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RESUMO 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que se apoia numa postura epistemológica interpretativa, 

visando compreender o significado que assume a reflexão crítica no ambiente de trabalho e 

sua relação com a competência dos gestores na sua conduta profissional. Mais 

especificamente, a intenção foi: (a) identificar a partir das narrativas dos gestores de uma 

organização, eventos ou situações que envolvam dilemas desorientadores do cotidiano no 

trabalho que revelam momentos de reflexão crítica; (b) descrever e analisar as ações 

desencadeadas pelos gestores a partir da reflexão revelada; (c) discutir até que ponto estas 

ações se reverteram em competências, capazes de negociar prioridades concorrentes entre os 

desejos individuais e a transformação do contexto em que estão inseridos. O referencial 

teórico articula a literatura sobre reflexão crítica de Antonacopoulou (2010), Woerkom 

(2004), Mezirow (1990) e Brookfield (1995) com a teoria de competências, para compreender 

como a reflexão crítica se materializa em ações competentes. Para tanto, foram conduzidas 10 

entrevistas em profundidade com gestores do sistema financeiro nacional. As informações 

coletadas foram analisadas pela estratégia de análise categorial de dados qualitativos proposta 

por Lankshear e Knobel (2008). Concluiu-se que, a reflexão crítica não está tendo o alcance 

impulsionador de mudanças significativas capazes de mobilizarem novas competências e 

gerarem em algum nível transformações contextuais, tal como a literatura mais crítica na área 

sugere. Tais reflexões, quando existem, estão mais a serviço do desempenho para manutenção 

da empregabilidade, não assumindo, de fato, um caráter, transformador do contexto em que os 

gestores estão inseridos. Todavia, os dilemas e eventos identificados no relato de alguma 

forma se remeteram a situações que envolviam, na maioria das vezes, questões de poder e de 

conduta ética, o que indica que são pontos de atenção fundamentais no debate sobre reflexão 

crítica e competências nas organizações. Estes resultados trazem elementos para a discussão 

sobre o sentido e o lugar da reflexão crítica no universo das organizações empresariais. 

 

Palavras-chave: Reflexão Critica nas Organizações. Competências. Instituições Financeiras. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This is a qualitative research is based on an interpretive epistemological stance which seeks to 

understand the meaning that takes critical reflection in the workplace and its relationship to 

the competence of managers in their professional conduct. More specifically, the intent was to 

(a) identify the narratives of managers of an organization, events or situations involving 

disorienting dilemmas of everyday life at work that reveal moments of critical reflection; (b) 

describe and analyze the actions triggered by managers from the reflection revealed; (c) 

discuss to what extent these actions are reversed in competences, able to negotiate competing 

priorities between individual desires and the transformation of the context in which they are 

inserted. The theoretical framework articulates the literature on critical reflection of 

Antonacopoulou (2010), Woerkom (2004), Mezirow (1990) and Brookfield (1995) with the 

theory of competence, to understand how critical reflection is embodied in relevant actions. 

To this end, 10 in-depth interviews were conducted with managers of the national financial 

system. The data were analyzed by categorical analysis of qualitative data proposed by 

Lankshear and Knobel (2008) strategy. It was concluded that critical reflection is not having 

the driving range of significant changes able to mobilize and generate new competences at 

some level contextual transformations, as the most critical area literature suggests. Such 

reflections, when there are more service performance for maintaining employability, not 

assuming, in fact, a character, transforming the context in which managers are inserted. 

However, the dilemmas and events identified in the report somehow reverted to situations 

involving, in most cases, issues of power and ethical conduct, which indicates that they are 

fundamental points of attention in the debate on critical reflection and competences in 

organizations. These results provide elements for discussion on the meaning and place of 

critical reflection in the world of business organizations. 

 

Keywords: Critical Reflection in Organizations. Competences. Financial Institutions. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos estudos sobre aprendizagem, especialmente na Área da Educação, a reflexão 

crítica tem sido compreendida como um valioso exercício que envolve os adultos em um 

processo de elaboração de julgamentos críticos. Tal exercício potencializa a revisão de 

pressupostos e premissas, na busca de formas alternativas de atuação, com a criação de novos 

significados, comportamentos ou ideias a partir de experiências comuns (MEZIROW, 1990; 

BROOKFIELD, 1995). O tema assumiu especial relevância nos estudos da educação, nos 

últimos anos, na tentativa de encontrar formas de promover esta natureza de reflexão nos 

estudantes. No entanto, são escassos os trabalhos que visam entender o lugar da reflexão 

crítica na experiência vivida pelos profissionais no seu contexto de trabalho (REIS, 2011). 

Atualmente, o gerente ou administrador bem sucedido não se distingue somente pelo 

conjunto de conhecimentos ou habilidades que possui, mas por sua capacidade de adaptação e 

pela forma como enfrenta as exigências dinâmicas, cada vez mais acentuadas no trabalho que 

realiza e pelas experiências vividas no ambiente profissional (REIS, 2011). Distingue-se não 

apenas pelas suas competências profissionais para maximização de lucro e desempenho, mas 

se requer deste profissional que seja capaz de operar a partir de pressupostos éticos, bem 

como responder a exigências de natureza ambiental, social e política. Tais dimensões da 

competência humana no trabalho pressupõe aos indivíduos refletirem criticamente sobre sua 

esfera de atuação, ou seja, estabelecerem uma relação com seus grupos de interesse na 

tentativa de equilibrar conveniências e minimizar assimetrias de poder (BRUNSTEIN; 

BOULOS, 2011). 

Entretanto, os estudos que buscam estabelecer a relação entre a reflexão e 

competências, nem sempre se ocupam em debatê-la enquanto reflexão crítica, sequer faz 

menção ao termo “crítico”. Cheetham e Chivers (1998), por exemplo, consideram a reflexão 

como uma “super” metacompetência no ambiente profissional mediando as demais, mas ela é 

requerida em um contexto muito próximo ao do enfrentamento dos problemas cotidianos, que 

demandam uma determinada e específica habilidade para a sua resolução como 

aprimoramento da qualificação (KULLER; RODRIGO, 2012). 

Pesquisas que tentam fazer a relação entre reflexão crítica e competências apontam 

oportunidades para os indivíduos refletirem de forma crítica, orientados para o desempenho 
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no ambiente de trabalho, através da mobilização de competências de forma pragmática, ao 

invés de uma perspectiva ideológica visando a transformação do contexto em que o mesmo 

está inserido. Desta forma, algumas lacunas vêm à mente: que efeitos a reflexão crítica tem 

para os diferentes níveis da hierarquia organizacional (gestores/ superintendentes/ diretores)? 

Como ela colabora para o desenvolvimento e transformação da empresa? E, é muito difícil 

deixar as conveniências pessoais e se preocupar em relação às decisões que afetam os grupos 

de interesse da organização? 

Assim, esta pesquisa aparece como uma oportunidade de contribuir para o 

aprofundamento e avanço do debate desta discussão. Coloca-se, assim, o seguinte problema 

de pesquisa: qual o significado que assume a reflexão crítica no ambiente de trabalho e sua 

relação com a competência dos gestores na sua conduta profissional?  Este problema de 

pesquisa pode ser desmembrado nos seguintes objetivos: 

Objetivo Geral: 

Identificar e analisar, a partir dos relatos das experiências de gestores em eventos ou 

situações que envolvam dilemas desorientadores do cotidiano da sua gestão, como a reflexão 

crítica se manifesta. A intenção é compreender o sentido que esta assume para estes 

profissionais e de que forma se materializa em competências. Pretende-se, desta forma, 

contribuir para o avanço da compreensão da noção, abrangência, potencialidades e limitações 

da reflexão crítica no ambiente profissional.  

Para responder esta macroquestão alguns objetivos específicos, relacionados a seguir, 

nortearão a pesquisa:  

a) Identificar a partir das narrativas dos gestores de uma organização, eventos ou 

situações que envolvam dilemas desorientadores do cotidiano no trabalho que revelem 

momentos de reflexão crítica; 

b) Descrever e analisar as ações desencadeadas pelos gestores a partir da reflexão 

revelada; 

c) Discutir até que ponto estas ações se reverteram em competências, capazes de 

negociar prioridades concorrentes entre os desejos individuais e a transformação do contexto 

em que os gestores estão inseridos. 
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O objeto de estudo da pesquisa são as experiências da gestão organizacional, em 

nível de gerência, superintendência e diretoria, de um banco do sistema financeiro, 

abrangendo variedade de setores de atividade como: desenvolvimento de produtos, concessão 

de crédito, canais de distribuição, e vendas. A intenção de considerar a variação de nível 

hierárquico e de setor de atividade tem o propósito de observar se há diferenças entre 

concepções de reflexão crítica e mobilização de competências associadas a tal reflexão entre 

esses níveis. 

A seleção da empresa estudada foi feita a partir dos seguintes critérios: a) banco do 

sistema financeiro nacional, que se encontra em processo de construção e mudança de 

orientação estratégica para um banco de relacionamento a começar dos seus colaboradores 

seguindo na direção dos seus clientes; b) os informantes-chaves da gestão da organização 

devem ter experiência em eventos, situações ou dilemas desorientadores que revelem 

momentos de reflexão crítica (variedade de experiências profissionais e que não se limitem a 

tarefas meramente operacionais em seu dia a dia); e c) o pesquisador deve ter acesso a 

informações da empresa, inclusive parâmetros básicos como por exemplo intento estratégico 

na contratação de profissionais experientes para criar as bases necessárias para o crescimento 

futuro da organização e a manutenção das redes de relacionamento com os grupos de 

interesse. 

O trabalho está dividido em quatro partes. A primeira, composta pela introdução, 

seguido pela relevância da reflexão crítica em suas seções: o fundamento da crítica reflexiva, 

a reflexão na atividade profissional, as origens da reflexão crítica na Teoria Crítica, a reflexão 

crítica nos estudos da área de educação, a reflexão crítica nos estudos em outras áreas de 

atuação e a reflexão crítica nos estudos em organização. A segunda, composta pela discussão 

de competências no ambiente de trabalho e suas seções: a reflexão nos estudos de 

competência e a reflexão crítica e a sua relação com competências políticas, éticas e societais. 

Na terceira, apresentam-se os procedimentos metodológicos que foram utilizados, e por fim a 

apresentação e análise dos resultados em suas seções: o contexto da reflexão crítica, as ações 

desencadeadas com a reflexão crítica, e o desenvolvimento ou não de competências. Na 

sequência, as considerações finais do trabalho. 
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1. A RELEVÂNCIA DA REFLEXÃO CRÍTICA 

 

O objetivo desta seção é discutir as bases teóricas que fornecem subsídios para a o 

mapeamento da literatura sobre a reflexão crítica. Para tanto serão enfatizados os seguintes 

aspectos: o fundamento da crítica reflexiva, a reflexão no ambiente profissional, a origem do 

termo reflexão crítica, aplicações da reflexão crítica e a orientação crítica no ambiente de 

trabalho das organizações. 

 

1.1. JUÍZO PRÁTICO – O FUNDAMENTO DA CRÍTICA REFLEXIVA 

 

Segundo a pesquisadora de mudança estratégica e aprendizagem organizacional, 

Elena Antonacopoulou, em 2010, existem na literatura várias noções sobre o que é “ser 

crítico” e estas noções sustentam grande parte dos trabalhos da teoria crítica (FOUCAULT, 

1980; HABERMAS, 1978, 1984), dos estudos sobre a gestão crítica (ALVESSON; 

WILLMOTT, 1992, 1996), dos sistemas críticos (FLOOD; JACKSON, 1991), da pedagogia 

crítica (BARMETT, 1997; GIROUX, 1997) e do pensamento crítico (KURFISS, 1988; 

PAUL, 1990). Mostra também que não obstante as diferentes epistemologias, princípios 

ontológicos e metodológicos das várias escolas de pensamento, um tema comum sobre o que 

é ser crítico é que todos promovem a reflexão e o questionamento da própria razão e da 

prática (ANTONACOPOULOU, 2010). 

Antonacopoulou (2010) recorre a vários estudiosos como Eikeland (2007); Flyvbjerg 

(2001) e McIntyre (1985) que têm discutido as distinções que Aristóteles introduziu em 

relação aos três modos de conhecimento: a) científico (επιστημε–episteme), b) técnico (τεχνη – 

techne) e c) aquele que os seres humanos adquirem com a prática (υρονεσης - phronesis). A 

autora afirma que os dois primeiros modos de conhecimento são mais familiares aos 

estudiosos em gestão e o terceiro é sistematicamente ignorado, apesar de sua relevância como 

fundamento da crítica reflexiva (ANTONACOPOULOU, 2010). 

Explica também phronesis como um saber relacional, fundado nas virtudes e padrões 

de excelência que são perseguidos no caminho da perfeição. “[...] É o conhecimento que 

define a maneira como as intenções e o curso das ações para alcançá-las são formulados. É o 
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exercício prático de julgamentos prudentes na definição e perseguição de objetivos 

particulares [...].” (ANTONACOPOULOU, 2010, p.7, tradução nossa). 

