado – não se falava, portanto, não se discutia, não se informava, portanto, não 

se refletia, não se argumentava. É nesse contexto que o senso comum institucionalizou o 

pensamento de que quem tem informação, tem poder. Está aqui uma das explicações 

sobre as razões dos cooperados tentarem esconder o que fazem e como fazem. Mas é 

apenas uma das razões – não a que explica o comportamento totalmente. 

Como a situação econômica aparentasse melhoras, os indivíduos se adaptaram a 

esse contexto – repetindo e perpetuando a relação diática que já conheciam tão bem, na 
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delegação da autoridade à figura patriarcal, fossem os empregados, fossem os gestores, 

fosse o próprio governo, um dos atores e fomentadores principais nessa relação. 

Os empregadores, por sua vez, agiam sob seus próprios interesses na perpetuação 

em “aceitar” essa atribuiç~o de autoridade. Vejamos como e por que.  

O mercado não apresentava, à época, o atual nível acirrado de concorrência em 

função do forte protecionismo das políticas governamentais restritivas de 

internacionalização (LAPLANE; COUTINHO; HIRATUKA, 2003), o que garantiu aos 

empresários brasileiros uma reserva de mercado, que demandava muito menos das 

empresas para serem competitivas. 

Como o consumidor não tivesse muita alternativa, senão comprar dessas empresas, 

inovação e qualidade total eram conceitos pouco explorados, em que a especialização 

contínua nas organizações e, portanto, a educação contínua de seus empregados não 

precisava ser valorizada, nem encorajada, sob a égide uma postura de produção e não de 

mercado, numa visão tão conservadora e reativa, quanto antiga.  

Kotler (1972), ao explicar a origem do conceito de marketing, dá conta de que foi 

Adam Smith, em seu livro “A Riqueza das Nações”, publicado em 1776, que acabou por 

criá-lo, afirmando que o consumidor era o propósito da produção, em oposição ao 

próprio conceito de produção, em que o mercado não era levado em conta.  

Esse conceito de produção, que até hoje permeia muitas de nossas empresas, aliado 

à cultura militar de poder eternizada no ditado popular “manda quem pode, obedece 

quem tem juízo”, molda um modelo mental na mente dos indivíduos que viveram nesse 

ambiente análogo àquilo que eles viam.   

 Tudo isto, no entanto, explica o passado, e traz luz às razões sobre as dificuldades 

que os cooperados da Fênix possuem ao lidar com a dualidade dos papeis de 

empregado/empregador. Cognitivamente, eles internalizaram e conhecem tacitamente o 

papel de empregado – refletindo-o em suas ações e nos signos que criam e 

compartilham.  

Entretanto, como já mencionado anteriormente, um modelo mental se mantém se 

possui aspectos que o reforcem, o que a meu ver é o que ocorre na Fênix. Vejamos por 

que.  
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Há vários signos que reforçam na mente de muitos cooperados o modelo mental que 

lhe atribui o papel de empregados, somente, e vez de donos da empresa, também. 

Embora já tenham sido discutidos e mostradas das imagens, faço um resgate deles 

visando reafirmá-los: o cartão de ponto, o macacão, o próprio local em que desenvolvem 

suas atividades diárias, os horários distintos de almoço dos quais os cooperados ligados 

{ gest~o n~o participam, a dicotomia apresentada nas falas como “nós/eles” ou “o 

pessoal de baixo/o pessoa l| de cima”, principalmente considerando que essas falas s~o 

tanto de cooperados que atuam na gestão, quanto dos que atuam na operação.  

Um dos diretores, que atua de forma bastante ligada à operação, explicando que 

embora tenha uma sala “l| em cima”, comentou que fica mais na f|brica, no dia a dia. 

Quando questionado por mim, alegou que a sala era mais para “mostrar” seu status de 

diretor, embora logo se corrigisse sobre o fato de que esse “mostrar” se referia aos 

clientes, a fim de indicar que a empresa tinha uma estrutura adequada, “n~o era uma 

empresa do tipo fundo de quintal”.  

Enquanto o grupo que atua na gestão refletiu em seu modelo mental o papel de 

empregador, de dono, e que pode ter ocorrido mais facilmente, em razão da forma como 

trabalham: “l| em cima”, no “ar condicionado”, n~o marcam cart~o de ponto, o uso ou 

não do uniforme é uma prerrogativa para eles, possuem cartões de visita, com seu título 

de diretor estampado neles, estacionam seus carros próximo aos escritórios, almoçam 

no último horário, quase que sozinhos, enfim comandam o espetáculo, reforçando o 

modelo mental dos cooperados que lidam com a operação, para quem a realidade não 

parece ter mudado da época em que eram tão somente empregados. 

Parece, então, ser mais fácil sentir e atuar como donos, quando a função de atuação 

guarda uma relação mais próxima com a forma como esse papel se institucionalizou na 

mente das pessoas, na realidade delas, ou seja, em seu modelo mental.  

Isso tudo, a meu ver, explica as razões pelas quais os cooperados que não mudam, 

não o fazem somente por não quererem. Não o fazem, porque não se sentem compelidos 

a mudarem, porque não acreditam que possam, e porque, talvez, não possam, mesmo, 

em função do que foi exposto aqui.  

Um desses indivíduos, num coment|rio totalmente informal, alega estar “muito 

velho” para aprender, sentimento compreensível para quem nunca precisou aprender, 

evoluir, renovar-se. Aparentemente, tudo o que essas pessoas desejam é seguir com o 
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que consideram um curso natural de suas vidas: obter o tempo necessário, para 

aposentar-se e, então, em sua visão, aproveitar a vida. Nada de visões, nada de legados.  

Nessa mesma linha de raciocínio, explica-se porque esses cooperados refletem o 

papel de empregador (patrão), somente naquilo que entendem como as regalias do 

papel, e não em suas responsabilidades, mostrando orgulho em ser “patr~o”, embora se 

recusem a trabalhar em finais de semana, pois não ganham hora extra por isso, quando 

saem mais cedo às sextas-feiras, estendendo o final de semana, ou quando utilizam 

religiosamente a totalidade de sua hora de almoço, embora a refeição possa ser feita em 

apenas 20 minutos, e haja ainda muito trabalho a ser feito, e, principalmente, quando se 

calam nas assembleias, nos momentos em que são solicitados a opinar, a argumentar e a 

decidir.  

Em seu modelo mental, há uma dualidade que os símbolos da organização atual só 

fazem reforçar.  

Os significados ocultos dessa dualidade parecem estar contidos (1) na não 

apreensão de uma nova realidade mercadológica, (2) na crença de que as soluções 

passadas podem ser boas para os problemas presentes, embora distintos e mais 

complexos, portanto, (3) na crença de que a experiência que possuem é suficiente para 

lidar com as dificuldades atuais, sem a necessidade de apreensão de novos conteúdos, e, 

então, (4) aqueles que detêm novos conteúdos podem querer ter mais poder, mas 

[parecem crer] (5) o empregado não pode ter mais poder em uma organização que o 

empregador (“patr~o”), [é possível que] (6) principalmente, quando o empregador 

trabalha lado a lado, na mesma função que o empregado, e recebendo o mesmo salário.  

Sob o ponto de vista da semiótica social, todo esse contexto tácito, aparentemente 

oculto, e não necessariamente inconsciente, mas possivelmente ininteligível a olhos nus, 

forja o ambiente sígnico e é forjado por ele, de forma contínua.  

Minhas observações participativas identificaram que, como novos conteúdos 

encontram resistência de absorção nesse grupo, a semiose parece ter a forma circular, 

em vez de uma espiral ascendente, como sugerem Nonaka e Takeuchi (1997), 

garantindo renovação e mudança no conhecimento. Com essas pessoas, a empresa vive 

em um movimento circular vicioso.  
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Esse último aspecto aparece, também, nos dados demográficos mostrados do Gráfico 

3, em que foram analisados os níveis de escolaridade dos cooperados e funcionários 

contratados que atuam na gestão e na operação, separadamente.  

Como gestão, considerei todas as atividades envolvendo o gerenciamento, 

estratégico e administrativo do negócio como um todo. Como operação, considerei todas 

as atividades envolvendo a relação direta ou indireta com o desenvolvimento e 

elaboração dos produtos, incluindo áreas de suporte como almoxarifados e limpeza, por 

exemplo. 

Cabe salientar, que embora tenha tentado adotar um autor que me desse respaldo a 

essa segmentação, desisti diante da diversidade de visões que encontrei, nenhuma que 

desse sustentação adequada à argumentação que busco aqui.  

O Gráfico 3 mostra que tanto para cooperados quanto para funcionários contratados, 

os níveis superiores de escolaridade concentram-se na gestão. Entretanto, este índice 

(enquanto signo), acentua-se no grupo de cooperados. O que isto indica?  

 

 

Gráfico 3: Escolaridade nas funções relacionadas à gestão e à operação na Fênix. 
Fonte: Diretoria Executiva da Fênix. 
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Posso inferir que seja apenas parte de um aspecto pragmático, relacionada à 

natureza da atividade desenvolvida na operação não requerer um nível de escolaridade 

maior, que, ainda por cima teria que ser devidamente remunerado.  

Porém, posso inferir, também, que exista uma resistência por parte dos cooperados, 

tanto da gestão quanto da operação, em trazer para a empresa pessoas cujo nível de 

escolaridade ameace o axioma existente em suas mentes de que “quem tem informação, 

tem poder”. Numa extens~o, posso concluir que, quem tem conhecimento, também.  

E talvez seja difícil o suficiente para todos esses cooperados lidarem com pessoas 

que possuam qualquer tipo de superioridade em relação a eles, ainda que apenas um 

diploma, que embora seja um símbolo, não garante nada. Mas, ainda assim, é um símbolo 

muito importante de poder atribuído por toda uma sociedade, na qual essas pessoas 

estão inseridas. 

Esse aspecto pode ser endossado pela forma como a organização se estruturou, ao 

ser criada, o que é mostrado em um dos símbolos mais importantes relacionados à 

atribuição de autoridade – o organograma funcional, apresentado na Figura 16, cuja 

imagem foi tratada por mim, visando descaracterizar o logotipo da empresa.  

 

O organograma funcional da Fênix: um reforço de modelo mental  

Como mencionado no capítulo anterior, para fins de análise, a Figura 16 é tratada aqui 

como uma imagem parada, com base nas recomendações de Penn (2008), numa 

combinação à luz da semiótica peirceana, baseando-me, então, em Santaella (2001).  

Julgo conveniente informar que a figura é postada neste espaço, para que a análise 

conotativa dela possa ser feita. No entanto, uma reprodução dela foi incluída como 

Anexo A, em tamanho mais adequado à observação dos detalhes.  

Ambas, porém, foram tratadas para disfarçar detalhes que caracterizassem a 

empresa, razão pela qual não abordo seu logotipo, pois o que é mostrado aqui não 

guarda qualquer relação com seu objeto original, e diferentemente das demais imagens 

que trato neste capítulo, sua transcrição ocorre em meio à própria análise que faço dela. 
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A Figura 16, em sua configuração denotativa refere-se ao organograma da Fênix., ou 

seja, representando de forma gráfica, a estrutura da organização, apresentando sua 

hierarquia, assim como as relações existentes entre as suas unidades funcionais.  

À luz da semiótica, um organograma é considerado um diagrama. Entretanto, como 

explica Santaella (2001), diagramas podem ser figuras análogas ou digitais, quanto mais 

concretas ou abstratas, respectivamente, forem as representações que guardam em 

relação a seu objeto interno, havendo sempre nesse tipo de figura, um grau considerável 

de convenç~o, que varia desde o “projetivo, mais icônico, até a abstraç~o simbólica” 

(p.240). 

 

 

Figura 16: Estrutura funcional da Fênix 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 

Segundo Chandler (2001, p.28; 2007) é o aspecto convencional encerrado em um 

ícone que o impede de ser considerado realmente “puro”30 pela maioria dos 

semioticistas (p.28). 

                                                           
30

 Grifo do autor. 

 

     Fênix 
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Baseada nisso, considero o organograma da Fênix é um diagrama voltado mais ao 

nível icônico, pois guarda uma relação análoga com algo existente – a estrutura 

hierárquica funcional da empresa, de forma unívoca. Não é uma abstração, é 

simplesmente uma figura representando algo existente, ou seja, essa estrutura, que 

existe fisicamente na organização. 

Creio importante enfatizar que, no caso de um organograma, existe tradicionalmente 

uma convenção compartilhada de forma ampla e externa à Fênix, sobre seu significado. 

Ou seja, organogramas são conhecidos amplamente pela várias comunidades 

organizacionais como diagramas que representam as relações de responsabilidade, 

autoridade e hierarquia nas organizações, sejam quais forem suas finalidades de 

estruturação social – lucrativa, filantrópica, ou outra qualquer. 

Essa convenção refere-se não apenas à ideia representada nesse ícone, como signo, 

mas à forma com que essa representação é feita. Com base em Chandler (2007), pode-se 

observar, por exemplo, que o uso da fonte Arial denota ser uma figura relacionada ao 

que o autor define como “business-like” (p.141), outro aspecto icônico desse diagrama.  

Essa representação, icônica, como já mencionado, encerra uma relação convencional 

de responsabilidade e de autoridade, principalmente. A responsabilidade está 

representada iconicamente nos retângulos, que representam, por meio do entendimento 

convencional compartilhado pelos membros da Fênix, uma função de responsabilidade 

dentro da organização, portanto, um papel, conforme o conceito oferecido por Gerth e 

Mills (1970), já discutido anteriormente. 

Outro aspecto convencional que esse ícone possui diz respeito às linhas que 

conectam os retângulos: são linhas contínuas, que pelas regras dessa convenção, são 

traços contínuos, representando níveis hierárquicos de autoridade, relacionando as 

posições funcionais mencionadas nos retângulos que esses traços conectam.  

Muito embora seja considerado um signo icônico, a convenção que esse signo 

encerra possui aspectos relevantes para o interacionismo simbólico, pois o traço 

contínuo, ou linha cheia, ao conectar dois retângulos posicionados verticalmente em 

relação um ao outro, significa convencionalmente que a função aposta no retângulo 

inferior subordina-se, hierarquia e, portanto, em autoridade, à função aposta no 

retângulo superior, e assim sucessivamente, em toda a figura. 
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Da mesma forma, os retângulos que posicionados paralelamente uns aos outros 

representam funções cujos níveis hierárquicos, portanto de autoridade, assemelham-se. 

Este organograma é formado apenas por traços contínuos, não apresentando traços 

formados por linhas pontilhadas, que, então, poderiam representar uma estrutura 

funcional e hierárquica matricial, ou seja, a mesma função subordinada 

hierarquicamente a mais de uma de uma função superior a ela, situação que 

representaria uma estrutura funcional mais complexa que esta, mais linear.  

Podemos observamos alguns retângulos preenchidos pela cor cinza. Isto também 

apresenta um aspecto icônico convencional, que, no entanto, é uma particularidade da 

Fênix: representa as funções que não pertencem ao SGQ – Sistema de Gestão da 

Qualidade, uma função em organizações avaliadas pela certificação ISO.  

O retângulo com a sigla RD – Representante da Diretoria, por sua vez, mostra que a 

alta gestão está representada nesse sistema, que como sistema é um signo simbólico, 

que encerra uma convenção de qualidade total, que atribui à Fênix uma posição que a 

iguala à boas práticas do mercado.  

Do ponto de vista estrutural, o organograma apresenta um número relativo pequeno 

de níveis hierárquicos, concentrados em três grandes áreas: Industrial, Administrativa e 

Financeira. Embora não seja o objetivo deste trabalho, não posso deixar de observar que 

a área denominada Administrativa é, em tese, a área comercial, o que se contrapõe, de 

certa forma, ao modo convencional observados em outras organizações, em que a 

Administração é responsável por funções relacionadas à gestão dos processos 

relacionados às pessoas e compras, que aqui estão atribuídas à área Financeira, por 

exemplo.  

Quer me parecer que, embora a denominação da área, que deveria representar, 

como signo simbólico que é, aquilo que a área efetivamente produz, tenha sido atribuído 

a princípio sem que fosse considerado seu caráter de representação. Isto se estende às 

demais denominações, pois a área denominada como Industrial é responsável pelo 

desenvolvimento de produto (P&D), por exemplo, outro ponto discrepante do 

convencionalismo organizacional. 

É possível, então, que as denominações estejam mais coerentes com simbolismos 

que carregam, no caso da Fênix. Digo isto porque, por mais de uma vez, em minhas 

visitas { empresa, ouvi, em tom de brincadeira, que o Diretor Financeiro era o “chefe”. 
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Como isto foi dito tanto por cooperados da operação, quanto por cooperados da gestão, 

em níveis hierárquicos mais elevados, pareceu-me que esta seria uma autoridade 

atribuída a esse diretor de forma natural, por ele deter um tipo de “poder” em relaç~o 

aos demais: o controle financeiro da organização, e, portanto, do dinheiro de todos os 

cooperados. 

O papel de chefe atribuído a ele, ainda que denotado de uma forma, tem conotação 

de percepção da realidade como sendo daquela forma.  E posso inferir, por minhas 

observações presenciais, que assim o é pelo menos para muitos dos cooperados. Este, 

então, seria mais um símbolo de poder, que reforça o modelo mental pré-existente. 

Apesar de donos, o poder emana de uma autoridade que, embora concedida, isto pode 

ter sido feito pela falta de alternativa, gerada pela insegurança em suas próprias 

competências pessoais de gerir seu próprio dinheiro. 

Voltando à análise do organograma, a Fênix poderia ser considerada, em linhas 

gerais, à luz das configurações organizacionais sugeridas por Mintzberg (2006), de 

estrutura simples, em que predomina a supervisão direta, uma cúpula estratégica 

dominante, pouca formalização, planejamento e controle, assim como pouco 

treinamento e doutrinação, e em que os agrupamentos são do tipo funcional.  E, o que 

mais salta aos olhos na Figura 16, a hierarquização da autoridade é do tipo top-down, o 

que para uma cooperativa, pode ser mais um elementos de reforço do modelo mental 

antigo, mesmo em uma configuração estatutária diferente. 

Dito de outra forma, quer me parecer que a não mudança do modelo mental não se 

concentra apenas, como algumas falas insinuam, no nível operacional, pois ao estruturar 

a nova organização, foi utilizado o mesmo modelo existente na Organização-Origem, e 

que, de certa forma, perpetua-se até agora, num sistema de retroalimentação, que, 

embora tenha permitido a alguns a mudança de papel em relação àquele assumida na 

empresa anterior – operação  gestão, causando-lhes uma certa mobilidade social, com 

o que buscam se identificar em termos de grupo de referência, guarda ainda estreita 

relação com o mesmo desenho organizacional apreendido no passado. 

Senão, vejamos. Os gestores preocupam-se com o planejamento e controle do 

trabalho, embora afirmem que a filosofia da empresa relacione-se em controlar a tarefa. 

