
 

CAPÍTULO I 

 

 

DA INTELIGÊNCIA PRÁTICA AO CONHECIMENTO TÁCITO 

 

 
O presente capítulo aborda o tema do conhecimento tácito como um dos pontos centrais da 

inteligência prática, integrada na Teoria Triárquica da Inteligência Humana (Sternberg, 

1985, 1996) e posteriormente na Teoria da Inteligência Funcional (Sternberg, 1996, 1997a, 

1999a). Num primeiro momento, explora-se de modo sucinto a forma como a inteligência 

humana é conceptualizada. Num segundo momento, centra-se o conhecimento tácito 

enquanto face visível da inteligência prática e na sua conceptualização. Apresenta-se a 

estrutura proposta pelos autores para o estudo do conhecimento tácito em contexto civil e 

em particular no contexto militar. Num terceiro momento, estabelecem-se relações com 

outras variáveis psicológicas, analisam-se as principais críticas e vulnerabilidades ao 

trabalho desenvolvido em torno do conceito conhecimento tácito, bem como a sua 

relevância e potencialidade para a intervenção psicológica em Gestão dos Recursos 

Humanos.  

 

 

1.1. Origens do Conceito 

 

A publicação do livro “Origem das espécies” de Darwin em 1859 é uma referência 

no estudo da inteligência, onde é sugerido que as capacidades humanas estão em 

continuidade com a dos animais. Galton (1883, citado por Brody, 2000) explorando as 

ideias de Darwin assume o papel da inteligência no processo evolutivo do homem. Sugere 

a energia e a sensibilidade como duas das qualidades distintivas dos indivíduos com mais e 

menos inteligência. A inteligência surge naturalmente associada à noção de adaptação. 

Críticos da noção de Galton, que a medição da inteligência envolve apenas processos 

cognitivos elementares, Binet & Henri (1895, citados por Afonso, 2007) lançam uma nova 

de linha de investigação que designam de “psicologia individual”, consubstanciada na tese 

de que as diferenças individuais variam mais em funções mentais complexas do que nas 

elementares. Após serem estabelecidas como características do teste mental, o “ser tão 

diversificado quanto possível de modo a incluir o máximo número de faculdades psíquicas 
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[e] incidir sobretudo nas faculdades superiores” (Binet & Henri, 1895, p. 417-463, cit. por 

Afonso, 2007, p. 44), entre outras, Binet & Simon desenvolvem em 1905 a primeira Escala 

Métrica de Inteligência (Binet & Simon, 1916, citados por Cianciolo & Sternberg, 2004). 

Spearman (1904, citado por Brody, 2000, p. 18) com a publicação do artigo “General 

Intelligence”, objectively determined and measure” propõe o domínio da “Psicologia 

Correlacional” para aceder aos processos complexos a partir da observação das relações 

entre medidas de processos moleculares. O método das Equações Tétradas deu origem à 

“Teoria dos Dois Factores” pela demonstração de um factor geral ou “energia mental”, 

denominado ‘g’, como necessário para a realização de todos os tipos de testes mentais e 

um factor específico para a medição de cada uma das habilidades específicas (Sternberg et 

al., 1999, p.6).  

Para Sternberg a inteligência é definida como a “habilidade do [indivíduo] se 

adaptar de forma flexível e efectiva ao meio” (Sternberg et al., 1999, p.1). Apesar das 

controvérsias e das concepções em redor da inteligência, o factor ‘g’ é actualmente o 

método mais aceite para a sua medição, sendo consensual que serve o propósito da 

adaptação (Sternberg, 2000). Crítico do conceito de inteligência geral, considera que não 

explica o funcionamento mental no seu todo e é limitado na predição de critérios de 

adaptação referentes ao sucesso na vida em geral (Sternberg, 1985).    

Sternberg (1990) organizou as diversas abordagens teóricas da inteligência em duas 

grandes categorias: as teorias implícitas e as teorias explícitas. As teorias implícitas da 

inteligência têm por base as suposições dos indivíduos, influenciadas pela idade e pela 

cultura. Os três factores que definem a inteligência são a habilidade para a resolução de 

problemas, a aptidão verbal (escrever e falar bem) e a competência social (estar 

acompanhado com outras pessoas).  

As teorias explícitas são propostas e testadas comparando os dados recolhidos com 

o que é suposto predizerem. Podem ser subdivididas em teorias psicométricas, biológicas, 

cognitivas, contextuais ou culturais e sistémicas (Sternberg, 1990). As teorias 

psicométricas da inteligência têm por base a crença de que as características ou aptidões 

psicológicas podem ser medidas. Pode-se chegar às diferenças individuais através das 

propriedades métricas da medida psicológica provenientes da realização de determinadas 

tarefas (por exemplo reconhecimento de palavras, resolução de problemas aritméticos, 

entre outras). Os dados são analisados usando a análise factorial de forma a identificar os 
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“factores latentes da inteligência humana” (Sternberg et al., 1999, pp. 6-14). Sternberg 

(2000) engloba nas teorias psicométricas, as Teorias de Binet & Henri (1895), Spearman 

(1904; 1927), Thomson (1939), Thurstone (1938), Guilford (1967), Vernon (1971) e mais 

recentemente Carrol (1993) e Horn (1994).  

As teorias biológicas da inteligência explicam o impacto da componente genética e 

das relações entre as funções do cérebro e do sistema nervoso central na inteligência. A 

Teoria de Luria (1980) sugere que o cérebro é um sistema diferenciado por diferentes 

partes, cada uma responsável por diferentes aspectos, formando um todo unificado. 

 De acordo com a abordagem cognitiva da inteligência as pessoas quando pensam 

executam um conjunto de operações mentais. As bases da inteligência constituem o 

sistema responsável por estas operações. Englobam-se nesta subdivisão os estudos dos 

correlatos cognitivos, das componentes cognitivas, do treino cognitivo e dos conteúdos 

cognitivos (Sternberg, 1977, 1979, 1981, 1990). 

 A abordagem contextual vê a capacidade humana para raciocinar e agir tendo em 

atenção o meio onde opera. Os modelos contextuais salientam que a inteligência não é um 

traço universal ou um conjunto de aptidões que pode ser medido de forma precisa pelos 

testes convencionais de inteligência. Destacam a ênfase dos factores externos e a 

relevância de atender à cultura na interpretação da inteligência. Neisser em 1976 (citado 

por Sternberg, 2000, p. 41) foi o primeiro “a destacar a importância de associar a 

investigação em psicologia cognitiva com as evidências do mundo real”.  

Finalmente as teorias sistémicas concebem a inteligência como multifacetada e 

multidimensional, envolvendo mais características humanas do que alguma vez foi 

reconhecido. Segundo Sternberg (1990; 2000) englobam-se nestas, a Teoria das 

Inteligências Múltiplas de Gardner (1983), a Teoria Bioecológica da Inteligência de Ceci 

(1990), a Teoria Triárquica da Inteligência Humana (Sternberg, 1985, 1996) e a Teoria da 

Inteligência Funcional1 (Sternberg, 1997a). Para Sternberg (1997a) as teorias 

convencionais tratam apenas uma pequena parte da inteligência e não respondem ao que 

chama de inteligência funcional, a aptidão para o indivíduo se adaptar, moldar e 

seleccionar contextos que traduzam os seus objectivos.  

                                                 
1 Termo traduzido do original (Successful Intelligence) por Miranda (2000, p.40)  
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1.2. O Papel da Inteligência Prática  

 

O estudo da inteligência prática tem como propósito afirmar uma metodologia 

científica que demonstre que existe mais, para além do que os testes de inteligência 

demonstram, para ser bem sucedido na vida real (McClelland, 1973; Sternberg, Conway, 

Ketron, & Bernstein, 1981). O progresso no estudo da inteligência prática segue a par os 

estudos teóricos iniciados com a Teoria Componencial da Inteligência (Sternberg, 1977), 

seguida da Teoria Triárquica da Inteligência Humana (Sternberg, 1985) e finalmente da 

Inteligência Funcional (Sternberg, 1996, 1997a, 1999a). 

Sternberg (1977) propõe como primeira abordagem teórica ao estudo da 

inteligência, a Teoria Componencial da Inteligência. O objecto de estudo é a identificação 

das operações mentais e os respectivos componentes de processamento da informação, que 

conduzem à resolução de tarefas (analogias, completamento de séries, rotação mental e 

silogismos) e que são críticas para o desempenho cognitivo (Sternberg, 1981, 1985). O 

estudo dos diferentes tipos de analogias levou à identificação de cinco componentes 

comuns a este tipo de tarefas: a codificação, a inferência, a transposição, a aplicação e 

preparação-resposta. O Modelo Componencial aplicado à resolução de tarefas de indução, 

leva Sternberg (1977) a afirmar a existência de diferenças individuais na aplicação de 

estratégias. Indivíduos com melhor raciocínio indutivo levam mais tempo na codificação, 

permitindo maior rapidez nas restantes operações mentais. A formulação de modelos 

componenciais não é um fim, mas um passo para a formulação de uma metateoria para o 

estudo da inteligência que explique os processos e as regras envolvidos na formação de 

uma estratégia de processamento.  

O Modelo Componencial da Inteligência, inicialmente conceptualizado a cinco 

níveis (componentes, sub-tarefas, tarefas, aptidões de referência e inteligência), foi 

aperfeiçoado para quatro níveis de aptidão mental (Sternberg, 1979): (1) tarefas ou 

situações problema com que o indivíduo se confronta (por exemplo analogias e 

classificações); (2) Sub-tarefas; (3) componentes (processos elementares de tratamento da 

informação); e (4) metacomponentes (processos executivos, responsáveis pelo controlo dos 

processos cognitivos ou componentes).  

Crítico da própria Teoria Componencial, por se manter confinada à abordagem 

tradicional da inteligência, Sternberg (1985, 1988) introduz a Teoria Triárquica da 
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Inteligência Humana composta por três “tipos gerais de habilidades”: analítica, criativa e 

prática. As três habilidades reflectem, por seu lado, as Sub-Teorias Componencial, 

Experiencial e Contextual e respectivamente a análise e processamento da informação, a 

produção de ideias e a aplicação de ambas aos objectivos pessoais. Há assim uma ligação 

estreita entre cognição e contexto através das três sub-teorias.  

A Subteoria Componencial (Sternberg, 1985; 1997c) direcciona a inteligência para 

o mundo interno do indivíduo, para a forma como o conhecimento é adquirido, como os 

problemas são equacionados e as soluções são monitorizadas. Passa a distinguir as 

componentes do processamento da informação segundo a função (metacomponentes; 

componentes de aquisição de conhecimento; e componentes de execução) e o nível de 

generalidade (componentes gerais, de classes ou especificas) que desempenham. Como 

exemplos de metacomponentes ou processos executivos, Sternberg (2003a) refere o 

reconhecimento da existência de um problema, a definição da natureza do problema, a 

decisão de uma estratégia para a resolução do problema, a monitorização da solução do 

problema e a avaliação da solução do problema após estar resolvido. Como componentes 

de aquisição do conhecimento, refere a codificação selectiva, a comparação selectiva e a 

combinação selectiva. Como exemplos de componentes de execução refere a inferência, a 

comparação, a justificação que uma dada resposta é adequada embora não seja a ideal e, 

por fim, a concretização da resposta.  

A Subteoria Experiêncial (Sternberg, 1985; 1997c) direcciona a inteligência para 

mundo interno e externo do indivíduo e para a forma como lida com situações familiares e 

situações novas. Relaciona o nível de experiência do indivíduo com o comportamento 

inteligente. A identificação das competências que definem a inteligência depende do nível 

de experiência do indivíduo na situação e do contexto em que opera. Subjacente ao 

comportamento inteligente e às diferenças que caracterizam os novatos e os especialistas 

está o modo diferenciado como abordam uma mesma tarefa ou situação, nomeadamente a 

capacidade de adaptação e resposta à novidade e a capacidade de automatização do 

processamento da informação. A resposta à novidade, a tarefas novas, nomeadamente os 

problemas de insight, tem subjacentes os três processos de aquisição do conhecimento 

(codificação selectiva, combinação selectiva e comparação selectiva). As situações novas, 

requerem que o indivíduo lide de modo eficaz com o meio, compreenda a especificidade 

da situação e seja capaz de funcionar no seu seio. A automatização do processamento da 
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informação em tarefas ou situações novas remete à priori para o processamento global e 

para o recurso ao conhecimento armazenado na memória a longo prazo. Uma vez mais, 

quando confrontados com situações novas, os especialistas diferem na utilizam dos 

sistemas locais para armazenamento de informação, libertando recursos para o 

processamento global quando comparados com os novatos.   

Como já referido, a inteligência prática corresponde à teoria contextual e implica a 

aplicação dos metacomponentes, dos componentes de aquisição do conhecimento e de 

desempenho específico ou de execução em situações reais (Sternberg, 1990). A Subteoria 

Contextual direcciona a inteligência para o mundo externo do indivíduo em função do 

contexto. Todas as componentes do processamento da informação estão disponíveis face a 

mudanças do contexto. Esta conceptualização realça que o comportamento em situação 

constitui o melhor indicador da eficiência.  

Como terceira abordagem ao estudo da inteligência, Sternberg (1996, 1997b, 

1999a) acentua a natureza contextual e cultural da medida da inteligência no conceito de 

Inteligência Funcional. O termo procura traduzir a função de adaptação, selecção e 

modelação do meio, enquanto capacidade para o indivíduo alcançar sucesso na vida de 

acordo com os seus critérios (Sternberg, 1996, 1999a, 2003b).  

O indivíduo funcionalmente inteligente utiliza os seus recursos mentais de acordo 

com o contexto do meio envolvente e dos seus objectivos (Miranda, 2002). Afonso (2007) 

ao referir-se à palavra funcional remete para as três “funções” ou finalidades da 

inteligência: a adaptação, a selecção e a modelação ao meio. Na tentativa de explicar o 

termo, vai mais além e recupera o duplo significado da palavra função utilizado por 

Reuchlin (1999/2002, p. 125) - “funcionamento” e “finalidade” ou “funcionalidade”. Por 

“funcionamento” realça a interligação dos processos cognitivos de tratamento da 

informação associados às Subteorias Componencial e Experiencial. Por “finalidade” ou 

“funcionalidade”, destaca o papel da inteligência quanto às implicações para a adaptação e 

para o sucesso em diversos contextos (académico, profissional, familiar, etc) associados à 

subteoria contextual (Afonso, 2007). 