Um aspecto integral da phronesis é a crítica (κρεσικ – kresis – ser crítico). Desta 

forma, o exercício prático de julgamentos prudentes tem potencial para trazer mudança, pois 

ele é crítico, implicando na capacidade de decidir não só como agir, mas refletir sobre as 

ações e intenções que sustentam o julgamento. Antonacopoulou (2010) argumenta também 

que só através desta crítica reflexiva é possível mudar resultados de ações e intenções. 

“Ser crítico”, neste sentido, pode ser considerado uma abertura para o pensamento 

disciplinado sobre ações e intenções, o próprio raciocínio reflexivo. Para a autora, “ser 

crítico” implica em ceticismo para argumentos e suposições recebidas (verbais e escritas), 

incentiva o questionamento das perspectivas vigentes, “[...] é a crítica da sabedoria acolhida e 

dos pressupostos dominantes, crítica de preconceitos pessoais e parcialidades, [...] crítica que 

permite encontros transformadores com impactos potencialmente duradouros.” 

(ANTONACOPOULOU, 2010, p. 9, tradução nossa). 

Com estes pressupostos em mente Antonacopoulou (2010), propõe uma análise 

“phronetica” na compreensão do poder da crítica em engajar teoria e prática na criação 

conjunta de conhecimento em escolas de gestão e negócios (gestão da educação). Entende 

assim, em sua discussão, a importância da introdução do pensamento crítico no currículo de 

programas de MBAs numa colaboração entre acadêmicos e profissionais de negócios. Uma 

integração entre o conhecimento técnico e a complexidade de gerenciar que os alunos 

experimentam para expandir o desempenho profissional. 

A criação conjunta do conhecimento se refere às interconexões entre as respectivas 

orientações que acadêmicos e profissionais de empresas têm sobre gestão e o gerenciamento 

(gap entre a teoria e a prática). O objetivo da autora em seu trabalho é compreender as tensões 

entre essas duas orientações como uma base útil para ampliar conhecimento e ação. Isto 

significa apreciar as tensões entre teoria e prática como ponto central para o mundo real que 

os alunos enfrentam em lidar com o desconhecido. As tensões entre teoria e prática 

apresentam dilemas inerentes que exigem prudência e juízo prático - phronesis, a fim de 

serem resolvidos (ANTONACOPOULOU, 2010). 
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“A orientação „phronetica‟ ao se envolver com esses desafios também ajuda a 

entender que a reflexão sozinha não é suficiente.” (ANTONACOPOULOU, 2010, p.7, 

tradução nossa). Para a autora, a importância da reflexão na melhoria da prática de uma 

pessoa é amplamente debatida por vários estudiosos como Schõn (1983); Boud, Keogh e 

Walker (1985); e Vince e Reynolds (2004); para quem, a disciplina na reflexão ou na 

organização coletiva da reflexão são bases importantes para a criação de impulsos de 

mudança. No entanto, alerta a autora, não são garantia de que as alterações necessárias para 

melhorar as ações dos indivíduos serão tomadas. É necessário que a phronesis se envolva com 

as tensões que a reflexão expõe, isto é para a autora deve-se engajar totalmente o saber 

“phronetico” nas chamadas da reflexividade para compreensão da dinâmica da prática 

reflexiva e as formas em que a aprendizagem e a mudança são negociadas 

(ANTONACOPOULOU, 2004). É através da orientação “phronetica”, que a reflexão adota 

uma postura crítica identificando a criação de novas possibilidades de mudança para o 

indivíduo (ANTONACOPOULOU, 2008). 

Esse processo de engajamento da orientação “phronetica” subjacente a reflexividade, 

significa que, ao assumir uma orientação crítica para análise de tensões também se 

desempacotam as intenções que sustentam essas tensões, e ao fazê-lo, procura-se introduzir 

mudanças não só nas intenções e ações relacionados para alcançá-los, mas também sobre os 

resultados desejados (ANTONACOPOULOU, 2010). Esta seria, assim, uma relação entre 

reflexividade e mudança, destacando a “phronesis” como um modo de conhecimento que não 

deveria ser sistematicamente ignorado pelos estudiosos em gestão, devido a sua ampliação na 

melhoria da compreensão e ação dos indivíduos no seu ambiente profissional. 

Nas próximas seções, considerando a orientação “phronetica” como fundamento da 

crítica reflexiva e instrumento de melhoria na compreensão e ação dos indivíduos, serão 

descritos pressupostos subjacentes à ação reflexiva na atividade profissional, as origens da 

reflexão crítica na Teoria Crítica e suas aplicações em algumas áreas do conhecimento 

revelando sua abrangência, limites e potencialidades. 

 

1.2. REFLEXÃO NA ATIVIDADE PROFISSIONAL 
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Tanto na aprendizagem de adultos como na gerencial as ideias de David Kolb (1984) 

e de Donald Schön (1983), sobre os aspectos práticos da aprendizagem, são atraentes devido a 

duas razões: primeiro, devido ao foco de suas ideias serem facilmente aplicáveis na 

aprendizagem através da experiência no trabalho, quer no desenvolvimento de habilidades ou 

em noções mais amplas de competência; e segundo, devido à ênfase dada à teorização da 

educação formal ao invés da prática. “A ênfase na relevância do trabalho e na reintegração da 

aprendizagem „natural‟ em oposição à aprendizagem institucionalizada explica porque a 

aprendizagem experencial é tão dominante no desenvolvimento gerencial.” (REYNOLDS, 

1998, p.186, tradução nossa). 

No centro destas duas concepções de aprendizagem está a reflexão. Para Kolb 

(1984), a aprendizagem é o processo pelo qual o conhecimento é criado através da 

transformação da experiência. Especificamente é através da reflexão entre as próprias ideias e 

dos outros que se dá sentido do que foi experienciado. 

Alarcão (1996) argumenta que em Educating Reflective Practitioner (1983) Donald 

Schön sintetiza o seu pensamento pedagógico ao defender que a formação do futuro 

profissional inclui um forte componente de reflexão, a partir de situações práticas reais. É a 

via possível para um profissional se sentir capaz de enfrentar situações sempre novas e 

diferentes com que vai se deparar na vida real e de tomar decisões apropriadas nas zonas de 

indefinição que a caracterizam (ALARCÃO, 1996). Para a autora, esta mensagem lança os 

sujeitos na direção dos valores humanos, num mundo vincadamente centrado no racionalismo 

técnico. 

Schön (1983) tentou penetrar na compreensão da atividade profissional, a qual é 

apresentada como uma atuação inteligente e flexível, situada e reativa, produto de uma 

mistura integrada de ciência, técnica e arte, caracterizada por uma sensibilidade de artista aos 

índices manifestos ou implícitos, uma criatividade que dá o nome de artistry - talento 

artístico. 

Para Alarcão (1996), esta competência traz consigo novas formas de utilizar 

capacidades que já se possuem e se traduz na aquisição de novos saberes. É um saber-fazer 

sólido, teórico e prático, inteligente e criativo que permite ao profissional agir em contextos 

instáveis, indeterminados e complexos, caracterizados por zonas de indefinição que, de cada 
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situação, fazem uma novidade a exigir uma reflexão e uma atenção que dialoga com a própria 

realidade que lhe fala (back talk). 

Desta forma, a análise da atividade profissional feita por Schön (1983), salienta o 

valor da prática inteligente e refletida que desafia os profissionais não apenas a seguirem as 

aplicações rotineiras de regras e processos já conhecidos, ainda que por meio de processos 

mentais adequados, mas também a dar respostas a questões novas, problemáticas, através da 

invenção de novos saberes e novas técnicas produzidas no aqui e no agora que caracterizam 

um determinado problema. “[...] A importância da reflexão na vida do profissional, [...] é 

notória.” (RIGOLON, 2006, p.19). 

Assim, sem limitar a abrangência das concepções de Kolb (1984) e Schön (1983) 

sobre reflexão e sua importância na melhoria da prática de um indivíduo, nas próximas seções 

será descrita a diferença fundamental entre reflexão e reflexão crítica: a criação de 

possibilidades de mudança para o indivíduo, começando pela sua origem na Teoria Crítica, e 

seguindo por sua apropriação em algumas áreas do conhecimento. 

 

1.3. ORIGENS DA REFLEXÃO CRÍTICA NA TEORIA CRÍTICA 

 

Reynolds (1998) informa que a origem do termo reflexão crítica como um conceito e 

abordagem estão nos estritos dos membros da Escola de Frankfurt, notadamente: Max 

Horkheimer, Herbert Marcuse e Theodor Adorno. Suas ideias que coletivamente ficaram 

conhecidas como Teoria Crítica foram crescentemente guiadas pelo trabalho de Jurgen 

Habermas, em 1971, no que tange à reflexão. 

Para Habermas (1971) o objetivo último da Teoria Crítica repousa na confrontação 

da lógica da dominação, que perpetua intelectualmente o status quo a custa do sentimento das 

pessoas. O autor liga a busca da reflexão com os interesses emancipatórios de autonomia, 

responsabilidade, através de um processo no qual conhecimento e ação coincidem com o 

enfraquecimento dos arranjos sociais dominantes. 

Em particular, suas ideias influenciaram os educadores radicais, que defendiam que 

homens e mulheres deveriam alcançar uma sociedade mais humanizada, na qual teriam mais 

influência sobre os processos sociais, políticos e culturais. Assim, para os teóricos críticos a 
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reflexão ou reflexão crítica é emancipatória, ou seja, é distinta dos processos de resolução de 

problemas habituais do dia a dia. Refere-se a um exame social e político, tanto histórico como 

contextual (REYNOLDS, 1998). 

Nesta mesma direção de examinar socialmente e politicamente os arranjos 

dominantes, Davel e Alcadipani (2003) reforçam que a abordagem crítica tem o poder de 

promover nas pessoas uma postura de vigilância, de reflexão e de questionamento sobre o que 

se veicula no plano da teoria e da prática. 

Pela reformulação constante da consciência, os estudos críticos podem, então, 

estimular o que é habitualmente considerado como verdade absoluta e única alternativa, 

inspirando e agregando novas formas de pensar e de agir face aos paradoxos e às contradições 

da vida cotidiana (DAVEL; ALCADIPANI, 2003). Por isso, a apreensão da reflexão crítica 

pelos estudos nas distintas áreas de atuação: na educação, na saúde, na segurança, no serviço 

social e organizações será discutida nas próximas seções. 

 

1.4. REFLEXÃO CRÍTICA NOS ESTUDOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

 

Nas últimas décadas muitos pesquisadores têm voltado a sua atenção para a 

formação continuada de professores, e a postura denominada reflexivo-crítica vem se 

destacando nas investigações, pontuando a importância do professor-pesquisador, o qual 

estuda a própria prática com vistas à transformação do seu trabalho. “Trata-se de um avanço 

teórico significativo, pois até então a perspectiva técnica era a dominante na área.” 

(RIGOLON, 2006, p.18). 

Muitos são os autores que discutem esses pontos e, para entender melhor o processo 

de reflexão crítica na educação, faz-se necessário retomar algumas questões assinaladas por 

importantes autores da área, que serão discutidas com mais detalhe a seguir. A partir dos 

postulados de Freire (1970), avança-se com a noção de reflexão crítica na direção da proposta 

de Max van Manen (1977) até a pedagogia crítica em Brookfield (1995) e Giroux (1997). 

Rigolon (2006) aponta que um problema recorrente mencionado pelos teóricos com o 

termo reflexão é que este tem sido empregado usualmente em relação a qualquer atividade 

desenvolvida por professores. O conceito, assim, tem se tornado expressão da moda ao 
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mesmo tempo em que se despe de sua potencial dimensão político-epistemológica. Por isso a 

reflexão crítica tem como objetivo incluir o pensamento crítico na reflexão (RIGG; TREHAN, 

2008). 

O educador Paulo Freire, em 1970, vai defender que o professor deve ser consciente 

de suas ações, aprendendo em sua formação a pensar criticamente, afirmar suas próprias 

experiências, compreendendo a necessidade de lutar individual e coletivamente por uma 

sociedade mais justa. Argumenta, assim, que é por meio deste processo de conscientização 

que se poderá evitar que o professor continue repetindo o que aprendeu por assimilação 

inconsciente ou por imitação. Dito de outra forma é por meio desta pedagogia crítica, que os 

educadores das escolas conseguirão formar o cidadão crítico (FREIRE, 1970). 

Em sintonia com o pensamento crítico de Freire, foi Max van Manen, professor 

emérito da Universidade de Alberta (Canadá), em 1977, quem apontou os níveis – prático, 

teórico e crítico para o processo de reflexão. Para o professor que se encontra no nível de 

reflexão crítica, segundo Manen, além de buscar soluções para problemas do seu cotidiano, 

baseadas no senso comum (reflexão prática), possuir conteúdo teórico para suas explicações 

(reflexão teórica) possui autonomia, ou seja, o professor inserido neste processo é um 

profissional atuante que tem como foco de reflexão, a reconstrução de sua prática, e mais 

importante, possuem interesses sociais e políticos (MANEN, 1977). 