Mas o controle do horário de almoço dos cooperados que atuam na operação diz 

respeito ao controle da pessoa e não da tarefa, como uma técnica para discipliná-los.  
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Esse tipo de elemento é apenas um dos aspectos que guardam profunda relação ao 

que Morgan (2000) denominou como mecanicista, numa metáfora, logo um símbolo, de 

um modelo de gestão que busca (mesmo que subconscientemente) a automação humana 

para fazer frente à automação industrial.  

Como o próprio Morgan (2000) informa, esse modelo de gestão tem sua origem na 

forma com que Frederico, o Grande, da Prússia, reinou de 1740 a 1786, reduzindo seus 

soldados a autômatos, introduzindo uniformes, também desenvolveu o princípio que os 

homens deveriam ser ensinados a temer seus superiores mais que ao inimigo, e criou a 

diferenciação entre funções de orientação (leia-se treinamento) e comando, liberando os 

orientadores especializados (leia-se staff31) da linha de comando para o planejamento de 

atividades. 

Nesse tipo de organização, a estruturação é uma rede de partes: produção, 

marketing, finanças, pessoal, pesquisa e desenvolvimento, enquanto as 

responsabilidades, embora se interliguem, são atribuídas a cada um desses segmentos, 

como finitos em si mesmos.  

A divisão do trabalho defendida dentro dos princípios da Administração Científica de 

Taylor (1995), segundo Morgan (2000), só fez dividir o próprio trabalho em cérebro e 

mãos, uma vez que “todo o trabalho de pensar32 é feito pelos gerentes e organizadores, 

deixando o trabalho de fazer33 com os empregados” (p.45).   

Em outras palavras, os símbolos dessa interação não mudaram. O que mudou foram 

as pessoas e seus papeis, quando muito. E muito embora o discurso seja que 

comprometimento com os cooperados mais antigos, isto pode, inclusive, ser visto como 

mais uma forma do simbolismo existente no discurso dos gestores, influenciado pelo  

perfil influente sindical do atual presidente da empresa, pois, na verdade, esse 

comprometimento é praticamente compulsório, pelo estatuto. Outro aspecto que reforça 

o modelo mental existente, em que “donos” n~o podem ser demitidos, reforçando a 

acomodação oportunista. 

É, então, nesse contexto que coexistem os elementos tácitos mais significativos da 

organização Fênix, pois subconsciente ou mesmo inconscientemente, são gerados como 

                                                           
31

 Equipe. 
32

 Grifo do autor. 
33

 Grifo do autor. 
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realidade criada por esses cooperados, com base em suas histórias de vida,  

compartilhados em aspectos representados por todos os signos que compõem um um 

símbolo maior da empresa – sua Visão de Mundo. 

Relembrando, tratei até aqui do código axial Visão de Mundo, pilar de sustentação 

do modelo de criação da realidade da Fênix, em seus três aspectos principais: o Modelo 

Mental, o Relacionamento, e o Propósito, em suas diversas nuanças, representado no 

modelo apresentado na Figura 15.  

Considero, pelas razões que expus e discuti, a categoria Visão de Mundo como um 

pilar, pois é a base e origem de todo o processo de criação da realidade, que influencia a 

forma e produto final desse processo de criação. 

Passo, então, primeiramente a discorrer sobre a forma de criação dessa realidade, 

para, em seguida, tratar do produto final gerado – a realidade criada na Fênix. 

 

4.2.2 O conhecer na Fênix 

Este código axial tem uma importância ímpar para este trabalho, dada sua relação direta 

com todos os demais códigos axiais, pois é nele que se ampara a forma pela qual a 

empresa cria sua realidade (Figura 17), como trata a sociologia do conhecimento na 

visão de Berger e Luckmann (1996).   

Dada sua importância e conexões poderia ser o símbolo principal da organização. A 

razão que me levou a não escolhê-lo para tal função deve-se ao fato de haver na empresa 

questões que direcionam a outros aspectos que podem ser influenciadores significativos 

na criação dessa realidade, fazendo com que o conhecimento criado seja menos agente, e 

mais reagente dessas relações.  

Em minha visão, existem três dimensões desse conhecimento que devem ser 

consideradas em sua composição, representadas pelos códigos focados:  Aprendizagem, 

Características, e Gestão do Conhecimento, cujas peculiaridades são descritas e discutidas 

a seguir. 
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1) Aprendizagem: Refere-se ao processo pelo qual os indivíduos da organização 

aprendem, em várias formas de manifestação, são apresentados aqui em seus 

aspectos gerais, e em seguida, com foco na Liderança Transformacional. 

 

 Aspectos Gerais: Relacionam-se à forma como a Fênix aprende, por meio de 

seus indivíduos e ao processo em que essa aprendizagem ocorre.  

Contém aspectos relacionados à ocorrência e à não ocorrência do aprendizado, 

como forma de evolução necessária à inovação, pois considero que o 

aprendizado sempre ocorra, mas pode não ser apropriado ao que a 

organização pretende.  Reflete-se em códigos iniciais tais como acreditando 

que os funcionários se aprendem, é pouco, ou aprendendo a administrar por 

conta da necessidade.  

      

 

 

Figura 17: O processo de conhecimento na Fênix 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Este código focado dá conta, também, de como a empresa aprende, ou seja, 

processo de aprendizagem se desenvolve na prática cotidiana, nas ações, na 

lida diária, o que pode ser observado em códigos iniciais tais como: 

aprendendo a fazer, fazendo, ou aprendendo a comprar, comprando, ou ainda 

aprendendo a partir da necessidade interna da Cooperativa, remetendo ao fato 

de que alguns conteúdos só são aprendidos durante o fazer, bem como se e 

quando necessários, como mostra este código inicial: acreditando que com o 

tempo, aprenderão a fazer divulgação.  

 Não obstante, fica evidente o aprendizado a partir das práticas de 

compartilhamento, tácito ou explícito, manifestas nos códigos iniciais 

aprendendo apenas em ver o outro fazer, ou aprendendo por meio da 

observação, ou concluindo que alguns acabaram aprendendo com os outros, ou 

confirmando que um aprende com o outro na organização.   

  Existem, também, códigos iniciais que são indícios de que a aprendizagem 

baseia-se em conhecimento existente, pelo menos neste momento, em que a 

absorção do conhecimento formal existente parece ser mais relevante do que a 

criação do novo. Isto é mostrado nestes códigos iniciais: copiando indicadores 

de gestão da norma TS, ou copiando os indicadores utilizados pelos clientes.  

   No entanto, há indícios de que a forma de aprender da Fênix copia o processo 

da Organização-Origem, pois esta pouco investia na educação formal de seus 

funcionários, nas palavras de um dos entrevistados, que gerou este código 

inicial continuando a aprender fazendo como na [Organização-Origem], ou 

copiando o modelo de aprendizagem do passado, ou fazendo apenas uma cópia 

melhorada do modelo de aprendizagem da [Organização-Origem]. 

   Outro aspecto que vem à tona é o reconhecimento de que há uma mescla de 

aprendizados, denotados pelo código equilibrando conhecimento tácito e 

explícito. Mas a aprendizagem da organização mostra, também, aspectos de 

aprendizado comportamental, o que se traduz no código justificando o nível 

baixo de sugestões por ser um processo novo, remetendo ao fato de que a 

participação das pessoas na Organização-Origem não ocorria, constituindo-se 

um novo elemento na ação diária desses indivíduos, elementos esse ainda em 

fase de absorção.  
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   Esse último aspecto relaciona-se diretamente com o comprometimento dos 

cooperados para com a Fênix, o que será tratado neste capítulo, mais adiante. 

Entretanto,  parece haver a noção de que pessoas diferentes aprendem de 

formas diferentes, denotado no código acreditando que as pessoas aprendam de 

formas diferentes, ou seja, o mesmo conteúdo é absorvido por meios distintos, 

como mostra este código inicial: observando aprendizados iguais por meio de 

mecanismo diferentes.  

   A empresa parece ser um maná de oportunidades de aprendizado, 

contrariamente ao que ocorria na Organização-Origem, pensamento que se 

manifesta nestes códigos: lembrando das restrições que havia na [Organização-

Origem], ou tendo seu trabalho restrito à análise na [Organização-Origem]. 

   Além desses aspectos, o “aprender” parece trazer para esses indivíduos um 

novo nível de consciência, que se mostra em códigos como tomando 

consciência só depois de estar no meio do conselho e valorizando a 

aprendizagem e o esforço contínuos. 

   Entretanto, esse processo de aprendizagem possui aspectos relacionados ao 

exercício de liderança, que busca fomentar o aprendizado dentro da 

organização, sobre o que passo a discorrer a seguir. 

 Um aspecto bastante significado que observei na Fênix se refere ao que em sua 

epistemologia Polanyi (1962) define como sendo uma relação mestre-aprendiz. 

O aprender fazendo é amparado por essa relação. Evidências disto podem ser 

observadas na Imagem 9, um extrato das imagens em movimento registradas 

no Vídeo 25, cuja transcrição é feita a seguir. 

 

Transcrição e análise das imagens em movimento capturadas como registro da 
observação participativa na Fênix, em 17 de novembro de 2009. 

A exemplo das demais, as imagens apresentadas nos Vídeos 25 foram feitas por mim, 
com a lente de uma pesquisadora, e, portanto, como nos demais vídeos, não possuem 
qualquer efeito especial, além de alguns close-ups, visando a ênfase de aspectos 
considerados de maior relevância. 

O Vídeos 25, com duraç~o de 2’44”, mostra imagens do ch~o de fábrica de 
produção da empresa, em uma de suas áreas. O ambiente é rústico, mal ventilado (a 
imagem de um ventilador comum na parede pode ser observada em um dos quadros), 
e a iluminação necessita de complemento, como mostra a luminária acima dos 
trabalhadores. O ambiente mostra a claramente tratar-se de um local de trabalho em 
que se faz a produção de uma peça ou ferramenta, pois os dois trabalhadores operam 
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um torno, cuja precisão parece ser importante, pelas tantas vezes que fazem ajustes 
visando atingir o que precisam. No entanto, o que chama atenção, embora o vídeo 
mostre outras imagens em forma de rotação da câmera, é a relação entre os dois 
trabalhadores, em que o mais velho deles conduz, observa e corrige a execução do 
mais novo.  

Trata-se de uma relação entre alguém mais experiente que ensina alguém menos 
experiente. Uma relação típica de alguém ensinando a alguém como fazer algo, e 
alguém aprendendo com alguém como fazer esse algo. É uma relação do tipo mestre-
aprendiz, pois os extratos em evidência mostram que o mestre não apenas ensina, mas 
conduz a experiência de aprendizado, de forma empírica, sinalizando, ajudando, 
fazendo, enquanto é observado pelo aprendiz, que executa a tarefa, como forma de 
aprender, sob a supervisão do mestre. 

 

 

Imagem 9: Mestre-aprendiz na Fênix. 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 

A observação dos quadros apresentados na Imagem 9 dá ensejos à conexão ao 

pensamento de Polanyi (1966), quando fala sobre a forma como o 

conhecimento tácito se dá, quando afirma que uma das estruturas do tácito, 

relacionada ao aspecto semântico, significado atribuído pelos elementos 

subsidiários34 em que focamos no processo de criação de conhecimento, para 

                                                           
34

 Proximal. 
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atingimento de nosso objetivo, o elemento focal35.  Ao observarmos a Imagem 9, 

podemos ver o mestre compartilhando seu conhecimento tácito com o aprendiz 

por meio do atendimento ao conhecimento que um quer transmitir e que o 

outro quer apreender.   

Nas imagens, vemos mestre e aprendiz utilizando-se de um torno, como 

instrumento para obter o produto que buscam. Neste caso, é a utilização desse 

instrumento, como um dos elementos subsidiários que lhes conduz ao elemento 

focal – o produto.  

Entretanto, nessas imagens, vemos a atenção dos dois voltada ao torno, o que 

Polanyi (1962; 1966) chama de attending36, termo explicado no Capítulo 2 

deste trabalho. Ocupando-se do torno como elemento, mestre e aprendiz 

atingem seu objetivo, sem que, no entanto, disto se deem conta de forma 

totalmente consciente, residindo aí, não um conhecimento tácito apenas, mas 

um conhecer tácito, pela maneira, conforme Polanyi (1962; 1966) como 

incorporamos esse aprendizado.  

 

  Liderança transformacional: Com base nos preceitos de Bass (1993), e 

Bergamini e Coda (1997), a liderança transformacional é orientada pela 

necessidade reconhecida de mudança, podendo ser exercida tanto por um 

gestor, quanto por indivíduos em quaisquer outras funções.  

Segundo esses autores, o líder transformacional atua com base em valores 

relacionados a ideais e princípios morais, trabalhando na motivação das 

pessoas que lidera. Seu objetivo é criar conscientização nas pessoas, de forma 

que elas aprendam por meio da criação, na observância de seus insights. 

Na Fênix, identifiquei pelos menos dois indivíduos que exercitam esse papel. No 

entanto, acredito que apenas um deles, por sua educação formal mais elevada, 

possui a clareza das ações que executa como líder transformacional, atuando 

muito mais junto ao escalão funcional mais alto da organização. 

                                                           
35

 Distal. 
36

 Ocupar-se com. 
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Nesse exemplo, os códigos iniciais que manifestam esta ação são: forçando as 

pessoas a saírem de suas zonas de conforto, e sendo legitimado como líder da 

mudança. 

O outro atua de forma mais intuitiva, e parece possuir um ideal, que visa a 

continuidade da empresa e a criação de um legado, código focado que será 

discutido mais à frente. Neste outro exemplo, a liderança transformacional 

manifesta-se nestes códigos iniciais: considerando que o E. tem habilidade em 

lidar com tudo e com todos.  

Por outro lado, este último caso possui aspectos que embora sugiram a busca 

por orientar as pessoas a aprenderem, parece existir também um componente 

de paternalismo nesse líder, que por ser legitimado por sua reputação de 

competência, atua, muitas vezes “d| o peixe” a seus coordenados, quando 

deveria “ensin|-los a pescar”, o que fica evidenciado no código inicial 

considerando que os cooperados recorrem ao E. por não saberem se virar. 

Entretanto, parece que ambos possuem a mesma convicção a respeito da visão 

que partilham em relação ao futuro da organização: uma empresa de sucesso, 

criada para durar.  

Porém, enquanto o primeiro busca levar a organização a adquirir mais 

conhecimento como forma de gerar competência para a longevidade, manifesta 

no código inicial defendendo a necessidade de conhecimento teórico para 

promover inovações, o outro parece exercer a liderança servindo de exemplo, de 

modelo, o que é manifestado no código inicial sendo um modelo no incentivo às 

pessoas aprenderem para garantir a continuidade. 

Esses dois líderes transformacionais aparentam possuir as características 

sugeridas por Bass (1993), e Bergamini e Coda (1997). Mas, ao que tudo indica, 

ambos exercem esse tipo de liderança sob a égide de suas aspirações pessoais – 

possivelmente distintas.   

Enquanto o primeiro busca a profissionalização da empresa, na qual pode vir a 

ser seu presidente, o segundo, parece buscar o reconhecimento como o criador 

de um legado, algo próximo de um perfil idealista e romântico.  
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Parece-me, então, que esse segundo líder, possui um conteúdo tácito em todo o 

seu aprender/ensinar/liderar, compartilhado de tal forma com os liderados, 

que estes o respeitam pelas várias competências que ele compartilha com eles, 

em seu fazer diário, razão pela qual é possível que ele seja o verdadeiro símbolo 

da mudança, na Fênix, apreendido pelos demais.  

Mas disto, tratarei mais adiante, pois a seguir passo a discutir os aspectos 

relacionados às Características do conhecimento na Fênix. 

 

2) Características: Relaciona-se aos tipos de conhecimento existentes e 

predominantes na organização.  Utilizo para esta análise, a tipologia oferecida por 

Lam (1998), apresentada no Capítulo 2, Quadro 5, sobre o que faço um breve 

resgate apenas para facilitar a leitura da análise, sem me deter na explicação 

novamente dos termos. 

 A autora divide o conhecimento em dois tipos, quanto à dimensão 

epistemológica: explícito e tácito. Quanto à dimensão ontológica, o conhecimento 

para Lam (1998) divide-se em individual e coletivo. A combinação dessas quatro 

divisões dá origem, então, a quatro outros tipos de conhecimento organizacional: 

(1) intelectualizado (individual explícito), (2) codificado (coletivo explícito), (3) 

incorporado (individual tácito), e (4) inserido (coletivo tácito).  

Como esta autora não trata de inovações, em que o maior ou menor ineditismo do 

conhecimento faz diferença significativa, por razões que considero desnecessário 

declinar aqui, passo a incluir, nesta análise, os termos novo e repetitivo, como 

outras duas formas de conhecimento consideradas por mim na análise da 

empresa-caso, por conta de todas as argumentações que embasam as 

justificativas deste estudo, relacionadas ao ambiente competitivo, apresentadas 

no Capítulo 1. Isto posto, vamos às análises do que encontrei na Fênix. 

Como os dados demográficos mostram, a empresa possui em sua maioria um 

baixo nível de educação formal, razão pela qual parece ser dado muito valor a isto 

no momento, ilustrado por códigos iniciais como incentivando as pessoas a fazer 

faculdade porque faz falta, ou defendendo a necessidade de conhecimento teórico 

para promover inovações. 



209 
 

Há nestes códigos iniciais uma crença de que o conhecimento formal é 

importante e pode contribuir para que a mudança ganhe mobilidade. Isto é 

evidenciado, também, ao vermos, pelos dados demográficos, que a empresa 

atualmente busca contratar funcionários com nível educacional formal mais 

elevado, o que também é manifesto em códigos iniciais como contratando gente 

com mais escolaridade, por exemplo. 

No entanto, há sinais de que alguns pensam que as soluções venham mesmo da 

experiência passada, refletido em códigos iniciais como acreditando que a 

experiência venha de experiência similar do passado, ou que haja uma combinação 

entre passado e futuro, não clara, no entanto, manifesto neste código inicial: 

acreditando que haja um misto de experiência passada e ideia. 

Outro aspecto tangencia o fato de que a criação de um conhecimento novo seja 

muito difícil, pensamento manifesto em códigos iniciais como julgando-se incapaz 

criar uma chave sequer, ou julgando-se muito em melhorar o que já existe. Há, aqui, 

certa crença de incapacidade quanto a criar algo novo, quando, na verdade 

inovações incrementais, por exemplo, são frutos de melhorias sobre algo já 

existente. 

Essa crença de incapacidade, à luz da semiótica peirceana, pode ser classificada 

como um índice, um sin-signo, pois indica algo existente, embora abstrato porque 

na mente desses cooperados, de que as pessoas capazes criam coisas novas, 

sendo que novo, neste caso, traga um aspecto simbólico, porque convencional. 