O conceito de Inteligência Funcional procura explicar a forma como o mundo 

interno do indivíduo se relaciona com o externo, em função das suas experiências e do 

contexto. O funcionamento cognitivo interno é representado pela Subteoria Componencial, 

enquanto que o funcionamento cognitivo externo é representado pela Subteoria Contextual. 
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A interligação entre o plano interno e externo “dá-se no plano da experiência e 

consubstancia-se na acção do indivíduo perante acções e problemas mais ou menos 

familiares (…) [a] que tem que dar [uma] resposta adaptativa” (Afonso, 2007, p. 208) e é 

representada pela Subteoria Experiencial. 

A Teoria da Inteligência Funcional (Sternberg, 1996, 1997b, 1999a) é um 

desenvolvimento da Teoria Triárquica da Inteligência. Incorpora as Subteorias 

Componencial, Experiencial e Contextual e associa-lhe a noção de sucesso enquanto 

capacidade do indivíduo para rentabilizar as suas potencialidades e compensar os seus 

défices. O aspecto funcional, de rentabilização dos recursos internos do indivíduo com as 

exigências do meio (contexto) faz-se pela utilização equilibrada e eficaz da inteligência 

analítica, criativa e prática (Sternberg, 1996, 1999ab, 2002, 2003b). Sternberg pretende 

afirmar a sua convicção que existe mais para além do factor geral de inteligência (g), o que 

está em causa não é um nível geral ou quantidade expressa por uma aptidão ou conjunto de 

aptidões, mas a atitude reflexiva em relação ao modo como os problemas são vividos.  

As três formas de inteligência já exploradas na Teoria Triárquica da Inteligência, 

segundo a perspectiva funcional, não são aditivas mas articulam-se de modo único em cada 

indivíduo, com inúmeras possibilidades de atingir o sucesso adaptativo. Esta concepção 

remete e traduz o carácter singular e específico da avaliação da inteligência (Sternberg, 

2003a). Mais recentemente, Sternberg, Forsythe, Hedlund, Horvath, Wagner, Williams, 

Snook, & Grigorenko (2000, p. 32) ao referirem-se ao “desenvolvimento da perícia”, 

passam a tratar as três habilidades por “inteligências”, renomeando a “analítica” para 

“académica”. Em termos gerais, Sternberg procura dizer que para além da inteligência 

analítica, ou factor ‘g’, os indivíduos possuem também inteligência criativa e prática. 

A Inteligência Analítica vs Académica exige um juízo abstracto face a situações 

próximas e familiares do sujeito com recurso consciente aos componentes do 

processamento da informação. Os testes de Inteligência Geral são uma medida da 

Inteligência Analítica, associados à Subteoria Componencial (Sternberg et al., 1999, 2000). 

A Inteligência Criativa exige um olhar diferente para a situação, transformando a 

informação através do pensamento divergente em novas formas de resposta adequadas à 

resolução de um problema. Manifesta-se pela capacidade de síntese e automatização 

promovendo flexibilidade para responder à novidade e ao desafio. A Subteoria 
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Experiencial faz a ponte entre a componente analítica que lida com tarefas relativamente 

familiares e a criativa que lida com tarefas relativamente novas (Sternberg et al., 1999).  

A Inteligência Prática envolve a aplicação das capacidades do indivíduo aos 

problemas com que é confrontado no dia-a-dia, no trabalho e em casa. Traduz a aquisição e 

o uso de conhecimento relevante para a resolução dos problemas, através da conjugação e 

aplicação da inteligência com a experiência, de modo ao indivíduo “adaptar-se, seleccionar 

e moldar-se aos contextos” que mais valoriza (Sternberg et al., 1999, p. 17). A adaptação 

remete para problemas e situações com que o indivíduo se confronta no seu contexto de 

vida diária, de natureza concreta e pragmática. Na função adaptação, o indivíduo procura 

um maior ajustamento entre si e o meio, modificando-se para se ajustar às suas exigências. 

Na função selecção, a procura de um meio alternativo permite maior congruência entre as 

exigências e as características pessoais. Por fim a função modelação, permite um melhor 

ajustamento entre si e o meio, modificando-o para se ajustar às suas necessidades. Em 

síntese, a Inteligência Prática pode ser explicada como uma aptidão para resolver 

problemas mal definidos e para os quais não existe uma solução clara e explicita, que é 

influenciada pelo contexto e codificada na memória episódica (Wagner, 1994; Wagner & 

Sternberg, 1985). A adaptação, selecção e modelação podem ser percebidas como 

conhecimentos para o sujeito se gerir a si próprio2 (conhecimento dos aspectos auto-

motivacionais e auto-organizacionais do desempenho no trabalho), gerir os outros3 

(conhecimento relevante para as interacções no trabalho com os subordinados) e gerir as 

tarefas4 (conhecimento de como executar tarefas de trabalho específicas) (Sternberg, 1996; 

1997b, 2000; Sternberg, et al., 2000). 

A Inteligência Prática tem por base conhecimento adquirido não pela via formal, 

institucional, transmitido por outros, mas pela observação, experiência e reflexão ao longo 

do ciclo de vida. É comparada por oposição à inteligência associada ao sucesso académico. 

A distinção entre Inteligência Prática e Académica reside no tipo de problemas colocados 

pelas situações práticas e académicas. Partindo da formulação de Neisser (1976) os autores 

(Sternberg, et al., 1999, p. 17) distinguem os problemas académicos dos práticos, referindo 

que os primeiros estão “perfeitamente definidos e completos na informação que fornecem”, 

são formulados por terceiros, caracterizados por terem apenas uma “resposta correcta” e 

                                                 
2 No original:  Manage oneself. 
3 No original: Manage others. 
4 No original: Manage tasks. 
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um método para obter a resposta, “desligados da experiência e com reduzido interesse 

intrínseco”. Já os segundos são definidos pela escassez de informação necessária para a 

solução e pela necessidade de reformulação, caracterizados por “múltiplas respostas 

correctas” e por múltiplos métodos para seleccionar uma solução para o problema. São do 

interesse do indivíduo e estão relacionados com a sua experiência do dia-a-dia. Dada a 

natureza do problema, os sujeitos que melhor resolvem os problemas académicos, poderão 

não resolver os práticos.   

De acordo com a perspectiva apresentada, tendo presente os processos comuns 

hipotetizados como universais à concepção de inteligência (metacomponentes, 

componentes de execução e componentes de aquisição do conhecimento), Sternberg 

(2003) propõe uma representação esquemática do modo como se interrelacionam (Figura 

1.1). 

 
 

FIGURA 1.1 – Inter-relação entre os componentes do processamento da informação.  
(Adaptado de Sternberg, 2003a, p. 45) 
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Conforme sugerido anteriormente, quando os componentes são aplicados a 

problemas familiares e relativamente abstractos, são exigidas aptidões analíticas. Quando 

os componentes são aplicados a situações ou tarefas novas são necessárias aptidões 

criativas. Finalmente quando são aplicados com vista à adaptação, modelação e selecção 

são exigidas aptidões práticas (Sternberg, 2003a).  

A investigação sobre a relação entre inteligência prática e académica é vasta, 

reflectindo-se em diferentes contextos, tarefas e populações, mostrando que a capacidade 

medida num determinado lugar (escola) não é necessariamente transferível para outros 

contextos, como o mundo do trabalho (Ceci & Roazzi, 1994; Rogoff & Lave, 1984; 

Sternberg & Wagner, 1986). Não cabendo nos objectivos deste trabalho a análise da 

investigação realizada sobre esta relação, faz-se referência apenas a dois trabalhos, 

nomeadamente um que estabelece a relação entre a transferência do conhecimento 

académico para os problemas do dia-a-dia e outro que mostra a ausência de correlação 

entre o uso de estratégias complexas de pensamento e o Quociente de Inteligência (QI).   

Perret-Clermont (1980) mostrou que as crianças na escola não têm dificuldades em 

resolver problemas aritméticos no papel, mas são incapazes de o fazer quando são 

apresentados em contextos diferentes (molhos de flores). Dörner & Kreuzig (1983, citados 

por Sternberg et al., 1999) através de uma situação simulada por computador pediram a um 

conjunto de indivíduos que assumissem o papel de gestores de uma cidade. Os sujeitos 

eram confrontados com um conjunto alargado de problemas e de variáveis, como por 

exemplo, como aumentar os impostos para melhorar as estradas. O desempenho foi 

quantificado pela hierarquização de estratégias, desde a mais simples à mais complexa. O 

estudo mostrou não existir qualquer tipo de relação entre a complexidade das estratégias 

utilizadas e o QI. 

A investigação sobre a relação entre a inteligência prática e académica revela que 

as estratégias utilizadas para resolver os problemas do dia-a-dia não são necessariamente as 

mesmas para a resolução das tarefas académicas. A resolução de problemas concretos e 

bem definidos, envolve aspectos diferentes que os problemas abstractos e com pouca 

relevância para a vida das pessoas. Se, por um lado, há autores que afirmam que o QI é 

totalmente irrelevante para o desempenho em contextos com relevância para as pessoas, 

outros mostram que os testes convencionais de inteligência são preditores do desempenho 

escolar e no trabalho (Barret & Depinet, 1991; Schmidt & Hunter, 1998). Para Sternberg et 
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al. (1999, p.21) “o que estes estudos sugerem é que há outros aspectos da inteligência que 

têm sido negligenciados, independentes do QI e que são importantes para o desempenho 

em contexto real de trabalho”.  

A medição da inteligência prática centra-se no conceito de conhecimento tácito – 

Know How prático (Sternberg, 2003a). Partindo da ideia inicial de Polanyi de que o sujeito 

“sabe mais do que aquilo que pode expressar” (1966, p.4), Sternberg & Kaufman (1998, 

p.494) definem conhecimento tácito “como o que é necessário saber de modo a trabalhar 

de forma eficiente num meio para o qual não foi explicitamente ensinado nem sequer 

verbalizado”.  

Sistematizando, o conceito de inteligência funcional é uma tentativa de síntese, de 

apresentação de variáveis mais molares de uma abordagem estrutural5 e sistémica6 da 

inteligência. Os modelos CAPS7 e WICS7 traduzem explicitamente a síntese conceptual 

segundo modelos mais sistémicos. As iniciais traduzem, no primeiro caso a síntese das 

inteligências Criativa, Analítica e Prática e, no segundo, uma síntese de Sabedoria8, 

Inteligência e Criatividade. O modelo WISC aplicado à liderança tem a vantagem de 

conceptualizar o líder enquanto sujeito activo que formula, decide e implementa decisões. 

A inteligência prática alarga-se à capacidade do sujeito gerir-se a si próprio, gerir os outros 

e gerir as tarefas (Sternberg, 2003a) 

 Esta perspectiva mais abrangente do conceito de inteligência permite uma nova 

dinâmica ao nível da quantidade de projectos de investigação e do tipo de metodologias 

que utiliza. São disto conta, os métodos diferenciais para medição da inteligência (STAT9), 

métodos de análise multivariada para o estudo da validade interna da teoria (Sternberg, 

Prieto, & Castejón, 2000), estudos ATI10 para teste da validade externa da teoria 

(Grigorenko & Sternberg, 1997; Sternberg, Grigorenko, Ferrari, & Clinkenbeard, 1999), 

investigação no terreno nos mais diversos contextos (educativo e profissional) e finalmente 

estudos aplicados a contextos específicos no âmbito do conhecimento tácito, “civil e 

militar”. 

                                                 
5 Resulta de diversos níveis de observação, desde as componentes do processamento mental, às funções 
adaptativas do comportamento e do contexto e suas interligações.  
6 O comportamento expressa-se por um equilíbrio das distintas formas de inteligência e da forma como o 
indivíduo utiliza os recursos em função da situação e do contexto.  
7 A letra S corresponde a sintetizadas (Synthesized). 
8 Do original: Wisdom. 
9 Sternberg Triarchic Abilities. 
10 Cruzam variabilidade inter-individual com variabilidade inter-situacional.  
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1.3. O Conhecimento Tácito enquanto Conceito   

 

Desde as primeiras formulações o termo conhecimento tácito proposto inicialmente 

por Polanyi (1966) no campo da filosofia, por Neisser (1976) na psicologia ecológica e por 

Schön (1983) no comportamento organizacional, tem vindo a caracterizar o conhecimento 

ganho na experiência do dia-a-dia e a reflectir-se na linguagem do mundo do trabalho, 

como um dos atributos dos indivíduos com desempenhos acima da média, desenvolvido 

através da aprendizagem prática, da intuição ou instinto profissional.  

Polanyi (1966) destacou pela primeira vez o papel da atenção e da experiência para 

a aquisição implícita do conhecimento tácito. Schön (1983) destacou o papel da prática e 

de comportamentos inesperados enquanto factores que modelam os conteúdos do 

conhecimento tácito e ajudam o indivíduo a reflectir e a fazer suposições que conduzem a 

acções específicas.  

A primeira abordagem enfatiza os processos cognitivos pelos quais o toque num 

dado objecto redirecciona o ciclo atencional, conduz à interpretação do estímulo e orienta 

as acções a implementar (Polanyi, 1966). Seguindo este referencial, Sternberg e 

colaboradores (1999) focam-se na abordagem do processamento da informação para 

descrever a relação entre o estímulo que desencadeia uma acção e a acção por si só. O 

conhecimento tácito é descrito segundo um conjunto complexo de condições-acções pelo 

qual o indivíduo, face a determinadas condições do meio, escolhe e empreende as acções 

mais adequadas.  