O professor de educação de adultos, Stephen Brookfield, em 1995, complementa e 

assevera que a pedagogia crítica analisa a educação como um processo pelo qual grupos 

sociais dominantes impõem valores e crenças que legitimam seu próprio poder e posição de 

controle. Neste contexto, o papel do professor reflexivo crítico é resistir a esse modelo de 

educação, criando espaços onde os educandos sejam capazes de perceber como tais processos 

ideológicos funcionam e de que forma pode-se lutar contra eles. Por isso o professor deve ter 

clareza do espaço político que é a sala de aula e exercer seu papel de agente transformador. 

É por meio do processo de reflexão crítica que os adultos interpretam e criam novos 

conhecimentos e ações a partir de suas experiências comuns até as extraordinárias. A reflexão 

crítica é, desta forma, uma mistura da experiência entre o teórico e o prático criando novas 

formas de construção do conhecimento, novos comportamentos ou ideias (BROOKFIELD, 

1995). Segundo o autor o caminho para novos comportamentos ou ideias na reflexão crítica 
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parte do envolvimento do indivíduo em quatro atividades descritas a seguir: a) análise dos 

pressupostos; b) consciência contextual; c) especulação imaginativa; e d) ceticismo reflexivo. 

A análise de pressupostos envolve o pensar de tal forma a desafiar crenças, valores, 

práticas culturais e estruturas sociais a fim de avaliar seu impacto sobre as práticas cotidianas 

e reconhecer os pressupostos básicos sobre a ordem do mundo. A consciência contextual 

envolve a reavaliação das hipóteses que são socialmente e pessoalmente criadas em um 

contexto histórico e cultural específico. A especulação imaginativa envolve imaginar formas 

alternativas de pensar os fenômenos, a fim de desafiar os modos predominantes de conhecer e 

agir. O ceticismo reflexivo envolve o questionamento de verdades universais ou padrões não 

examinados de interação através das três atividades anteriores. 

Pode-se sintetizar o pensamento e a explicação de Brookfield (1995) sobre as três 

fases para a reflexão crítica através das descrições contidas na Figura 1 a seguir, adaptado de 

Kenny (2010). 

 

Figura 1 – O caminho para a reflexão crítica 

Fonte: Adaptado de Kenny (2010, p.1). 

Por fim, reafirmando os mesmos objetivos emancipatórios na educação, Giroux 

(1997) expoente da pedagogia crítica ou radical, cujo trabalho é inspirado nos escritos de 

Freire (1970), enfatiza que a educação não serve apenas para entender o mundo, mas para 

mudá-lo. Postula dois princípios para a educação emancipatória: a) a linguagem da crítica e b) 

a linguagem da possibilidade. Em comum com a teoria crítica, a ênfase de Giroux (1997) nos 
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seus dois princípios é que o processo de educação encoraja o questionamento de pressupostos 

e instituições e a visão de que deveria fomentar a criação de uma sociedade mais democrática. 

Assim, como visto anteriormente, existe certo número de tentativas na literatura para 

relacionar as formas de reflexão (ou reflexividade) na pedagogia como instrumentos de 

transformação da aprendizagem. Porém, visando aprofundar o conceito de reflexão crítica nos 

estudos da área de Educação, destacaremos na próxima seção, o trabalho de Jack Mezirow, já 

que é o teórico que mais detalhou e desenvolveu a reflexividade para a aprendizagem 

transformadora (REYNOLDS, 1998). 

A teoria da aprendizagem transformadora está voltada para a educação de adultos e 

envolve a aprendizagem em contextos formais e informais, na interseção entre o individual e 

o social, já que os indivíduos são constituídos em sociedade (CRANTON, 2006). Mezirow é 

reconhecido como o formulador inicial desta teoria de aprendizagem, cujos fundamentos 

epistemológicos encontram-se no construtivismo. Ele sofreu influências das obras de autores 

críticos como Paulo Freire e Jurgen Habermas (CLOSS, 2009). 

 

1.4.1. Reflexão Crítica na perspectiva de Mezirow 

 

Na área da educação um dos escritores mais largamente referenciado sobre reflexão 

crítica é o sociólogo e professor de educação de adultos Jack Mezirow que, em 1990, defende 

que para dar sentido a uma experiência temos de fazer uma interpretação da mesma. Quando, 

posteriormente, essa interpretação orienta a tomada de decisão ou ação, torna-se 

aprendizagem. 

Segundo o autor, aprendemos de forma diferente quando estamos realizando uma 

atividade (learning to perform) do que quando aprendemos, entendendo (learning to 

understand) o que está sendo comunicado a nós. Para ele a reflexão permite corrigir 

distorções em crenças e nos erros na resolução de problemas. A reflexão crítica envolve uma 

crítica dos pressupostos sobre os quais nossas crenças foram construídas (MEZIROW, 1990). 

A aprendizagem é definida por ele como "o processo de fazer uma nova interpretação 

do significado de uma experiência, que orienta o entendimento posterior, apreciação e ação.” 

(MEZIROW, 1990, p.1, tradução nossa). Ou seja, o que percebemos e o que falhamos em 
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perceber, o que pensamos e o que não pensamos são fortemente influenciados pela 

expectativa de hábitos que constituem o nosso quadro de referência, isto é, um conjunto de 

suposições que estrutura a forma como nós interpretamos nossas experiências. 

Para o autor, a interpretação das nossas experiências (making meaning) está 

alicerçada em duas dimensões: a) Na primeira, nos esquemas de significado (meaning 

schemes) que são conjuntos de expectativas que regem relações de causa-efeito, bem como 

sequências de eventos. Por exemplo: i) quanto à causa e efeito - esperamos alimentos para 

satisfazer a nossa fome, caminhamos para reduzir a distância de um ponto a outro, giramos 

uma maçaneta e empurramos a porta para abri-la. ii) quanto a sequência de eventos - quando 

abrimos a porta da frente, esperamos ver a rua a nossa frente, e não uma onda gigante ou um 

rinoceronte; b) Na segunda, nas perspectivas de significado (meaning perspectives) que são 

para o autor, regras habituais, implícitas para interpretar. Perspectivas de significado são 

constituídas a partir de esquemas de ordem superior: teorias, proposições, crenças, os 

protótipos, as orientações de objetivo e avaliações, as quais os linguistas chamam de redes de 

argumentos. 

“Perspectivas de significado referem-se à estrutura de pressupostos em que novas 

experiências são assimiladas e transformadas por experiências passadas, durante o processo 

de interpretação.” (MEZIROW, 1990, p.1, tradução nossa). Esta perspectiva de significados 

são construções pessoais, filtros perceptivos, mapas conceituais, metáforas, ideologias 

pessoais, funções reprimidas e estágios de desenvolvimento para o autor. 

Mezirow (1990) explica também que meaning perspectives são maneiras distintas de 

um indivíduo interpretar a experiência, o que os psicólogos descrevem como diferentes 

estágios de moral, ética e ego. Diferentes fases do juízo reflexivo. Significa para o autor 

envolver critérios para fazer juízos de valor e de crenças. A maioria das perspectivas de 

significado é adquirida através de assimilação cultural, mas também podem ser 

intencionalmente aprendidos. São, em sua maior parte, adquiridos de forma acrítica na 

infância através do processo de socialização, reforçando as nossas expectativas sobre como as 

coisas devem ser. 

Fenomenologicamente, o significado da experiência presente é uma atividade de 

hábito, uma „ tensão‟ entre rotinas habituais da sensibilidade e do mundo, através do 

qual o eu e o ambiente são simultaneamente transformados (OSTROW, 1987 apud 

MEZIROW, 1990, p.2, tradução nossa). 
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Segundo o autor, a construção de significado acontece como resultado da interação 

dinâmica entre o hábito e o evento que está sendo interpretado, em um processo muitas vezes 

mediado pela reflexão. No entanto, quando a experiência é muito estranha ou ameaçadora 

para a nossa forma de pensar e aprender, tendemos a bloqueá-la ou recorrer a mecanismos de 

defesa psicológicos para fornecer uma interpretação compatível. 

Mezirow, em 1990, também recorre, em sua análise sobre a estrutura do significado 

na interpretação das nossas experiências, ao conceito de reflexão de Boud, Keogh e Walker 

(1985), os quais se referem à reflexão como um termo genérico para as atividades intelectuais 

e afetivas em que os indivíduos se dedicam a explorar as suas experiências, a fim de levar a 

uma nova compreensão e apreciação. Por esta definição, a reflexão compreende: fazer 

inferências, generalizações, analogias, discriminações e avaliações para resolver problemas. 

Para o autor, embora uma definição tão ampla reflita seu uso comum, o termo precisa 

de uma análise adicional para diferenciar reflexão de pensar ou aprender, do qual ele é uma 

parte. Assim, aprofundando o conceito de reflexão, Mezirow (1990), recorre à proposição de 

Dewey (1962), o qual se refere à reflexão como avaliar a fundamentação (justificação) de 

crenças, ou seja, o processo de examinar racionalmente os pressupostos pelos quais temos que 

justificar nossas convicções. 

Para Mezirow (1990) reflexão sobre pressupostos, inspirada em Dewey (1962), é o 

mesmo que reflexão crítica (critical reflection). O autor argumenta que a ação reflexiva pode 

ser entendida como uma ação baseada em uma avaliação crítica de pressupostos, por ser uma 

parte integrante da decisão. “A ação de pensar é reflexiva, mas não é a mesma coisa que agir 

reflexivamente, examinando criticamente a justificativa para as nossas crenças.” (MEZIROW, 

1990, p.4, tradução nossa). 

Para ele, a ação reflexiva (reflective action) parte da aprendizagem prévia do 

indivíduo, podendo concentrar-se em suposições sobre o conteúdo do problema, sobre o 

processo ou procedimentos seguidos na resolução de problemas, ou o sobre o pressuposto, 

base na qual o problema foi colocado. A reflexão sobre conteúdo examina o conteúdo ou 

descrição de um problema; a reflexão sobre processo envolve a revisão das estratégias de 

solução de problemas utilizadas; e a reflexão sobre premissas ou pressupostos, ocorre quando 

o problema em si é questionado. 



26 

 

Mezirow (1990) considera que a reflexão crítica envolve a avaliação do pressuposto 

implícito nas crenças, incluindo crenças sobre o conteúdo dos problemas, e seu contexto. 

Assim, existe uma classe especial de pressupostos com que a reflexão tem de lidar, que são 

bastante diferentes das considerações processuais do evento que está sendo interpretado 

(Figura 2). Assim, para o autor, apesar de toda reflexão implicar num elemento de crítica, o 

termo reflexão crítica (critical reflection) refere-se a contestar a validade de pressupostos de 

uma aprendizagem anterior. 

 

Figura 2 – Distinções sobre a ação reflexiva 

Fonte: Mezirow (1990, p.4) 

A reflexão crítica aborda a questão de tornar-se criticamente consciente das próprias 

pressuposições. Envolve desafiar padrões estabelecidos e habituais de expectativa, desafiar 

perspectivas que um dia fizeram sentido para encontros pessoais com o mundo, com os outros 

e consigo mesmo (MEZIROW, 1990). Questionar a validade de uma perspectiva de 

significado, ao longo do tempo tomado por certo, baseada em um pressuposto sobre si 

mesmo, pode envolver a negação de valores que têm sido por muito o centro do próprio 

autoconceito do indivíduo. 

A transformação de perspectiva tem dimensões cognitivas, afetivas e volitivas. Agir 

em uma nova visão transformadora que pode ser bloqueada por restrições externas 

ou internas (ou ambos), por fatores situacionais e psíquicos, ou simplesmente por 

informações inadequadas ou falta de habilidade para prosseguir (MERIZOW, 1990, 

p.8, tradução nossa). 

Apesar de reflexão ser uma parte integrante da tomada de decisões de ação, bem 

como uma crítica post facto do processo, a reflexão crítica não pode se tornar um elemento 

integrante no processo de ação imediata. Ela exige um hiato em que a pessoa reavalia as 
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perspectivas de um significado e, se necessário, irá transformá-las. A reflexão crítica não está 

preocupada com o “como” (how) ou o “como – para” (how-to) de ação, mas com o “porque” 

(why), com as razões e as consequências do que fazemos (MEZIROW, 1990). 

A reflexão crítica inclui o contexto social da reflexão. Envolve a consciência de por 

que nos prendemos aos significados que fazemos na realidade, especialmente os nossos papeis 

e relacionamentos – significados que frequentemente são mal construídos a partir de meias 

verdades não criticamente assimiladas, obtidas através da sabedoria convencional ou 

relacionamentos de poder (MEZIROW, 1981). 

Para Mezirow (1990), a perspectiva de transformação é o processo de tornar-se 

criticamente consciente de como nós percebemos, entendemos e sentimos o nosso mundo, 

reformulando os pressupostos anteriores permitindo uma sociedade mais inclusiva, exigente, 

permeável e integradora. A reflexão crítica sobre suas próprias premissas é o gatilho (trigger) 

para a aprendizagem transformadora, em uma visão emancipatória da educação (MEZIROW, 

1990). 