Na verdade, o que os relatos tentam dar conta é de uma crença sobre coisas 

inéditas como sinônimo de novo, e como todo símbolo, contém o conceito de 

ícone, que representa as qualidades de seu objeto, dentro da teoria semiótica 

peirceana. 

Outro indicador de que a empresa creia que a inovação vá ocorrer por meio de 

conhecimento formal, está refletida no código inicial contratando pessoas com 

conhecimento técnico maior, como um exemplo de códigos iniciais que expressam 

tal pensamento. 

Entretanto, diversas falas dão conta da existência do conhecimento tácito, 

interpretadas por mim nestes códigos iniciais: afirmando obter melhores 
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resultados com o fazer diário que com a teoria, ou, enfatizando o desempenho 

excepcional do E. [responsável pelo produto] mesmo sem formação acadêmica e 

técnica.  

É o próprio E. quem explica esse pensamento, explicação esta refletida nestes 

códigos iniciais: enfatizando que às vezes a solução vem de um conhecimento não 

sabido, e explicando a característica abstrata dos projetos em que trabalha, ou 

ainda, acreditando que o insight [literalmente dele] saia da experiência, e 

assumindo que há certos tipos de conhecimento difíceis de serem transmitidos. 

Essas falas dão conta não só de que ele fala de conhecimento tácito, mas remetem 

ao próprio compartilhamento desse conhecimento, do que trato logo à frente, no 

código focado Gestão do Conhecimento.   

Porém, o próprio E., reconhecido por todos sem exceção, como a pessoa que 

simboliza o conhecimento tácito na organização, pois é quem cria produtos, faz 

melhorias em processos, o faz com base em um tipo de atuação que os demais 

apreendem em sua convivência diária com ele, em suas ações, ou seja, em seu 

fazer diário, criando um comportamental cotidiano que lhe permite compartilhar 

com os demais o conhecimento tácito que detém. 

Resgatando novamente a tipologia de Lam (1998), posso resumir as 

características do conhecimento que observei na Fênix, como sendo: muito mais 

tácito que explícito, tanto sob a ótica individual, como sob a ótica coletiva, pois: 

 Ao nível individual, as pessoas mostram-se mais orientadas  à ação e à 

prática – ao fazer37, sendo um conhecimento pessoal e específico para 

determinado contexto, classificado como incorporado, pela autora. 

 Ao nível coletivo, esse tipo de conhecimento encontra-se muito mais 

nas rotinas do fazer, na prática e nas normas da organização, 

embasado no compartilhamento de crenças e entendimentos dentro 

da Fênix, gerando comunicação, troca de experiências e coordenação 

implícita, ou seja, conhecimento inserido, segundo Lam (1998). 

Considero importante enfatizar que isto não significa que os demais tipos não 

tenham sido encontrados na empresa. Ao contrário, os dados demográficos 
                                                           
37

 Hands on experience. 
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contribuem para evidenciá-los. Ocorre, porém, que não são predominantes na 

Fênix. 

Quanto aos aspectos novo/repetitivo, não encontrei dados que evidenciassem a 

existência de qualquer tipo de conhecimento inédito, origem das inovações 

consideradas como disruptivas (CHRISTENSEN, 1997; 2003) dentro de um 

mercado ou de um setor, e que mudam radicalmente a cadeia de suprimentos, 

assim como modelos de negócios existentes até então.  

Todavia, existem indícios de criação de novos conhecimentos, que conduzem a 

inovações incrementais, como melhorias, embora isto esteja mais concentrado na 

operação, relacionado menos ao produto e mais ao processo. Não encontrei 

evidências de que o mesmo ocorra nas áreas de gestão. 

A seguir, passo a discutir a forma como o conhecimento é tratado dentro da 

organização como um ativo, remetendo, então, ao que denominei como Gestão do 

Conhecimento, aspecto final que caracteriza do processo de conhecer da empresa. 

 

3) Gestão do conhecimento: Esta característica diz respeito a como organização 

gerencia o conhecimento, como um ativo importante para suas atividades. Trata-

se, em última instância de um processo, cujas fases envolvem vários aspectos, 

alguns deles já discutido aqui, como a questão do compartilhamento, por 

exemplo.  

Representa um componente significativamente estratégico da a empresa, 

envolvendo em seu processo tanto aspectos da estratégia, quanto da tática e da 

operação.  

Teoricamente, a gestão do conhecimento é vista sob várias óticas procedimentais 

aparentemente distintas, que ao final, amparando-me em Alavi e Leidner (2001), 

apresentam quatro fases em comum, que declino sob denominações criadas por 

mim para identificá-las de forma adequada a esta pesquisa: identificação, 

geração, difusão e armazenagem. Portanto, passo a analisar a Fênix à luz dessas 

fases. 
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 A fase de identificação compreende o momento em que a empresa busca 

entender que conhecimento necessita como uma competência, para dar conta 

de suas atividades e ser competitiva.  

Na Fênix, os indícios da prática dessa fase, que é uma atividade 

essencialmente de planejamento estratégico, são bastante frágeis, pois os 

únicos códigos iniciais que podem remeter a essa ideia não reúnem condições 

que mostrem que a empresa cuide disso.  

Os códigos iniciais identificados são: acreditando que se busque entender o que 

precisa ser feito na cooperativa, ou buscando ajuda externa para entender a 

situação da empresa, os quais corroboram minhas observações presenciais a 

respeito. 

 A fase de geração diz respeito à forma como as empresas criam ou adquirem 

o conhecimento identificado na fase anterior. Nela, as empresas tanto podem 

utilizar-se de mecanismos que contribuam para que o conhecimento seja 

efetivamente criado dentro da organização, como ele pode simplesmente ser 

adquirido, por meio de pesquisas, consultorias ou até mesmo pela aquisição 

de outra empresa.  

Geralmente, as empresas fazem uma combinação dessas coisas, o que não é 

diferente na Fênix. Ao contratarem consultores para ajudá-los no 

planejamento, nos treinamentos das pessoas, entre outros aspectos, a 

empresa está adquirindo conhecimento.  

Da mesma forma, as falas já mencionadas anteriormente de que a empresa 

utiliza-se de benchmark, visando absorver as boas práticas do mercado, ou 

mesmo de treinamentos externos feitos por seus profissionais é prova de que 

a empresa adquire conhecimento formal.  

Se considerarmos o pensamento de Maturana e Varela (2007), pelo qual todo 

fazer é um conhecer e vice-versa, não há como contestar que a Fênix cria 

conhecimento a todo instante, o que me parece bem real, pois a cada 

momento há melhorias sendo criadas/implantadas.  

Existe na Fênix uma forma de criação de conhecimento que, embora nada 

formalizada, remete ao processo proposto por Nonaka e Takeuchi (1997), que 
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o processo de criação do conhecimento “como um processo contínuo de busca 

pelo ser humano de justificativas para suas crenças, visando chegar à 

verdade” (MIGUEL, 2004, p.26). 

Dentro do processo de criação de conhecimento organizacional proposto 

pelos autores, a fase que denominam de socialização é na verdade o que mais 

enxergo como eminentemente predominante na Fênix.  

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), essa fase diz respeito ao 

compartilhamento de conhecimentos tácitos, entre os indivíduos de uma 

organização, ocorrendo sem o uso as pessoas usem outra linguagem que não 

suas experiências, como na relação entre mestres e aprendizes, pela 

observação, imitação e prática.  

Outra fase do processo desenvolvido por esses autores, e identificada por 

mim na empresa-caso, trata da externalização, em que ocorre o a articulação 

do conhecimento tácito, que os autores consideram como fase em que o 

conhecimento é criado de forma perfeita, pois o conhecimento é expresso em 

forma de metáforas, analogias, hipóteses ou mesmo modelos.  

Para os autores, a perfeição se dá na reflexão feita pelos indivíduos para 

dirimir a discrepância entre a articulação e a imagem que veem, provocando 

interação entre as pessoas, por meio de diálogos ou reflexões coletivas, do 

tipo fóruns de discussão, visando a criação de conceitos compartilhados.   

Numa das inúmeras conversas que tive com um dos diretores da Fênix, sua 

fala deu origem aos códigos iniciais defendendo a discussão de ideias para a 

construção de algo maior, que resultou numa espécie de “mea culpa”, refletida 

no código inicial considerando que talvez não haja uma forma ideal de criar 

fóruns de discussão, numa alusão ao fato de que isto ocorre de maneira 

espontânea, informal e não estruturada. Em seu modo de ver, deveria ser 

diferente, para que pudessem considerar que a gestão do conhecimento 

efetivamente existia. 

Alguns códigos iniciais dão conta de que assim ocorre na Fênix: acreditando 

que ajude muito compartilhar suas experiências com os outros, ou acreditando 

que sem a prática o conhecimento teórico fica incompleto, ou ainda, buscando 
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entender o que o outro pensa de forma indireta, ou mostrando o que sabe 

através do que faz, ou mesmo, criando conhecimento a partir da ação conjunta 

de todos, e desafiando todos com a prática da tentativa e erro, ou ainda, 

preferindo ensinar por meio de conceitos. 

 A Imagem 10, extraída do Vídeo 31, cuja transcrição apresento a seguir, serve 

bem para ilustrar a forma como tudo isso ocorre. 

 

Transcrição e análise das imagens em movimento capturadas como registro da 
observação participativa na Fênix, em 17 de novembro de 2009. 

Esse vídeo, com duraç~o de 9’44”, mostra imagens do ch~o de f|brica de produç~o, 
especialmente do processo de prensa, forjado a frio, ou extrusão. É a especialização 
da Fênix e um dos lugares mais difíceis de se trabalhar, como as imagens podem 
comprovar, pois o lugar é sombrio e dantesco, considerando-se a pouca ventilação, o 
barulho ensurdecedor, e os solavancos acentuadas que as prensas dão a cada peça 
forjada, podendo ser considerado um dos lugares mais insalubres para se trabalhar 
na Fênix, se não o mais insalubre. 

As imagens foram feitas a uma distância segura, com o foco no fazer das peças, 
mas, principalmente, na atuação do coordenador de desenvolvimento de produto, 
que é a pessoa que pode ser observada “passeando” de prensa em prensa e aferindo 
a qualidade das peças produzidas. A cada parada, ele tira uma dúvida, ajuda a fazer 
um ajuste, inspeciona a qualidade.  

 Mas o que chama atenção é a forma como ele se comunica com os operadores: 
por olhares, meneios de cabeça, gestos de mãos, numa coreografia que denota que 
esses indivíduos compartilham muito mais pela linguagem significa visual que 
verbal, até porque o próprio barulho impede qualquer grande diálogo.  

 As prensas são máquinas bastante pesadas, que assustam à primeira vista. Mas 
esses homens as tratam quase como brinquedos, tamanha a intimidade que 
desenvolveram com esses equipamentos. É um lugar de grande risco, em que fui 
acompanhada de perto pelo responsável pela segurança. A todo o momento 
empilhadeiras fazem a movimentação do material em produção e produzido, o que 
cria mais ruído, e confusão. 

 
 

Nos detalhes da Imagem 10, mostrados pelos círculos em amarelo, a forma 

como esse coordenador atua e compartilha seu conhecimento. No vídeo 

apresentado à banca, { altura dos 3’30”, pode ser observado claramente seu 

gesticular mostrando a vibração da máquina. A linguagem parece 

perfeitamente entendida pelo operador, que olha para esse tremular de mão, 

e o ajuste da máquina, feito por ele é mostrado ao coordenador, ao final, 

apenas com um meneio de cabeça. Toda essa linguagem é sígnica, regida, 

principalmente por símbolos (legi-signos), que, resgatando novamente 

Santaella (1986; 2002), sendo o mais complexo de todos os signos na 
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taxonomia peirceana, contém os demais – ícones (quali-signos) e índices (sin-

signos).  

 
 

 

Imagem 10: Competência tácita como valor ao cliente. 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 

 A fase de difusão38 relaciona-se a como a empresa comunica, transmite, 

transfere esse conhecimento por toda a organização, de forma a torná-lo 

efetivamente um ativo que crie uma competência. 

A difusão do conhecimento pode ser afetada por vários fatores dentro de uma 

organização. No entanto, a transferência dele constitui-se no aspecto mais 

complexo, por envolver um processo de comunicação que pode apresentar 

ruídos. 

Para Popadiuk (2010), processos de transferência de conhecimento que 

envolvam conhecimento tácito demandam maior proximidade entre as 

pessoas, pela necessidade de interação. 

                                                           
38

 Deployment 
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Szulanski (1996) identificou várias barreiras, dentre as quais nove como 

predominantes responsáveis pela dificuldade existente nas organizações para 

a transferência do conhecimento, sendo duas pertinentes ao conhecimento 

em si – ambiguidade causal, em que várias podem ser as razões da não 

transferência, mas não se sabe qual, e incapacidade de prova, dada a falta de 

um registro de uma aplicação prévia do conhecimento.  

Outras duas, dizem respeito à fonte: falta de motivação, que ocorre por 

diversos fatores, dentre eles, a relutância em dividir o conhecimento, por 

receio de perder o poder ou uma posição de privilégio dentro da organização, 

o sentimento de não estar sendo recompensado ou ainda não dispor de 

recursos ou tempo para realizar a transferência, percepção de que a fonte não 

é confiável, causando resistências nos receptores, levando-os a desafiá-la.  

Outras três são pertinentes ao receptor: falta de motivação, para absorver 

novo conhecimento, resultando em má vontade, falsa aceitação do 

conhecimento e podendo levar a sabotagem do processo, capacidade de 

absorção, para compreender cognitivamente o novo conhecimento, que varia 

basicamente em função daquilo que já é sabido ou conhecido, e capacidade de 

retenção, para aplicar o novo conhecimento, pode ser definida como a 

dificuldade em assumir o conhecimento como rotina, que pode provocar a 

descontinuação do uso do conhecimento. 

As duas últimas referem-se ao contexto: fertilidade do contexto, condicionada 

às suas características, que podem estimular ou não a transferência do 

conhecimento, e dificuldades de relacionamentos, que podem causar 

limitações ao processo de transferência do conhecimento.  

Estas dificuldades são atreladas à existência de componentes tácitos no 

processo, facilidade de comunicação, aspectos burocráticos envolvidos e da 

intimidade do receptor com o conhecimento em transferência. 

No caso da Fênix, posso dizer que os códigos iniciais e as observações 

mostraram um pouco de cada uma dessas barreiras. No entanto, a 

predominância refere-se à falta de motivação de muitos cooperados, 

principalmente nos níveis operacionais, em absorver novo conhecimento, 

gerando mesmo tudo aquilo que Szulanski (1996) identificou em suas 
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pesquisas quanto à ocultação de informação, medo de perder o poder, 

boicotes.  

Isto se reflete nos códigos iniciais acreditando não ser orgulho a razão do 

outro esconder informação, ou afirmando que o comportamento de esconder 

informação existia na empresa de origem.  

Outro aspecto recorrente nos relatos diz respeito à diferença de níveis de 

cognição observadas na empresa-caso, o que Szulanski definiu por dificuldade 

de absorção por parte do receptor. Isto se tornou uma dificuldade, pois 

explica parte da reação dos cooperados que origina a divisão em dois grupos: 

o pessoal do “ch~o de f|brica” e o pessoal do “ar condicionado”, nas falas deles 

próprios.  

Esse aspecto é manifesto em códigos iniciais similares a este que trago como 

exemplo: acreditando que quando entenderem o conceito de administração os 

fará compreender a importância dessa área para a organização. 

Em seus estudos sobre transferência de conhecimento em processos de 

treinamento de trainees para funções de gestão, Popadiuk (2010) concluiu 

que a eficácia do processo ocorre quando o perfil do treinando possui 

aderência às questões de gerenciamento e tomada de decisão que farão parte 

de suas atividades futuras, tornando-o corresponsável pelo sucesso dessa 

transferência. 

Como na Fênix o perfil é predominantemente operacional, este aspecto pode 

explicar a dificuldade de que conceitos mais abstratos relativos às atividades 

de gestão sejam compreendidos pela maioria dos cooperados. 

Por conta disto, e considerando o fato de que as funções de gestão percebem 

um pró-labore maior aos dos operadores, há sempre a desconfiança por parte 

destes de estão sendo enganados, exatamente por não conhecerem as 

atribuições que demandam as funções de gestão, causando problemas de 

relacionamento, desconfiança, ocultação de informação, ou seja, uma 

circularidade viciosa que limita a aceleração do desenvolvimento da 

organização. 
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Imagem 11: Compartilhando o conhecimento tácito. 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 
 

Em função dessa última barreira, observei a necessidade de uma comunicação 

tão concreta e menos conceitual. Como podemos notar na Imagem 11, em que 

o coordenador de produto explica ao operador, de maneira bastante explícita 

e detalhada, detalhes do funcionamento da máquina. Essa figura é outro 

extrato do Vídeo 31, cuja transcrição foi apresentada anteriormente. 

 

 A fase da armazenagem comporta os registros desse conhecimento, como 

referência e criação de articulações que gerem outros conhecimentos. 

A Fênix obteve em 2009, o certificado IS09000, explicado no relato sobre a 

empresa-caso, em que os registros são obrigatórios, pois o lema dessa 

certificação estabelece que as empresas devam registrar o que fazem, e fazer 

o que registram, ou seja, formalizar os processos e segui-los. 

Entretanto, esse é um aspecto ainda bastante incipiente na Fênix. Todo o 

conhecimento está mais na mente dos cooperados e em sua experiência que 

em registros, que na verdade no papel.  
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O que chama a atenção diz respeito a algumas falas que dão conta que o 

registro está sendo utilizado muito mais para enfrentar as resistências de 

alguns cooperados no compartilhamento de informações tratado acima.  

Uma vez que o registro do processo é formalizado, esse “poder” é tirado desse 

cooperado, o que é manifesto em códigos iniciais como trabalhando na 

formalização para driblar o resistente, ou considerando a insegurança o motivo 

para não haver nada registrado, ou ainda, formalizando os processos para 

caducar a subjetividade dos que ocultam informações. 

Esse aspecto é exatamente o que mais prejudicou a empresa em seu início de 

atividades, por conta dessa mesma prática de ocultação de informação. Como 

nada estivesse registrado, algumas áreas estavam deficitárias por falta desse 

registro, o que é ilustrado pelo código inicial enfrentando a deficiência de 

conhecimento em algumas áreas por falta de registro. 

As ações que estão sendo tomadas nessa direção indicam que a lição foi 

aprendida e o rumo corrigido. 

 

Até aqui, tratei categorias Visão de Mundo e Conhecimento, esta última sendo a 

forma pela qual a empresa cria sua realidade, influenciada pela categoria anterior, pilar 

do modelo de criação da realidade da Fênix. 

A categoria Conhecimento, enquanto meio de criação da realidade, dá ensejo ao à 

categoria representada pelo código axial Competência, ou seja, seu produto final, e 

como tal, a realidade da Fênix, em termos de conhecimento.  