O conhecimento tácito á caracterizado a partir das três dimensões pelas quais é 

adquirido, representado mentalmente (a sua estrutura cognitiva) e aplicado (Hedlund, 

Antonakis, & Sternberg, 2002; Horvath, et al., 1994; Sternberg, 1997a; Sternberg et al., 

1999, 2000; Sternberg, Wagner, Williams, & Horvath, 1995). A primeira dimensão, 

referente à aquisição do conhecimento, reflecte o escasso apoio proporcionado por 

terceiros, ao nível do treino formal e das instruções directas. O apoio fornecido na 

aquisição do conhecimento facilita os processos de codificação, combinação e comparação 

selectiva (Sternberg, 1988). Nas experiências quotidianas, como não se verifica este apoio, 

o conhecimento tende a não ser enfatizado, apesar da sua importância para o sucesso 

prático. O que acontece no desempenho das tarefas é que o indivíduo, ao ser confrontado 
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com estes processos por si próprio, atribui sentido às suas respostas, mas não é capaz de 

expressar como é que o conhecimento é adquirido (Hedlund, et al., 2002).   

Quanto à segunda dimensão, referente à representação mental, o conhecimento 

tácito refere-se a procedimentos11, à forma de como agir em casos particulares (saber 

como). Trata-se do conhecimento que guia o comportamento, associado à prática sem uma 

introspecção consciente, que não é explícito e que aumenta com a idade e com a 

experiência (Hedlund, et al., 2002). Os indivíduos ao serem questionados acerca do 

conhecimento adquirido nas suas experiências elaboram explicações iniciais de uma forma 

declarativa apenas com base em regras gerais (por exemplo, um bom líder precisa conhecer 

os seus homens). Quando as afirmações gerais são sondadas, revelam ser representações 

sumárias de um conjunto maior de regras processuais (regras acerca do modo de julgar as 

pessoas num conjunto alargado de objectivos e sobre diversas circunstâncias). De acordo 

com Sternberg e colaboradores (1999, p. 34; Horvath et al., 1994, p. 5) “estas regras, 

representam a característica estrutural do conhecimento tácito e servem de base para o 

identificar e medir”. O conhecimento tácito pode ser representado por pares de condições-

acções (sequências de declarações) do tipo “se-então” que descrevem procedimentos que 

alguém segue em diversas situações do dia-a-dia. A sua estrutura geral segue a formulação: 

se <condição antecedente> então <acção consequente>. 

A terceira dimensão, referente ao seu uso prático, traduz a característica 

instrumental na obtenção dos objectivos valorizados pelas pessoas. Quanto mais valorizado 

for o objectivo e quanto mais o conhecimento se relaciona com os objectivos pessoais, 

mais útil é e mais fácil é a sua obtenção (Hedlund, Antonakis, & Sternberg, 2002; 

Sternberg & Horvath, 1999; Sternberg et al., 2000). 

Note-se que cada uma destas dimensões está intimamente relacionada entre si. 

Como o conhecimento relativo a procedimentos contém as especificações da forma como 

pode ser usado, é provável ter valor prático e ser relevante para atingir os objectivos 

individuais. Como é adquirido com pouco suporte, pela experiência, é provável ter maior 

valor prático dada a relevância que assume para o tipo de situações com que o sujeito é 

confrontado. Finalmente, é mais plausível que o conhecimento adquirido pela experiência 

se relacione mais com o agir porque é adquirido no contexto das tarefas do dia-a-dia 

(Sternberg et. al., 2000).  

                                                 
11 No Original: Procedural  
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Em suma, o indivíduo face a conhecimento com maior valor prático, sustentado 

pelo contexto onde é adquirido, utiliza processos de codificação selectiva (extracção de 

informação que é relevante para objectivos valorizados pelo próprio), combinação 

selectiva (a informação codificada é integrada para formar um modelo com significado) e 

comparação selectiva (comparar o modelo resultante com conhecimento tácito prévio) que 

contribuem para um desempenho mais bem sucedido (Sternberg et al., 1999).  

Como o conhecimento tácito é difícil de articular verbalmente, só é possível 

observá-lo pela capacidade geral do indivíduo resolver problemas de natureza prática 

(Sternberg et al., 2000). Um desempenho bem sucedido faz uso de meta-componentes 

cognitivos (por exemplo, reconhecimento do problema, definição do problema, formulação 

de estratégias para resolução do problema, representação da informação, alocação de 

recursos, e monitorização e avaliação das soluções), da capacidade para identificar e 

seleccionar a informação necessária para resolver o problema e da capacidade do indivíduo 

reconhecer o seu nível de competência (Sternberg, 1985). É particularmente importante 

que os líderes sejam capazes de elaborar o seu próprio diagnóstico sobre as características 

mais relevantes no desempenho das suas funções.  

A segunda abordagem centra-se nos processos de aquisição do conhecimento tácito, 

acções que associadas a determinadas condições que resultaram da prática contribuem para 

o desenvolvimento do conhecimento tácito. Schön (1983, citado por Matthew, Cianciolo, 

& Sternberg, 2005, p 4.) “mostrou que quando sistematicamente as respostas provam ser 

ineficazes, os profissionais optam naturalmente por uma forma de reflexão que lhes 

permite saírem do registo e consideram novas formas de agir”, [a que chamou de] 

“reflexão na acção”. Os métodos reflexivos devem dirigir a atenção para a relação precisa 

entre condição-acção que conduz a um determinado resultado e para a relação acção-

resultado que permite que a acção decorra. A reflexão durante o desenrolar de uma acção e 

as suas consequências facilitam a aprendizagem porque requerem que o indivíduo 

interprete meticulosamente o significado das condições em que ocorre, categorize e faça 

comparações relativamente a um padrão conhecido. Estar consciente e atento a estas duas 

relações contribui para melhorar a tomada de decisão e constitui-se como o principal 

objectivo da prática reflexiva. A reflexão aumenta quando determinadas crenças tácitas 

associadas a uma situação não resultam no esperado. O confronto com resultados 

inesperados leva à formulação de alternativas, a um novo entendimento da relação 
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condição-acção possibilitando novos cursos de acção. Finalmente, esta abordagem 

pressupõe que a prática reflexiva deve ter por base o feedback de especialistas porque 

direcciona a atenção para o que é essencial e apropriado (Matthew, et al., 2005).  

Ambas as abordagens são complementares na medida em que “embora seja crítico 

que o indivíduo reconheça as condições do meio que orientam as acções específicas a 

tomar, deve reconhecer como é que a informação se relaciona com determinadas acções ou 

resultados e como é que esse relacionamento reflecte e acentua o conhecimento tácito” 

(Mattthew, et al., 2005, pp. 4-5).  

Antonakis, Hedlund, Pretz, & Sternberg (2002) apresentam um modelo para a 

aquisição do conhecimento tácito onde incorporaram estas duas abordagens na Teoria da 

Inteligência Prática de Sternberg (Figura 1.2). O Modelo ilustra a interacção dinâmica 

entre condições e acções que conduzem ao desenvolvimento do conhecimento tácito. Os 

elementos a sombreado representam conceitos associados à Teoria da Inteligência Prática 

de Sternberg e do papel que o conhecimento tácito assume na demonstração do 

pensamento prático. Os elementos não sombreados representam conceitos associados à 

teoria de Schön (1983), quanto ao papel da acção e da reflexão na organização do 

conhecimento tácito. As condições e as acções referentes ao conhecimento tácito e à 

resolução de problemas práticos são representadas respectivamente na parte superior e 

inferior da figura.  

O Modelo estabelece a ponte entre os processos cognitivos subjacentes à aquisição 

do conhecimento e o papel que a aquisição do conhecimento assume em sustentar os 

metacomponentes cognitivos relativos à resolução de problemas práticos. Os componentes 

do desempenho estão envolvidos na execução das decisões do indivíduo. A activação dos 

componentes do desempenho conduz a uma acção (constitui um teste), que desencadeia 

um resultado (que apoia uma proposição anterior ou desafia o indivíduo). A ligação entre 

os resultados que se estabelecem com base na reflexão na acção e no conhecimento tácito 

pode ocorrer de duas maneiras. A primeira ligação é visível na parte central da Figura 1.2 

quando se obtêm os resultados esperados pela acção desencadeada, as condições-acções 

tácitas são suportadas, caso contrário esta ligação representa o ajustamento da acção ou da 

aplicação do conhecimento tácito. A segunda ligação visível no extremo inferior esquerdo 

da Figura 1.2 indica que quando uma acção desencadeia um resultado inesperado se dá a 
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reintegração do conhecimento e da reformulação das condições-acções pela reformulação 

do problema (Mattthew, et al., 2005).  

 

FIGURA 1.2 – Modelo de aquisição da inteligência prática e do conhecimento tácito. (Adaptado de 
Antonakis, et al., 2002, p. 17; Mattthew, et al., 2005, p. 12) 
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cognitivamente, identificado e medido, com destaque para os processos de codificação, 

armazenamento e recuperação de informação. A memória episódica é relativa a eventos, 

situações específicas que constroem a experiência do indivíduo. A memória semântica 

transcende episódios específicos, é relativa a conhecimento que caracteriza uma situação 

geral. A memória de procedimentos é específica para determinadas condições-acções que 

orientam o comportamento do indivíduo numa dada situação. O indivíduo não necessita 

recuperar episódios específicos onde já se adoptaram determinados comportamentos para 

responder a novas situações. Na parte superior da figura são representados os estímulos do 

meio e na parte inferior os comportamentos que são consequência da aprendizagem.   

 
FIGURA 1.3 – Representação cognitiva do conhecimento tácito tendo por base as estruturas de memória e 
modos possíveis de aquisição. (Adaptado de Tulving, 1972, 1995, citado por Sternberg et al., 2000, p. 114) 
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memória de procedimentos. Traduz conhecimento sobre como desempenhar determinadas 

tarefas ou manifestar determinado comportamento (Sternberg et al., 1999, 2000). 

De modo geral, o conhecimento via memória episódica é articulado mais 

rapidamente do que o representado via memória de procedimentos ou semântica. Porém, os 

comportamentos exibidos reflectem mais do que apenas a generalização do conhecimento. 

O conhecimento de procedimentos orienta os comportamentos sem a necessidade de 

estarem acessíveis conscientemente. O conhecimento recebido via C2 pode ser associado 

directamente à fonte original onde foi pré-processado segundo um conjunto de 

procedimentos explícitos e ensinados directamente ao indivíduo. O conhecimento 

adquirido pela experiência pessoal (C1) é menos fácil de seguir porque o processamento foi 

conduzido pelo indivíduo (Sternberg et al., 1999, 2000).  

De acordo com o Modelo, o conhecimento adquirido via A1 ou C1 (conhecimento 

tácito) é “conhecimento adquirido pela experiência pessoal que assume a forma de 

Knowing how guiando o comportamento sem a introspecção consciente” (Sternberg et al., 

2000, p. 114). O conhecimento via B e C2 é comunicado pela experiência de terceiros e 

está pronto a ser articulado. Como o conhecimento tácito não é ensinado directamente, 

pode não ser adquirido pela generalidade dos indivíduos. Por outro lado, como é adquirido 

pela experiência pessoal, inclui informação sobre as situações ou problemas para o qual o 

conhecimento é relevante. 

Desta abordagem sobressaem dois pontos gerais: (1) quando um comportamento ou 

desempenho é resposta a um problema ou situação contextualizada, o conhecimento é mais 

útil quando inclui informação contextualizada; e (2) na medida em que a experiência 

pessoal passada, por oposição à experiência de terceiros, é preditiva de experiências 

futuras, o conhecimento adquirido via A1 ou C1 é mais útil para o indivíduo atingir os seus 

objectivos que o adquirido via B e C2  (Sternberg et al., 2000, p. 114). 

Em síntese, o conhecimento tácito reflecte a habilidade prática adquirida através da 

experiência sem consciência explícita, aplicada na resolução de novos problemas, com 

vista à obtenção dos objectivos valorizados pelo indivíduo (Sternberg, et al., 1995; 

Wagner, 1987). De acordo com Sternberg (1988, 1997a) o conhecimento tácito é um 

aspecto particular da inteligência prática que leva o indivíduo a adaptar-se para seleccionar 

e moldar as condições reais do meio de forma a atingir os objectivos valorizados por si.  
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1.4. Contributos para a medição do Conhecimento Tácito 

 

Para a avaliação das competências consideradas relevantes para o desempenho de 

tarefas no mundo do trabalho têm sido usadas diferentes abordagens. A Técnicas de 

Incidentes Críticos e a Simulação representam tentativas de determinar as competências 

necessárias para resolver problemas reais de trabalho e são um forte contributo para a 

metodologia adoptada na medição do conhecimento tácito.  

A Técnica de Incidentes Críticos centra-se em comportamentos associados a 

desempenhos eficientes (Flanagan, 1954; McClelland, 1976). Um incidente crítico 

descreve uma conduta, um cenário e as suas consequências. É pedido aos indivíduos que 

descrevam incidentes com os quais lidaram particularmente bem e mal (onde tiveram 

desempenhos fracos). É com base na análise qualitativa do conjunto de incidentes que se 

extraem as competências necessárias para o desempenho numa determinada função. 

Apesar da baixa validade da Técnica de Incidentes Críticos, tem sido utilizada com sucesso 

na construção de instrumentos de avaliação de desempenho, como é o caso das Escalas de 

Classificação Ancoradas no Comportamento12 (ECAC) e dos Testes de Julgamento 

Situacional13 (TJS) (Motowidlo, Dunnette, & Carter, 1990; Smith & Kendall, 1963). 

A Técnica de Simulação consiste na observação directa de uma situação criada, 

análoga a um desempenho efectivo. A simulação pode assumir a forma de entrevistas 

situacionais, discussões de grupo, in-basket tests, assessment center e TJS. A simulação 

tem a vantagem de representar de uma forma mais próxima o desempenho na função 

(Sternberg, et al., 2000). O que já não é tão claro, são quais os aspectos a seleccionar que 

melhor representam a função e como avaliar o desempenho.  