Em resumo, as estruturas de significado são transformadas pela reflexão de 

pressupostos e a aprendizagem transformadora ocorre dependendo da pessoa ser exposta a 

pontos de vista ou perspectivas que são discrepantes com aqueles que habitualmente a pessoa 

lida, o que Mezirow, em 1981, chamou de dilema desorientador. Sob a intensa pressão de 

circunstâncias externas, uma mudança de perspectiva pode ocorrer de forma súbita ou como 

um movimento sucessivo de transformações que permitem a revisão de pressupostos 

específicos sobre si e sobre outros até que a estrutura de pressupostos transforme-se 

(MEZIROW, 1981). 

No seu artigo On Critical Reflection de 1998, Mezirow reafirma que a reflexão pode 

ser definida como trazer de volta, relembrar uma experiência, como por exemplo: a 

consciência de um objeto, evento ou estado, incluindo consciência de uma percepção, 

pensamento, sentimento, disposição, intenção, ação ou hábito de alguém em fazer estas 

coisas. A reflexão também pode significar simplesmente permitir que os pensamentos vaguem 

sobre algo, ter consideração sobre algo ou imaginar alternativas. 

Porém, na argumentação de Mezirow, em 1998, a ideia sobre reflexão crítica 

complementa a reflexão com a avaliação do que está sendo refletido. A reflexão crítica para o 
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autor pode ser: a) implícita, quando o indivíduo faz escolhas irrefletidas considerando valores 

assimilados, ou b) explícita, quando o indivíduo torna o processo de escolha consciente, 

examinando e avaliando as razões que lhe fizeram seguir o caminho definido. “Quando o 

objeto da reflexão crítica é uma premissa ou um pressuposto, uma ordem diferente de 

abstração é introduzida, com maior potencial de efetuar uma mudança no modelo de 

referência existente” (MEZIROW, 1998, p.188, tradução nossa). Desta forma, para que haja a 

reflexão crítica de pressupostos é central a compreensão de como adultos aprendem por si 

mesmos em vez de agirem sobre os conceitos, valores e sentimentos dos outros (MEZIROW, 

1998). 

Em síntese, nos trabalhos desenvolvidos por Mezirow (1981, 1990, 1998) sobre a 

reflexão crítica e como ela dispara a aprendizagem transformadora pode-se identificar três 

grandes processos: 

Quadro 1 – Processos para a aprendizagem transformadora 

1º 
- Quando um dilema desorientador ocorre na vida do indivíduo desafiando seus pontos 
de vista sobre o contexto em que está inserido. 

2º 
- Quando o indivíduo reflete criticamente e contesta a validade dos seus pressupostos 

anteriores; 

3º 
- Quando o indivíduo avalia a adequação do seu conhecimento, entendimento e crenças 
e integra a nova perspectiva transformadora decorrente do dilema desencadeador na 

vida. 

Fonte: Autor (2013). 

 

1.5. REFLEXÃO CRÍTICA NOS ESTUDOS EM OUTRAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 

O debate sobre a reflexão crítica tem proliferado em outras áreas de atuação além da 

educação. Na presente seção ampliam-se as noções sobre o significado e aplicação da reflexão 

crítica na área da saúde (enfermagem), na área da segurança (combate a incêndio) e no 

serviço social. 

Na área da saúde, Zori e Morrison, em 2009, identificaram que as habilidades do 

gerente de enfermagem levam a resultados bem sucedidos no atendimento de alta qualidade e 

satisfação dos pacientes no seu ambiente de trabalho. Segundo as autoras, os gerentes de 

enfermagem são aptos a pensar criticamente devido a sua formação para lidar com os desafios 
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profissionais. Estão em posição para assumir um papel de liderança e criar as mudanças que 

irão alcançar resultados positivos nas organizações de saúde a partir da avaliação dos seus 

comportamentos em relação aos pacientes (ZORI; MORRISON, 2009). 

Em sintonia com a perspectiva de que o profissional de enfermagem está apto a 

pensar criticamente para lidar com os desafios do seu ambiente de trabalho, Alfaro-LeFreve 

(2004) argumenta que no contexto da aprendizagem do enfermeiro, existe uma importante 

conexão entre o pensamento crítico e a decisão clínica. Para o autor o profissional de 

enfermagem historicamente constitui o seu ambiente de trabalho com tecnologia, horários, 

gestão de risco, políticas, e ideologias que o levam a desejar fazer a diferença para capacitar 

os doentes. 

Considerando que existe uma importante conexão entre o pensamento crítico e a 

tomada de decisão na conduta profissional, Childs, em 2005, elabora uma pesquisa sobre a 

aplicabilidade e importância deste conceito para a atividade profissional de combate a 

incêndios. Descobriu que os significados e aplicações da reflexão crítica variam, mas a 

inclusão do diálogo sobre ela existe dentro do exame da conduta e dos dilemas éticos do 

trabalho desse profissional. Embora tenha contestados significados, que geralmente 

transmitem a sensação de inquérito proposital sobre sua conduta ético-profissional na tomada 

de decisão, a carreira do profissional que combate incêndios exige capacidades cada vez mais 

complexas na sua atuação cotidiana e o conceito de reflexão crítica pode ser aplicado 

positivamente nesta atividade profissional (CHILDS, 2005). 

Para Childs (2005) a reflexão crítica compreendida enquanto instrumento que provê 

ao profissional oportunidade para se engajar em um diálogo sobre seu trabalho, analisando a 

conduta individual frente aos dilemas no exercício da profissão, exige uma mudança de 

paradigma na abordagem feita pelos educadores que trabalham com bombeiros. O autor 

descreve em seu trabalho que os métodos de ensino baseados em aprendizagem mecânica, giz 

e quadro, são insuficientes como um meio de desenvolver bombeiros capazes de responder e 

adaptar-se às complexas exigências implícitas no trabalho de combate a incêndios cada vez 

mais profissionalizado. Bombeiros, no futuro, segundo o autor, terão de ser adaptáveis, 

reflexivos e responsáveis, capazes de demonstrarem habilidades discursivas e curiosidade, 

envolvendo-se em ações reflexivas dentro e fora de cada incidente do seu cotidiano: fogo 

urbano e serviços de resgate. 
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Já a literatura sobre o serviço social, tende a ser mais politizada, concentrando a 

atenção sobre aqueles que são desfavorecidos, oprimidos e excluídos, cabendo ao profissional 

desta área de atuação refletir sobre a sua cumplicidade ou não nas relações dominantes de 

poder, numa visão emancipatória se aproximando da teoria crítica (PEASE, 2006), ao 

contrário da abordagem da literatura sobre a enfermagem e sobre o profissional que combate 

incêndios, que concentra a atenção da reflexão crítica na avaliação e exame de 

comportamentos para melhorar seu desempenho do trabalho. 

Pease (2006) afirma que a reflexão crítica é defendida por muitos escritores 

progressistas do serviço social como um processo para facilitar a capacidade dos profissionais 

em questão de refletir sobre a sua cumplicidade na manutenção das relações dominantes de 

poder. Como a literatura crítica do serviço social tende a concentrar a atenção sobre aqueles 

que são desfavorecidos, oprimidos e excluídos, aqueles que têm privilégio em relação a 

gênero, classe, raça, sexualidade, etc.; são muitas vezes ignorados pelos pesquisadores desta 

área de atuação. Assim, dado que o outro lado da opressão e da exclusão social é o privilégio, 

a ausência de estudos neste grupo social faz com que os grupos dominantes reforcem o seu 

domínio. 

Em seu artigo, Pease (2006) questiona o conceito de privilégio e examina como ele é 

internalizado na psique dos membros dos grupos dominantes, depois explora mecanismo para 

desfazer esse privilégio dentro do próprio grupo dominante. O artigo também estimula aos 

educadores de serviço social a se envolverem em reflexões críticas sobre o conceito de 

privilégio, da mesma forma que o aprendizado dos alunos de serviço social aborda a injustiça 

social e a opressão. 

Portanto, o mapeamento da literatura sobre a reflexão crítica em outras áreas de 

atuação, permitiu reconhecer também no serviço social características emancipatórias que 

envolvem o conceito, como se mostrou na análise do campo da área de educação. Mas há 

também um olhar para a reflexão crítica na dimensão do desempenho no ambiente de 

trabalho, caso da enfermagem e do profissional de combate a incêndios, sem que um ideário 

político necessariamente esteja sendo considerado, o que se discutirá em relação aos estudos 

sobre reflexão crítica nas organizações no próximo item. 
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1.6. REFLEXÃO CRÍTICA NOS ESTUDOS EM ORGANIZAÇÕES 

 

A reflexão e a prática reflexiva têm ganho relevância nos últimos anos nas pesquisas 

sobre o ensino superior na área da saúde (enfermagem), no serviço social, e nos trabalhos 

sobre a aprendizagem no mundo do trabalho, particularmente no exame da conduta 

profissional na tomada de decisão e, mais recentemente, no desenvolvimento da organização 

(RIGG; TREHAN, 2008). 

A reflexão é discutida nos estudos na administração com o propósito de alavancar a 

aprendizagem individual, para apoiar o surgimento de autoconhecimento e crescimento e 

também oferecer um potencial de mudança organizacional (VINCE, 2002). No entanto, o 

mesmo autor contrapõe estes argumentos defendendo que a reflexão tem sido criticada por ser 

puramente instrumental e por ser excessivamente individualizada. 

Em concordância com a proposição de Vince, Reis (2011) também discute que o 

termo reflexão assume diferentes abordagens no campo organizacional. Segundo o autor, a 

maioria das definições encontradas sobre reflexão discute o assunto como atividade cognitiva 

processada individualmente, objetivando a resolução de alguma situação ou problema. 

“Entretanto, existem outras formas de reflexão, como a reflexão crítica que diz respeito ao 

questionamento de premissas e valores contextuais [...].” (REIS, 2011, p.356). 

Reis (2011) argumenta que a reflexão como conceito de aprendizagem gerencial se 

expressa primariamente com foco na resolução de problemas do dia a dia, o que é distinto da 

reflexão crítica que está relacionada com o questionamento de crenças e valores tomados 

como corretos, sejam sociais, culturais ou políticos. A reflexão crítica provê possibilidade de 

mudança a partir de uma análise realística sobre a forma como as coisas são (REYNOLDS, 

1998). 

Reis (2011) observa também que a reflexão crítica implica em mais do que o simples 

exame cognitivo da experiência, já que diversos componentes (sociais, étnicos, políticos, etc.) 

são considerados como fatores intrínsecos à existência do indivíduo, moldando suas ações e 

comportamentos. “Para a ocorrência da reflexão crítica, há necessidade de questionamentos 

de pressupostos pelo indivíduo, a fim de que ele possa mudar seu modelo de referência e 

partir para a ação reconstruindo o contexto em que está inserido.” (REIS, 2011, p.360). 



32 

 

As características da reflexão crítica que se distinguem das outras formas de reflexão 

segundo Reynolds (1998) são: a) ela está relacionada com o questionamento de pressupostos; 

b) seu foco é social e não individual; c) presta atenção particular à análise das relações de 

poder; e d) está relacionada com a ideia de emancipação. 

Considerando também que existe pouca consistência nas definições sobre reflexão na 

Administração, Marianne van Woerkom (2004) afirma o que provoca confusão quanto a sua 

compreensão. Alguns autores empregam os termos reflexão e reflexão crítica (pensamento 

crítico), indistintamente não ficando clara a diferença entre eles. 

Marianne van Woerkom (2004) nota também a existência de variações quanto à 

terminologia utilizada para se referir à reflexão crítica: criação de conhecimento (por 

exemplo, NONAKA; TAKEUCHI, 1995), melhoria contínua (DEMING, 1986), desafio ao 

pensamento do grupo (BROOKFIELD, 1987), rebelião (WENGER, 1998), e aprendizagem de 

ciclo duplo (ARGYRIS; SCHÖN, 1996), bem como afirma que todas estas terminologias 

indicam diferentes dimensões da reflexão crítica no local de trabalho no tocante à distinção de 

Mezirow (1990) entre os termos ação reflexiva e reflexão crítica. 

Para Woerkom (2004), a reflexão crítica de pressupostos envolve a crítica de uma 

premissa sobre qual o indivíduo definiu o problema, e que este tipo de reflexão pode levar a 

significativas transformações sociais e pessoais. Segundo a autora, os pressupostos sobre os 

quais os hábitos mentais e pontos de vista relacionados podem ser aplicados são: 

epistemológicos, étnicos, psicológicos, ideológicos, sociais, culturais, econômicos, políticos, 

ecológicos, científicos, espirituais ou pertencer a outros aspectos da experiência. 

Woerkom, Nijhof e Nieuwennhuis (2002) discutem que dentre grande parte das 

definições sobre reflexão crítica, o questionamento de pressupostos parece ser uma questão 

central, apesar de muitas vezes não se tornarem concretas no ambiente organizacional.  