Passo, então, a discorrer sobre os aspectos encontrados na pesquisa, que se 

relacionam ao que denominei como Competência, e suas várias nuanças. 

 

4.2.3 A competência da Fênix 

Esta categoria diz respeito ao conteúdo de habilidades tácitas ou explícitas que a Fênix 

possui, como resultado do processo de conhecer da empresa, e que dizem respeito à 

forma como elas se apresentam na organização.  
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Existem várias definições para competência. Por isto, escolhi a visão firmada no 

senso comum dada por Fleury e Fleury (2001), que trata competência como a 

qualificação que as pessoas possuem para fazer algo. A falta dessa qualificação, alertam 

os autores, tem um sentido pejorativo dentro do círculo social e organizacional. 

Civelli (1998) afirma que as competências são, na maioria das vezes, difíceis de 

serem detectadas, pois quem as possui nem sempre tem clareza disto. Não é diferente na 

empresa-caso. As falas dos entrevistados dão conta das competências existentes na 

organização, mas de uma forma que não são exaltadas como tal. Como exemplo disto, 

apresento uma das afirmações feita por um dos entrevistados: “passei a acreditar que as 

pessoas fazem a diferença" (Entrevistado M.). 

 

 

Figura 18: O produto da realidade criada na Fênix. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pode-se inferir que ele esteja falando de uma determinada habilidade, que permite 

que as pessoas possam operar mudanças, no sentido de fazer diferente do que era feito. 
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Note-se que ele não fala de talento, ele não usa qualquer termo específico para explicar 

essa habilidade a n~o ser o fato de que as pessoas “fazem a diferença”. 

Dentro deste estudo, Competência tem importância especial, pois é resultado das 

ações nas quais se refletem todo o conhecimento tácito dos indivíduos envolvidos com a 

Fênix, o que a torna mais competente ou menos competente para fazer frente às 

demandas do mercado em que a empresa atua.  

Essa categoria geral, representada na Figura 18, foi classificada em quatro itens, que 

a seu turno, subdividiram-se em subitens, coforme a natureza e da nuança que a 

competência apresenta ou deixa de apresentar, razão pela qual pontuo sempre a 

existência ou não dela na Fênix: Orientação, Gestão, Pessoais, Técnica, sobre as quais 

passo a discorrer. 

 

1) Orientação: Relaciona-se a tudo aquilo que possa qualificar ou não as pessoas e 

a organização para o atingimento de seu desempenho. Como exemplo, o código 

inicial afirmando que não é mais possível a alocação de gente de dentro da 

organização diz respeito à falta de certas competências individuais necessárias 

ao bom desempenho da empresa. Foi considerada como geral, pois envolve 

várias habilidades distintas. Incorpora, ainda, as habilidades relacionadas a 

Desafios, Foco e Valor ao Cliente:  

 

 Desafios: Relaciona-se a todas as dificuldades enfrentadas pelas pessoas 

e/ou pela Fênix, desde sua fundação, no caminho de sua consolidação como 

empresa e da busca pelo atingimento de seus resultados. Refere-se 

principalmente à inexistência prévia de condições que habilitassem as 

pessoas à condução da empresa de forma satisfatória na obtenção de seus 

resultados. 

Pode ser exemplificada pelo código inicial acreditando-se despreparados para 

assumir a gestão do negócio. 
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 Foco: Refere-se à forma como as pessoas e a organização direcionam seus 

esforços para o atingimento de seus objetivos. Possui um escopo de perfil 

pessoal e especialização, que ao mesmo traduzem a perícia e a limitação de 

visão holística dos profissionais da empresa, trazendo um efeito redutor nos 

resultados, considerando ser a Fênix uma cooperativa, portanto, 

demandando uma amplitude de visão de todos os cooperados. 

Como exemplos, tem-se: tendo perfil de operação, ou sentido-se mais 

confortável na área técnica, por dominá-la, e ainda, acreditando ser muito 

difícil que os cooperados sejam donos e especialistas naquilo que fazem. 

Este subitem dá conta, também, da priorização que a Fênix dá à gestão dos 

assuntos, tal como neste código inicial: assumindo que não são focados na 

divulgação, que embora denote foco, porém conota uma deficiência em 

termos de competência organizacional. 

Minhas observações sobre a Fênix apontam para o que Collins (2001a) 

chamou de ênfase mal combinada39, em que o autor identificou uma 

característica do elemento tácito cujo compartilhamento direciona o grupo 

envolvido nele para diferentes focos.  

No caso, as pessoas com quem conversei, assim como tudo o que observei e 

analisei, apontam para distintas ênfases e objetivos, não alinhados entre si, 

permitindo a inferência de ser esta uma das razões da existência de 

dualidades. 

 

 Valor ao cliente: Esta forma de competência diz respeito ao como a empresa 

se relaciona com seu mercado, buscando atraí-lo, conquistá-lo e fidelizá-lo.  

Traz em seu bojo unidades de significados que tratam tanto das habilidades 

técnicas oferecidas, como principalmente, da forma como o relacionamento 

com o mercado é conduzido, com base na história do surgimento da 

organização, cuja estratégia busca essencialmente diferenciar-se da 

Organização-Origem em sua forma de abordagem mercadológica, tal como 

mostrando ao cliente que são diferentes da Organização-Origem. 

                                                           
39

 Mismatched salience – tradução minha. 
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Reflete, também, em códigos iniciais como: percebendo que o cliente é o seu 

verdadeiro patrão, e satisfazendo o cliente com base nas mudanças que fazem, 

o valor que procuram agregar por meio das melhorias que propõem ao 

desenho original do cliente. 

 

2) Gestão: Relaciona-se às habilidades necessárias ao gerenciamento das atividades 

da empresa, como um todo. Subdivide-se em quatro tipos Desempenho, 

Liderança, Modelo de Gestão e Processo Decisório. 

 

 Desempenho: Diz respeito às competências existentes ou não que trazem à 

tona a orientação aos resultados. Tem como exemplos, códigos iniciais como: 

acreditando que sem a prática o conhecimento teórico é incompleto, e 

assumindo que os cooperados devam ser encorajados para se envolver em 

reduções de set up, exemplos estes que mostram o que a organização almeja, 

mas que não possui ainda.  

Outro aspecto desse item trata da avaliação do esforço em que os cooperados 

e funcionários estão envolvidos, e tem como exemplo: confirmando que não é 

cobrado por nada, nem por ninguém. Este aspecto remete, também, ao item 

Liderança, próximo subitem. 

 

 Liderança: Este item refere-se à forma como as pessoas, em suas atividades, 

são coordenadas.  

Apresenta os aspectos gerais dessa gestão, uma vez que outros três tipos de 

liderança emergiram durante o processo de análise e serão tratados a seu 

tempo, dentro deste capítulo.  

Pode ser exemplificado por códigos iniciais como: acreditando que seja mais 

fácil coordenar tarefas que pessoas, numa referência ao fato de que por serem 

cooperados, e, portanto, todos são donos da mesma empresa, o exercício de 

coordenação deve ser orientado para a atividade, na busca por evitar 

conflitos.  
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A orientação para a atividade e não para a pessoa remete ao modelo de 

gestão implantado e praticado na Fênix, objeto de explicações logo adiante. 

Outro exemplo: tentando mudar o perfil da liderança de herói para 

profissional, diz respeito ao nível de profissionalização técnica da gestão, 

numa referência ao perfil carismático de alguns dos gestores, importante no 

início, mas que no momento atual, demanda maior tecnicidade gerencial. 

 

 Modelo de Gestão: Trata da forma como a empresa é gerida pelos 

cooperados, baseando-se principalmente em valores que a diferenciem da 

Organização-Origem.  

Um exemplo desse subitem é: defendendo que o modelo a ser seguido baseie-se 

no conhecimento moral e hierárquico, bastante interessante considerando-se 

que a Organização-Origem, embora apresentasse um comportamento moral 

eticamente questionável, era estruturada de forma hierárquica bastante 

similar à forma como a Fênix o foi.  

Isso chama a atenção por conta do fato de a empresa ser formada por 

cooperados e, portanto, donos em partes iguais. Neste sentido, embora a 

hierarquia possa ter apenas um cunho funcional, sua existência poderia não 

ser necessária, não fossem outras questões que serão discutidas mais à 

frente. 

Outra nuança deste subitem refere-se à forma como as negociações são 

conduzidas: enfatizando que acabam sempre negociando uma solução ganha-

ganha. Este modelo de negociação é aplicado tanto às questões relacionadas 

aos clientes, quanto às questões relacionadas à forma como decidem 

questões dentro da organização, o que remete ao tipo de processo decisório 

praticado, próximo subitem. 

 

 Processo Decisório: Este subitem refere-se à forma como as decisões são 

tomadas dentro da organização – aspecto bastante relevante no que tange à 

característica estrutural e constitutiva da Fênix.  
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Ocorre, principalmente, em duas grandes instâncias: o Conselho Deliberativo 

e a Assembleia Constituinte.  A primeira é formado por alguns cooperados, 

que atuam em todos os segmentos funcionais da cooperativa, onde são 

discutidas algumas decisões a serem tomadas, que necessitam de validação 

da segunda instância, a Assembleia.  

A segunda é formada por todos os cooperados, sem exceção.  É onde todas as 

decisões previamente definidas nas reuniões do Conselho serão aprovadas 

por todos os cooperados e, então, executadas. 

É considerada uma competência organizacional dada a rapidez e flexibilidade 

com que as decisões são tomadas, observado no código: afirmando que 

possuem mais agilidade na decisão que não há em outras empresas.  

Além dessa, o caráter de irrevogabilidade com que as decisões tomadas são 

tratadas perante o cliente, dão a ele segurança, o que também pode ser 

considerado um valor agregado: afirmando que a garantia das respostas é a 

decisão feita pelo grupo. Este aspecto relaciona-se à questão da autoridade, 

item que será tratado mais adiante, neste capítulo. 

No entanto, embora apresente um aspecto forte de democracia: aceitando o 

que a maioria decidir, implica, também, questões que remetem à falta de 

comprometimento de alguns cooperados, que os leva a aceitarem decisões 

por desconhecimento de causa e/ou por falta de vontade de conhecê-las, 

delegando aos outros a decisão, o que expõe a essência democrática do 

processo decisório em si. 

  

3) Pessoal: Diz respeito às características pessoais dos cooperados da Fênix, que 

acabam impactando no desempenho organizacional, para o bem e para o mal. 

Essas competências foram divididas aqui em três tipos distintos: Diversidade, 

Liderança Carismática e Superação. 

 

 Diversidade: É considerada neste estudo uma competência, pois os diversos 

perfis que apresentam formam uma combinação que contribui muito ou 

pouco para o resultado.  
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É nas diferentes formas de execução das tarefas que este item se manifesta, 

tendo como códigos iniciais, por exemplo, enxergando diferentes perfis nas 

pessoas da produção, ou, acreditando que poderia funcionar por conhecer a 

característica diversa dos funcionários, e acreditando que cada um tem sua 

forma de ser. 

Essa diversidade, no entanto, parece ser vista na organização mais como um 

problema que como uma solução, pois apresenta aspectos que remetem a um 

comportamento diverso, mais que a uma habilidade diversa que forme um 

leque mais amplo de oferta.  

Esse comportamento diverso nem sempre é bem visto, e na maior parte das 

vezes é aceito por não haver o que ser feito, no curto prazo, em função das 

obrigações estatutárias entre os cooperados.  

Este item tem forte conexão com os códigos focados Apoio e 

Comprometimento, sobre os quais discorrerei mais adiante. 

 

 Liderança Carismática: Este item tem na organização poucos 

representantes que podem ser considerados como detentores das 

características deste tipo de liderança, com base em Bergamini e Coda (1997) 

e Conger (1991): atuam principalmente em momentos difíceis da vida 

organizacional, influenciam pessoas com suas ideias visionárias, possuem 

perfil pessoal cativante, senso de oportunidade, atuam como agentes de 

mudança, buscam atuar sobre as pessoas de forma a influenciá-las. 

É exatamente o caso do que existe na Fênix, em função da forma como a 

empresa foi criada: pessoas totalmente descrentes, sem dinheiro, sem 

preparo para enfrentar o mundo externo, sem futuro, depois de décadas 

trabalhando na mesma organização, então falida, e que, repentinamente as 

abandona a sua própria sorte. 

Embora a figura do atual Diretor Presidente seja o expoente maior desse tipo 

de liderança, existem outros que a exercem, embora de forma inconsciente, a 

meu ver – não o Presidente, bastante consciente e preparado para o exercício 

dessa liderança. 
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Entretanto, é importante salientar que essas pessoas, em si, exercem a 

liderança carismática de formas bem distintas, pois enquanto uns são 

naturalmente carismáticos e usam a legitimação dada a eles pelos 

cooperados por sua competência técnica, outros a exercem de forma mais 

política, utilizando a legitimação que lhes foi conferida pela condução do 

processo de criação da empresa. Com isto, pode envolver as pessoas, 

buscando a concordância e participação das pessoas para seus intentos. 

Entretanto, esses líderes possuem um objetivo comum: levar a organização 

para frente, para o sucesso. E utilizam-se dessa competência para combater a 

miopia que permeia a maioria das mentes da organização. 

Porém, mostra, também, seu lado negativo: alguns se sentem tão amparados, 

que não se preocupam em crescer e seguir em frente. Logo, este tipo de 

liderança, que outra foi “heroica”, nas palavras de um dos entrevistados, n~o 

é mais bem vinda, pois deixa a desejar quanto a promover o desenvolvimento 

profissional das pessoas e, consequentemente, da empresa. 

Manifestam-se em códigos iniciais tais como: considerando muito importante 

a figura do C. para o equilíbrio da estrutura, e considerando que os cooperados 

correm para o E. por não saberem como se virar, ou ainda, considerando a 

habilidade de negociação do C. como um símbolo. 

Este item guarda forte relação com a Liderança Transformacional, assim 

como com a Liderança Visionária, itens que serão abordados à frente. 

 

 Superação: Refere-se aos desafios superados pelos cooperados, desde o 

início da criação da Fênix. É considerada aqui uma competência pessoal, pois 

implica características de transposição dos obstáculos mais difíceis e 

impensáveis para o grupo, culminando com a vitória dessas pessoas sobre 

essas dificuldades. 

Reflete-se em códigos iniciais do tipo lidando com o impossível, ou indo além 

dos limites impostos pelo Estado, ou ainda, provando que podiam fazer. 

Este código focado traz em seu bojo questões relacionadas ao orgulho por ir 

além do que pensavam que poderiam, e provar aos ex-patrões que poderiam 
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fazer, sentimento exemplificado no código inicial sentindo que provar que os 

ex-patrões estavam errados era um ponto de honra, que remete à humilhação 

sofrida quando da falência da Organização-Origem.     

Esse “provar”, no entanto, diz respeito {s pessoas de fora, mas, 

principalmente, a eles mesmos – por isto, o orgulho, a sensação de 

competência, como mostra os códigos tentando provar que podiam para si e 

para os ex-patrões, ou sentindo-se como um herói, e ainda, virando a mesa. 

A luta contra as frustrações, como obstáculo que poderia comprometer o 

atingimento dos objetivos traçados também aflora, manifesta nos códigos 

iniciais tentando lidar com a frustração e nadando e morrendo na praia.  

Esse código focado possui um elemento tácito bastante forte, pois traz aos 

indivíduos o conhecimento do que sabem e podem por meio de suas 

realizações exclusivamente.  

 

4) Técnica: Relaciona-se às habilidades técnicas que podem traduzir-se em 

produto final ao mercado, desde as mais abstratas como o desenvolvimento de 

uma ideia de produto até a operação de uma máquina, tudo aquilo que produz 

valor para a organização e para o cliente dentro da atividade da empresa. 

Subdivide-se em Perícia e Valor ao Cliente. 

 

 Perícia: Trata das habilidades individuais e organizacionais da Fênix – tanto 

das que existem, quanto das que faltam a eles como competência. 

Envolve, inclusive, habilidade de gestão que são considerados conhecimentos 

técnicos, como por exemplo, considerando que não sejam bons em Marketing, 

ou assumindo que no início o conhecimento em administração era zero. 

Considera, principalmente, a ênfase dada pelos entrevistados naquilo que 

sabem e naquilo que não sabem fazer, na parte operacional, tais como 

acreditando que sejam bons no fazer, no processo, ou enfatizando a origem tão 

somente operacional de todos, que remete à deficiência que acreditam possuir 

em gestão.  
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Essa dimensão conecta-se, também, ao código de Superação, mencionado 

antes, pois embora se mostrem pouco seguros quanto à habilidade 

administrativa, a empresa tem auferido bons resultados até agora.  

 

 Valor ao cliente: Diz respeito a todas as ações técnico-operacionais encetadas 

pelo grupo que gera valor direto ao cliente, e é percebido por ele como tal. 

Manifesta-se em aspectos concretos e abstratos. Exemplos de códigos iniciais 

são agregando valor ao cliente com respostas seguras e garantidas, remetendo 

à confiança que o cliente pode depositar naquilo que a empresa diz desde a 

primeira vez.  

Os códigos compartilhando a percepção de que o cliente é o patrão e 

percebendo que o cliente é seu verdadeiro patrão dão conta da forma que a 

realidade da empresa é criada perante o mercado, tendo no cliente o patrão. 

Isto não surpreende ao considerarmos que a empresa é uma cooperativa, o 

que sugere naturalmente que o verdadeiro patrão esteja fora da empresa – 

logo, embora pareça uma sutileza, pode ser mesmo uma obviedade. 

Este código focado mostra, também, a orientação da empresa para o mercado, 

manifesta no código inicial estando mais focado no cliente ou enfatizando a 

importância de corresponder à percepção do cliente.Não obstante, a empresa 

mostra transparência na relação com seu mercado, o que é considerado aqui 

uma competência, relacionada a seus valores e à forma como ela escolheu 

diferenciar-se da empresa-origem, aspectos serão discutidos mais à frente, 

nesta análise, e que se manifestam em códigos iniciais como repassando as 

economias com melhoria do processo para o cliente e sendo transparentes com 

o cliente para fidelizá-lo. 

 

Finalizo aqui a apresentação das categorias que formam o modelo explicativo de 

criação da realidade da Fênix: Visão de Mundo, Conhecimento e Competências.  

Todo este processo de criação é simbolizado por signos que trazem à luz os 

conhecimentos explícitos e tácitos das mentes de seus membros. No entanto, a criação 
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da realidade da Fênix enquanto instituição é um símbolo em si, a respeito do qual passo 

a tratar, recorrendo à análise semiótica para me auxiliar nessa tarefa.  

 

4.3 A criação da realidade da Fênix  

Antes de mais nada, julgo prudente relembrar o que disse no início deste capítulo a 

respeito de que a Fênix estaria sendo analisada como uma instituição, pelas razões 

expostas, então.  