Os testes de conhecimento tácito são um subconjunto dos TJS. Este tipo de testes é 

geralmente usado para medir competências interpessoais e de resolução de problemas 

(Hanson & Ramos, 1996; Motowidlo, et al., 1990) ou intenções comportamentais 

(Weekley & Jones, 1997). Num TJS cada questão apresenta um problema relevante para o 

domínio da função e um conjunto de estratégias para a sua resolução (Chan & Schmitt, 

1998; Legree, 1995). Ao sujeito é pedido que escolha a melhor e a pior estratégia ou a 

avaliação da eficácia das alternativas apresentadas. A cotação é feita ou pela atribuição de 

pontos à resposta correcta e errada (Motowidlo, et al., 1990) ou através da percentagem de 
                                                 
12 No Original: Behaviorally Anchored Rating Scales (BARSs). 
13 No Original: Situational-Judgment Tests (SJTs). 
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peritos que escolheu cada uma das opções (Chan & Scmitt, 1998; Weekley & Casey, 

1999).  

Os incidentes traduzidos em forma de cenários que compõem os testes de 

conhecimento tácito, representam lições aprendidas no desempenho do trabalho. As 

respostas mais efectivas ou adequadas para lidar com o problema, não são as que foram 

aprendidas ou adquiridas num manual, nem tão pouco as que foram obtidas de 

conhecimento proveniente de regras explícitas. As melhores respostas podem por vezes 

contradizer o conhecimento formal e explícito. Uma medida de conhecimento tácito mede 

o que uma pessoa conhece14 que é mais adequado, e não o que a pessoa faz realmente. A 

pessoa nem sempre age de acordo com o seu conhecimento.  

O conhecimento tácito tem sido medido fazendo uso de problemas com que o 

sujeito se confronta na sua função. Têm-se utilizado amostras de jovens e adultos, nas mais 

diversas profissões, desde gestores, a vendedores, ao ensino, à administração escolar, ao 

trabalho de secretariado e em particular, em meio militar. Um problema de conhecimento 

tácito envolve a leitura de uma história e o confronto com um conjunto de afirmações de 

forma a lidar com a situação-problema. O sujeito tem que pontuar a adequabilidade de 

cada uma das soluções propostas. Aqueles que respondem de forma similar aos 

especialistas ou líderes nas suas funções, são avaliados como tendo adquirido mais 

conhecimento tácito num determinado domínio. Uma maior aptidão na aquisição do 

conhecimento tácito está associada a melhores desempenhos nas mais variadas áreas 

(vendas, gestão de negócios, psicologia escolar e liderança militar; Sternberg et al., 2000).  

 

 

1.5. Conhecimento Tácito em Contexto Civil 

 

Os estudos iniciais conduzidos por Wagner & Sternberg (1985, 1986a) e 

posteriormente por Wagner (1987) influenciados pela abordagem cognitivista, procuram 

explicar as diferenças de desempenho entre especialistas e novatos em tarefas relevantes da 

sua área de desempenho (Chi, Glaser, & Ress, 1982) e tiveram o mérito mostrar que o 

conhecimento tácito pode ser medido e estruturado. A primeira versão do Questionário de 

                                                 
14 No Original: Knows. 
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Conhecimento Tácito15 (QCT) é composta por doze situações que caracterizam o trabalho 

dos gestores e entre nove a doze opções para lidar com cada uma das situações. Foram 

realizados três estudos com grupos distintos (grupo de psicólogos e estudantes, grupo de 

gestores de negócios e grupo de gestores bancários) que mostram diferenças significativas 

entre novatos e especialistas (classificados quanto ao factor experiência e treino formal) 

quanto ao conhecimento tácito para «gerir-se a si próprio», «gerir os outros» e «gerir a 

carreira». Para o grupo de bancários, maiores valores de conhecimento tácito são também 

preditores do aumento de salário e de melhores avaliações de desempenho (Wagner & 

Sternberg, 1985). 

As três categorias do conhecimento tácito propostas reflectem comportamentos da 

inteligência prática para se obter sucesso em diversas carreiras profissionais. 

“Conhecimento tácito para «gerir-se a si próprio» refere-se a conhecimento sobre como 

lidar habitualmente consigo, bem como maximizar a produtividade [(importância relativa 

das tarefas em curso; formas mais ou menos eficientes de abordar as tarefas; como 

motivar-se para maximizar o desempenho)]. Conhecimento tácito para «gerir os outros» 

refere-se a conhecimento sobre como lidar com os subordinados e interagir com os pares e 

superiores [(como atribuir tarefas de modo a maximizar os pontos fortes dos indivíduos e 

minimizar os pontos fracos; saber recompensar de modo a maximizar o desempenho e a 

satisfação; como ter sucesso com os outros em geral)]. Conhecimento tácito para «gerir a 

carreira» refere-se a conhecimento sobre como estabilizar e aumentar a reputação na 

carreira, como convencer os superiores do [real] valor das suas ideias e produtos [(saber 

até que ponto as suas prioridades reflectem o que é valorizado pela organização; saber 

como ganhar o respeito e a confiança daqueles que avaliam e determinam as promoções; 

como convencer os outros que o seu trabalho é realmente válido ]” (Wagner & Sternberg, 

1985, p. 439).   

Posteriormente, Wagner & Sternberg (1987a) realizam um novo estudo com o 

Questionário de Conhecimento Tácito (QCT), com a Escala de Insight Social de Chapin 

(CSIS) e com o Inventário de Personalidade de Califórnia (CPI). As intercorrelações entre 

as escalas do QCT replicaram os resultados do estudo inicial (Wagner & Sternberg, 1985) 

quanto à independência das categorias do conhecimento tácito para «gerir-se a si próprio», 

«gerir os outros» e «gerir a carreira». A conclusão é suportada pela tendência para as três 

                                                 
15 No Original: Tacit Knowledge Questionnaire (TKQ). 
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subescalas se correlacionarem de modo distinto com diferentes factores do CPI, reforçando 

a ideia que se referem a três construtos diferentes. Por outro lado, a correlação positiva e 

significativa entre as três escalas do conhecimento tácito entre si leva os autores a falar de 

um factor geral de conhecimento tácito. Sujeitos que pontuam de modo elevado numa 

escala (conhecimento tácito para gerir-se a si próprio) tendem a pontuar do mesmo modo 

nas restantes escalas (conhecimento tácito para gerir os outros e com a carreira). O 

resultado total do QCT não se correlaciona de modo significativo com qualquer uma das 

escalas do CPI e com a CSIS. 

A Categoria referente ao «gerir-se a si próprio» tende a correlacionar-se de modo 

positivo e significativo com os Factores Maturidade Emocional (Auto-Controlo, Bem-Estar 

e Boa-Impressão) e Independência Intelectual (Resultados via Independência, 

Flexibilidade e Tolerância). Os autores associam resultados elevados mas não 

significativos do conhecimento tácito à estabilidade emocional, à flexibilidade e à abertura 

à experiência (Wagner & Sternberg, 1987a).   

A Categoria referente ao «gerir os outros» tende a correlacionar-se de modo 

negativo e significativo com o Factor Convencional (subescala Socialização), sugerindo 

que indivíduos que apresentam cotações elevadas nesta categoria tendem a ser pouco 

convencionais. Registram-se também correlações, embora menos significativas, entre esta 

categoria e as subescalas da Dominância e da Empatia relativas ao Factor Ascendência 

Social, necessário para a afirmação de uma liderança efectiva (Wagner & Sternberg, 

1987a).  

Por fim, a Categoria referente à «gestão da carreira» tende a correlacionar-se de 

modo negativo e significativo com o Factor Ascendência Social, sugerindo de modo 

surpreendente que indivíduos com resultados elevados nesta categoria tendem a ser 

cautelosos, pouco sociais e modestos (Wagner & Sternberg, 1987a).   

Wagner & Sternberg (1986, 1987b, 1987c) apresentam um modelo para a utilização 

do conhecimento tácito para gestores estruturado com base em três «conteúdos», dois 

«contextos» e duas «orientações», perfazendo 12 combinações possíveis (Figura 1.4). Os 

conteúdos são referentes às categorias do conhecimento tácito para «gerir-se a si próprio», 

«gerir os outros» e «gerir as tarefas» (é abandonado o conteúdo relativo à gestão da 

carreira). Os contextos reportam a «contextos locais», referentes a tarefas de curto prazo 

(por exemplo, saber escolher o trabalhador ideal quando se pretendem resultados rápidos e 
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precisos) e «globais» focalizados no longo prazo (por exemplo, atribuir tarefas que 

permitam a indivíduos pouco experientes desenvolver as suas aptidões para serem 

rentabilizadas mais tarde). Finalmente as «orientações idealistas» (por exemplo, saber que 

é preferível dar um feedback negativo em privado do que em público) e «pragmáticas» (por 

exemplo, saber como declinar de forma aceitável um convite por forma a ter tempo para 

realizar uma tarefa prioritária) orientam a utilização do conhecimento tácito, quanto à 

qualidade e praticabilidade de uma ideia e à sua funcionalidade.  

 

FIGURA 1.4 – Modelo do Conhecimento Tácito para Gestores 
(Adaptado de Wagner & Sternberg, 1987b, 1987c) 
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O modelo é ilustrado com base no exemplo da procrastinação (Wagner & 

Sternberg, 1987b). O indivíduo ao ter que se esforçar para dedicar 10 minutos numa 

situação, funciona como estratégia possível que desencadeia a continuidade na tarefa. 

Conhecer que a estratégia funciona para si é um exemplo de conhecimento tácito num 

«contexto local para gerir-se a si próprio». Se a tarefa consistir em ter que escrever um 

relatório para o superior hierárquico, relembrando que a falha do cumprimento de prazos 

pode comprometer a reputação e promoções futuras, ajuda a lidar com a procrastinação. 

Conhecer que a estratégia funciona para si é um exemplo de conhecimento tácito em 

«contexto global para gerir-se a si próprio». 

Considere-se um segundo exemplo, cujo desafio é saber como começar uma 

apresentação oral. Um exemplo de conhecimento tácito para «gerir uma tarefa num 

contexto local» é saber que é produtivo informar a audiência do plano que temos 

preestabelecido. Conhecer o que deve apenas fazer parte do conteúdo da apresentação oral 
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e o que deve fazer parte dum relatório escrito, evita maçar a audiência (Wagner & 

Sternberg, 1987b). 

Considere-se agora que é necessário despedir um trabalhador. Um exemplo de 

conhecimento tácito para «gerir os outros em contexto local» é saber que um empregado 

que apresenta cronicamente desempenhos fracos e não altera o comportamento, deve ser 

despedido. Por outro lado, reconhecer que apesar da empresa desencorajar os 

despedimentos, ter que despedir mais trabalhadores com este tipo de desempenho que os 

colegas são exemplo de conhecimento tácito para «gerir os outros em contexto global». Por 

fim, cada uma das decisões e julgamentos descritos podem ainda ser ponderados com base 

na sua praticabilidade e com base no que seria ideal para a empresa (Wagner & Sternberg, 

1987b).  

A estrutura apresentada não pretende sugerir que uma dada situação envolve apenas 

um «conteúdo», um «contexto» ou uma «orientação», ou que apenas um determinado tipo 

de conhecimento tácito é suficiente para lidar com uma tarefa com sucesso. “Situações 

reais como ter que gerir uma equipa, envolve necessariamente destreza para lidar 

simultaneamente consigo próprio, com os outros e com as tarefas”, [reforçando a ideia de 

que o conhecimento tácito envolve diferentes dimensões, mas que o sucesso numa tarefa 

implica que o indivíduo seja hábil nas três dimensões, o que remete para um factor geral do 

conhecimento tácito] (Wagner & Sternberg, 1987b, p.304). 

O objectivo da abordagem não é construir categorias independentes, sem relação 

entre si, apesar do nome das categorias se referirem a diferentes aspectos do conteúdo do 

conhecimento tácito para gestores. O objectivo é criar os contornos de uma estrutura 

parcimoniosa de conhecimento tácito, capaz de incluir os aspectos mais significativos do 

conhecimento prático que os gestores desenvolvem no seu dia-a-dia. A abordagem é útil 

para o desenvolvimento de carreira, ajudando a identificar contextualmente os conteúdos 

relevantes da profissão e a sua distribuição ao longo da progressão na carreira.  

A investigação conduzida por Wagner (1987) com diferentes amostras (psicólogos 

e gestores) sustenta o modelo do conhecimento tácito como multidimensional 

caracterizado por um factor geral substancial. A análise em componentes principais mostra 

que o primeiro factor explica 40% do total da variância explicada, enquanto que o segundo 

apresenta valores pouco significativos. Os vários tipos de factores devem ser vistos como 

diferentes facetas de uma habilidade geral, não devendo ser encarados como factores 
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independentes. Valores entre .5 e .8 para as intercorrelações entre as escalas referentes aos 

conteúdos sustentam a conclusão de que indivíduos com elevado conhecimento tácito em 

«gerir-se a si próprio» tendem a apresentar elevado conhecimento em «gerir os outros» e as 

«tarefas».  

São apresentadas duas explicações que justificam a tese de um único factor geral: 

“como manifestação de uma habilidade geral para adquirir conhecimento tácito, ou; 

reflectir a natureza da aprendizagem pela experiência. A experiência numa dada situação 

pode ser informativa da compreensão para lidar connosco próprios, com outros e com as 

tarefas. O facto da pessoa ser conhecedora de um determinado tipo de conhecimento tácito 

pode reflectir apenas uma experiência enorme em determinado tipo de situação” (Wagner, 

1987, p. 1246).   

Um trabalho não publicado por Williams & Sternberg (sem data, cit. por Horvath, 

et al., 1994) apresenta uma estrutura de conhecimento tácito para gestores segundo três 

domínios, o intrapessoal, o interpessoal e o organizacional (Tabela 1.1), deixando de falar 

em conteúdos, contextos e orientações.  

O domínio intrapessoal refere-se a conhecimento que retrata comportamentos 

relativos ao self e à relação do self com o meio. O domínio interpessoal, por outro lado, 

refere-se a conhecimento sobre comportamentos relativos à relação com as outras pessoas 

na profissão. Por fim, o domínio organizacional contém conhecimento sobre 

comportamentos dirigidos para a organização no seu todo. 