Para os autores a maioria das definições é pouco operacional no ambiente 

organizacional e caracteriza muitas vezes mais processos do que comportamentos visíveis. 

Identificaram através da combinação da revisão da literatura sobre reflexão crítica e de um 

estudo de caso exploratório em sete organizações, com respondentes em diferentes níveis 

organizacionais, oito dimensões que levam a operacionalização do comportamento crítico 

reflexivo no trabalho e ambiente organizacional: a) a reflexão sobre si mesmo em relação ao 
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trabalho; b) a aprendizagem a partir dos erros; c) o compartilhamento da visão; d) o desafio ao 

pensamento do grupo; e) a solicitação de feedback; f) a experimentação; g) o 

compartilhamento do conhecimento; e h) a consciência de empregabilidade. 

Em um survey com 742 respondentes, as dimensões acima foram validadas e dois 

conjuntos de fatores que têm impacto sobre o comportamento crítico reflexivo no trabalho 

foram constatados por Woerkom, Nijhof e Nieuwennhuis (2002): primeiro – fatores 

individuais e segundo – fatores relacionados ao trabalho e a organização. No primeiro grupo 

de fatores, os autores reconheceram quatro componentes motivacionais que têm efeito 

positivo sobre o comportamento crítico reflexivo no trabalho: a) a experiência de integração 

social; b) a experiência de autonomia; c) a experiência de competência; e d) o balanço entre a 

segurança e os desafios no trabalho. Identificaram também dentro deste grupo de fatores 

individuais a autoeficácia, como um elemento de efeito positivo no comportamento crítico 

reflexivo porque ela requer coragem (atrever-se a ser vulnerável, a ser aberto, a resistir a 

pressões sociais). Para Woerkom, Nijhof e Nieuwennhuis (2002) autoeficácia é a crença na 

capacidade de alguém em organizar e executar os recursos de ação requeridos para gerenciar 

situações, que dependem de autoavaliação e de como os indivíduos veem sua capacidade. 

Como fator individual com efeito negativo sobre o comportamento crítico reflexivo os autores 

encontraram a concentração de experiências. Quanto maior a diversidade (variação) de 

experiências no ambiente de trabalho, maior a reflexão crítica. 

Em relação ao segundo grupo de fatores (relacionados ao trabalho e à organização) 

os autores citam as seguintes características do trabalho como: ritmo e carga do trabalho, e 

obscuridade de tarefas, com efeito negativo na influência sobre o comportamento crítico 

reflexivo. Já o revezamento de posto de trabalho (job rotation), a autonomia, a informação, a 

participação, a cooperação, a comunicação, o coaching e o clima organizacional para a 

aprendizagem possuem efeitos positivos no comportamento crítico reflexivo (WOERKOM; 

NIJHOF; NIEUWENHUIS, 2002). 

Closs (2009), em sua pesquisa sobre as transformações contemporâneas e as 

implicações no processo de aprendizagem de gestores nacionais, destaca também o impacto 

dos fatores relacionados à organização sobre o comportamento crítico reflexivo no trabalho. 

Segundo a autora, as empresas influenciam o “quê” e o “como” os executivos devem aprender 

induzindo comportamentos por meio de suas culturas e fornecendo modelos de atuação 
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desejáveis. As reflexões sobre dificuldades e frustrações, que ocorreram em sua pesquisa, 

geraram aprendizagens mais profundas, “[...] especialmente sobre os processos que 

envolveram a reflexão crítica sobre pressupostos sociais e culturais, possibilitando mudanças 

em suas formas de pensar, sentir e agir [...].” (CLOSS, 2009, p.224). 

Outro insight que pode ser dado ao papel da reflexão crítica nos estudos em 

organizações para gerar mudanças na forma de pensar sentir e agir é a importância das 

emoções nestes processos, pois podem favorecer ou bloquear sua ocorrência (CLOSS, 2009).  

Silva (2009) e Viana (2013) destacam o papel diferenciado que a reflexão crítica 

exerceu sobre as aprendizagens dos indivíduos a partir das experiências vivenciadas, em seus 

estudos sobre aprendizagem resultante da experiência da expatriação, e a aprendizagem 

transformadora e social nos indivíduos que exercem atividades voluntárias, respectivamente. 

Os indivíduos pesquisados por estas duas autoras brasileiras, pensaram sobre si mesmos ao 

invés de pensarem em cima de quadros de referência de outras pessoas, apresentaram 

alteração das premissas enraizadas desde a infância, ou por intermédio de socialização 

(MEZIROW, 1998). 

Em sintonia com a pesquisa de Closs (2009), Silva (2009) e Viana (2013) também 

encontraram como um aspecto dos processos de aprendizagem transformadora estudados por 

elas nos exemplos de mudanças relatadas pelos indivíduos, sentimentos e sensações vividas 

pelo participante durante o período de transferência internacional ou voluntariado. Os relatos 

de sentimentos e sensações mostram não apenas a pressão emocional exercida sobre o 

individuo, mas a existência de reflexão crítica que desencadearam processos de aprendizagem 

transformadora (SILVA, 2009; VIANA, 2013). 

Esta seria, assim, a literatura sobre reflexão crítica nas organizações que aponta a 

questão central do questionamento de pressupostos como lastro comum para os teóricos, 

porém apresenta duas abordagens distintas quanto ao comportamento crítico: a primeira, 

agregando o ideário emancipatório com atenção às relações de poder (REYNOLDS, 1998; 

REIS, 2011) e a segunda, mais pragmática, sendo influenciada por fatores individuais, bem 

como relacionada ao trabalho organizacional. 

Portanto o conceito de reflexão crítica vem ganhando importância para o 

entendimento do indivíduo nas organizações e nas suas relações consigo mesmo, com o seu 
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contexto e grupos sociais, como se percebe pelo mapeamento teórico da literatura desde a 

origem do termo, dos seus significados, até sua apreensão pelas distintas áreas de atuação: na 

educação, na saúde, na segurança, no serviço social e organizações.  

Desta forma, o caminho seguido pela literatura sobre a reflexão crítica, pode ser 

resumido no Quadro 2 a seguir, como um questionamento da razão e prática  em duas 

dimensões - uma que orienta para o desempenho no ambiente de trabalho (da 

operacionalização de processos a manifestação de novos comportamentos profissionais) e 

outra que orienta para a transformação do contexto em que está inserido (das relações 

dominantes do poder à emancipação). 

Quadro 2 - Noções sobre reflexão crítica em duas dimensões 

Dimensões  Noções 
Principais teóricos 

pesquisados 

Orientação para o 

desempenho no 

ambiente de 

trabalho 

- Exercício prático de julgamentos prudentes; 

- Mudança de resultados de ações e intenções; 

- Abertura para o pensamento disciplinado; 

- Ceticismo para argumentos e suposições; 

- Questionamento de perspectivas vigentes; 

- Exame da conduta profissional; 

- Avaliação de comportamentos no trabalho; 

- Comportamentos visíveis influenciados pela 

motivação pessoal e pelas características do 

trabalho organizacional. 

Antonacopoulou, Woerkom, 
Nijhof e Nieuwennhuis, Childs, 

Zori e Morrison, Closs, Silva e 

Viana. 

Orientação para a 

transformação do 

contexto em que se 

está inserido 

- Conscientização de novos comportamentos ou 

ideias; 

- Mudanças no modelo ideológico dominante; 

- Exame social e politico tanto histórico como 

contextual; 

- Ideia emancipatória; 

- Questionamento de crenças e valores tomados 

como corretos; 

- Análise e transformação de pressupostos; 

- Foco no social (preocupação com o coletivo e não 

com o individual); 

- Atenção às relações de poder; 

- Reconstrução do contexto em que se está inserido. 

Freire, Habermas, Max van 

Manen, Mezirow, Brookfield, 

Giroux, Rigolon, Pease, 
Reynolds e Reis. 

Fonte: Autor (2013). 

Portanto, as orientações sobre a reflexão crítica norteiam o que a diferencia de outra 

reflexão qualquer. A reflexão crítica implica na avaliação do que se está refletindo e a criação 

de possibilidades de mudança, seja na ação e prática individual, ou no contexto em que se está 

inserido. 
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Considerando a questão norteadora do presente estudo sobre a relação entre a 

reflexão crítica e as competências no ambiente de trabalho, será discutida na próxima seção as 

bases teóricas sobre tal relação. 

2. COMPETÊNCIAS NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

O debate na literatura sobre o significado da competência humana no trabalho 

assume diferentes abordagens, que podem ser sumarizados em suas principais correntes: a 

racionalista e a interpretativa. Este estudo se sustentará pelos autores desta última abordagem 

como revisão teórica dos pressupostos de Sandberg (2000), Zarifian (2001) e Le Boterf 

(2003). 

Sandberg (2000) defende que as abordagens racionalistas predominantes sobre 

competência humana no trabalho, compreendem-na como um conjunto específico de 

atributos, tais como conhecimento e habilidades utilizadas na execução de um determinado 

trabalho. Porém, como proposta alternativa sugere uma abordagem interpretativa que parte do 

pressuposto de que a competência é constituída pelo significado, concepção ou sentido do 

trabalho que os profissionais assumem em sua experiência, delimitando assim certos atributos 

essenciais, organizando-os em uma estrutura distinta de competência no trabalho. 

Para o autor as ações organizacionais, tais como a produção de automóveis, 

tratamento de doenças, transporte e educação são sempre baseados em competência humana. 

Porém, um problema gerencial fundamental é desenvolver a competência humana no trabalho 

de uma forma que permita uma organização permanecer viável, por isso é importante 

entender como é construída e potencializada tal capacidade. 

Hoje, o desenvolvimento de competência também está se tornando um problema 

cada vez mais importante. A rápida mudança tecnológica em áreas como 

microeletrônica e comunicações em combinação com o crescimento do serviço e 

indústrias baseadas no conhecimento levou à necessidade de um desenvolvimento 

contínuo de competências para o sucesso competitivo (SANDBERG, 2000, p.9, 

tradução nossa). 

As abordagens racionalistas consideram a competência humana como constituída por 

um conjunto de atributos que os trabalhadores mobilizam para realizar suas atividades. Assim, 

aqueles que realizam seu trabalho mais competente do que outros são considerados como tal 

porque possuem um conjunto superior de atributos. Além disso, os atributos são vistos 

principalmente como independentes do contexto. Ou seja, um atributo específico, como 
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habilidades de comunicação, tem um significado fixo em si, independente do contexto e, 

portanto, capaz de ser transferido em qualquer atividade no ambiente de trabalho. 

Sandberg (2000) se opõe a lógica racionalista da "operacionalização" de atributos em 

medidas quantitativas, alegando que estes resultam frequentemente em descrições sumárias e 

excessivamente estreitas, simplificado o que representa adequadamente a complexidade da 

competência no trabalho. Além disso, definir um conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes (CHAs) e estabelecer modelos gerais de competência tende a predefinir o que 

constitui a competência humana no trabalho, diz ele. A preocupação mais forte, para o autor, 

no entanto, é que as descrições de competência produzidas por abordagens racionais são 

indiretas. Ou seja, os conjuntos de CHAs não iluminam o que constitui a competência na 

realização do trabalho. Tais descrições não demonstram se os trabalhadores mobilizam esses 

atributos, nem como são materializados na realização de seu trabalho: “Por exemplo, dois 

trabalhadores podem ser identificados como possuindo atributos idênticos, mas podem 

realizar o trabalho de forma diferente, dependendo de quais atributos que eles usam e como 

eles usam.” (SANDBERG, 2000, p.11, tradução nossa). 

Em sua crítica o autor argumenta que de um modo geral, os pesquisadores 

racionalistas invocam uma ontologia dualista, assumindo que pessoa e mundo são entidades 

distintas, e uma epistemologia objetivista, que pressupõe a existência de uma realidade 

objetiva, independente e além da mente humana. Para Sandberg (2000), a competência não é 

consistida de duas entidades separadas, ao contrário, o trabalhador e o trabalho formam uma 

entidade por meio da experiência vivida de trabalho. A competência é, assim, constituída pelo 

significado que o trabalho assume para o trabalhador em sua experiência de vida 

(SANDBERG, 2000). 

Defende, assim, que os atributos utilizados na realização do trabalho não são 

essencialmente livres de contexto, são situacionais, ou seja, dependentes da circunstância. 

Mais especificamente, os atributos mobilizados em particular no trabalho são dependentes do 

modo de cada um vivenciar a experiência do trabalho. A maneira como os indivíduos 

vivenciam seu trabalho é mais importante do que os atributos que eles possuem 

(SANDBERG, 2000). “O desempenho no trabalho é baseado no entendimento das pessoas do 

seu trabalho particular e da situação (contexto) no qual estão envolvidos.” (SANDBERG; 

TARGAMA, 2007, p.10, tradução nossa). 
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Zarifian (2001) e Le Boterf (2003), nesta mesma direção, trabalham o conceito de 

competência, considerando o contexto, e valorizando o sentido do trabalho. Le Boterf (Ibid.) 

relaciona a competência à aprendizagem e considera a formação pessoal, educacional e 

profissional do indivíduo como elementos fundamentais da construção da capacidade humana 

no trabalho. 