Resgatando as ideias de Santaella (2002), mencionadas no início, sugerindo um 

caminho para a análise semiótica da instituição Fênix, começo por identificar o objeto 

que une as pessoas em torno do signo-instituição. 

A Fênix, enquanto instituição, sob a ótica de Bergman e Luckmann (1996) sobre esse 

conceito, possui indivíduos unidos em acordo estatutário cooperativo, cuja finalidade ou 

ordem relaciona-se ao desenvolvimento de uma atividade produtiva e comercial, por 

meio da geração de bens e serviços, portanto, dentro da estrutura social econõmica, 

mais precisamente, da microeconômica.  

Em seu ambiente interno, seus atuais membros cooperados reforçam o conceito de 

instituição defendido por Bergman e Luckmann (1996), pois compartilham suas 

histórias de vida, especialmente no contexto organizacional, criadas ao longo de sua 

entrada na Organização-Origem, e, portanto, desde antes da criação da própria Fênix, 

enquanto instituição cooperativa.  

Ainda, seguindo a linha de Berger e Luckmann (1996), como membros dessa 

instituição, essas pessoas, os cooperados, são submetidas ao controle social dos demais 

cooperados, e são legitimadas pela aprovação desse controle, pois  os atores envolvidos 

nesse processo legitimam os hábitos pela reprodução recíproca deles, 

institucionalizando-os, e, sob a ótica de Gerth e Mills (1970), atribuindo autoridade 

sobre membros que desempenham papeis.   

Portanto, o objeto dinâmico da instituição Fênix é a própria Fênix, enquanto 

cooperativa, suas instalações físicas, seus cooperados. É nele que a instituição se 

apresenta como tal e nele que pode ser observada.  



231 
 

Como objeto imediato, que considera a forma como a instituição Fênix está  

representada no objeto dinâmico, deve considerar o papel de autoridade atribuída pelos 

cooperados da Fênix, ou seja, membros dessa instituição, exercido pela Assembleia 

Geral, cujas normas propósitos guiam esses membros. Dito de outra forma, o objeto 

dinâmico da instituição Fênix refere-se às normas que regem e direcionam seus 

membros, em função do motivo de estarem assim associados.  

Embora sabidamente um símbolo, ou seja, um legi-signo, como definiu Peirce 

([1931-1958], 2000), enquanto instituição a Fênix guarda também aspectos indiciais e 

icônicos. Conforme explica Santaella (2002), os aspectos indiciais de uma instituição 

encontram-se em sua função social.  

No caso da Fênix, seus aspectos indiciais relacionam-se ao que Gerth e Mills (1970) 

afirmam ser de ordem econômica, como mencionei anteriormente, composta por 

entidade por meios das quais “os homens organizam o trabalho, os recursos e os 

instrumentos técnicos, com o objetivo de produzir e distribuir bens e serviços” (p.81).   

Como tal, o símbolo Fênix participa de convenções próprias da estrutura social da 

qual faz parte, como mencionado acima, convenções estas que pertencem ao ambiente 

externo à instituição Fênix.  

Em relação aos aspectos icônicos, que se referem à imagem por meio da qual o 

símbolo Fênix se mostra socialmente, as análises e interpretações feitas até aqui 

sugerem que a instituição busca estabelecer uma reputação de seriedade e qualidade, 

como forma de ser reconhecida, logo como um ícone, que representa qualidades do que 

representa, tendo como valores de reforço a transparência estabelecida na relação com 

seu mercado. 

Os efeitos interpretativos dicentes do símbolo Fênix, dizem respeito ao 

comportamento e sua ação. Neste aspecto, pode-se dizer que há na Fênix, por toda a 

análise e interpretação anteriores que há efetivamente uma dualidade na organização, 

em que dois grupos distintos buscam por objetivos distintos, pessoal e 

profissionalmente, tornando o aspecto indicial difuso, muito embora o grupo 

aparentemente dominante dê o tom do discurso que a instituição produz. 

Esse aspecto faz com que tenhamos duas formas de ver os interpretantes dicentes da 

instituição Fênix: externa e internamente. O discurso externo parece ter sucesso na 



232 
 

condução do objetivo de reputação buscado, enquanto que a observação do ambiente 

interno, que chamo de realidade produzida na instituição Fênix, apresenta um conflito 

de interesses. 

À luz dos efeitos interpretativos remáticos, o símbolo Fênix também apresenta a 

mesma característica de dualidade, pois os interpretantes emocionais que produz não 

apresentam uma padronização na relação de seus membros com a instituição, nem 

mesmo com o seus ideais que a instituição vislumbra. Novamente, o interpretante é 

dicotômico.  

É possível, então, a ilação de que se olharmos a instiuição Fênix sob seu caráter  

estrutural,  o símbolo Fênix apresenta-se como uma única instituição, uníssina. No 

entanto, se como sugere Santaella (2002), a olharmos sob o caráter de inovação e 

mudança, em que as instituições devem ser vistas como organismos vivos, existem duas 

instituições, dois organismos: um, sob a égide de uma convenção tradicionalista e 

retrógrada, agonizante, e outro, que se rege sob o símbolo que prima pela mudança e 

possibilidade de evolução. 

O modelo explicativo resumindo os aspectos abordados até aqui, ao qual decidi 

denominar como a criação da realidade na Fênix, é representado na Figura 19, e 

reapresentada no Apêndice E, visando sua melhor visualização. 

Este modelo mostra os aspectos oriundos da ambiguidade observada por mim na 

visão de mundo de seus cooperados, visão esta que determina a forma como o 

conhecimento é criado e compartilhado, por meio dos signos reinantes na instituição, 

tendo como produto final uma competência limitada. 

Essa limitação é representada no modelo pela figura interna em forma de labirinto, 

símbolo que adotei para representar o processo processo circular em que o 

conhecimento, enquanto realidade criada, é gerado.  

Apoiando-me em Nonaka e Takeuchi (1997), a figura-símbolo represetantativa  da 

inovação teria uma forma espiral ascendente, em vez de ser apenas circular, como a 

figura mostrada no modelo. 
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Figura 19: A criação da realidade na Fênix 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 

 
 

No capítulo seguinte, que encerra este trabalho, apresento minhas reflexões finais a 

respeito dos achados deste estudo, bem como sobre todo o processo de pesquisa, e de 

todo meu caminhar nele. 
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5. Reflexões  

Este capítulo, cujo título reflete seu conteúdo, e que se constitui a seção de 

encerramento deste estudo de pesquisa, foi dividido em duas partes:  a primeira reflexão 

diz respeito a tudo aquilo que a maioria dos leitores acadêmicos buscarão nele, ou seja, 

minhas possíveis conclusões a respeito de tudo o quanto pesquisei, analisei e interpretei. 

Esse primeiro bloco, portanto, diz respeito, exclusivamente, a responder à fatal 

pergunta: “E, então?” 

Para os mais atentos, ficará claro que se houvesse mesmo uma conclusão final, eu 

assim denominaria este capítulo. Chamá-lo pela forma como escolhi fazer já é uma 

indicação significativa de que não considero que haja concluído nada, e que o que vem 

logo adiante é um apanhado de ideias, que mais se prestam a novas reflexões e 

“ganchos” para a continuidade de minha caminhada de pesquisa. Esse bloco trata, 

portanto, daquilo que julgo que passei a conhecer durante meu caminhar até aqui. 

A segunda reflexão, embora esteja indiscutivelmente ligada à primeira, fala do 

processo que percorri, e dos confortos e desconfortos que me assaltaram em todo e a 

cada momento desse caminhar. Não é um desabafo, mas uma reflexão pessoal a respeito 

desses poucos mais de três anos em que vivi, sorri, chorei, ganhei, perdi, tudo permeado 

pela preocupação constante com este trabalho, como uma espada sobre minha cabeça. 

Logo, esse bloco trata daquilo que passei a saber no decorrer do meu caminhar. 

Guardo o desejo íntimo de que  meus leitores sejam pacientes e generosos, lendo  

este capítulo até seu final, pois creio que é neste “momento” que tudo realmente tenha a 

possibilidade de se explicar e fazer sentido. Ou não. 

Contudo, é preciso que saibam, que os eximo de qualquer tipo de culpa, pois este 

estudo me permitiu aprender a ser generosa o suficiente para compreender, caso não 

queiram ou não possam fazê-lo. 

 

5.1  Reflexões sobre os achados: a tentativa de uma contribuição teórica 

Inicio minhas reflexões com uma fábula, escrita pelo poeta americano John Godfrey Saxe 

(1873, p.77-78), cujo conteúdo reproduzo fielmente aqui, no idioma em que foi escrita. 
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The Blind Men and the Elephant  
by John Godfrey Saxe 

 
It was six men of Indostan 
To learning much inclined, 

Who went to see the Elephant 
(Though all of them were blind), 

That each by observation 
Might satisfy his mind 

 
The First approached the Elephant, 

And happening to fall 
Against his broad and sturdy side, 

At once began to bawl: 
"God bless me! but the Elephant 

Is very like a wall!" 
 

The Second, feeling of the tusk, 
Cried, "Ho! what have we here 

So very round and smooth and sharp? 
To me 'tis mighty clear 

This wonder of an Elephant 
Is very like a spear!" 

 
The Third approached the animal, 

And happening to take 
The squirming trunk within his hands, 

Thus boldly up and spake: 
"I see," quoth he, "the Elephant 

Is very like a snake!" 
 

The Fourth reached out an eager hand, 
And felt about the knee. 

"What most this wondrous beast is like 
Is mighty plain," quoth he; 

" 'Tis clear enough the Elephant 
Is very like a tree!" 

 
The Fifth, who chanced to touch the ear, 

Said: "E'en the blindest man 
Can tell what this resembles most; 

Deny the fact who can 
This marvel of an Elephant 

Is very like a fan!" 
 

The Sixth no sooner had begun 
About the beast to grope, 

Than, seizing on the swinging tail 
That fell within his scope, 

"I see," quoth he, "the Elephant 
Is very like a rope!" 

 
And so these men of Indostan 

Disputed loud and long, 
Each in his own opinion 

Exceeding stiff and strong, 
Though each was partly in the right, 

And all were in the wrong! 
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Moral: 
So oft in theologic wars, 
The disputants, I ween, 

Rail on in utter ignorance 
Of what each other mean, 

And prate about an Elephant 
Not one of them has seen! 

 

Considerações teológicas à parte, esta fábula serve para elucidar que, cegos ou não, 

nosso olhar é direcionado pelo ambiente, que orienta a criação do conhecimento, em 

nosso compartilhamento de experiências. 

Como na fábula, tateamos o mundo e compartilhando nossas visões, criamos várias 

formas de realidade, que, para nós, é a realidade única e verdadeira, que, no entanto, 

sem percebermos, vai se ajustando aos poucos, nesse processo de compartilhamento, 

por meio do qual a recriamos. 

Inspirando-me em Maturana e Varela (2007), que defendem por meio dos 

postulados das ciências biológicas que “todo ato de conhecer faz surgir um mundo” e, 

portanto, “todo fazer é um conhecer e todo conhecer é um fazer” (p.31-32), não há como 

duvidarmos de que criamos e recriamos conhecimento o tempo todo, mesmo que não 

nos demos conta disto. 

Essa ideia não apenas se reitera em Vigotsky ([1978], 2008), o primeiro autor a 

defender que o conhecimento é construído na interação social, mas que postula também 

que o conhecimento é antes social, que individual, embora resida no indivíduo pela 

internalização mediada por artefatos40 que todo fazer humano cria. 

Interpretando a abordagem sócio-interacionista ao qual o autor pertence, Campos 

(2007, p.169) afirma que “cada artefato cultural contém, além de sua forma física, o 

código de condutas e de interações que o tornou possível, e que condiciona a ação das 

novas gerações que o utilizam”. 

Há duas ideias na fala da autora: a primeira relaciona-se a artefatos que contenham 

códigos de condutas, portanto, convenções. Artefatos, em Peirce ([1931-1958], 2000) 

são signos. Ao carregarem em suas representações uma convenção, são para este 

filósofo, símbolos, ou legi-signos, em sua taxonomia. 

                                                           
40

 Campos (2007) – grifo meu. 
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A segunda ideia contida na fala de Campos (2007), diz respeito aos processos de 

tipificação41, quando a autora se refere à ação condicionada pelos códigos de condutas a 

serem utilizados por novas gerações. Podemos, então, assumir que ela fala de 

institucionalizações.  

Continuando, se todo fazer é uma forma de conhecer, como defendem Maturana e 

Varela, sendo que esse conhecer ocorre em nossa interação com os demais indivíduos no 

ambiente social em que vivemos, como postula Vigotsky, tornando o conhecimento mais 

social que individual, tendo a mediação de artefatos que possuem códigos de conduta, 

portanto, convenções, conforme interpreta Campos, podemos assumir, então, que o 

conhecimento é criado por meio de signos, mais exatamente símbolos, e que a criação 

desse conhecimento ocorre dentro de uma interação social simbólica.  

Em sua interpretação, Campos (2007) afirma que os artefatos aos quais se referem 

possuem algo mais que apenas uma forma física, que avalio signifique que possam ser 

tanto concretos, logo, tangíveis, como um corpo, quanto abstratos, logo, intangíveis, 

quanto um sentimento. Fiando-me nisto, nada altera a possibilidade sígnica de mediação 

discutida acima. 

Ao criamos conhecimento, em qualquer que seja o tipo de nosso fazer, a todo e 

qualquer instante, sem que, necessariamente, disto nos demos conta, significa dizer que 

nosso fazer se utiliza de alguns artefatos que, acabam por criar outros, semelhantes ou 

não. Em outras palavras, um artefato concreto ou não pode gerar outro artefato, 

igualmente concreto ou não.  

Polanyi (1962; 1966), para quem o conhecimento é sempre individual, embora seja 

criado na interação do indivíduo com seu meio social, cunhou o termo tácito para definir 

um tipo de conhecimento que criamos de forma que não nos damos conta disto, 

podendo ser, mas não sendo necessariamente, inconsciente42.  

Segundo esse filósofo, isto ocorre ao voltarmos nossa atenção a determinados 

elementos visando o atendimento43 de nosso objetivo principal. 

                                                           
41

 Berger e Luckmann (1996) – grifo meu. 
42

 Saiani (2004). 
43

 Attending. 
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Dito de outra forma, o conhecimento tácito é criado por meio de elementos 

subsidiários44 no atendimento a nosso objetivo focal45. Polanyi (1962; 1966) afirma que 

é habitando46 nesses elementos subsidiários que o objetivo focal é atendido.  

Muito bem. Creio que então, temos a engrenagem que faltava nesse mecanismo. Ou 

seja, o conhecimento tácito é criado por meio de elementos subsidiários, que são signos, 

nos quais permanecemos, ou seja, com os quais interagimos.  

Completando este meu raciocínio, podemos então, inferir que o conhecimento tácito 

seja criado por meios de signos, durante nossa interação simbólica com o mundo (Figura 

20). 

 

 

Figura 20: Criação do conhecimento tácito. 

 

A forma circular pontilhada da Figura 20, que rodeia seus elementos internos, diz 

respeito ao processo contínuo, em que os signos, enquanto artefatos, tanto contribuem 

para a criação do conhecimento tácito, quanto mediam seu compartilhamento, 

fomentando sua recriação. 

                                                           
44

 Proximal. 
45

 Distal. 
46

 Dwelling it. 
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Considero, então, que como primeira contribuição deste trabalho de pesquisa, posso 

apontar a articulação teórica feita entre os pensamentos de Peirce, em sua teoria 

semiótica, e de Polanyi, em sua teoria sobre o conhecimento tácito, o que cumpre o 

primeiro de meus objetivos específicos: Articular os postulados sobre a semiótica, de 

Peirce, e sobre o conhecimento tácito, dePolanyi, criando um processo de percepção 

enquanto semiose. 

Entretanto, é fato que estou tratando neste estudo de um conhecimento específico – 

o conhecimento organizacional. Por esta razão, a empresa-caso foi analisada como uma 

instituição.  

Para tanto, precisei utilizar-me dos postulados da Sociologia do Conhecimento, o que 

fiz à luz do tratado sobre a criação da realidade, enquanto criação de conhecimento, de 

Berger e Luckmann (1996), assim como de postulados trazidos da vertente social da 

Psicologia, em vários autores, como Vigotsky, por exemplo, mas principalmente pelas 

mãos de Charon (2009), que considera a influência dos pragmatistas, Peirce entre eles, 

no interacionismo simbólico de Mead, que vê o homem por aquilo que faz, em 

detrimento do que é.   

Portanto, as reflexões de que trato a partir daqui, dizem respeito ao conhecimento 

organizacional da Fênix, enquanto instituição, portanto, do Símbolo Fênix. 

Como instituição, e, portanto, um símbolo, a Fênix estrutura-se como uma 

cooperativa, regida por uma Assembleia Geral, da qual participam todos os seus 

membros cooperados, o que já implica a consideração de uma determinada convenção.  

Como símbolo, a instituição Fênix possui como tratei ao final do capítulo anterior, 

dois objetos e três classes de signos. 

Como objeto dinâmico, a Fênix estrutura-se em uma unidade fabril, composta por 

espaços físicos representados por instalações, destinadas ao desenvolvimento, à 

manufatura e à gestão do negócio objeto da razão de sua existência como instituição. 

Seu objeto imediato, possui dois aspectos: interno e externo, aos quais deve atender. 

Como objeto imediato interno, a Assembleia Geral é uma constituição que encerra uma 

convenção específica, perante seus membros cooperados, cuja atribuição de autoridade 

é feita de e para eles próprios.  
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Aqui reside o primeiro grande foco de dualidade tratado no capítulo anterior: os 

membros da instituição Fênix desempenham dois grandes tipos de papel, o que não 

seria nada absurdo, pois todos nós desempenhamos vários tipos de papeis, 

simultaneamente, em nossas vidas, em meio às instituições das quais fazemos parte.  Em 

nossa família, por exemplo: somos, ao mesmo tempo, filhos, pais, irmãos, tios, primos, 

cunhados, cônjuges,  pois o papel se define em nós em relação ao outro.   

Todavia, continuando no mesmo exemplo, suponhamos que meu primo se case com 

minha irmã, o que é fácil, pois isto é efetivamente uma realidade que vivo. Neste caso, 

deixando de lado qualquer desdobramento cultural, moral ou biológico, a fim de facilitar 

o desenvolver de meu pensamento, eu, como irmã, prima e cunhada, devo aprender a 

lidar também com o papel que os filhos advindos dessa união me imputam, pois essas 

crianças tanto são meus sobrinhos, quanto meus primos de segundo grau, 

simultaneamente.  

Bem, embora não seja um conflito tão grande, é claro que há em mim uma forte 

diferenciação no tratamento dispensado a essas crianças, com as quais mantenho uma 

proximidade muito mais acentuada, se comparada às demais, que são somente meus 

primos de segundo grau. 