O domínio intrapessoal é composto por quatro categorias de conhecimento tácito: 

“(1) orientação para o desafio; (2) orientação para o controlo; (3) eficácia pessoal orientada 

para o self; e (4) eficácia pessoal orientada para o contexto” (Horvath, et al., 1994, p.18). A 

«orientação para o desafio», reflecte a tendência do sujeito escolher e gostar de situações 

que exijam quebrar com o status quo e estar aberto a novas áreas do conhecimento. A 

«orientação para o controlo», espelha o ter que assumir o comando da situação, ser o 

próprio a controlar a situação. A «eficácia pessoal orientada para o self» reflecte o grau de 

eficácia percebida do sujeito e compreende três áreas comportamentais: (1) auto-

motivação; (2) auto-avaliação; (3) auto-organização”16 (p. 18). Traduzem a aptidão para a 

auto-motivação, perseguindo um objectivo, a aptidão para o sujeito se conhecer tendo 

consciência das suas potencialidades e limitações e a aptidão para se auto-organizar. A 
                                                 
16 No Original: (1) self-direction and self-motivation; (2) self examination and self awareness; 

(3) organization. 
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«eficácia pessoal orientada para o contexto», reflecte o grau em que o sujeito é eficaz em 

contexto e compreende duas áreas comportamentais: (1) tarefas (a eficácia do sujeito na 

resolução de problemas e na tomada de decisão; e (2) meio (a eficácia do sujeito em 

compreender e operar nos negócios em geral). 

 

TABELA 1.1 – Domínios do Conhecimento Tácito para Gestores 

DOMÍNIO INTRAPESSOAL 
(self � self ; self �  contexto) 

self � self 
• Orientação para o Desafio 
• Orientação para o Controlo 
• Eficácia Pessoal (Ef P � self) 
o Auto-motivação  
o Auto-avaliação 
o Organização 

self �  contexto 
• Eficácia Pessoal (Ef P � contexto) 
o Tarefas 
o Meio 
DOMÍNIO INTERPESSOAL  

(self � outros; self � outros; self  outros) 
self � outros 

• Influenciar e controlar os outros  
Superiores / Subordinados / Pares e Parceiros externos 

(self � outros) 
• Apoio e Cooperação com outros  

Superiores / Subordinados / Pares e Parceiros externos 
(self  outros 

• Compreender os outros 
Superiores / Subordinados / Pares e Parceiros externos 

DOMÍNIO ORGANIZACIONAL  
(self � Organização) 

• Optimização do sistema 
• Definição da organização 

• Visão do futuro 

 

O domínio interpessoal é composto por três categorias de conhecimento tácito: “(1) 

influenciar e controlar os outros; (2) apoio e cooperação; (3) compreender os outros” 

(Horvath, et al., 1994, p.18). Quando se exerce «influência e controlo sobre os outros», a 

direcção da acção interpessoal inicia-se no self e tem como alvo os outros. Quando há 

«apoio e cooperação com outros», a direcção da acção interpessoal faz-se nos dois 

sentidos. Quando «compreendemos os outros», a direcção da acção interpessoal inicia-se 

nos outros e tem como alvo o sujeito. Cada uma destas três categorias de conhecimento 

tácito inclui ainda três aspectos que representam relações de trabalho expressas através das 
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relações hierárquicas nas quais o conhecimento tácito é relevante: os superiores, os 

subordinados e os pares, e os parceiros externos. 

O domínio organizacional é composto por três categorias de conhecimento tácito: 

(1) optimização do sistema; (2) definição da organização; (3) visão do futuro (Horvath, et 

al., 1994, p.19). A «optimização do sistema» engloba dois aspectos: o primeiro reflecte os 

comportamentos destinados a avaliar o trabalho das pessoas e as funções a desempenhar e 

o segundo, o ajustamento entre as competências das pessoas e as exigências das tarefas, 

criando-se sistemas mais funcionais com ganhos para ambas as partes. A «definição da 

organização» reflecte as acções envolvidas na articulação e alocação de equipamento para 

que o sistema seja mais eficaz, como a revisão e escolha de novos produtos e serviços, 

como ofertas de acordo com as necessidades do mercado. A «visão do futuro» refere-se 

aos comportamentos de previsão da posição futura da organização, tendo por base a análise 

do mercado em geral e os pontos fortes e fracos da empresa em particular. “A construção 

da visão de futuro permite responsabilizar e reforçar 17 aos subordinados” (p.19).   

 

 

1.6. Conhecimento Tácito em Contexto Militar 

 

O desempenho dos comandantes/líderes militares no comando de tropas requer 

conhecimento específico sobre o comando e liderança dos subordinados. O exercício do 

comando e o processo de influência pode ser explicado tendo em conta as características e 

condutas do comandante/líder, percepcionadas pelos subordinados e pelo contexto onde 

ocorre. A aprendizagem e desenvolvimento da liderança em meio militar assenta em 

processos de modelação e vicariância (Reuchlin, 1978). O superior hierárquico apresenta-

se com um modelo a seguir pelo exemplo que transmite. É por isso que o estabelecimento 

da confiança e da credibilidade são centrais na prática de comando (Hedlund, Forsythe, 

Horvath, Williams, Snook, & Sternberg, 2003). O exercício do comando/liderança está 

fortemente associado à influência directa e indirecta exercida para o cumprimento da 

missão e para a forma como influenciar o superior hierárquico (Sternberg et al., 1999, 

2000).  

                                                 
17 No Original: Empower. 
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O estudo do conhecimento tácito em liderança militar, integra-se num projecto a 

seis anos que envolve a Universidade de Yale, a Academia Militar Americana de West 

Point e o Instituto de Investigação do Exército Americano. O projecto teve como 

objectivos identificar o que os oficiais do Exército sabem sobre liderança com base na 

experiência das suas funções; compreender o conteúdo e a estrutura do conhecimento; 

construir e validar inventários; medir o conhecimento tácito e ajudar a desenvolver este 

tipo de conhecimento nos oficias em formação (Hedlund et al., 2003; Sternberg et al., 

1999, 2000).  

Os autores (Wagner, 1987; Wagner & Sternberg, 1985) seguiram em meio militar, 

a abordagem anteriormente usada para identificar e medir o conhecimento tácito associado 

à carreira dos gestores civis. O estudo é relevante porque identifica diferenças qualitativas 

do conhecimento tácito em três escalões: Pelotão, Companhia e Batalhão (Horvath et al., 

1994, p. 22).  

A abordagem exploratória seguida pelos autores sobre o conhecimento prático dos 

líderes militares foi idêntica para os três escalões. São apresentadas as quatro fases 

genéricas do projecto (Sternberg et al., 1999, 2000) (Figura 1.5).  

Na primeira fase foi realizada uma revisão de literatura às práticas militares e 

entrevistas a Comandantes dos três escalões, identificando o conhecimento com base na 

experiência destes oficiais. Na segunda, cada uma das histórias e recomendações dos 

entrevistadores foram compiladas e julgadas/avaliadas de acordo com a definição de 

conhecimento tácito. Na terceira, foi pedido a um conjunto de oficiais para avaliar a 

qualidade das versões simplificadas das histórias, com vista à selecção dos itens de uma 

medida de conhecimento tácito. Na quarta, para os itens seleccionados, foi desenvolvida a 

formulação simplificada inicial, num cenário-problema, seguido de um conjunto de 

possíveis respostas, criando-se uma questão completa de conhecimento tácito. São 

detalhadas, de seguida, cada uma das fases.     
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FIGURA 1.5 – Fases e processos envolvidos no desenvolvimento de Inventários de Conhecimento Tácito 
(Adaptado de Sternberg, et al., 1999, p.47). 

 

 

 

Na primeira fase, da revisão de literatura a revistas militares, das lições apreendidas 

e da análise de memórias militares (Horvath, et al., 1994) resultou uma estrutura preliminar 

do conhecimento tácito (Tabela 1.2), distinguindo itens para «gerir-se a si próprio», «gerir 

os outros» e «gerir a organização».  
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«aprendizagem com os outros» e ao «visionar o futuro» (Sternberg, et al., 1999). 
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TABELA 1.2 – Estrutura Preliminar do Conhecimento Tácito para Líderes Militares 
 

DOMÍNIO INTRAPESSOAL 
self � self 

• Lidar consigo próprio  
self �  contexto 

• Busca/procura de Desafio e controlo R 
DOMÍNIO INTERPESSOAL  

(self � outros; self � outros; self  outros) 
self � outros 

• Influenciar e controlar os outros  
(self � outros) 

• Apoio e Cooperação com outros  
(self  outros 

• Apreender de outros 
DOMÍNIO ORGANIZACIONAL  

(self � Organização) 

• Resolver problemas Organizacionais 
 

As entrevistas aos Comandantes de Pelotão, Companhia e Batalhão procuraram, do 

ponto de vista qualitativo, enriquecer e “perceber o que efectivamente aprenderam nas suas 

funções” (Hedlund, Williams, Forsythe, Snook, McNally, Sweeney, Bullis, Dennis, & 

Sternberg, 1999, p.2). Recorrendo à técnica de incidentes críticos, foi pedido a cada um 

dos comandantes o relato de uma história pessoal na qual tenham aprendido algo 

importante ao seu escalão. Depois de compiladas e resumidas essas histórias deram origem 

às questões do inventário. Não foram considerados relatos e conhecimento de índole 

doutrinário e táctico, apenas conhecimentos informais aprendidos no desempenho das 

funções. 

Na segunda fase, um painel de peritos constituído por 3 elementos seniores da 

equipa de investigação, avaliou se cada um dos resumos das histórias respondia ao critério 

do que é considerado conhecimento tácito: “(1) aprendido directamente da experiência 

pessoal, (2) intimamente relacionado com a prática, (3) não suportado pela doutrina ou 

pelo treino formal, e (4) relacionado com o comando/liderança e não com o desempenho 

técnico.” (Hedlund et al., 1999, p.2). Cada uma das histórias que respondeu ao critério foi 

reescrita segundo um formato padrão do tipo “se-então” (antecedentes – consequências) e 

uma explicação (“porque”). Apresenta-se na Tabela 1.3 um exemplo do procedimento 

seguido.  
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TABELA 1.3 - Exemplo de uma história de Comando e resumo de item de Conhecimento Tácito. 
(Adaptado de Hedlund et al., 1999, p.3) 

 

História de Comando: Assumir o Comando 

Eu assumi o comando do meu pelotão quando regressa da Guerra do Golfe. Consequentemente, todos 

os elementos do Pelotão eram veteranos de guerra e sentia que não tinha credibilidade por não ter 

servido no Golfe e passado na Escola de Ranger. Empenhei-me no desenvolvimento de um plano para 

construir credibilidade. Treinei arduamente para ficar em excelente forma física de modo a ser 

imbatível fisicamente. Estudei manuais de campanha e história militar de modo a ganhar competência 

técnica e táctica. Mantive boa aparência militar usando o uniforme ataviado, botas bem engraxadas e 

uma postura cuidada. Quando falava para os meus soldados usava um tom de voz que transmitia o 

respeito que sentia por eles. Não mudei os procedimentos que funcionavam e estava disposto a ouvir os 

meus soldados.  

Item de conhecimento tácito codificado: Como estabelecer credibilidade quando assume o comando de 

uma unidade com veteranos de guerra.  

SE está a assumir o comando de uma unidade composta por veteranos de guerra 

E  
SE não tem experiência de combate 
E 
SE está preocupado em como estabelecer credibilidade no seu pelotão 

ENTÂO treine arduamente para ficar em excelente forma física, de modo a ser imbatível no treino físico. 

Melhore a sua competência técnica e táctica estudando manuais de campanha e história militar. 

Apresente uma boa aparência militar usando o uniforme ataviado, botas bem engraxadas e uma postura 

cuidada. Quando falar com os seus soldados use um tom de voz que transmita o respeito que sente.  

Não mude procedimentos que funcionam. Escute os comentários e sugestões dos seus soldados.  

PORQUE as actividades referidas são responsáveis pela construção da imagem e das aptidões 

necessárias para estabelecer a credibilidade com os seus soldados.   

 

Posteriormente, foi pedido a um painel de peritos que distribuíssem os 174 itens 

obtidos do procedimento anterior para cada escalão (Pelotão, Companhia e Batalhão), 

tendo como referencial a estrutura do conhecimento tácito para gestores já apresentada. Os 

resultados da distribuição foram sujeitos para cada um dos três escalões a uma análise de 

cluster sendo-lhes posteriormente atribuído um nome, dando origem ao conteúdo de cada 

uma das categorias de conhecimento tácito (Quadro 1.1).  

Ao nível Pelotão os maiores desafios incluem «motivar os subordinados» (28%), 

«gerir o self» (19%), «influenciar o superior hierárquico» (14%) e «estabelecer 

credibilidade» (12%) (Hedlund et al., 2003). Os itens relativos à categoria «gestão do self» 
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são mais frequentes ao nível Pelotão do que ao nível Companhia e Batalhão indicando 

serem mais importantes para os líderes com menor experiência na organização. A categoria 

«estabelecer credibilidade» é representativa apenas do escalão Pelotão, onde é exigido que 

o papel de supervisão dos subordinados seja realizado com maior propriedade. 

 
QUADRO 1.1 - Categorias de Conhecimento Tácito e percentagem de itens obtida por nível. 