A competência exige saber mobilizar e integrar recursos num determinado contexto 

profissional para Le Boterf (2003). Além disso, diz ele, que a competência verdadeiramente 

existe quando o profissional sabe encarar o acontecimento, o imprevisto. Afirma o autor que 

diante dos imprevistos e das contingências, diante da complexidade dos sistemas e das lógicas 

de ação, o profissional deve saber tomar iniciativas e decisões, negociar e arbitrar, fazer 

escolhas, reagir a contingências, a panes ou a avarias, inovar no dia a dia e assumir 

responsabilidades (LE BOTERF, 2003). 

Zarifian (2001) argumenta que uma das fortes características no trabalho atual é a 

ação competente diante de uma situação ou evento no ambiente de trabalho, ou seja, o 

trabalhador deve inventar respostas aos eventos (mudanças do ambiente organizacional), 

inventar respostas a um ambiente complexo e instável (ZARIFIAN, 2001). 

Em sua proposta de definição de competências, Zarifian (2001) integra três 

dimensões centrais: a) competência é o “tomar iniciativa”, é o “assumir responsabilidade” do 

indivíduo diante de situações profissionais com que se depara; b) competência é um 

entendimento prático de situações que se apoia em conhecimentos adquiridos e os transforma 

na medida em que aumenta a diversidade das situações; e c) A competência é a faculdade de 

mobilizar rede de atores em torno das mesmas situações, é a faculdade de fazer com que esses 

atores compartilhem as implicações de suas ações, é fazê-los assumir áreas de 

corresponsabilidade, que podem ser sintetizadas na ação que o indivíduo deve tomar em face 

de eventos ou situações que excedem ao normatizado, ou seja, inventar uma resposta 

adequada para enfrentar as mudanças do ambiente com êxito e responsabilidade, significa 

passar a um novo envolvimento do indivíduo com seu trabalho (ZARIFIAN, 2001). Desta 

forma, na perspectiva de Zarifian (2001) o foco das organizações deveria deslocar-se para o 

sentido que cada pessoa pode dar ao trabalho, sentido esse que se torna referência da intenção 

de cada indivíduo agir profissionalmente com pleno conhecimento das implicações de suas 

ações. 
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A definição de competência, considerando o contexto, e valorizando o sentido do 

trabalho dado por cada indivíduo na tomada de iniciativas e decisões será importante na 

análise do significado da reflexão crítica no ambiente de trabalho e sua relação com a 

competência dos gestores na conduta profissional. Na próxima seção será discutido o papel da 

reflexão nos estudos de competências. 

 

2.1. A REFLEXÃO NOS ESTUDOS DE COMPETÊNCIAS 

 

Seja o objetivo o reforço ou a renovação da competência, a reflexão é crucial para o 

desenvolvimento da competência. “Sem a reflexão, [...] não podemos questionar a 

competência que desenvolvemos e a forma que desenvolvemos a competência.” 

(SANDBERG; DALL‟ALBA, 2006, p.113, tradução nossa). 

Embora central para o desenvolvimento de competências, a reflexão não é um 

exercício automaticamente acionado no desempenho do trabalho, segundo Sandberg e 

Dall‟alba (2006). Os autores argumentam que quando trabalhamos a nossa atenção é dirigida 

para a realização do trabalho, não necessariamente provocando uma reflexão sobre ele, até 

que o desempenho no trabalho seja interrompido, voluntariamente ou involuntariamente, 

através de um estímulo. 

A reflexão involuntária é normalmente desencadeada por uma perturbação 

inesperada no desempenho do trabalho. Tais distúrbios podem variar de distrações menores 

para grandes rupturas que tornam impossível continuar a realizar o trabalho de uma maneira 

adequada, depois, ocorre a reflexão sobre o trabalho, a fim de resolver o distúrbio. Já as 

reflexões voluntárias, por outro lado, são geralmente deliberadas e procuram compreender ou 

melhorar o desempenho do trabalho. Estas reflexões podem ser impulsionadas pela 

autorreflexão, por debates críticos entre os colegas, pela participação em programas de 

treinamento ou educação. Para os autores, a reflexão exige distanciamento do trabalho, 

ampliando a consciência sobre como é entendido o trabalho, o seu significado e sentido para 

cada indivíduo (SANDBERG; DALL‟ALBA, 2006). 

Pode-se também resumir conceitualmente os estímulos que desencadeiam a reflexão 

que se revertem em competências através do Quadro 3. É possível perceber a mesma 

influência apontada pelo sociólogo Mezirow (1981) e pelos pesquisadores em administração 
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Woerkom, Nijhof e Nieuwennhuis (2002): a pressão de circunstâncias externas ou motivações 

internas mudam a perspectiva do indivíduo. Para os teóricos de competências estes estímulos, 

sobretudo, possuem orientação para o desempenho no ambiente de trabalho ao invés de 

transformação do contexto em que se está inserido. 

Quadro 3 - Estímulos desencadeadores da reflexão na literatura de competências 

Principais teóricos 

pesquisados 
Estímulos 

Zarifian - Situação ou evento, em que o trabalhador deve inventar respostas às mudanças do 
ambiente organizacional, inventar respostas a um ambiente complexo e instável. 

Le Boterf - Imprevistos e contingências, que diante da complexidade dos sistemas e das lógicas 

de ação, levam o profissional a tomar iniciativas e decisões, assumindo 

responsabilidades por suas ações. 

Sandberg e 
Dall‟alba 

- Perturbação inesperada no desempenho do trabalho; 

- Distúrbios que variam de distrações menores para grandes rupturas que tornam 

impossível continuar a realizar o trabalho de uma maneira adequada; 

- Deliberação do individuo procurando compreender ou melhorar o desempenho do 

trabalho. 

Fonte: Autor (2013). 

Complementando o debate sobre a reflexão na competência profissional, Cheetham e 

Chivers (1996) desenvolveram um modelo a partir da concepção do profissional reflexivo 

(reflective practitioner) elaborado por Schön em 1983 com abordagens baseadas em 

competências, incluindo tanto a abordagem funcional de resultados como a abordagem da 

competência pessoal. “[...] A competência profissional principal é a reflexão [...], é a chave 

para a aquisição de todas as outras competências e para a manutenção de um processo de 

melhoria contínua.” (CHEETHAM; CHIVERS, 1998, p.267, tradução nossa). 

Para os autores, a reflexão é um elemento vital da competência profissional e deveria 

ter um papel central no modelo. Discutem que os profissionais podem refletir sobre qualquer 

aspecto de sua atividade: a) conhecimentos relacionados ao trabalho e a habilidade de colocá-

los em uso; b) o desempenho de uma gama de tarefas que produz bons resultados; c) a adoção 

de comportamentos apropriados em situações no trabalho; e d) valores pessoais e 

profissionais e a habilidade de fazer julgamentos sensatos em situações relacionadas ao 

trabalho. 

Argumentam que a reflexão (sobre a ação passada ou atual) pode levar a algum tipo 

de modificação comportamental, na esperança de uma melhora na competência profissional. 
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Por conseguinte, os resultados da reflexão são mostrados no modelo como uma 

retroalimentação para os seus componentes constituintes e em várias meta-competências, que 

auxiliam no desenvolvimento dos componentes do núcleo do modelo (core componentes), 

mediando-os (CHEETHAM; CHIVERS, 1998). 

Para os autores, a atividade profissional deve ser percebida pelo indivíduo (self) para 

gerar reflexão, e também pelos outros para haver possibilidade de avaliação. Os resultados 

podem ser macro (amplos, gerais, ou talvez de longo prazo) ou micro em atividades mais 

específicas, ou em atividades parcialmente concluídas (partial outcomes). 

O modelo foi testado através de entrevistas profundas a 80 profissionais provenientes 

de 20 diferentes atividades em 1998. Cheetham e Chivers (1998) encontraram como um dos 

resultados deste trabalho nas respostas dos entrevistados que 96% declararam estar consciente 

da importância da reflexão na atividade profissional e 81% afirmaram refletir regularmente 

sobre seu trabalho. Para os autores, o objeto (ou tópico) de reflexão, a profundidade, e a 

qualidade de como o refletem os entrevistados variam consideravelmente de acordo com: a) o 

desempenho (próprio ou de outros); b) os procedimentos (a forma como as coisas são feitas); 

c) os problemas encontrados; e d) a ideologia sobre o que é realizado no trabalho. 

Reconhecem explicitamente a reflexão como uma “super” metacompetência, 

entendendo que ela abre a porta para os demais tipos de desenvolvimento profissional. 

[…] a reflexão permite que as pessoas sigam além de suas outras competências […]. 

Ao mesmo tempo, a reflexão tem uma posição particularmente original, como 

porteiro para o desenvolvimento profissional. Por esta razão, nós damos-lhe o 
subtítulo de „super metacompetência' (CHEETHAM; CHIVERS, 1998, p.274, 

tradução nossa). 

Nesta direção, Ghere, et al. (2006) em seu artigo sobre a avaliação de ensino e 

treinamento em diversos ambientes (acadêmicos e não acadêmicos), argumentam que 

avaliadores experientes ou inexperientes podem aprender as competências essenciais dos 

programas de desenvolvimento profissional de avaliadores, aplicando essas competências 

para programar contextos de avaliação de ensino e refletir sobre suas próprias práticas 

profissionais como um instrumento de autoavaliação na execução de sua tarefa. Isto reforça a 

proposição de Kuller e Rodrigo (2012) de que os profissionais utilizam em contexto prático 

diário, a reflexão sobre a execução das suas habilidades em situações cotidianas como 
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estratégia para o desenvolvimento das suas competências e para o seu próprio 

desenvolvimento pessoal. 

Considerando que a reflexão amplia a consciência sobre como é entendido o trabalho 

e que ela surge de eventos, imprevistos ou distúrbios que mudam as perspectivas do indivíduo 

na literatura, tratar-se-á agora de discutir a reflexão crítica nos estudos de competência. 

A literatura que discute a relação entre a reflexão e as competências com orientação 

crítica é escassa. Porém, entre os teóricos de competências, apesar de Cheetham e Chivers 

(1998) não mencionarem o termo reflexão crítica, ao conceituar a reflexão sobre valores 

pessoais e profissionais como a habilidade de realizar julgamentos sensatos em situações 

relacionadas ao trabalho, encontra-se similaridade conceitual com o significado definido por 

Antonacopoulou (2010) sobre o que é “ser crítico”, ou seja, o exercício prático de 

julgamentos prudentes que mudam ações e intenções no trabalho. 

Na próxima seção se discute a relação do pensamento crítico com os debates sobre a 

compreensão das competências na perspectiva política, ética e social das organizações. 

 

2.2. REFLEXÃO CRÍTICA E SUA RELAÇÃO COM COMPETÊNCIAS POLÍTICAS, 

ÉTICAS E SOCIETAIS. 

 

Dado que a reflexão crítica pode assumir, como se viu na primeira parte deste 

referencial teórico, uma dimensão ideológica, inclusive no exame de condutas ético-

profissionais, além das ancoradas, por vezes, em ideários da Teoria Crítica, cabe uma 

discussão sobre a reflexão crítica e os estudos de competência em sua dimensão política, ética 

e societal. 

Deluiz (1996) argumenta que com a globalização o trabalho repetitivo, prescrito, foi 

substituído progressivamente por um trabalho de arbitragem, onde é preciso diagnosticar, 

prevenir, antecipar, decidir e interferir em relação a uma dada situação concreta de trabalho. 

Para a autora as competências ampliam-se para além da dimensão cognitiva, das 

competências intelectuais e técnicas. Vão em direção às competências comunicativas, às 

competências sociais e às competências comportamentais. Neste sentido, ao conjunto das 

competências profissionais apresentadas acrescem-se as competências políticas, que 

permitiriam aos indivíduos refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, 
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compreendendo sua posição e função na estrutura produtiva, seus direitos e deveres como 

trabalhador, sua necessidade de participação nos processos de organização do trabalho e de 

acesso e domínio das informações relativas às reestruturações produtivas e organizacionais 

em curso (DELUIZ, 1996). Porém, apesar desta nova perspectiva sobre competências, para a 

autora resta uma preocupação: “Quem determina quais as competências necessárias ao 

trabalho e quais os seus conteúdos?” (DELUIZ, 1996, p.8). 

A consideração de algumas das várias questões concernentes a esta preocupação e 

debates sobre as competência na perspectiva dos grupos de interesse da gestão das 

organizações (stakeholders) levou a Burgoyne (1993) elaborar no mínimo três dimensões 

onde estes estudos de competências se movimentam e que são apresentadas a seguir (Figura 

3): a) situados no nível micro ao macro – Em que perspectiva a competência está sendo 

estudada (por exemplo, como um propósito de aprendizagem para um indivíduo – micro, ou 

aplicado em um local de trabalho - macro; b) a serviço dos modelos de gestão (aspectos 

técnicos); e c) parte de uma visão política (relações de poder). 