Embora eu tenha o conhecimento de que são, também, meus primos de segundo 

grau, o tratamento que dispenso a elas guarda muito mais (eu diria que total) relação 

com o tratamento que lhes dispenso como sobrinhos, pois em meu modelo mental, essas 

crianças são filhos de minha irmã, em seu casamento com meu primo, e não filhos de 

meu primo em seu casamento com minha irmã.  

Nesse exemplo, a realidade é criada por mim sob um ângulo que se afeta as relações 

que possuo com essas pessoas, o faz de forma mais positiva que negativa, pois dedico a 

essas crianças mais afeto e atenção que às crianças que são apenas meus primos de 

segundo grau.  

Entretanto, este efeito que ocorre em minha realidade, não ocorre na dualidade de 

papeis – dono/empregado, no caso da instituição Fênix. Seus cooperados vivenciam não 

apenas duas situações, mas ouso dizer que o fazem em duas instituições abstratas 

distintas que partilham pessoas e espaços. 
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Enquanto um grupo atua em uma realidade criada direcionada à mudança, à 

evolução, por conta de suas aspirações pessoais que lhe dá um modelo mental que cria 

uma analogia de uma realidade evolutiva, o outro grupo atual em uma realidade quase 

oposta, também por conta de suas aspirações que lhes dá um modelo mental, que cria, 

no entanto, uma realidade agônica47. 

Modelos mentais são realidades abstratas, como vimos anteriormente, mas que 

orientam nossas ações no mundo concreto em que vivemos – nossas ações.  

Embora vivam na mesma instituição, há indícios que me permitem inferir que há no 

Signo Fênix, enquanto símbolo, duas convenções, que não se misturam e que conflitam o 

tempo todo, cuja origem se encontra nas diferentes visões de mundo que essas pessoas 

possuem. 

Como afirma Hessen (1946, p.24) “só conhecemos os homens quando conhecemos os 

critérios de valoração a que eles obedecem; é destes que dependem, em última análise, o 

seu caráter e o seu comportamento em face das situações da vida”. 

Não obstante, a Fênix possui um código de conduta peculiar, por sua forma de 

associação: cooperativa, cujo conceito resgato do dicionário Caldas Aulete, mencionado 

anteriormente no Capítulo 4,  

“Sociedade ou empresa mantida pelo trabalho e a contribuição dos associados, 
e que visa o benefício destes através da racionalização e harmonização das 
atividades por eles desenvolvidas”. 

 

A racionalização das atividades existe, repesentada no organograma funcional da 

empresa, mas apresenta aspectos conflitantes, que ferem a harmonização dessas 

atividades, o que ocorre em função da dualidade existente tanto nos modelos mentais 

que acabam por criar duas instituições, falando de forma abstrata, que se originam na 

dualidade de papeis desempenhada por seus membros. 

Dito de outra forma, voltando ao exemplo da família, como instituição, se houvesse 

uma atribuição de autoridade aos pais, em uma instância, e igual em poder aos filhos em 

outra instância, poderíamos entender um conflito e confusão para essas pessoas, na 
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clareza sobre qual seu nível de autoridade quando em uma instância ou outra, em 

momentos diferentes. 

Traçando um paralelo com a Fênix, na Assembleia Geral, todos os cooperados são 

iguais em autoridade atribuída a eles por eles mesmos, como estabelece a convenção da 

entidade cooperativa.  

Porém, como ilustra seu organograma funcional, isto não ocorre da mesma forma, no 

fazer diário dessas pessoas, ou seja, na criação/recriação diária de sua realidade, e em, 

última instância, na criação do conhecimento organizacional da Fênix, enquanto 

instituição. 

E o dilema existe exatamente porque aqueles que exercem determinados papeis 

dentro da estrutura funcional reforçam o modelo mental daqueles que exercem outros 

papeis – ou seja, os cooperados cujos papeis funcionais relacionam-se à gestão, por meio 

de suas ações, de seu fazer diário, reforçam o modelo mental dos cooperados, cujos 

papeis funcionais relacionam-se à operação. 

Tudo isto cria não somente dois grupos, gestão e operação, mas dois símbolos: 

patrão e empregado, respectivamente. Se são dois símbolos, são duas instituições, que 

formam em todo essa ambígua dualidade, a forma com que os cooperados da Fênix 

interagem entre si, dentro do grupo ao qual pertencem, com os grupos de referência, 

entre eles e essas instituições na dualidade de seus próprios papeis, no âmbito funcional 

e associativo. 

O signo Fênix me parece, analogamente, uma família que trabalha em uma empresa 

de sua propriedade, em que os papeis se confundem todo o tempo, em que misturam as 

instâncias, o que ocorre todo o tempo, quase que simultaneamente. 

Esta explanação contempla, portanto, meu segundo objetivo específico: identificar os 

principais aspectos relacionados às interações existentes entre os indivíduos da 

organização, os signos dessa interação. 

A forma como interagem na Fênix determina a forma como compartilham 

conhecimento, ou seja o processo de conhecer na Fênix. 

Vieira (2008), ao tratar do tema sobre o conhecimento científico,  apresenta três 

tipos de instituição, cuja classificação criada pelo Físico José Maria Filardo Bassalo, 
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baseia-se na estrutura do psiquismo do sujeito, de Hessen ([1978], 2000), dando origem 

a instituições emotivas, racionais ou volitivas. 

Apoio-me, então, no que nos é apresentado por Vieira (2008), atendo-me apenas a 

dois desses tipos de instituição – emotiva e volitiva, cuja predominância pude identificar 

na Fênix. Desta forma, creio lícito inferir que uma parte do total de cooperados atua sob 

a égide de uma instituição emotiva, cujo conhecimento resulta de ideias fora da 

compreens~o da própria pessoa, em que o “sentir é mais forte do que o pensar” (p.54). 

Nessa instituição emotiva, acredito que o conhecimento tácito existente na 

organização seja compartilhado de forma mais intensa por meio de ícones, ou quali-

signos, conforme a taxonomia peirceana, que nem sempre se mostram alinhados entre si, 

nem com os objetivos organizacionais, uma vez que das categorias de signos que 

parecem representar o conhecimento tácito corporificado, fonte de vantagem 

competitiva, segundo Scharmer (2000), são os sentimentos que aparecem mais 

presentes na Fênix. 

Outro aspecto relevante observado nesta parte emotiva na Fênix diz respeito ao fato 

de que, embora os indivíduos e suas interações denotem um determinado conteúdo, no 

qual todos parecem querer acreditar, existe um conteúdo conotativo, aparentemente 

oculto até mesmo aos que querem vê-lo, o que se reflete na dissonância entre o discurso 

na direção da evolução da empresa e o que se observa nas ações de seus membros, 

dissonância esta reforçada pela própria inexistência de recursos concretos para que a 

evolução ocorra. 

Por outro lado, a outra parte do total de cooperados atua sob as premissas do tipo 

institucional apresentado por Vieira (2008) como instituição volitiva, ou seja, a partir da 

experiência vivenciada no inesperado, passa a agir com base no conhecimento gerado 

por aquela experiência, na direção do solucionamento de problemas, atuando de forma 

em que haja a  “prevalência da voliç~o sobre a raz~o” (p.54). 

Essas formas de ação dão ensejo a compartilhamentos distintos, pois tanto cria 

situações em que as pessoas compartilham conhecimento por conta das suas 

experiências isoladas, quanto evidencia as tentativas de ocultação do conhecimento em 

seu fazer diário, pelas mais diversas razões, que, no entanto, são movidas por emoções, 

como o medo, a insegurança, a necessidade de reconhecimento, entre outras, como 

discutido na capítulo anterior. 



244 
 

 Por outro lado, aqueles que atuam tendo a volição como direcionador, o fazem 

buscando transferir a experiência vivenciada na solução do inesperado, busca que eu 

classificaria como uma forma de “transmitir” aos demais a sua própria vivência, 

facilitando o caminho para os demais.  

Existe, nessa volição, um aspecto de liderança transformacional, que busca a 

mudança do outro, em relação à sua própria forma de criação da realidade, embora às 

vezes ela se apresente de uma maneira que mais “d| o peixe, do que ensina o outro a 

pescar”.  

De qualquer forma, considero esse comportamento transformacional, que 

identifiquei dentro da Fênix de uma maneira acentuada, e que eu chamaria até de 

maneira mais pura, na figura de uma única pessoa, por conter uma intenção significativa 

de transformação, o verdadeiro símbolo da possibilidade de mudança, naquela 

instituição.  

É na figura dessa única pessoa que visualizei a integração dos dois grupos, das duas 

instituições e dos dois papeis, feita de forma natural e visionária, como um verdadeiro 

sonho a ser alcançado, e que carrega toda a crença de sua factibilidade. Creio que as 

ações observadas nesse indivíduo reflitam a integração postulada por Polanyi (1962; 

1966) entre os elementos subsidários e focais, criando uma significação compartilhada 

com os dois grupos em seu fazer diário, transformando esse indivíduo para ambos os  

grupos existentes na Fênix, então, num símbolo, cuja convenção que encerra é tácita para 

todos.  

Para este estudo, este acredito que este seja o mais representativo indício da 

articuação que faço na Figura 7, apresentada ao final do Capítulo 2, uma vez que 

identifico nesse ser-símbolo a forma de atuação, em seu fazer diário, que se revela aos 

demais e promove todo um conhecimento e conhecer tácitos,  e além disto, revela um 

processo em andamento de institucionalização, em seu sonho de continuidade da 

empresa, ele cria, recria a realidade em sua interação com os demais, em ambos os 

grupos, buscando uma ordem social, cuja tipificação de hábitos é legitimada pelos demais 

ao reproduzí-los, conferindo a ele uma forma autoridade legitimada por todos.  

Não obstante, em sua ação de criar um caminho à frente para os que chegarem, como 

forma de um legado, seu fazer expressa de uma forma interacionista simbólica sua 

intenção além do “aqui e agora”, e além das situações face a face. 
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Entento, portanto, que em todo esse processo identificado por mim na Fênix, 

encontrem-se indícios que, alinham-se aos postulados de Berger e Luckamann (1996), 

Gerth e Mills (1970), e Charon (2009), completando, assim, a articulação proposta na 

Figura 7. 

Todos os demais membros da Fênix parecem-me lidar com o compartilhamento do 

conhecimento na busca de uma auto-realização que em vez de integrar, divide, segrega, 

o que parece criar uma restrição, que observei estar difusa por toda a organização, sob a 

crença de que tudo pode ser mudado, não o sendo, porque não se quer – o que parece 

ser considerado de forma simplista por muitos como falta de comprometimento de seus 

membros, enquanto parece ser parte também de um cabedal tácito distinto, identificado 

por Collins (2001a) como ênfase mal combinada48 – focos diferentes, com resultados 

diferentes.  

Estas inferências são feitas com base naquilo que detectei, ao examinar  as 

características do compartilhamento de conhecimento entre os membros do grupo, os 

signos desse compartilhamento, terceiro objetivo específico deste estudo. 

As duas formas de lidar com o conhecimento possuem em seu bojo a predominância 

do conhecimento tácito, sobre o conhecimento explícito. Se fosse o contrário, a 

instituição teria uma característica de predominância racional, na tipologia apresentada 

por Vieira (2008). Como já vimos, isto não ocorre. 

Entretanto, embora resida no conhecimento tácito a fonte potencial de nossa criação, 

por tudo o que observei, parece-me que ao contrário do que alguns estudiosos insinuam, 

o simples compartilhamento não garante a inovação. 

Tendo a instituição Fênix como base, defendo que, para evoluir, o conhecimento 

tácito precisa ser alimentado por novos conteúdos a fim de gerar inovação, pois o que 

observei na empresa-caso indica que ela parece caminhar em um círculo vicioso, 

representado no centro da Figura 19, apresentada também no Apêndice E. 

A aparente barreira na absorção de novos conteúdos, originada na visão de mundo 

dicotômica dos membros da organização, e em sua forma de lidar com o conhecimento 

apresentadas acima, não permitem que o conhecimento tácito evolua por meio de uma 

semiose que possa ser representada na forma de uma espiral ascendente, como seria 
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importante que ocorresse, a fim de garantir a criação de um conhecimento inovativo, 

necessário ao processo de inovação, conforme postulam Nonaka e Takeuchi (1997).  

A relevância da questão toma vulto quando são trazidos para a organização, sob a 

forma de funcionários contratados, e não cooperados, profissionais mais jovens, que, no 

entanto, possuem conteúdos cognitivos aparentemente semelhantes.  

Esses jovens poderão eventualmente contribuir para que tal evolução ocorra se 

puderem partilhar dos mesmos signos e, portanto, o conhecimento tácito, daqueles que 

exercem funções executivas dentro da organização, uma vez que as observações e 

análises nos permitiram inferir que os signos que parecem representar o pensamento de 

ao menos parte do corpo diretivo da Fênix, e que se encontram no nível mais complexo 

da taxonomia peirceana, dão conta de um movimento argumentativo que busca o 

alinhamento entre os ambientes interno e externo da organização.   

Entretanto, esse movimento, embora necessário, pode encontrar não só barreiras 

cognitivas, mas sofrer um processo de aceleração agônico, pois a configuração do 

modelo organizacional vigente, em forma de cooperativa, implica um processo decisório 

lento por conta das várias articulações necessárias antes que cada decisão seja tomada, o 

que observamos ser, às vezes, um esforço hercúleo para objetivos pouco relevantes para 

a competitividade da empresa. 

Outro aspecto que trago nestas reflexões e que parecem contrapor-se a tudo o que se 

tem dito a respeito do conhecimento tácito, sobre a sua impossibilidade de codificação, 

dá ensejo a diversos entendimentos, incluindo o de que as únicas formas sígnicas de sua 

criação e compartilhamento sejam outras que não as verbais. 

Baseando-me, ainda uma vez, em Maturana e Varela (2007), que postulam que todo 

fazer é um ato de conhecer, e, também, em Austin (1970), para quem as palavras são 

uma forma de ação, defendo que nos relatos que me foram feitos por vários dos 

membros da Fênix, de maneira formal, por meio das entrevistas, ou de maneira informal, 

por meio de minhas observações participativas, as palavras indicaram a existência de 

conteúdos tácitos indiscutíveis, ainda que inconscientes, pois muitas das vezes, quando 

perguntados acerca de determinadas colocações, pude observar pelo menos dois 

comportamentos indicativos, que me levaram a esta última ilação. 
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O primeiro indício diz respeito ao que denomino de maneira simplista de “parar para 

refletir”.  No momento de minha arguiç~o sobre determinada colocaç~o feita, e de cujo 

significado eu buscava me certificar, notei, em diversas oportunidades, inclusive com as 

mesmas pessoas, o olhar ao alto, uma expressão pensativa, como a buscar na memória 

algo que a ajudasse a explicar sua colocação. Em geral, suas colocações baseavam-se em 

uma crença, e a resposta vinha sempre em forma de analogia com algo abstrato ou 

concreto, mas ainda assim, algo que elas não se tinham dado conta que sabiam. 

O segundo indício relaciona-se à forma como as pessoas me olhavam assombradas, 

como se perguntassem a si mesmas, intimamente: “Como assim? Isto n~o é óbvio?” – e 

simplesmente não conseguiam expressar as razões daquela colocação, de forma que 

fosse razoavelmente racional. Não que o conhecimento tácito não se relacione com as 

coisas da razão – absolutamente. Mas é esse não saber expressá-lo que o torna 

acentuadamente ineffable... mesmo quando expresso com signos verbais – pois as 

palavas que escolhemos para nos expressar já o revelam, não para quem as profere, para 

para quem as observa, constituindo-se isto mais uma das formas que o conhecimento 

tácito pode ser compartilhado por meios dos signos. 

Ainda que defenda que esse compartilhar verbal do conhecimento tácito seja 

possível, o processo de compartilhamento do conhecimento tácito também é tácito, além 

de contextual. Logo, podemos dizer mais do que sabemos que dizemos. 

Por esta razão não me sinto muito inclinada a acreditar em modelos prontos que 

sirvam como uma receita para todas as instituições. Mas admito que existam teorias, ou 

mesmo modelos teóricos, cuja amplitude e abrangência podem permitir a explicação de 

vários fenômenos relacionados a este tipo de conhecimento, desde que indiquem 

possibilidades taxonômicas, à luz das quais a realidade observada possa ser 

interpretada. 

Com isto, defendo que estudos como este não são, nem possam ser prescritivos, pois 

em vez de buscar modelos prontos para aplicação, como se a realidade fosse algo que 

pudesse ser “enlatado”, as empresas deveriam empenhar-se em entender suas 

realidades criadas, de forma a poderem recriá-las, num movimento contínuo de 

evolução, pois o contrário representa, a meu ver, uma inversão de valores, ou o que 
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considero uma involução – porque não se pode acreditar em conhecimento prêt à 

porter49. 

Nesta última discussão reside o atingimento de meu quarto objetivo específico, que 

era caracterizar os tipos de conhecimento que permeiam a organização como um todo, sua 

forma de criação de realidade. 

Considero que meu quinto e último objetivo específico foi atingido ao final do 

capítulo anterior, representado na Figura 19, que repito mais visualmente aprazível no 

Apêndice E, e no início deste primeiro bloco de reflexões, ou seja, retratar o modelo de 

criação da realidade da Fênix, enquanto signo institucional, em suas  diversas nuanças. 

Isto feito, entendo que tenha atendido a meu objetivo geral, e consequentemente, 

respondido à questão investigada neste estudo:  Como os signos se manifestam no 

compartilhamento do conhecimento tácito em um grupo de indivíduos de uma 

determinada organização? 

Ao fazê-lo, isso me propiciou  mais do que essa resposta, pois creio que várias 

contribuições são oferecidas por este trabalho, quais sejam: 

1. Contribuição teórica: Muito se falou acerca do conhecimento tácito, nas 

diversas interpretações do pensamento de Polanyi. Da mesma forma, muito se 

falou acerca da semiótica Peirceana. Não posso deixar de considerar, também, 

que a mediação dos signos na criação do conhecimento é, em si, um axioma.  

Entretanto, ao focalizar o compartilhamento do conhecimento tácito, este trabalho 

traz uma proposta que, se não inédita, é original, pois oferece um modelo teórico 

articulado de percepção semiótica, portanto baseada nos signos, em relação 

específica ao conhecimento/conhecer tácito, que se respalda na visão da 

percepção como (a) um processo, (b) cognitivo, (c) de interação, (d) simbólico e 

(e) principalmente, de institucionalização.  

Sendo assim, trato neste estudo de uma percepção específica ao conhecimento 

tácito, cujo compartilhamento além de ser um processo de semiose, tem cunho 

interacionista e institucional.  
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Mesmo sabendo que é um modelo incipiente, constitui-se em um passo 

significativo no caminho do entendimento de nossa criação de realidade, 

perfeitamente aplicável no mundo moderno organizacional, principalmente para 

as instituições que busquem inovação, e portanto, evolução, no árduo caminho da 

competitividade. 