 (Adaptado de Hedlund et al., 2003, p. 128) 
 

Categoria Descrição Escalão 
  Batalhão Companhia Pelotão 
Comunicação Partilhar valores/visão; 

Comunicar expectativas; 
Procurar informação; 

15% 13% 13% 

Cuidar/Preocupar-se 
com os soldados 

Fornecer apoio, gerir a carga de trabalho; 
lidar com problemas pessoais; 

14% 12% 7% 

Gerir o Self  Gerir o stress e as emoções; estabelecer 
objectivos; procurar feedback; procurar 
apoio social; monitorizar o seu desempenho; 
reflectir sobre os erros; estabelecer e regular-
se por recompensas intrínsecas para se 
motivar;  

11% 9% 19% 

Motivar os 
Subordinados 

Fornecer recompensas/reconhecimento; 
incluir os subordinados na tomada de 
decisão; proporcionar as necessidades 
básicas aos soldados; 

9% 14% 28% 

Estabelecer Confiança Proteger os soldados; mantê-los informados; 
procurar informação adicional antes de 
decidir; atribuir responsabilidade; estar 
receptivo e ser honesto com os soldados; 

7% 8% 7% 

Desenvolver os 
Subordinados 

Proporcionar oportunidades para ganhar 
experiência; aconselhar; identificar pontos 
fortes e fracos; 

18% 6% - 

Influenciar o Superior 
Hierárquido 

Confrontar os superiores; ter iniciativa; 
procurar autonomia;  

- 8% 14% 

Proteger a 
Organização 

Exibir lealdade; encorajar a confiança; 
proteger os subordinados de ordens pouco 
razoáveis;  

14% - - 

Lidar com fracos 
desempenhos 

Resolver problemas de insubordinação e 
desempenhos fracos 

7% - - 

Gerir a mudança 
Organizacional 

Usar os subordinados como agentes de 
mudança; 

4% - - 

Dirigir e 
Supervisionar os 
Subordinados 

Coordenar e organizar a unidade; encorajar a 
iniciativa e a cooperação; responsabilizar os 
subordinados; 

- 16% - 

Estabelecer um 
equilíbrio entre 
missão e tropas 

Resolver conflitos entre as ordens superiores 
e as necessidades dos subordinados; 

- 8% - 

Cooperar com os 
outros 

Estabelecer contactos; desenvolver a 
cooperação e a confiança entre pares; 

- 6% - 

Estabelecer 
credibilidade 

Reconhecer as limitações; melhorar os 
conhecimentos e as aptidões; mostrar 
respeito e ouvir os soldados com maior 
experiência. 

- - 12% 
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Os resultados obtidos na análise de clusters foram integrados na estrutura 

preliminar resultante da revisão de literatura, resultando na estrutura integrada do 

conhecimento tácito para líderes militares que se apresenta na Tabela 1.4. A análise da 

estrutura mostra que as entrevistas permitiram adicionar maior detalhe às categorias 

anteriores. Relativamente à estrutura preliminar do conhecimento tácito resultante das 

entrevistas não são feitas referências às categorias «busca/procura de desafio e controlo» e 

«apreender com os outros». Por outro lado, com as entrevistas emergiram duas novas 

categorias, o «ponderar entre a missão e os homens», única e relativa ao escalão 

Companhia, e o “estabelecer credibilidade”, única e relativa ao escalão Pelotão. A 

categoria interpessoal apresenta maior número de itens do que a intra-pessoal.  

  
TABELA 1.4 – Estrutura Integrada do Conhecimento Tácito para Líderes Militares. 

(Adaptado de Sternberg et al., 1999, pp 81-84) 
 

DOMÍNIO INTRAPESSOAL 
self � self 

• Gerir o Self B,C,P 
self �  contexto 

• Busca/procura de Desafio e controlo R 
DOMÍNIO INTERPESSOAL  

(self � outros; self � outros; self  outros) 
self � outros 

• Influenciar e controlar os outros  
o Motivar os Subordinados B,C,P 
o Dirigir e Supervisionar os Subordinados C 
o Influenciar o Superior Hierárquico C,P 
o  Desenvolver os Subordinados C 
o Comunicar P 

(self � outros) 
• Apoiar e Cooperar com outros  

o Cuidar/preocupar-se com os Subordinados B,C,P 
o Estabelecer Confiança B,C,P 
o Cooperar com os outros C 

(self  outros 
• Apreender com os outros R 

DOMÍNIO ORGANIZACIONAL  
(self � Organização) 

• Resolver problemas Organizacionais 
o Comunicar/Obter Informação B,C 
o  Desenvolver os Subordinados/Lidar com erros B 
o  Lidar com desempenhos fracos B 
o Gerir a Mudança Organizacional B 
o Proteger a Organização B 

CONHECIMENTO TÁCITO ADICIONAL 
• Estabelecer Credibilidade P 

• Ponderar entre a missão e os homens C 

Nota: B – Batalhão; C – Companhia; P – Pelotão; R –Revisão Literatura 
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A categoria intra-pessoal integra itens relativos ao conhecimento para «gerir-se a si 

próprio» com duas subcategorias: «gerir o self» e a «procura de desafio e controlo». «Gerir 

o self» inclui conhecimento sobre como organizar o self, motivar-se, gerir o tempo, 

estabelecer prioridades e hábitos benéficos (Horvath, et al., 1994). O auto domínio em 

situações em que se está a perder o controlo e a compostura perante os subordinados, 

fazendo uma pausa ou respirando fundo antes de agir é essencial para que a credibilidade 

não seja ferida. A «procura de desafio e controlo» inclui conhecimento sobre como ter 

iniciativa, assumir responsabilidade e agir com descrição. Apesar do auto-conhecimento 

ser uma das características aceites como distintiva dos líderes, Horvath e colaboradores 

(1994) realçam que em contexto militar é feita pouco ou nenhuma referência sobre 

reconhecer e lidar com os seus próprios erros, podendo reflectir “uma proibição cultural 

para discutir as fraquezas pessoais” (p.37). Este dado pode ainda encontrar explicação no 

facto da “liderança formal ser a primeira fonte de controlo do desempenho em 

organizações mecanicistas, enquanto que os possíveis substitutos da liderança formal 

emergem quando uma organização é orgânica” (Kerr & Slocum, 1981, p. 128).   

Os itens incluídos na categoria inter-pessoal são os usados na relação com os outros 

enquanto indivíduos. A categoria inter-pessoal é operacionalizada segundo três sub-

categorias (Horvath, et al., 1994): (1) conhecimento tácito de como «influenciar e controlar 

os outros», pressupõe uma relação unívoca entre o sujeito e os outros. Inclui o motivar, 

desenvolver, dirigir e supervisionar os subordinados, influenciar o superior hierárquico e 

comunicar; (2) conhecimento tácito em como «apoiar e cooperar com os outros», 

pressupõe uma relação biunívoca entre o sujeito e os outros. Inclui cuidar/preocupar-se 

com os subordinados, estabelecer confiança e cooperar com os outros e; 3) conhecimento 

tácito em como «apreender com os outros», pressupõe a existência de modelos de 

referência que o sujeito utiliza para se desenvolver. A motivação e preocupação com os 

subordinados são temas centrais na acção de comando.  

Quando se compara a estrutura do conhecimento tácito intra-pessoal para militares 

com a dos gestores, verifica-se uma maior preocupação em influenciar os outros do que em 

ter que aprender com os outros, podendo reflectir diferentes exigências organizacionais do 

papel de líder e gestor. A influência dos subordinados é muito direccionada para fazer com 

que os subordinados respondam aos standards preestabelecidos.    
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A categoria organizacional inclui conhecimento usado na interacção com os outros 

como elementos do sistema organizacional e em particular na resolução de problemas 

organizacionais (Horvath, et al., 1994). Inclui itens relativos ao diagnóstico, detecção e 

resolução de problemas disciplinares e específicos do treino militar e está presente nos 

escalões mais elevados (Companhia e Batalhão). A construção de equipas coesas e 

disciplinadas contribui para o espírito de corpo e para entidade organizacional. 

A estrutura apresentada é ainda informativa de mudanças de escalão para escalão. 

Não se apela à noção de estádio de desenvolvimento na concepção de Piaget, mas a noção 

de continuidade e diferenciação de conhecimento tácito entre escalões está presente. Há 

conhecimento que é comum nos três escalões de comando, com especificidades e 

diferenças, mas também há conhecimento que é único para cada escalão.    

O escalão Pelotão é o primeiro onde o oficial tem possibilidade de comandar entre 

20 a 30 homens. O comando é caracterizado pelo contacto directo com os soldados 

reflectindo a elevada percentagem de histórias de comando sobre a categoria «motivação 

dos subordinados» (28%). Mesmo as categorias do «estabelecimento de credibilidade» 

(exclusiva deste escalão) e do «cuidar e estar preocupado com os subordinados» referem-se 

à interacção face-a-face. Apenas a «gestão do self» e a «influência do superior hierárquico» 

dizem respeito à relação consigo-próprio e com o escalão superior. A «gestão do self» é 

mais frequente no escalão Pelotão, onde o processo de liderança, exige adaptação e 

modificação do meio (modelação), e o auto-conhecimento pode fazer a diferença. A 

relação com o superior hierárquico requer «estabelecimento de confiança» e «influência» 

de modo a assegurar e alargar a limitada autonomia que caracteriza este escalão.  

O escalão Companhia reflecte maior poder e descrição na forma como se usa a 

posição que se ocupa. O processo de liderança ou acção de comando já não se faz de modo 

directo com os soldados, justificando a inclusão das categorias relativas a «dirigir e 

supervisionar os outros». A necessidade do Comando de Companhia materializar a ligação 

entre o conceito e intenção do escalão superior (Batalhão) com a sua operacionalização 

através dos seus pelotões, justifica as categorias da «cooperação com os outros» e a 

necessidade de ter que «ponderar entre a missão e os homens» (exclusivas deste escalão). 

O escalão Batalhão reflecte maior experiência e maior amplitude de controlo. As 

preocupações são mais sistémicas e organizacionais, dai se encontrarem categorias 



PARTE I – PERSPECTIVAS ECOLÓGICAS: DA INTELIGÊNCIA PRÁTICA 
AO COMANDO E LIDERANÇA 

 

 - 48 - 

exclusivas como o «gerir a mudança organizacional» e «proteger a organização». O 

processo de comunicação é muito mais indirecto do que nos restantes escalões.   

Por fim, partindo das categorias do conhecimento tácito identificadas anteriormente 

procura-se estabelecer analogias, pontos de contacto e de separação com categorias 

referentes a outras abordagens teóricas de liderança. 

Segundo Sternberg e colaboradores (2000) as abordagens que mais se coadunam 

para este fim são as de Bass & Avolio (1990, 1993b), a de Yukl (1998) e a de Manz & 

Sims (1980). A grande maioria dos 14 comportamentos que integram a taxionomia de 

práticas de gestão de Yukl (1998) está próximo das categorias do conhecimento tácito 

identificadas. O «dirigir e supervisionar actividades», características apenas do escalão 

Companhia tem relação com o «planeamento e organização de actividades». O 

conhecimento tácito sobre «desenvolver e preocupar-se com os soldados» tem relação com 

as práticas de «apoiar» e «desenvolver». O «motivar os subordinados» engloba as práticas 

de «motivar», «recompensar» e «reconhecer», já o «comunicar» abrange o «clarificar 

papéis e objectivos», o «informar», «monitorizar» e «consultar». As categorias de 

conhecimento tácito de escalão Batalhão que reportam a factores mais macro como o 

«comunicar a visão», «utilizar os subordinados como agentes de mudança», «ajudar os 

subordinados a identificar os seus pontos fortes e fracos» e «preocupar-se com o seu bem-

estar» têm semelhanças com características da liderança transformacional (Bass & Avolio, 

1993a), como a «consideração individualizada», «estimulação intelectual», «demonstrar 

um claro sentido de visão». A categoria da «gestão do self» é consistente com as teorias da 

gestão e liderança do self (Manz & Sims, 1980; Marklam & Marklam, 1995, citados por 

Sternberg et al., 2000) que integram o «estabelecer objectivos» e ter «iniciativa para os 

alcançar»; «regular os pensamentos e as emoções» e «auto-reforçar-se». Por fim 

conhecimento tácito relativo a «estabelecer confiança e credibilidade» é próximo do 

construto «confiança» proposto por Rotter (1967) e posteriormente por Mayer, Davis & 

Schoorman (1995) entendida como característica disposicional alicerçada no 

relacionamento interpessoal. De forma global, as categorias representativas do 

conhecimento tácito encontram paralelo com as teorias mencionadas que há várias décadas 

estudam os comportamentos e as competências que caracterizam os líderes e os gestores.   

 Os procedimentos anteriores estiveram na base da construção de questionários de 

conhecimento tácito para líderes militares. O Questionário de Conhecimento Tácito para 
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Comandantes de Pelotão18 (QCT: CmdtPel) e que se apresenta detalhadamente no Capítulo 

IV constitui um destes instrumentos.  

 

 

1.7. Relações do Conhecimento Tácito com outras Variáveis 

 

A investigação do conhecimento tácito tem procurado validar o construto através de 

técnicas de validade de conteúdo, validade discriminante e validade de critério 

estabelecendo relações com outras variáveis. Conforme sugerido pelos autores (Antonakis, 

et al., 2002; Hedlund, Sternberg, & Psotka, 2000; Sternberg, et al., 1999) os estudos podem 

ser sistematizados em três grandes áreas: (1) nas relações com a experiência; (2) com a 

inteligência geral e personalidade, e (3) com o desempenho.  

As diferentes conceptualizações de experiência têm mostrado que a sua relação 

com o conhecimento tácito “ainda não está completamente resolvida” (Heddlund, et al., 

2002, p. 11). Diferentes conceptualizações de experiência levam a diferentes critérios de 

medida (anos de experiência, posição ou hierarquia e estatuto da função), conduzindo a 

diferentes relações com o conhecimento tácito. Estudos sobre o conceito “conhecimento da 

função”19 mostram que a experiência tem um efeito directo na aquisição de conhecimento 

relevante para a função (Borman, Hanson, Oppler, & Pulakos, 1993; Schmidt, Hunter, & 

Outerbridge, 1986). Na mesma linha, estudos conduzidos com vendedores e gestores, 

mostram que indivíduos com mais anos de experiência apresentam resultados mais 

elevados em testes de conhecimento tácito (Wagner, 1987; Wagner, Sujan, Susan, 

Rashotte, & Sternberg, 1999).  

Resultados opostos são referidos por Sternberg et al. (2000) em dois estudos, um 

com gestores e outro com líderes militares. Medindo a experiência através da posição 

hierárquica, são obtidas correlações significativas com o conhecimento tácito (Heddlund, 

et al., 2000). Os Comandantes de Batalhão, quando comparados com os comandantes dos 

escalões inferiores (Pelotão e Companhia), apresentam resultados mais elevados nos testes 

de conhecimento tácito para cada um dos escalões (Pelotão, Companhia e Batalhão).  