Para o autor, é por meio das questões políticas que se sabe a quem o movimento da 

competência pode servir, qual o seu propósito. Por exemplo, se o movimento competência 

representa uma tentativa de realinhar o sistema de educação longe de uma de suas funções 

tradicionais, em que os cidadãos podem questionar criticamente e ajudar a reformular a ordem 

social e política existente, para uma que produz indivíduos que são apenas qualificadas para 

implementação da ordem vigente, sem questioná-la. Isto é, se as competências estão 

trabalhando para manter status quo, o controle, padronização ou se a ênfase é sobre a 

capacidade crítica e reflexão sobre as experiências vividas. 

 

Figura 3 – Dimensões do debate de competências 

Fonte: Burgoyne (1993, p.7) 
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O estudo de Graham e Tarbell (2006) reflete também esse cenário de disputas em 

relação ao propósito da competência no trabalho: entre o requerido pela alta administração de 

uma organização e as especificações dos profissionais de recursos humanos para os demais 

colaboradores da empresa. Na pesquisa dos autores a credibilidade dos profissionais de RH é 

questionada pelos demais, pois não os veem como parceiros, mas a serviço dos resultados 

requeridos pela alta administração e não do desenvolvimento de competências. 

Ruth (2006) concorda com este ponto vista e afirma que muitos modelos de 

competência aplicados pelas organizações são duvidosos quanto ao seu propósito, 

especialmente quando se questiona o desempenho dos gestores, sem questionar se as 

habilidades e competências adquiridas podem ser éticas ou positivas em determinado contexto 

organizacional. Desta forma a dimensão político social deve ser reposicionada nos estudos de 

competência, além daquelas ligadas ao desempenho econômico (BRUNSTEIN; BOULOS, 

2011). 

Holland, Ritvo e Kovner (1997) entendem a dimensão política da competência como 

a capacidade dos gestores de tomarem decisões, tendo em conta o impacto que causaria sobre 

os indivíduos e grupos afetados por estas decisões. Os autores propõem duas questões centrais 

para avaliar a ação política dos gestores: a) até que ponto os gestores da organização aceitam 

como uma de suas responsabilidades a necessidade de desenvolver e manter relações 

saudáveis entre os stakeholders?; e b) Qual é a forma com que os gestores conduzem essa 

responsabilidade? 

Para Brunstein e Boulos (2011), esta forma de avaliação significa que os gestores 

quando confrontados com questões que podem afetar os grupos de interesse, devem buscar 

comunicação direta e regular com eles, verificando se os seus interesses estão atendidos e 

preservados, o que pressupõe uma capacidade de entender e equilibrar interesses múltiplos e 

propor soluções que suportem a imagem da organização entre todos os stakeholders, 

minimizando as assimetrias de poder. 

Segundo Holland, Ritvo e Kovner (1997) para alcançar este equilíbrio os gestores 

das organizações deveriam desenvolver processos de comunicação e mecanismos tais como: 

a) comitês da empresa feito por membros de níveis superiores e inferiores, o qual seria 

responsável por comunicar as suas decisões a todos os afetados e investigar os efeitos de uma 

determinada decisão em relação a um grupo de interesse; b) participação de executivos da 
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organização em reuniões onde é dada atenção explícita às preocupações dos grupos 

constituintes ou das populações servidas pela organização; e c) solicitar e considerar 

informações periodicamente sobre o “moral” dos colaboradores da organização antes de 

tomar decisões importantes, dentre outras. 

Uma série de autores também tem destacado o papel da ética e dos valores na 

competência profissional em geral. Ozar (1993, apud CHEETHAM; CHIVERS, 1996) 

defende a ética e os valores como parte padrão do desenvolvimento profissional. Eraut et al. 

(1994, apud CHEETHAM; CHIVERS, 1996) analisaram a necessidade de considerar a ética 

em padrões ocupacionais, concluindo que a incorporação de questões desta natureza na 

Qualificação Profissional do Nacional do Reino Unido (NVQ) é vital para a credibilidade 

destas normas. Identificaram também quatro conjuntos de sobreposições de valores que 

afirmam sustentar as questões éticas encontradas em todos os níveis no local de trabalho: a) 

valores legais – que operam dentro da lei e outros sistemas obrigatórios; b) valores 

profissionais – relações com clientes e outros profissionais; c) valores organizacionais – 

relações com os colegas, funcionários, clientes e público em geral; e d) valores pessoais – 

crenças e comportamentos individuais. 

Segundo Eraut et al. (1994, apud CHEETHAM; CHIVERS, 1996), as questões éticas 

surgem dentro de três principais situações encontradas no trabalho: a) na decisão de cursos 

apropriados de ação; b) onde ocorrem conflitos – na interpretação ou sobreposição de valores; 

e c) quando o comportamento antiético é observado por outros. Na mesma direção das 

questões éticas no trabalho Zarifian (2001) argumenta o sentido particular dado a uma 

atividade profissional, é feito da relação que um indivíduo estabelece entre uma série de atos 

que realiza e o sistema de valores que orientam estes atos. 

Acreditam, assim, estes autores que os juízos éticos dão uma contribuição decisiva 

para o desempenho profissional. Como ratifica Childs (2005): as aplicações e significados da 

reflexão crítica variam no ambiente profissional, mas a inclusão do diálogo sobre ela existe 

dentro do contexto do exame da conduta e dos dilemas éticos do trabalho. 

Brunstein, Scartezini e Rodrigues (2012) definem competência societal como a 

capacidade dos gestores de mobilizar ações em busca de respostas às questões que envolvem 

a sustentabilidade nas organizações: responsabilidade social, diversidade, inclusão, qualidade 

de vida no trabalho, ética empresarial etc. As autoras enfatizam que o desenvolvimento das 
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organizações passa, necessariamente, pela sensibilização e pela capacitação dos gestores para 

enfrentar estas questões com todos os seus dilemas, ambiguidades e paradoxos. Discutem 

ainda que não há como negar que as competências societais estão ou estarão na agenda 

organizacional em maior ou menor grau de atenção em função da força ideológica no 

ambiente empresarial e do desafio de incorporar este conceito à prática do gestor. 

Assim, a reflexão crítica poderia ser um gatilho (MEZIROW, 1990) para a mudança 

dos gestores na absorção do ideário da competência societal (BRUNSTEIN; SCARTEZINI; 

RODRIGUES, 2012) na sua prática profissional, através da ação crítica consciente 

balanceando interesses pessoais, organizacionais (ANTONACOPOULOU, 2010) e demais 

grupos de interesse. 

Desta feita, a atenção às dinâmicas de poder (dado pela dimensão política), aos juízos 

éticos na interpretação de valores (dado pela dimensão ética) e a sustentabilidade e 

coletividade (dado pela dimensão societal) revelam potencialidades para momentos de 

reflexão crítica nas organizações, visando à transformação de comportamentos individuais. 

Resta saber se os gestores que serão objeto de estudo desta pesquisa entendem a 

reflexão crítica desta forma e esforçam-se por materializar competências nesta direção. A 

próxima seção apresenta a abordagem metodológica adotada na presente pesquisa, bem como 

elucida os procedimentos utilizados para atingir os objetivos propostos. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta seção descreve os procedimentos metodológicos utilizados para atingir os 

objetivos propostos, em busca das respostas ao problema de pesquisa. A seção inicia com a 

apresentação da estratégia metodológica, o tipo de pesquisa e a natureza do estudo. Em 

seguida apresentam-se os sujeitos da pesquisa, e os procedimentos para construção e análise 

dos dados. 
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3.1. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA, TIPO DE PESQUISA E SUA NATUREZA. 

 

A escolha da abordagem metodológica de uma pesquisa deve estar em consonância 

com os pressupostos ontológicos e epistemológicos adotados para o estudo (CLOSS, 2009). 

Sendo assim, a presente pesquisa enquadra-se no paradigma interpretativista, assumindo 

forçosamente um caráter qualitativo, o que significa dizer que buscou observar o fenômeno 

em estudo e descrevê-lo a partir dos significados atribuídos pelos gestores objeto de estudo 

nas situações, eventos e dilemas experienciados por eles no ambiente do trabalho.  

A pesquisa qualitativa é multimétodo por excelência (GEPHART, 1999) e pressupõe 

uma abordagem interpretativa e naturalística no tratamento dos seus temas. Enfatiza a 

qualidade dos fenômenos em seu ambiente natural, buscando interpretá-las a partir dos 

significados que lhe são atribuídos. Do ponto de vista ontológico, diz Gephart (1999), tal 

pesquisa é relativista, pois propõe que a realidade é aprendida de múltiplas formas, 

socialmente construída e baseada nas experiências e interações sociais vivenciadas a fim de se 

buscar insights e entendimento mais profundo da percepção dos participantes a respeito do 

fenômeno estudado. 

Os métodos de investigação qualitativos apresentam uma abordagem diferente da 

investigação quantitativa. Para Creswell (2010), a investigação qualitativa emprega diferentes 

concepções filosóficas, estratégias de investigação e métodos de construção, análise e 

interpretação dos dados. Embora os processos sejam similares, os procedimentos qualitativos 

baseiam-se em dados de texto e de imagem, têm passos singulares na análise dos dados e se 

valem de diferentes estratégias de investigação. 

De acordo com Merriam (2002), determinadas estratégias de investigação qualitativa 

se originam em campos do saber específicos como a antropologia, no caso da etnografia, a 

filosofia, no caso da fenomenologia e assim por diante. Segundo a autora, a pesquisa 

qualitativa interpretativa básica veio preencher uma lacuna, tendo em vista que evoca os 

pressupostos básicos do estudo qualitativo sem recorrer a nenhuma estratégia em particular 

(MERRIAM, 2002). Por este motivo, considerou-se tal proposta de investigação adequada na 

elaboração deste trabalho. 

O presente estudo é de natureza exploratória-descritiva. Entre outras funções, os 

estudos exploratórios procuram compreender um fenômeno, respondendo a questões do tipo 
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“o quê” (GODOI; BALSINI, 2010). São aplicados quando envolvem problemas pouco 

conhecidos (GODOY, 1995), como é o caso desta pesquisa que busca compreender a relação 

entre a reflexão critica e competências no ambiente organizacional. 

O estudo de caráter descritivo busca a compreensão do fenômeno como um todo. Ou 

seja, busca-se apresentar um relato detalhado de um fenômeno social que envolva não 

somente configuração, estrutura, atividades, mas mudanças no tempo e relacionamento com 

outros fenômenos. São também considerados importantes na medida em que apresentam 

informações sobre fenômenos pouco estudados. Frequentemente formam uma base de dados 

para futuros estudos comparativos e de formulação de teoria, contribuindo assim para 

pesquisas futuras mais precisas (GODOY, 1995). De acordo com Selltiz et al. (1974) se 

referem a um estudo adequado quando a intenção do pesquisador é familiarizar-se com um 

fenômeno ou conseguir nova compreensão deste. Trata-se do estudo da experiência, e tem por 

objetivo a descoberta de ideias e intuições. A tarefa do pesquisador é resenhar a ciência afim e 

entrar em contato com indivíduos que tiveram experiência com o problema em estudo. Para 

tanto, escolhe-se pessoas e eventos para estudar pela probabilidade de oferecerem 

contribuições, já que o propósito é analisar exemplos que estimulem a compreensão 

(SELLTIZ et al., 1974). De acordo ainda com Deslauriers e Kérisit (2008), o estudo 

exploratório de natureza qualitativa, que é o caso da presente investigação, possibilita não só 

familiarizar-se com as pessoas e suas preocupações, mas serve também para determinar os 

impasses e bloqueios capazes de dificultar o desenvolvimento de um evento. Desta forma, 

procurou-se dar atenção aos eventos e dilemas que envolveram a atividade de trabalho dos 

gestores objeto do estudo. 

Para atingir os objetivos propostos, a pesquisa esta fundamentalmente baseada em 

entrevistas em profundidade, semiestruturadas, tendo em vista o interesse em saber qual o 

significado que assume a reflexão crítica no ambiente de trabalho e sua relação com a 

competência dos gestores na sua conduta profissional. É importante esclarecer que se 

considerou a entrevista tal qual Godoi e Mattos (2010) a entendem, isto é enquanto encontros 

interacionais em que a dinâmica social envolvida no processo pode determinar a natureza do 

conhecimento gerado. 
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3.2. SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Foram entrevistados dez gestores responsáveis por criar as bases necessárias para o 

crescimento futuro da empresa em estudo para novos focos comerciais (3 diretores, 3 

superintendentes e 4 gerentes), escolhidos pela variedade de setores de atividade que atuam: 

desenvolvimento de produtos, concessão de crédito, canais de distribuição e vendas. 

Considerou-se a variação de nível hierárquico e de setor de atividade com a intenção observar 

se há diferenças entre concepções de reflexão crítica e mobilização de competências entre 

esses níveis. 