Considero, no entanto, que este passo tenha permitido um avanço à conexão feita 

por Gourlay (2002; 2004) entre a semiótica e o conhecimento tácito, dada a 

ampliação de seu recorte que proponho neste trabalho. Dito de outra forma, 

enquanto este autor vê nos postulados de Polanyi (1962; 1966) um processo, 

exclusivamente, descartando claramente a possibilidade de um produto 

resultante desse processo, na forma de um conhecimento tácito, apoiando-me na 

fala de Polanyi (1962, p.92), em que discute os elementos subsidiários, ele diz: 

“The knowledge50 of such particulars is therefore ineffable, and the pondering of a 

judgment in terms of such particulars is an ineffable process of thought¹¹”, 

defendo neste estudo a existência de ambos, igualmente tácitos, em essência.  

Enquanto Gourlay (2002; 2004) vê o conhecer tácito como o próprio processo de 

semiose, a articulação entre Peirce e Polanyi que faço neste estudo envolve 

outros elementos, dando conta do processo e de seu resultante.  

Assim como Gourlay, atento para a gestão do conhecimento. Mas, minha 

preocupação focaliza-se mais precisamente no compartilhamento do 

conhecimento tácito como elemento essencial para a criação de conhecimento 

inovativo.  Por isto, a incorporação da Sociologia do Conhecimento, de Berger e 

Luckmann (1996) e a visão integracionista de Charon (2009) quanto ao 

Interacionismo Simbólico,  permiti-me uma proposta mais abrangente, em 

escopo e amplitude, pois considera o processo, seu resultante, e os elementos 

envolvidos – indivíduos e grupo, diferentemente de Gourlay, que vê um processo 

tácito e individual. 

Gourlay (2002;2004) não se posiciona claramente quanto ao aspecto relacionado 

à consciência ou não do conhecer tácito que defende, trazendo apenas as visões 

de outros autores a respeito. Durante o desenvolvimento deste estudo, Saiani 

(2004) chamou minha atenção para o fato de que, em sua visão epistemológica,  
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Polanyi (1992; 1966; 1969) utiliza o termo inefável51 ao se referir ao elemento 

tácito, não o termo inconsciente, embora não descarte essa possibilidade. Isto me 

permitiu consubstanciar a ideia de que todo e qualquer signo pode servir de 

mediador ao processo de compartilhamento do conhecimento tácito – incluindo 

os verbais, questão já defendida anterirmente, neste capítulo.   

2. Contribuição teórico-empírica: Ainda que se trate de um estudo de caso, o que 

impede fortemente qualquer tentativa de generalização, penso que as questões 

identificadas na pesquisa de campo deste estudo podem contribuir de maneira 

importante para o entendimento do que ocorra em outras organizações, de 

mesma constituição associativa, ou não. 

O enfoque de instituição dado à Fênix, permitiu que a organização fosse analisada 

não apenas à luz da vertente internacionista, originária de Mead, mas 

principalmente, em seus conteúdos sígnicos, sendo considerada neste estudo ela 

própria como um signo – o Símbolo Fênix, sob a abordagem semiótica de 

instituição oferecida por Santaella (2002). 

Vários dos aspectos encontrados e que se referem à Semiótica Social podem ser 

amplamente verificados em outras organizações, tendo em vista vários objetivos 

relacionadas às questões de mudança, mormente no que tange àquelas questões 

que se refiram ao comportamento organizacional orientado à possibilidade 

inovação. 

Dentre esses aspectos, discuto a ideia difundida por autores como Nonaka e 

Takeuchi (1997), de que o compartilhamento do conhecimento tácito, ainda que 

cercado de condições que  capacitem sua ocorrência, é condição suficiente para 

inovação. Este estudo mostrou claramente que isso não se aplica à Fênix, em que 

o compartilhamento do conteúdo tácito existente na instituição enseja apenas a 

geração de outros conteúdos tácitos, porém não inovativos, em um movimento 

circular e não aspiral ascendente. 

Quer me parecer que exista aqui a necessidade de que os conteúdos históricos 

dos indivíduos e do grupo devam ser incorporados à visão desse autores, para 

que o modelo se complete, ao menos à luz da organização analisada neste estudo. 
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Não obstante, os comportamentos observados durante o processo de pesquisa 

permitiram inferir a manifestação do elemento tácito naquilo que os membros da 

organização verbalizavam, envolvendo uma nova perspectiva a ser incluida no 

complexo universo do conhecimento/conhecer tácito.  

3. Contribuição metodológica: Ao inspirar-me no protocolo da GT, sugerido por 

Charmaz (2006), combinado-o ao percurso de análise semiótica, sugerido por 

Santaella (2002), métodos estes alinhados à vertente interacionista simbólica 

deste estudo, foi possível trazer várias formas de olhar – sejam verbais, visuais, 

sonoros, que possibilitaram a criação de um modelo explicativo da criação da 

realidade da empresa-caso, de forma a corroborar a proposição implícita neste 

trabalho sobre serem os signos mediadores do compartilhamento do 

conhecimento tácito, de forma que pude identificá-los e discutí-los em suas várias 

formas de manifestação. 

Esta combinação de protocolos permitiu e demandou que outros métodos 

específicos de análise (imagens paradas, imagens em movimento, sons e 

estatísticos) fossem ser incorporados a esses protocolos, compementando-os, 

permeando a criação de uma contextualização  sígnica, e um modelo explicativo. 

Não obstante, a combinação entre a GT na vertente oferecida por Charmaz (2006) 

parece combinar perfeitamente com a semiótica peirceana, pois durante todo o 

processo codificação à luz da primeira, pude identificar aspectos interacionistas 

relacionados ao dados, o que considero um aspecto que pode indicar um bom 

critério de validação interna. 

Considero que tal imbricamento metodológico ampliou sobremaneira as 

possibilidades de meu olhar analítico sobre os dados, enriquecendo a 

interpretação sobre eles. 

Não obstante tais contribuições, e embora tenha sido discutido em seus diversos e 

inúmeros detalhes e nuanças, este trabalho apresenta várias oportunidades de 

aprofundamentos investigativos que não foram contempladas aqui, por conta de seu 

recorte, principalmente, e ainda por conta de outras questões limitantes. 
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Faço, então, algumas sugestões nessa direção, de forma que este primeiro passo 

fomente e possibilite uma longa e produtiva caminhada: 

a. Peirce e Polanyi são autores profundos e densos. A articulação feita neste estudo 

envolve apenas uma parte dentro da vastidão e complexidade das obras 

complexas desses autores, em profundidade e magnitude. Vislumbro, portanto, 

um espaço imensurável para novas discussões que relacionem suas filosofias, 

tanto em seus aspectos comuns, quanto em seus aspectos complementares.   

b. Sugiro que outros trabalhos possam considerar ainda uma maior diversidade de 

dados além daquela utilizada aqui, como por exemplo, aqueles relacionados às 

questões sinestésicas52, e às questões virtuais, como aquelas relacionadas às 

realidades hipertexto, por exemplo. 

c. Sugiro também a ampliação do escopo metodológico, que abranja outras formas 

de coleta e análise de dados, além das contempladas neste estudo, tais como 

grupos de foco, por exemplo. 

d. Sugiro, ainda, nessa linha, que os sujeitos da pesquisa contemplem outros 

stakeholders da organização em estudo, que não apenas seus membros internos, 

pois considero este uma limitação importante deste estudo.  

e. Embora a subjetividade faça parte da natureza de meus dados, há também um 

viés natural que meu olhar impõe sobre as interpretações que fiz. Sugiro, 

portanto, a ampliação e replicação deste estudo por grupos de pesquisadores, 

formados por pelo menos três elementos, de forma a ampliar sensivelmente o 

espectro de visão e consequente redução desse viés. 

f. Alguns aspectos apresentados no capítulo de análise e interpretação foram 

apenas tangenciados, como as várias abordagens de aprendizagem 

organizacional, principalmente aquelas envolvendo grupos, por exemplo, com a 

finalidade de contextualização do modelo explicativo. Entretanto, julgo bastante 

pertinente que esses aspectos possam ser aprofundados de forma a não somente 

consubstanciar, mas, principalmente, ampliar o modelo apresentado. 

                                                           
52

  Psicologia: Associação (de natureza psicológica) de sensações de caráter distinto, como a de um som 
com uma cor.  Gramática: Figura de linguagem que consiste em misturar duas imagens ou sensações de 
natureza distinta (ex.: voz escura / voz líquida / voz áspera). Fonte: Caldas Aulete (2010). 
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g. Em linha a esse último aspecto, existem neste trabalho, certas nuanças do 

pensamento dos entrevistados, que se apresentaram mais acentuadamente no 

momento da análise, em sua contextualização, e que carecem de uma mais 

profunda exploração com esses entrevistados, ou com observações adicionais 

direcionadas a essas nuanças, como por exemplo, a ambiguidade no 

comportamento observado in loco de alguns gestores, cujo discurso pareceu-me 

dissonante.  

h. Embora explorado aqui com relevância, por conta, principalmente do recorte 

deste estudo, o compartilhamento possui vários outros aspectos relacionados à 

própria criação do conhecimento tácito como fomento à inovação, como 

elementos de retroalimentação, por exemplo, que embora identificados e 

tangenciados, não foram, por opção, discutidos em profundidade, sendo a 

transferência do conhecimento o melhor exemplo.  

i. Alguns construtos utilizados neste trabalho, como autoridade, por exemplo, 

carecem de maior aprofundamento, em seus vários matizes, pois essas variações 

constituem-se diferentes formas sígnicas que precisam ser tratadas com mais 

propriedade, visando explicar o fenômeno em toda sua completude. 

Isto posto, e como contribuição também não somente para melhorias a partir deste 

estudo, como também para o processo de criação de conhecimento em programas de 

conteúdos acadêmicos, exponho aqui algumas reflexões relacionadas ao que apreendi 

nesse caminhar. 

 

5.2  Reflexões sobre o processo: o caminho percorrido e o caminho à frente 

Merriam (2002) faz um apanhado das reflexões dos pesquisadores que atuam em 

pesquisa qualitativa, dando conta de que, em sua grande maioria, esses estudiosos estão 

de alguma forma e intensidade, engajados no tema de seus estudos, o que lhes propicia 

algum tipo de prazer.   

Ao refletir sobre isto, enquanto lia o texto da autora, percebi que isto também 

acontecia comigo, embora tenha que confessar que minha relação com esta tese, 

enquanto processo, sempre balançou entre o amor e o ódio. Amor pelo tema, ódio pela 
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falta absoluta de tempo para me dedicar como queria – o que fazia deste estudo vilão e 

vítima, simultaneamente, pois hora interferia muito em minha vida profissional e 

pessoal, e hora estas, bastante atribuladas, interferiam em minhas pesquisas, resultando 

em angústia e ansiedade ímpares.  

Peguei-me, por várias vezes, pensando por que, afinal, não escolhera um tema, com 

um desenho positivista de pesquisa e pronto, talvez mais adequado ao tempo de que 

dispunha, pois já era um caminho mais conhecido. Mas, então, Merriam (2002) 

novamente me resgatava, ao dizer que a experiência não é algo que se leia em livros, 

portanto, só pode ser apreendida se vivenciada – tão óbvio que como não concordar ou 

como não acreditar nisto?  

E por falar em tempo, descobri que somos mesmo o que decidi chamar de 

pesquisadores hipertexto, numa alusão à geração que trabalha com vários aplicativos 

simultaneamente. Também, nós, pesquisadores (grupo no qual pretensiosamente me 

incluo), somos hipertexto – trabalhamos em várias empreitadas ao mesmo tempo, 

equilibrando-as de forma a dar conta de todos os seus conteúdos e prazos.  

Por um bom tempo, eu pensava que isto fosse terrível, porque como eu poderia 

refletir apropriadamente a respeito de meu tema de pesquisa, aprofundar-me nele de 

forma focada, se eu lidava com tantas demandas distintas ao mesmo tempo?  

Eu acreditava, de verdade, que o processo estava errado, e era conduzido de forma 

inconsequente. No entanto, aos poucos, fui apreendendo uma nova realidade – nova 

para mim, bem entendido: era exatamente essa diversidade de atividades profissionais e 

pessoais que me trouxeram tantos insigts, e que me fizeram ver o mundo da forma que 

ele é: interacionista, holístico, simbólico. Essa era a realidade que eu criava para mim.  

Descobri, então, que era nela que eu residia, enquanto a criava. Mais ainda: só criava 

como criava por conta dessa realidade. Portanto, o amadurecimento não vem do tempo, 

apenas, mas do quão qualitativamente se vive nas diversas realidades que se cria, 

incluindo todas as realidades marginais53 das quais nem sempre nos damos conta – ou 

seja, a floresta só pode ser construída a partir de cada uma das árvores que a compõe, 

cuja diversidade dá maior ou menor densidade a ela. 

                                                           
53

 Berger e Luckmann (1997). 
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Toda a ambiguidade e angústia que me assolaram durante este ano e meio de 

pesquisa, possuíam várias origens interligadas: falta de profundidade teórica não 

positivista, falta de conhecimento sobre as diversas ferramentas com as quais tive que 

aprender e passar a trabalhar (filmadora, NVivo8, edição de fotos e vídeos, métodos 

complexos de análise), falta de conhecimento sobre mim mesma e sobre a minha real 

capacidade de fazer um trabalho tão sério.  

Como resultante, enquanto aumentava o esforço para dar conta de todas essas 

deficiências, proporcionalmente crescia o sentimento de solidão. 

 No entanto, esse sentimento é uma falácia, porque nada contribuiu mais para esta 

pesquisa do que as pessoas – envolvidas ou n~o nela. Porque quando se começa a “viver 

uma tese”, como hoje classifico esse processo, tudo ganha uma nova dimensão de valor e 

importância. Cada palavra, cada gesto, cada atitude – tudo tão tácito, que nem as pessoas 

e nem eu mesma nos damos conta disto.  

Em minha visão de mundo, conhecer é diferente de saber, em que o primeiro implica 

ter o conhecimento da existência de algo, o que pode ser facilmente imitado, copiado, 

adquirido, portanto, treinável. 

Mas, saber implica ter consciência desse algo, tê-lo internalizado, de forma que 

passemos a manifestá-lo em nosso comportamento, de forma natural, ainda que seja 

difícil exprimi-lo. E por ser assim, não é treinável. Viver, portanto, deveria ser um 

exercício direcionado ao saber, mais que ao conhecer. 

Considero-me privilegiada, pois pude como pesquisadora vivenciar o objeto de 

minha pesquisa, tornando-me, portanto, uma testemunha ocular dele. Como postula 

Polanyi (1962; 1966), foi habitando54 o fazer a tese que eu pude sabê-la. Ela foi criada em 

minha interação com o mundo que me rodeia, comigo mesma, e, principalmente, com ela 

própria, que a certa altura transformou-se em algo vivo e latente! E isto me transformou 

de modo a recriar minha realidade. 

Talvez, seja este o mais profundo método de validação – preocupação recorrente dos 

pesquisadores, segundo Merriam (2002). De forma tal, que o estudo passa a ganhar vida 

própria, em função dessa permeação tácita, porém incisiva.  

                                                           
54

 Dwelling it.  
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Portanto, é impossível não estar profundamente encantada com um projeto que 

delineia uma visão de mundo, amalgamando suas premissas, ao mesmo tempo em que, 

paradoxalmente, as torna mais flexíveis.  

Porque, agora eu sei, que mais do que um processo de entender o outro, este foi um 

caminho de me entender no outro. E isto, mais do qualquer coisa, mais do que valeu a 

pena.  

Saber o homem enquanto o centro do universo deveria ser o nosso objetivo maior – 

simplesmente porque por trás de tudo é o ser humano que conta – que constrói e 

reconstrói. Tudo o mais é consequência, principalmente em uma organização.  

É este o caminho que eu quero seguir em minhas pesquisas qualitativas – criar 

conhecimento sobre esse entendimento. Pois esta é a minha forma de construir o 

mundo, a minha realidade.  

Portanto, só vejo um caminho de resumir a experiência deste estudo: por meio de um 

símbolo, que certamente será compreendido tácita e diferentemente por quantos 

possam vê-lo:  

 

 
Figura 21: Este caminhar e o caminho à frente. 
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Glossário 

Este glossário foca nos significados dos termos mais importantes utilizados neste 

estudo, significados estes pertinentes ao recorte deste trabalho e segue esta sequência: 

termo/autor do conceito (autor lido)/definição dentro deste trabalho. 

 

A 

Abdução/Peirce /Único tipo de operação mental responsável por todos os nossos insights e 

descobertas, em que a mente é levada abruptamente de um lugar para outro, reestruturando 

suas memórias e criando novas outras. 

Attending/Polanyi/Veja atendimento. 

Argumento/Peirce /Signo cujo interpretante representa o objeto como sendo um signo 

posterior, por meio de uma lei cuja passagem da premissa para a conclusão tende a ser 

verdadeira.  Seu objeto deve ser geral, pois o argumento deve ser um símbolo.  

Atendimento/Polanyi/Termo tomado emprestado pelo autor, que significa o processo pelo qual 

o conhecedor atinge seu objetivo focal.  

C 

Codificação /Polanyi/Processo pelo qual o conhecimento pode ser explicitado. 

Conhecimento explícito/Lam, Tsoukas, /Conhecimento facilmente codificável. 

Conhecimento implícito/Frappaolo, Tsoukas/Conhecimento passível de explicitação. 

Conhecimento pré-teórico/Berger e Luckmann/O conhecimento primário relacionado à ordem 

social, ou seja, um somatório do que todos sabem. 

Conhecimento receitado/Berger e Luckmann/Conteúdo compartilhado pelos indivíduos no 

exercício de rotinas, criando acervos sociais de conhecimento, que são integrados na experiência 

humana. 

Conhecimento tácito/Polanyi /Termo cunhado por Polanyi (1958), um tipo de conhecimento 

que criamos focando nos elementos subsidiários do que queremos conhecer. Pode ser 

inconsciente e é de difícil explicitação. 

Conotação /Silverman /Relaciona-se à associação sociocultural feita na linguagem, escondida na 

denotação.  
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Consciência focal/Polanyi/Um dos dois tipos de consciência que o autor toma emprestado da 

anatomia. Relaciona-se ao objetivo do conhecedor. Refere-se ao  que o autor chama de distal. 

Consciência subsidiária/Polanyi/Um dos dois tipos de consciência que o autor toma 

emprestado da anatomia. Relaciona-se ao objeto do conhecedor, como seu instrumento. Os 

elementos subsidiários podem ser tangíveis ou intangíveis, e referem-se ao que o autor chama 

de proximal, onde se encontra o aspecto da inefabilidade. 

D 

Denotação/Silverman/Refere-se ao sentido literal e de definição da linguagem. 