Num trabalho mais recente (Antonakis, et al., 2002) não se confirmou por completo 

a hipótese de que oficiais mais experientes (nível hierárquico superior) apresentem 
                                                 
18 No Original: Tacit Knowledge for Military Leaders: Platoon Leader Questionnaire ( TKML:PLQ). 
19 No Original: Job knowledge. 
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melhores resultados em todas as versões do conhecimento tácito (Pelotão, Companhia e 

Batalhão). Registam-se diferenças significativas, como esperado, entre o escalão Batalhão 

e Companhia, mas não entre o escalão Batalhão e Pelotão. É avançada como explicação o 

tamanho da amostra de Majores que representam o escalão Batalhão. Após a sua remoção, 

passam-se a registar diferenças significativas. O resultado mais interessante foi que os 

oficiais com maior e menor experiência podem ser distinguidos com base nas capacidades 

metacognitivas para a resolução de problemas, nomeadamente quanto a forma como 

identificam o problema, extraem maior quantidade de informação do problema, formulam 

estratégias alternativas e propõem soluções mais ajustadas para a resolução do problema. 

Face aos resultados obtidos, os autores referem que os oficiais mais experientes, com 

maior conhecimento tácito, quando comparados com os oficiais dos escalões inferiores são 

capazes de articular melhor o conhecimento e regular as estratégias de resolução de 

problemas.  

O estudo do Conhecimento Tácito, enquanto representante da Inteligência Prática, 

tem sido realizado estabelecendo-se pontos de aproximação e de afastamento com outros 

construtos, nomeadamente com o conceito de Inteligência Geral (“g” ). Os estudos 

apresentam três direcções distintas, mas não antagónicas. Investigações realizadas com 

amostras de estudantes, gestores, vendedores e recrutas da Força Aérea, mostram que os 

resultados do conhecimento tácito apresentam correlações não significativas com testes de 

raciocínio verbal (Wagner, 1987; Wagner & Sternberg, 1985, 1990; Wagner et al., 1999) e 

com os quatro factores da Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB) (Eddy, 

1988). Num outro estudo (Sternberg et al., 1999) registam-se correlações não significativas 

a moderadas (.25, p< .01) entre os resultados do conhecimento tácito e os resultados do 

teste de raciocínio verbal de Terman (1950). Os autores avançam como explicação o facto 

destes oficiais apresentarem já elevados níveis de sucesso académico quando assumiram as 

funções de comando. Um dado relevante deste estudo é que o conhecimento tácito é 

melhor preditor do desempenho que o teste de raciocínio verbal, sugerindo que se trata de 

um construto distinto de “g”. A investigação conduzida no Kénia (Sternberg, Nokes, 

Geissler, Prince, Ohatcha, Bundy, & Grigorenko, 2001), onde são valorizados outro tipo de 

aptidões para além da escolar ou académica demarca-se das anteriores, apresentando 

correlações negativas do conhecimento tácito com um teste de inteligência geral. 



CAPÍTULO I – CONHECIMENTO TÁCITO 
 

- 51 - 

A variável desempenho tem sido muito utilizada para testar a validade de critério 

dos testes de conhecimento tácito. Quer em contexto civil, quer militar, o conhecimento 

tácito é preditivo do desempenho na função (betas entre .3 e .5) quando medido por níveis 

de prestígio, salário, volume de vendas, escalas de avaliação de desempenho ou até número 

de publicações (Grigorenko, Gil, Jarvin, & Sternberg, 2000; Sternberg et al., 2000; 

Sternberg, et al., 1993; Sternberg, et al., 1995; Wagner, 1987) do sucesso escolar e do 

ajustamento dos estudantes ao meio (Sternberg, et al., 1993). Em simulações de gestão 

chega a explicar 32% da variância do desempenho (Wagner & Sternberg 1990).   

Finalmente, alguns estudos de validade discriminante mostram que o conhecimento 

tácito é um conceito que se distingue das variáveis de personalidade (Wagner & Sternberg, 

1990) e do conhecimento técnico na função (Tan & Libby, 1997). Verificam-se, de modo 

geral, baixas correlações entre os resultados do conhecimento tácito com as diversas 

escalas do Inventario de Personalidade de Califórnia (CPI), do Myers-Briggs Type 

Indicator (MBI) e da Fundamental Interpessoal Relations Orientation-Behavior (FIRO-B) 

(Wagner & Sternberg, 1990). As únicas excepções são as correlações registadas com o 

factor «presença social» (r = .29) do CPI e o factor «controlo expresso» do FIRO-B.  

Embora a relação do conhecimento tácito com o conhecimento técnico na função seja 

menos estudada, verificam-se correlações relativamente baixas (r = .22) entre ambos (Tan 

& Libby, 1997). Enquanto os auditores seniores com maiores e menores avaliações e 

pagamentos extra anuais não diferem quanto ao nível de conhecimento técnico na função, 

apresentam diferenças significativas quanto ao nível de conhecimento tácito.      

Poder-se-ia esperar que o desempenho nestes testes fosse sensível à cultura, o que 

fosse adaptativo num local de trabalho, tivesse pouca ou nenhuma relação com o que fosse 

adaptativo numa outra cultura. O Estudo de Grigorenko e colaboradores com trabalhadores 

de diversas funções nos EUA e em Espanha, apresenta correlações elevadas (.91) nas 

respostas entre ambas as amostras e valores de precisão similares (Grigorenko, Gil, Jarvin, 

& Sternberg, 2000, citado por Sternberg, 2003a, p.57), afirmando a sua generabilidade.  

As investigações apresentadas remetem para seis pontos principais. Primeiro, os 

estudos de Sternberg e colaboradores (2000) têm mostrado que o conhecimento tácito 

aumenta com a experiência, mas não é função directa da experiência e do número de anos 

na função. O que pode fazer a diferença é a forma como se utiliza a experiência para 

adquirir conhecimento tácito. Há pessoas que podem estar muitos anos na mesma função e 
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adquirirem relativamente pouco conhecimento tácito. Segundo, que os resultados 

parcelares em testes de conhecimento tácito, tais como na «gestão de si próprio», na 

«gestão dos outros» e na «gestão das tarefas», correlacionam-se significativamente entre si. 

Terceiro, que os resultados de vários testes de conhecimento tácito com estudantes e com 

gestores se correlacionam satisfatoriamente. Quarta, a sua relação com medidas de 

inteligência geral e de personalidade é baixa. Quinto, apesar da baixa correlação da 

inteligência prática com medidas convencionais, os resultados dos testes de conhecimento 

tácito são melhores preditores do desempenho no trabalho que ao testes psicométricos de 

inteligência geral. Sexto, a investigação com o conhecimento tácito apresenta-se como uma 

abordagem alternativa na identificação e compreensão das competências que podem 

explicar melhores desempenhos no trabalho.  

 
 

1.8. A Problemática da Estrutura do Construto  

 

Apesar da vasta conceptualização em torno do conhecimento tácito, existe 

relativamente pouca investigação empírica que demonstre se o construto é melhor 

representado por várias dimensões ou apenas por um factor geral.  

As várias perspectivas apresentadas sobre dimensões e definições do conhecimento 

tácito são discutidas de seguida e encontram-se sistematizadas na Tabela 1.5. A análise da 

estrutura factorial e dimensionalidade do construto tem em conta os estudos que seguem a 

abordagem de Sternberg (1985,1997a; Wagner & Sternberg, 1991) com o inventário para 

gestores20 (ICTG) e para líderes militares21 (QCTLM) e os estudos que seguem a 

abordagem de Nonaka (1994) e Nonaka & Konno (1998). 

A perspectiva de Nonaka & Konno (1998) é mais próxima de Polanyi (1966) ao ver 

primariamente o conhecimento tácito segundo acções percepcionadas pelo sujeito. A 

abordagem de Wagner (1987; Sternberg, et al., 1995), baseada em situações práticas (do 

tipo teste de julgamento situacional), procura explicações específicas para aquilo que o 

indivíduo sabe. Estas duas perspectivas traduzem duas formas de medir o construto, uma 

baseada na percepção da frequência de utilização de comportamentos tácitos e outra na 

resolução de situações do dia-a-dia. 
                                                 
20 No Original: Tacit Knowledge Inventory for Managers (TKIM). 
21 No Original: Tacit Knowledge for Military Leaders (TKML). 
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TABELA 1.5 – Dimensões e definições do Conhecimento Tácito: Síntese. 
(Adaptado de Leonard & Insch, 2005, p. 498) 

 

Polanyi (1966) Nonaka & Konno (1998) Wagner (1987) 
Sternberg, Wagner, Williams, 

& Horvath (1995) 
Adquirido pela 
experiência 

Dimensão Cognitiva 
 
 

 

Dimensão Técnica 

Gestão do Self 
Auto-motivação 
Auto-Organização 

 

Gestão das Tarefas 
 

Gestão dos Outros  
Conhecer os outros 
Habilidade para interagir 
 

Local vs Global 

Acções directamente 
orientadas para objectivos 
 

 
Auto-adquirida 
 

 
Estrutura procedimental 

 
Elevada utilidade prática  

 

 

Os estudos apresentados pelos autores (Wagner, 1987; Wagner & Sternberg, 1985, 

1986; Williams & Sternberg, sem data, citados por Horvath, et al., 1994) se por um lado 

afirmam a unidimensionalidade do factor conhecimento tácito, confirmam por outro lado a 

emergência de outros factores que não são explicados em termos do modelo teórico. Por 

exemplo, o estudo de Wagner (1987) aponta para um modelo multidimensional do 

conhecimento tácito, caracterizado por um factor geral superior, manifestação de uma 

habilidade geral para adquirir conhecimento tácito. É reiterado que “as categorias se 

influenciam umas às outras e que não são mutuamente exclusivas” (Horvath, et al., 1994, 

p.19). Neste sentido, se a estrutura apresenta como ponto forte poder ser conceptualizada 

para ajudar a organizar os comportamentos mais relevantes e representativos das funções 

dos gestores em geral, encerra em si mesmo uma debilidade e uma contradição em relação 

ao modelo teórico (Kerr, 1995). Se, por natureza, o conhecimento tácito é contextual, 

quando são apresentadas situações para os gestores em geral, não lhes é dito se as situações 

são relativas à sua organização ou a uma hipotética organização.  

Kerr (1995) testou a estrutura original do ICT para gestores (Wagner, 1985, citado 

por Kerr, 1995) tendo por base seis escalas (self-local, self-global, tarefas-local, tarefas-

global, outros-local, outros-global), calculando resultados separados para o grupo com 

funções de engenharia e de equipamento. Para ambas as funções, a análise factorial com 

rotação varimax resultou em vários factores. O primeiro explica grande parte da variância 

dos dados. Sem fazer referência à designação do primeiro factor, afirma que apenas para as 

funções de engenharia o segundo factor parece reflectir duas situações relativas ao self-

local, não se mantendo invariante nas funções de equipamento. Do ponto de vista 



PARTE I – PERSPECTIVAS ECOLÓGICAS: DA INTELIGÊNCIA PRÁTICA 
AO COMANDO E LIDERANÇA 

 

 - 54 - 

psicométrico os resultados encontrados são precisos (alfas entre .81 e .82), mas não 

reflectem a estrutura inicialmente proposta, apontando para apenas um factor com relação 

directa com o desempenho medido em assessement center. 

Edwards & Schleicher (2004) através dos resultados obtidos numa amostra de 

estudantes finalistas de psicologia constatam da validade preditiva e da validade de 

construto do Inventário de Conhecimento Tácito para Gestores (ICTG) (Wagner, 1987; 

Wagner & Sternberg, 1985). O estudo questiona ainda a estrutura factorial do ICTG, se 

unidimensional ou multidimencional e segundo as três componentes propostas por Wagner 

e Sternberg (1985): (1) Gestão do self; (2) Gestão dos outros; e 3) Gestão das tarefas. A 

análise factorial em componentes principais, com rotação oblíqua sobre os resultados de 

cada um dos 12 cenários, resultou numa estrutura a cinco componentes, misturando várias 

dimensões. Forçando a solução a três componentes, chegaram a uma estrutura mais 

interpretável. O primeiro e terceiro factor distinguem-se pouco um do outro, integrando 

cenários relativos à «gestão do self» e ao «gerir os outros». O segundo factor é composto 

apenas por cenários de «gestão de tarefas». É destacada a ausência de um factor primário 

“robusto”, resultando numa estrutura multidimensional, embora diferente da proposta pelos 

autores. Os resultados mostraram ainda que o conhecimento tácito se distingue de uma 

aptidão cognitiva mas é preditivo do desempenho (trabalho no curso; investigação; apoio 

de terceiros). Como esperado, correlaciona-se com a experiência (r=.21, p< .05) e com a 

dimensão de personalidade «sucesso académico» (r= .34, p< .05) medido pelo Inventário 

de Personalidade de Hogan (IPH)22 (Hogan & Hogan, 1995). 

Em contexto militar a estrutura factorial do conhecimento tácito para comandantes 

militares foi testada para o escalão Pelotão, Companhia e Batalhão, respectivamente com 

cada uma das suas versões23 (Hedlund, Horvath, Forythle, Snook, Williams, Bullis, 

Dennis, & Sternberg, 1998; Hedlund et al., 2003 ; Sternberg et al., 1999; Sternberg et al., 

2000). A análise em componentes principais sobre os resultados dos cenários que 

compõem cada um dos inventários, mostrou que no escalão Pelotão e Batalhão a estrutura 

a um factor representa melhor os dados. Já no escalão Companhia, a rotação oblíqua sobre 

a solução inicial revelou dois factores interpretáveis. O primeiro, representando 

conhecimento tácito para «lidar com o superior hierárquico» do qual fazem parte sete 

questões (α= .61) e o segundo, conhecimento tácito para «motivar e desenvolver os 
                                                 
22 No Original: Hogan Personality Inventory.  
23 Tacit Knowledge Questionnaire for Platoon, Company and Battalion Leaders. 
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subordinados» composto por cinco questões (α= .60). Os factores são consistentes com a 

estrutura do conhecimento tácito para líderes militares já apresentada na Tabela 1.4 (p. 45). 

Foram assim construídas duas sub-escalas, testando-se a sua capacidade de explicar a 

eficácia da liderança. A sub-escala relativa a «lidar com superior hierárquico» 

correlacionou-se significativamente com a eficácia global pontuada pelos superiores. A 

sub-escala relativa à «motivação e desenvolvimento dos subordinados» correlacionou-se 

significativamente com a eficácia das tarefas pontuada pelos subordinados. Estes 

resultados (obtidos pelo QCTML) levam a afirmar que “o conhecimento tácito aparece 

geralmente como um construto singular em cada um dos escalões”, expresso por uma 

“habilidade geral denominada de inteligência geral” (Sternberg et al., 1999, p. 128; 

Sternberg et al., 2000, p. 223). 

Para além da proposta da equipa de investigadores que se faz referência (Wagner, 

1987; Wagner & Sternberg, 1985, 1986; Williams & Sternberg, sem data, cit. por Horvath, 

et al., 1994), surgiram novas propostas para medir o construto em contexto civil 

(Cianciolo, Grigorenko, Jarvin, Gil, Drebot, & Sternberg, 2006; Lernard & Insch, 2005; 

Somech & Bogler, 1999) e militar (Benatuil, Solano, & Torres, 2005; Benatuil & Castro, 

2007). 

Somech & Bogler (1999) tiveram por base a concepção de Sternberg, Wagner, 

Williams & Horvath (1995) de que o conhecimento tácito é conhecimento informal e 

implícito para alcançar objectivos pessoais. No entanto, para a construção da medida de 

conhecimento tácito académico seguiram a perspectiva de Nonaka & Konno (1998). O 

estudo conduzido com uma amostra de universitários israelitas mostrou que os estudantes 

com menor estatuto económico (ESE24) possuem mais conhecimento tácito do que aqueles 

que possuem maior ESE. Os resultados mostraram ainda que os estudantes com maior 

conhecimento tácito alcançam graus académicos mais elevados do que aqueles que 

demonstram menor conhecimento tácito.   

Posteriormente, Leonard & Insch (2005) replicaram o estudo de Somech & Bogler 

(1999) numa amostra de 428 estudantes das áreas de gestão, jornalismo, ciências e artes e 

propuseram uma nova medida aplicada ao contexto académico. O primeiro estudo revelou 

resultados opostos ao estudo original: estudantes com maior ESE apresentam maior 

conhecimento tácito do que aqueles que possuem maior ESE. No entanto, foi confirmada a 

                                                 
24 No Original: Students Socioeconomic Status  
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correlação positiva entre o sucesso académico e o conhecimento tácito. Os autores 

apontam como principal limitação ao estudo inicial o tamanho da amostra e o facto dos 10 

itens serem tratados como um medida única sem um estudo prévio da estrutura factorial do 

instrumento e das dimensões que o compõem. Foi realizado um segundo estudo, com base 

em entrevistas que resultaram em 52 comportamentos (compreendem alguns dos itens de 

Somech & Bogler, 1999) representativos do conhecimento tácito necessário para o dia-a-

dia dos estudantes. Para o desenvolvimento da escala foi seguida a proposta que o 

conhecimento tácito é melhor descrito como uma “aptidão tácita” (Leonard & Insch, 2005, 

p. 505). Posteriormente, foi questionada a frequência de utilização dos referidos 

comportamentos. A análise factorial exploratória (N= 142) resultou num modelo a seis 

factores: (1) aptidão cognitiva para a auto-motivação (8 itens, α =.86); (2) aptidão 

cognitiva para a auto-organização (4 itens, α =.83); (3) aptidão técnica individual (4 itens, 

α =.74); (4) aptidão técnica institucional (4 itens, α =.81); (5) aptidão para a interacção 

social com tarefas (4 itens, α =.78) e; 6) aptidão para a interacção social (2 itens, α =.70). A 

análise factorial confirmatória (AFC) testou dois modelos, um a seis e um a cinco factores 

(combinando no factor aptidão social a aptidão para a interacção social com tarefas e a 

aptidão para a interacção social). Os resultados da AFC indicam que a Escala de 

Conhecimento Tácito Académico a 22 itens decomposta a cinco factores (Comparative Fit 

Index = .90, Incremental Fit Index = .90, Goodness-of-it Índex =.90, Root Mean Square 

Error of Approximation = .05) é uma melhor representação da estrutura do conhecimento 

tácito académico. A habilidade para adquirir conhecimento tácito pode ser representada por 

um factor geral de acordo com a proposta de Wagner & Sternberg (1986), mas a forma 

com é percebido e utilizado individualmente traduz a multidimensionalidade encontrada 

por Leonard & Insch (2005).  

Cianciolo, et al. (2006) apresentam três novos instrumentos para medir o 

conhecimento tácito. O College Live Questionaire (CLQ), o Common Sense Questionnaire 

(CSQ) e o Everyday Situational Judgment Inventory (ESJI) apresentam várias situações 

práticas para medir o conhecimento que a grande maioria dos estudantes universitários e 

das pessoas que entram no mercado de trabalho enfrenta. O resultado do primeiro estudo 

mostra que os três instrumentos medem o mesmo construto em amostras diferentes mesmo 

quando são países diferentes (amostra americana e espanhola). São também melhor 

representados por uma estrutura factorial a um factor. O segundo estudo recorreu à análise 
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factorial confirmatória para replicar a estrutura a um factor para cada um dos instrumentos, 

e mostrar que a sub-escala prática do Teste Triárquico de Aptidões de Sternberg (STAT) é 

representado também apenas por um factor (aplicação do conhecimento prático – K-App). 

Ficou ainda demonstrado um factor de segunda ordem, subjacente aos factores unitários do 

CLQ, do CSQ, do ESJI e ao factor K-App, que os autores chamaram de Inteligência 

Prática. O terceiro estudo realizado com diferentes amostras confirma os resultados 

encontrados nos dois estudos anteriores e mostra que a inteligência prática se distingue do 

construto inteligência fluida (g-f), medido pelo Cattell Culture Fair Test of g (Cattell & 

Cattell, 1973) e inteligência cristalizada (g-c), medido pelo Mill Hill Vocabulary Scale 

(Raven, Court, & Raven, 1994).  

 Recentemente, Benatuil e Castro (2007) trabalharam com a versão piloto proposta 

por Benatuil, Solano, & Torres (2005) para a medição do conhecimento tácito para líderes 

militares (CTLM). A versão consta de 35 situações construídas a partir de entrevistas a 

cadetes finalistas (rendimento académico elevado, médio e baixo) e a oficiais. Foram 

pedidos relatos da vida militar úteis para a liderança de grupos. Obtiveram-se 10 

dimensões que reportam ao: (1) lidar com erros pessoais em frente de grupos; (2) escolha 

de prioridades; (3) lidar com a informação; (4) manter e superar a motivação do grupo; (5) 

escolha de subalternos para formar um grupo; (6) influenciar o superior; (7) estabelecer 

credibilidade; (8) lidar com os erros dos subalternos; (9) lidar com respostas inadequadas 

e; (10) lidar com punições. Foi realizado um focus group a um grupo de especialistas, para 

se obter  a cotação das respostas e categorizar o seu grau de qualidade.  

A análise factorial exploratória revelou vários factores que explicam apenas 20% da 

variância dos resultados (Benatuil & Castro, 2007). A eliminação de 13 situações, resultou 

num instrumento a 22 itens com uma consistência interna razoável (.61). Os autores não 

justificam o cálculo de um resultado global para a medida do conhecimento tácito com 

base na evidência empírica. Dizem apenas que se trata do primeiro estudo neste tipo de 

amostra e contexto, pelo que seguem o procedimento seguido por Sternberg et al. (2000). 

Foram estabelecidas correlações entre os resultados globais do conhecimento tácito e os 

resultados do desempenho académico (classificação académica obtida no final do 4º ano), 

do desempenho militar (classificação militar obtida no final do 4º ano resultante da conduta 

militar, do adestramento militar25, da capacidade de comando e de aspectos teóricos) e dos 

                                                 
25 Aplicação prática da teoria militar a situações de combate simuladas. 
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resultados do teste DAT (sub teste de raciocínio abstracto e verbal). Quanto à validade 

relativa a um critério, o conhecimento tácito correlaciona-se significativamente (p< .05) 

com todas as medidas de desempenho militar, sendo de destacar valores mais elevados 

com o adestramento (r=. 23, β = .47) e com o desempenho militar total (.22, β = .45). É 

possível predizer o desempenho militar com base nos resultados do CTLM. Como 

evidência da validade discriminante do conhecimento tácito e da inteligência analítica, são 

apontadas as baixas correlações entre os resultados do conhecimento tácito com os 

resultados do raciocínio abstracto (r= . 16, p> .05) e do raciocínio verbal. Apesar da 

amostra ser relativamente pequena (n=150), os autores afirmam que os resultados suportam 

empiricamente a teoria de Sternberg, afirmando a distinção entre inteligência prática e 

analítica. 

Em suma, apesar da divergência de resultados, quanto à multidimensionalidade do 

construto, parece consensual convergir num factor geral. Os resultados expressam que o 

conhecimento tácito é um construto psicológico de natureza complexa. A complexidade 

resulta do tamanho das amostras, das técnicas de extracção e métodos de rotação dos 

factores e sobretudo do contexto onde é medido que exerce uma forte influência na sua 

representação. Estes dados, remetem para a importância dos estudos de adaptação e 

validação ao contexto militar português que se propõe realizar ao longo deste trabalho.   

 

 

1.9. Importância do Conhecimento Tácito para a Gestão dos Recursos Humanos 

 

A maximização e a optimização do desempenho são objectivos centrais nas práticas 

associadas à Gestão dos Recursos Humanos. A inteligência prática e a sua 

operacionalização pela medida do conhecimento tácito ajudam na identificação das 

competências associadas ao conhecimento, às aptidões e às habilidades centrais de 

determinado posto de trabalho. A identificação e explicitação do que distingue os 

indivíduos com melhores desempenhos, o desenvolvimento das suas habilidades práticas e 

a avaliação do desempenho são três potenciais aplicações do conhecimento tácito para 

decisões de gestão de maior qualidade (Hedlund & Sternberg, 2000).  

A primeira aplicação fornece indicadores e critérios para a selecção e promoção dos 

indivíduos. O Questionário de Conhecimento Tácito, enquanto Teste de Julgamento 
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Situacional (TJS), permite avaliar a flexibilidade e a adaptação do indivíduo para resolver 

problemas reais do trabalho. O conhecimento tácito, enquanto forma desenvolvida de 

perícia (Sternberg, 1998, 1999a), mede os componentes do processamento da informação 

(meta-componentes, componentes do desempenho e componentes da aquisição da 

informação) que suportam o seu desenvolvimento. O potencial do indivíduo para adquirir 

conhecimento tácito pode ser acedido pela forma como define o problema, gera e avalia 

alternativas e escolhe e monitoriza a implementação na prática de uma solução. A 

utilização conjugada dos processos de codificação, combinação e comparação, maximizam 

a aprendizagem do indivíduo. A qualidade das respostas aos testes de conhecimento tácito 

traduz a forma como os indivíduos exibem e aplicam cada um dos processos ou 

componentes do processamento da informação na resolução do problema (Hedlund & 

Sternberg, 2000). 

Quanto à segunda aplicação, desenvolvimento do conhecimento tácito nos 

indivíduos, pode ser materializada através do treino formalizado, actividades de auto-

desenvolvimento em conjugação com o exercício da função. A formação pode ir desde 

workshops a programas curriculares formais para o desenvolvimento de conhecimentos e 

capacidades fazendo uso de exemplos concretos e relevantes das “lições aprendidas”. O 

formador deve facilitar a aplicação das regras e dos princípios gerais da resolução de 

problemas, ajudando os indivíduos a interpretar as suas experiências e fornecendo feedback 

oportuno da forma como os especialistas tendem a resolver uma situação (Campbell, 

1988). Cada um dos itens do conhecimento tácito, de acordo com a perspectiva dos 

especialistas, pode ser ensinado explicitamente como procedimentos práticos para lidar 

com problemas específicos, como já demonstrado pelo Projecto “Inteligência Prática para 

as Escolas” (Williams, Blythe, White, Sternberg, & Gardner, 1996).  

Outro procedimento alternativo é avaliar individualmente cada uma das situações-

problema segundo os procedimentos a empreender e as consequências que dai decorrem. 

Podem ainda ser explorados comportamentos alternativos e os respectivos resultados. As 

situações-problema características dos inventários de conhecimento tácito podem ser 

exploradas através da técnica de role-play e exercícios de simulação mais próximas da 

realidade sendo possível obter feedback imediato (Hedlund & Sternberg, 2000). O uso de 

técnicas de role-play e simulações contribuem para o desenvolvimento de competências 

práticas (Latham, 1988; Thornton & Cleveland, 1990).  
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O método mais importante, talvez seja o exercício da própria função (on the job). A 

aprendizagem que deriva da própria experiência pode ser facilitada pelo mentoring formal 

e pela revisão pós-acção. Enquanto mentores, os oficiais com maior experiência podem 

orientar os mais novos para desafios representativos do seu escalão. Por fim, o auto-

desenvolvimento pode ser facilitado através de algumas das técnicas já apresentadas ou da 

exposição a novas situações, proporcionando ao indivíduo a oportunidade de dar maior 

atenção aos comportamentos e às estratégias a utilizar para influenciar o seu grupo 

(Hedlund & Sternberg, 2000).  

Quanto à terceira aplicação, o conhecimento tácito pode ser, simultaneamente, um 

critério e um preditor do desempenho. Enquanto critério, pode ser utilizado para a 

realização de escalas de avaliação de desempenho, facilitando o feedback. Enquanto 

preditor, pode dar indicações para necessidades de desenvolvimento.  

Subjacente aos três contributos do conhecimento tácito está o processo de 

aprendizagem vicariante (Reuchlin, 1978), a possibilidade de oficiais com menos 

experiência poderem desfrutar de experiências de comando e liderança vividas por outros 

comandantes em situações similares. A abordagem do conhecimento tácito ao enfatizar as 

habilidades práticas necessárias para resolver problemas com que os indivíduos se 

confrontam no seu dia-a-dia de trabalho, contribui para que os gestores e os comandantes 

reflictam e aprendam com as suas próprias experiências, constituindo-se como uma 

componente do processo de desenvolvimento do comando e da liderança militar.  