Dicente/Peirce (Santaella)/Signo pertencente à terceira tricotomia que se refere à relação do 

signo com o interpretante. Um dicente é um signo de existência real para seu interpretante, e 

envolve um rema, mas que não constitui o signo. 

Distal/Polanyi/Veja elemento focal. 

Dwelling it/Polanyi/Veja residir em. 

E 

Esquemas tipificadores/Berger e Luckmann/Rotinas que acabam por atribuir determinadas 

características aos indivíduos e grupos sociais, identificando-os, por um símbolo que lhes é 

típico. Exemplo: Pontualidade britânica. 

Estrutura funcional/Polanyi/Uma das três estruturas do conhecimento tácito, que se refere à 

relação de-para dos elementos subsidiários para o objetivo focal – nós entendemos os elementos 

pela consciência que temos deles, buscando outro objetivo. 

Estrutura fenomenológica/Polanyi/Uma das três estruturas do conhecimento tácito e que se 

relaciona à transformação da experiência subsidiária em novas experiências sensoriais. 

Estrutura semântica/Polanyi/Uma das três estruturas do conhecimento tácito e que diz 

respeito ao significado dos elementos subsidiários, que está no objetivo focal que eles suportam. 

Experiência subjetiva/Berger e Luckmann/O “aqui e agora”. 

F 

Função nômica/Berger e Luckmann/Função desempenhada pelo universo simbólico que permite 

que o indivíduo retorne à realidade da vida cotidiana, mesmo participando de realidades 

marginais, ou seja, cada coisa em seu lugar. 
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G 

Gramática especulativa/Peirce (Santaella)/Estudo dos signos e das formas de pensamento que 

eles possibilitam.  

I 

Ícone /Peirce (Santaella)/É um quali-signo, uma qualidade que é um signo e só atua 

efetivamente como signo quando se corporifica, embora essa corporificação nada tenha a ver 

com seu caráter como signo.  

Índice/Peirce (Santaella)/É um sin-signo, um evento existente e real que é um signo, só podendo 

ser assim por meio de suas qualidades, ou seja, vários quali-signos. 

Indícios marginais/Polanyi (Saiani)/Perceptíveis, mas não são nosso foco ao olharmos um 

objeto 

Indícios subliminares/Polanyi (Saiani)/Expressões corporais não perceptíveis de forma direta 

Indwelling it/Polanyi/Veja residir em. 

Inefável/Polanyi /Termo atribuído pelo autor para caracterizar o conhecimento tácito: 

inexprimível.  

Ineffable/Polanyi/Veja inefável. 

Institucionalização/Berger e Luckmann/A legitimação de hábitos e rotinas promovida pelos 

indivíduos de um grupo pela reprodução recíproca deles. 

Instituição/Gerth e Mills/Entidade em que exista a atribuição de autoridade a um papel 

exercido por alguém com autoridade sobre seus membros.  

Instituição/Berger e Luckmann/Realidade criada por indivíduos que a compõem e que 

compartilham suas histórias, criadas ao longo de sua permanência convivência, cujas rotinas são 

submetidas ao controle social, cujos hábitos são legitimados por meio da reprodução recíproca 

deles. 

Interacionismo simbólico/Mead/Blumer (Charon)/Processo de interação entre os indivíduos 

de um grupo que envolve a interpretação de uns em relação à ação de outros, para que possam 

reagir/interagir a essas ações. Veja interacionismo não-simbólico. 

Interacionismo não-simbólico/Mead/Blumer (Charon)/Processo de interação entre os 

indivíduos de um grupo que não envolve interpretação, mas sim uma reação involuntária de uns 

às ações de outros. 

Interpretante/Peirce (Santaella)/A ideia que um signo determina na mente humana. 



275 
 

Interpretante imediato/Peirce (Santaella)/O primeiro nível do interpretante.  Refere-se ao 

interpretante interno do signo, que é seu potencial interpretativo, ainda no nível abstrato, antes 

que o intérprete efetive esse potencial. Refere-se ao que existe para ser interpretado, mas ainda 

não o foi – um livro, uma pintura, uma imagem.  

Interpretante dinâmico/Peirce (Santaella)/O segundo nível do interpretante. Diz respeito ao 

efeito que o signo produz no intérprete, único para cada intérprete. Esse efeito possui três níveis, 

conforme o fenômeno esteja na primeiridade – emocional, na secundidade – energético, e 

terceiridade – lógico 

Interpretante final/Peirce (Santaella)/A forma por meio da qual o signo representa a si mesmo 

quando relacionado com seu objeto. É uma projeção futura do signo, e em que se deverá 

transformar – o propósito do signo. 

J 

Julgamento perceptivo/Peirce (Santaella)/Interpretação feita do percepto. 

L 

Legi-signo/Peirce (Santaella) /Terceiro nível da tricotomia da taxonomia peirceana, que 

representa uma lei. Possui três níveis. Veja legi-signo icônico, legi-signo indicial remático, legi-

signo indicial dicente. 

Legi-signo icônico/Peirce/É um signo que representa toda lei geral, porque demanda que cada 

um de seus casos incorpore uma qualidade definida, tornando-o adequado para trazer a ideia do 

objeto semelhante. Exemplo: um diagrama. 

Legi-signo indicial remático/Peirce/É todo o tipo ou lei geral, que requer que seus casos sejam 

efetivamente afetados pelo objeto que representa, atraindo a atenção para esse objeto. Exemplo: 

um pronome demonstrativo. 

Legi-signo indicial dicente/Peirce/Toda lei geral, onde cada um de seus casos seja 

obrigatoriamente afetado por seu objeto, de tal forma que forneça uma informação específica 

sobre esse mesmo objeto. Exemplo: a divulgação do produto de um vendedor ambulante. 

Legitimação/Berger e Luckmann/Processo pelo qual os indivíduos de um grupo aprovam por 

meio da reprodução recíproca os hábitos e rotinas promovidos por esses mesmos indivíduos. 

Lógica crítica/Peirce (Santaella)/Estudo dos tipos de inerências e raciocínios feitos por meios 

dos signos. Baseia-se na gramática especulativa.  
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M 

Metodêutica/Peirce (Santaella)/Estudo dos princípios de como a pesquisa deve ser feita e 

comunicada.  Baseia-se na lógica crítica. 

Mundos sociais/Shibutani (Charon)/Mundos formados por indivíduos que se comunicam por 

meio de  símbolos  pelos quais compartilham uma determinada perspectiva no processo de 

interação. 

O 

Objetivações/Berger e Luckmann/A forma como os indivíduos se expressam, como uma 

linguagem de comunicação que envolve tanto objetos concretos quanto as ideias ligadas a esses 

objetos.    

Objeto dinâmico/Peirce (Santaella)/Identificado como o objeto externo ao signo, podendo ser 

representado por inúmeros signos.  

Objeto imediato/Peirce (Santaella)/Identificado como o objeto interno ao signo em si, e que 

depende da interpretação (do intérprete). É o mediador na relação entre o signo e seu objeto 

dinâmico. 

Objeto social/Mead, Blumer (Charon)/Qualquer coisa usada em uma dada situação pelo homem 

podendo ser tanto algo fisicamente natural, como uma árvore, quanto algo feito pelo homem, 

quanto animais, ou outras pessoas, o passado, o futuro, nós mesmos, símbolos, ideias, emoções, e 

por aí afora. 

Ordem social/Berger e Luckmann/Criação social do indivíduo, a partir de hábitos nas ações 

humanas, de forma que estas tornam-se rotinas, permitindo à mente espaço para reflexões, 

decisões, inovações. 

P 

Percepto/Peirce (Santaella)/Refere-se à reação do indivíduo à imposição do objeto percebido à 

mente. O terceiro, julgamento perceptivo, é a interpretação feita do percepto 

Percipuum/Peirce (Santaella)/Relaciona-se à forma que o aparelho motor traduz o percepto, 

ou à experiência perceptiva. 

Primeiridade/Peirce (Santaella)/O primeiro na escala dos três elementos formais e universais 

dos fenômenos que surgem à mente e à percepção humanas. Relacionado a acaso, possibilidade, 

qualidade, sentimento, originalidade, liberdade.  

Proximal/Polanyi/Veja elemento subsidiário. 
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Q 

Quali-signo/Peirce (Santaella)/Primeiro nível da tricotomia da taxonomia peirceana, que 

representa uma qualidade. É necessariamente um ícone. 

R 

Realidade/Berger e Luckmann/Aquilo que é construído socialmente pelos indivíduos, em seu 

processo de interação social. 

Realidade objetiva/Berger e Luckmann/A internalização da verdade objetiva. Veja verdade 

objetiva. 

Relação triádica/Peirce (Santaella)/A relação que se estabelece entre o signo, seu objeto e o 

interpretante, e que permite que o signo seja algo que represente alguma coisa para alguém. 

Rema/Peirce (Santaella)/Signo pertencente à terceira tricotomia que se refere à relação do 

signo com o interpretante. Um rema é uma possibilidade qualitativa para seu interpretante, 

representante da espécie de objeto possível. Embora propicie informação, não é interpretado 

desta forma.  

Réplica/Peirce (Santaella)/Aplicação pela qual todo legi-signo significa enquanto signo. 

Residir em/Polanyi/Processo pelo qual os elementos subsidiários tangíveis e intangíveis são 

assimilados. 

S 

Secundidade/Peirce (Santaella)/O segundo na escala dos três elementos formais e universais 

dos fenômenos que surgem à mente e à percepção humana. Relacionado a dependência, 

determinação, dualidade, ação e reação, aqui e agora, conflito, surpresa, dúvida.  

Semiose/Peirce (Santaella)/Processo pelo que a representação sígnica do objeto ocorre. 

Processo de significação, de produção de significados. 

Semiótica peirceana/Peirce (Santaella)/Ciência que estuda os signos como forma de toda e 

qualquer linguagem. 

Semiótica estruturalista/Saussure, Lévi-Strauss, Barthes, Greimas (Santaella)/Ou semiologia, 

cujo foco de atenção são os signos verbais, ou linguística. 

Semiótica russa/Jakobson, Hjelmslev, Lotman (Santaella)/Ou semiótica da cultura, cujo foco de 

atenção são a linguagem, literatura e outros fenômenos culturais, como a comunicação não 

verbal e visual, mito, religião.  
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Semiótica social/Hodge e Kress/Vertente semiótica que considera a representação sígnica 

como contextual, pertencente a um determinado grupo de indivíduos, em um processo de 

semiose coletivo. 

Significação/Berger e Luckmann/Processo pelo qual os indivíduos produzem símbolos que 

contribuem para sua interação e comunicação. Exemplo: Uma faca pode significar um 

instrumento ou uma arma. 

Signo/Peirce (Santaella)/Algo que representa alguma outra coisa – seu objeto, sendo, porém, 

distinto dele. Só pode funcionar como signo se puder representá-lo, como algo diferente dele 

próprio.  

Símbolo/Peirce (Santaella)/É um legi-signo, uma lei estabelecida pelos homens e que é um signo 

– nosso signo convencional é um legi-signo.  

Símbolo/Berger e Luckmann/Sinais que conotam uma realidade dentro de outra realidade, e 

que pertencem ao universo da linguagem simbólica compartilhada por grupos de indivíduos. 

Símbolo/Mead, Blumer (Charon)/Considerados como  objetos sociais, por serem: (1) 

socialmente criados, contendo, portanto, significados atribuídos pelos indivíduos,  implicando 

que representem o pensamento desses indivíduos, (2) usados intencionalmente, de diferentes 

formas e em diferentes situações, sendo usados como meio desses indivíduos se comunicarem 

entre si, e (3) compreendidos pelos demais  seres do meio social, pela convenção compartilhada 

que encerram e representam. Veja objeto social. 

Símbolo remático/Peirce/É um signo ligado a seu objeto por meio de ideias gerais, onde sua 

réplica traz ideias à mente que tendem a produzir um conceito geral. Desta forma, a réplica é 

interpretada como o signo desse objeto que é um caso desse conceito – o que os lógicos chamam 

de termo geral. O símbolo remático é um legi-signo. 

Símbolo dicente/Peirce/É um signo ligado a seu objeto por meio de uma associação de ideias 

gerais, atuando como símbolo remático. No entanto, seu interpretante represente o símbolo 

dicente, neste caso, sendo realmente afetado por seu objeto, de tal forma que a ideia que traz à 

mente deve representar exatamente seu objeto. 

Sinais /Berger e Luckmann/Uma forma de linguagem de comunicação que expressam 

subjetivamente uma intenç~o além do “aqui e agora”, e além das situações face a face. 

Sin-signo/Peirce (Santaella)/Segundo nível da tricotomia da taxonomia peirceana, que 

representa algo existente. Possui três níveis. Veja sin-signo icônico, sin-signo indicial remático, 

sin-signo indicial dicente. 
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Sin-signo icônico/Peirce/É um objeto de experiência sempre que uma de suas qualidades faça-o 

determinar a ideia de um objeto. É um Ícone e, portanto, semelhante à coisa com que se 

assemelha.  

Sin-signo indicial remático/Peirce/É todo objetivo da experiência direta que direciona a 

atenção para o objeto que sua presença envolve. Envolve um sin-signo icônico, mas se diferencia 

deste pelo direcionamento da atenção para o objeto denotado. 

Sin-signo indicial dicente/Peirce/É todo objeto da experiência direta que é um signo e fornece 

informação de um fato concreto sobre seu objeto, o que só ele pode fazer por ser afetado pelo 

seu objeto e, portanto, é um índice. Envolve um sin-signo icônico (informação) e um sin-signo 

indicial remático (objeto) – a síntese de ambos deve ser significante. 

Sintomas/Berger e Luckmann/Indicações pelas quais os indivíduos apreendem uns aos outros 

em seu processo de interação. 

T 

Télico/Peirce (Santaella)/Denotação de uma ação que assim que atingida, cessará. Exemplos: 

Adormecer, consertar. 

Terceiridade/Peirce (Santaella)/O terceiro e mais complexo na escala dos três elementos 

formais e universais dos fenômenos que surgem à mente e à percepção humana. Relacionado a 

generalidade, continuidade, crescimento, inteligência. 

Tipificação//Termo utilizado por Berger e Luckmann (1997) para definir acontecimentos 

recorrentes que acabam sendo institucionalizados. 

Tricotomia/Peirce (Santaella)/Relações entre os signos, dentro da taxonomia da semiótica 

peirceana, em três níveis, que por sua vez possuem três níveis, gerando dez classes de signos. 

Veja legi-signo para o primeiro nível, sin-signo para o segundo, e quali-signo para o terceiro.  

V 

Verdade objetiva/Berger e Luckmann/Conhecimento legitimado e transmitidos pelo processo 

de socialização, como sendo a verdade válida sobre determinada realidade. Veja realidade 

objetiva. 

Vida cotidiana/Berger e Luckmann/Realidade interpretada pelo indivíduo, que lhe atribui um 

sentido subjetivo. 

Volitivo/Hessen /Relativo à vontade humana, influenciada pelas forças externas que forçam a 

vivência da realidade. 
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Apêndice A – Termo de comprometimento 

 
 
 

TERMO DE COMPROMETIMENTO – PESQUISADOR  
 
 
 
 

Nome da pesquisa: A contribuição da semiótica para o compartilhamento do 
conhecimento tácito. 

Pesquisador responsável: Lilian Aparecida Pasquini Miguel 
Informação sobre a pesquisa: Sou professor da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, e estou elaborando minha tese de doutorado, nessa mesma 
universidade, cujo tema relaciona-se a como os símbolos (sons, cores, sinais, 
palavras, avisos, entre outros) contribuem para que as pessoas possam 
compartilhar o conhecimento tácito, que é um tipo de conhecimento do qual não 
temos consciência e se reflete naquilo que fazemos, ou seja, em nossos talentos. 
Como não é consciente, não sabemos explicar como fazemos o que fazemos, 
porque não temos ciência desse conhecimento. Mas os símbolos que nos rodeiam 
na organização podem fazer com que compartilhemos esse conhecimento com 
outras pessoas. Meu objetivo nessa pesquisa é explicar como isso ocorre, por meio 
das ações das pessoas e da forma como elas vivenciam sua experiência no dia a dia. 

Para isso, convido você a participar desse estudo. Assumo o compromisso de 
manter sigilo quanto à sua identidade e garanto a você total liberdade de desistir 
de participar no decorrer da pesquisa, além de fazer questionamento qualquer que 
seja durante o processo. Solicito, também, sua permissão para gravar a entrevista, 
cujo conteúdo não será divulgado senão em pequenos trechos, que não 
identificarão de forma alguma o pesquisado.  Comprometo-me, também, a 
compartilhar os resultados dessa pesquisa com todos participantes. 

 
 
 
____________________________________________________ 
            Lilian Aparecida Pasquini Miguel 

           RG 10.269.853-3 – TIA 7073445-3 

       Universidade Presbiteriana Mackenzie 



282 
 

Apêndice B – Termo de anuência de participação 

 
 
 

TERMO DE ANUÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO – PESQUISADO  
 
 

Eu____________________________________________________________________________________________
R.G. _______________________________, abaixo assinado, tendo recebido as informações 
anteriores, e ciente dos meus direitos abaixo relacionados, concordo em participar, 
desde que tenha: 

1. A garantia de receber todos os esclarecimentos sobre as perguntas da 

entrevista antes e durante o transcurso da pesquisa, podendo afastar-me a 

qualquer momento se assim o desejar. 

2. A segurança plena de que não serei identificado, mantendo o caráter oficial 

da informação. 

3. A segurança de que a pesquisa não acarretará nenhum prejuízo individual 

ou coletivo, não terei nenhum tipo de risco, dano físico, ou mesmo 

constrangimento moral e ético, durante o desenvolvimento da pesquisa 

4. A garantia de que toda e qualquer responsabilidade nas fases da pesquisa é 

do pesquisador, bem como fica assegurado que haverá ampla divulgação 

dos resultados finais nos meios de comunicação e órgãos de divulgação 

científica em que a mesma seja aceita. 

5. A garantia de que todo o material resultante será usado exclusivamente 

para a construção da pesquisa e ficará sob a guarda do pesquisador 

responsável, podendo ser requisitado pelo entrevistado a qualquer 

momento. 

 

Tendo ciência do exposto acima, confirmo meu desejo de participação na 
pesquisa. 

 

  

São Paulo ________ de _________________________ de 2009 

 

 

 

____________________________________________________________ 

                                         Participante 
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Apêndice C – Articulação teórica – conhecimento tácito, percepção, semiótica (Parte I) 
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Apêndice C – Articulação teórica – conhecimento tácito, percepção, semiótica (Parte II) 
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Apêndice D – Percurso análise semiótica (Parte I) 
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Apêndice D – Percurso análise semiótica (Parte II) 
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Apêndice D – Percurso análise semiótica (Parte III) 
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Apêndice E – Modelo de criação da realidade da Fênix 
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Anexo A – Organograma da estrutura funcional da Fênix 
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