A seleção da empresa estudada foi feita a partir dos seguintes critérios: a) banco do 

sistema financeiro nacional, que se encontra em processo de construção e mudança de 

orientação estratégica para um banco de relacionamento a começar dos seus colaboradores 

seguindo na direção dos seus clientes; b) os informantes-chaves da gestão da organização 

devem ter experiência em eventos, situações ou dilemas desorientadores que revelem 

momentos de reflexão crítica (variedade de experiências profissionais e que não se limitem a 

tarefas meramente operacionais em seu dia a dia); e c) o pesquisador deve ter acesso a 

informações da empresa, inclusive parâmetros básicos como por exemplo intento estratégico 

na contratação de profissionais experientes para criar as bases necessárias para o crescimento 

futuro da organização e a manutenção das redes de relacionamento com os grupos de 

interesse. 

Os gestores são oriundos de um banco múltiplo, sediado no Brasil. Esta empresa nasce 

da união de duas instituições financeiras complementares focadas em segmentos distintos: o 

crédito agropecuário e o varejo, e desde 2012 está direcionando sua estratégia para novos 

focos comerciais - os chamados Middle Market, Corporate e Large Corporate, sem 

abandonar sua posição de líder no mercado do agronegócio (agropecuário). 

O Quadro 4 apresenta a quantidade de sujeitos da pesquisa com base nas situações ou 

dilemas que geram atitudes reflexivas identificadas no presente estudo. 
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Quadro 4 - Sujeitos da pesquisa X dilemas desorientadores 

Dilemas identificados Gerentes Superintendentes Diretores 

Ético 2 1 0 

Político 1 1 2 

Ético-Político 1 1 1 

Fonte: Autor (2014) 

 

3.3. CONSTRUÇÃO DOS DADOS 

 

Nesta pesquisa, os dados foram obtidos fundamentalmente por meio de entrevistas, a 

fonte principal de evidências. 

Conduziu-se entrevistas semiestruturadas com um roteiro elaborado a partir do 

referencial teórico e das questões-chave do estudo. Sinteticamente os temas abordados nas 

entrevistas versaram sobre: o significado da gestão para cada entrevistado; o hábito de atuação 

profissional do gestor; a descrição de uma ou mais experiências que envolviam eventos; 

situações ou dilemas desorientadores que aconteceram com o gestor; o momento em que essa 

situação ocorreu; como o gestor pensou e refletiu sobre a situação; se o comportamento 

assumido pelo gestor após a reflexão critica mudou a sua relação ou papel com os grupos de 

interesse da organização (stakholders); se o contexto em que o gestor estava inserido mudou 

ou não; e que consequências essas mudanças tiveram para sua atuação enquanto profissional, 

desenvolvendo ou não competências. 

Segundo Godoy (2010), a entrevista semiestruturada tem como objetivo principal: 

compreender os significados que os entrevistados atribuem às questões e situações relativas 

ao tema de interesse. As entrevistas semiestruturadas são adequadas quando o pesquisador 

deseja apreender a visão de mundo do entrevistado e as elaborações que ele usa para 

fundamentar suas opiniões e crenças. O roteiro adotado permitiu a cada entrevistado se 

expressar livremente, sem obrigá-los a seguir a sequência estabelecida, porém cobrindo todas 

as questões previstas. 

As entrevistas foram realizadas pessoalmente na cidade de São Paulo, na sede da 

empresa dos sujeitos da pesquisa. Os locais de realização das entrevistas incluíram salas de 

reunião e salas individuais do local de trabalho atual do entrevistado. 
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Todas as entrevistas foram gravadas, respeitando a autorização do entrevistado para 

tanto e seu anonimato – termo de consentimento livre e esclarecido (vide Apêndice). As 

entrevistas totalizaram 308 minutos de gravação e foram transcritas para a análise dos dados. 

A transcrição ocorreu na íntegra, incluindo todas as palavras, formações gramaticais e 

sintáticas exatamente da maneira como foram ditas na gravação. A fim de preservar a 

confidencialidade de informações, quando houve citação do nome de empresas envolvidas a 

mesma foi substituída por Banco “X”, Banco “Y” ou Banco “Z”. Quando da citação de 

pessoas pelos entrevistados, os nomes foram substituídos pela expressão “fulano”. 

Complementarmente, foram realizadas anotações durante a entrevista sobre os 

aspectos relativos à forma de emissão das respostas pelos sujeitos, com destaque para 

aspectos que desapareceriam da gravação tais como gestos e posturas. 

 

3.4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para análise dos dados deste trabalho, recorreu-se a proposta de análise de dados 

qualitativos por meio do processo de categorização defendido por Lankshear e Knobel (2008). 

Para estes autores, a análise de dados qualitativos é constituída por técnicas de categorização 

para organizar conceitualmente as peças de informação que são produzidas no decorrer da 

pesquisa. Os autores defendem que as peças de informação agrupadas por categorias permite 

ao analista buscar tendências e tentativas de conclusões. 

Como apresentado por Lankshear e Knobel (2008), a partir das transcrições dos dados 

(sintetização dos dados) é possível capturar e preparar todas as informações fruto das 

interações dos sujeitos com os pesquisadores. Analisar estes dados significa executar um 

conjunto de reflexões com o objetivo de buscar similaridades, comunalidades, e extrair os 

significados mais relevantes em relação ao problema investigado, ouvindo várias vozes. Os 

autores defendem ainda que a organização em categorias descritivas encontra-se interessada 

pelo seu conteúdo, e não pela frequência de códigos, ressaltando seu objetivo de ir além do 

mero exame de frequências. 

Nesta pesquisa, considerando que o objeto de estudo são as experiências dos gestores 

do setor financeiro, todas as entrevistas foram lidas integralmente e analisadas tematicamente, 

buscando através das peças de informação (sentenças sobre o que os sujeitos da pesquisa 
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falaram) a sistematização para cada uma das assertivas do roteiro de entrevista 

(LANKSHEAR; KNOBEL, 2008). 

A categorização dos dados qualitativos do presente estudo ocorre a priori a partir do 

referencial teórico e a posteriori vindo dos dados dos entrevistados (LANKSHEAR; 

KNOBEL, 2008). A categorização para os autores são palavras curtas que resumam o sentido 

das falas dos entrevistados em unidades de significado, que expressam a mesma ideia. 

Considerou-se como contexto para análise os relatos das trajetórias e experiências dos 

sujeitos da pesquisa em eventos, situações ou dilemas do cotidiano que geram atitudes 

reflexivas, ou seja, atitudes que permitam rever comportamentos na atuação profissional e/ou, 

transformação do ambiente em que está inserido. 

Os dados que não estavam diretamente conectados ao tema de pesquisa não foram 

considerados, restringindo-se a redução dos dados naqueles que interessavam diretamente ao 

estudo, e selecionando-se as experiências de trabalho mais ricas em detalhes e significados 

relevantes para o estudo. Depois de concluída a primeira categorização dos dados, examinou-

se o conteúdo em cada categoria com o objetivo de não apenas fundir categorias afins ou de 

pouca representação, mas de subdividir categorias amplas e de conteúdo relativamente 

heterogêneo, além de renomear categorias buscando termos que definissem melhor seu 

conteúdo. 

Nesta pesquisa, considerou-se, três categorias centrais, a priori: evento-dilema/ 

reflexão crítica, ação e competência desenvolvida. Cada uma delas considera subcategorias 

extraídas das entrevistas, a posteriori. As subcategorias emergentes do evento-dilema/ 

reflexão crítica foram: a) Dilema eminentemente ético (decisão entre o certo e o errado); b) 

Dilema eminentemente político (conciliar interesses múltiplos ou experiências decorrentes da 

assimetria de poder); e c) Dilema conjuntamente ético-políticos. As palavras/ expressões/ e 

termos das ações geraram as seguintes subcategorias: a) Reconstruir a carreira; b) Demitir ou 

não demitir?; c) Rever o estilo de gestão; d) Recusar, agir fora de princípios éticos; e) Pedir 

demissão; e f) Enfrentar a política organizacional. 
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Os quadros que serão apresentados contendo a síntese das informações da pesquisa 

apresentam para os nomes dos entrevistados as seguintes expressões: “G1” para Gerente 1, 

“S2” para Superintendente 2, “D3” para o Diretor 3, etc. 

Os trechos da fala do entrevistado são respostas às intervenções do entrevistador. 

Buscou-se respeitar o anonimato do entrevistado. Foram substituídos os nomes do 

respondente pelas expressões acima, bem como o nome das empresas citadas por eles. 

 

4. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Para identificar e analisar como a reflexão crítica se manifesta em competências, a 

partir dos relatos das experiências dos gestores, em eventos ou situações que envolvam 

dilemas desorientadores do cotidiano da sua gestão, os resultados do estudo abordam três 

eixos norteadores mostrados na Figura 4 a seguir: 

 

Figura 4 - Eixos norteadores abordados nos resultados do estudo 

Fonte: Autor (2014) 

 

4.1 CONTEXTO DA REFLEXÃO CRÍTICA 

 

O primeiro eixo trata do significado e hábito gerencial relatado pelos gestores, que 

indicaram a situação em que ocorreu a reflexão crítica e como ela foi revelada através de um 

dilema desorientador. O sociólogo Mezirow, em 1981, chamou de dilema desorientador a 

situação em que a pessoa é exposta a perspectivas (meaning perspectives) que são 

discrepantes em relação a aqueles que habitualmente a pessoa lida, os quais permitem a 

reflexão crítica de pressupostos específicos sobre si e sobre outros (MEZIROW, 1981). 
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Para Woerkom (2004) a reflexão crítica de pressupostos envolve a crítica de uma 

premissa sobre qual o indivíduo definiu o problema, e que pode induzir a significativas 

transformações sociais e pessoais. Segundo a autora, as premissas sobre as quais o indivíduo 

definiu o problema vivenciado podem ser: epistemológicos, étnicos, psicológicos, 

ideológicos, sociais, culturais, econômicos, políticos, ecológicos, científicos, espirituais ou 

pertencer a outros aspectos da experiência. Assim, considerando esses aspectos o estudo em 

questão, identificou e apresenta situações que envolvem os seguintes dilemas desorientadores: 

a) Eminentemente Ético; b) Eminentemente Político; e c) Ético-Político. 

 

4.1.1 Dilema eminentemente Ético 

 

Do total de dez entrevistados, três deles descreveram em suas narrativas dilemas 

eminentemente éticos (30%): dois gerentes (G1 e G4) e um superintendente (S1). O Quadro 5 

apresenta os sujeitos da pesquisa e demonstra estas situações: 

Quadro 5 - Situações de dilema desorientador - eminentemente ético 

Entrevistado 

Caracterização 
Dilema 

Desorientador 
Sexo Idade Naturalidade Formação 

Tempo de 
Profissão 

Área 

G1 Masculino 
51 

anos 
Santos 

Graduação: 
Engenharia 

e Pós- 

Graduação: 
Finanças e 
Marketing 

28 anos Crédito 

Ético – Falta de 

transparência da 
chefia com 

fornecedores e 
funcionários na 
implantação de 
Call-Center de 

Crédito (mentira 
encoberta). 

G4 Feminino 
31 

anos 
Santos 

Graduação: 
Publicida-
de, e Pós-

Graduação: 
Adm. 

Marketing. 

7 anos 
Produto

PJ 

Ético – 

Estruturação de 
operação 
financeira 

aproveitando 
brecha na lei para 
obter vantagem 

para a 
organização. 

Conflito entre a 
orientação da 

direção do banco 
e valores pessoais. 
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S1 Masculino 
36 

anos 
São Paulo 

Graduação: 
Economia 

22 anos Crédito 

Ético - Atividade 

desenvolvida 
exigia o 

monitoramento de 
ligações feitas a 

clientes. 
Funcionário usou 

o sistema em 
benefício próprio 
gerando prejuízo 

no relacionamento 
entre empresa e 

cliente. 

Fonte: Autor (2014) 

O Gerente 1 (G1) tem bastante experiência profissional na área bancária. Trabalhou 

em um banco multinacional e em três nacionais. Trabalhou também em organizações para 

concessão de crédito pessoa física que não eram bancos. Em sua entrevista relatou que ser 

gestor para ele é estar atrelado à cultura organizacional, aos valores que a empresa fomenta. 

Segundo G1, dependendo da empresa, ela pode fazer com o que o gestor tenha um 

comportamento diferente que teria em outra organização, como por exemplo: defender ou 

cobrar da equipe com maior ou menor intensidade, em função dos valores organizacionais 

vigentes. 

O seu comportamento reflete esta ideia, que cria um hábito gerencial, de fazer o que 

o ambiente impõe. Ele se considera como um gestor participativo, mas ao mesmo tempo se 

censura por, às vezes, tornar-se controlador das atividades dos seus funcionários na 

elaboração do trabalho propriamente dito. Justifica tal comportamento, na empresa em que 

trabalha atualmente, por receio que os assuntos sejam cobrados no final pelos seus superiores. 

Na sua trajetória como gestor, G1 vivenciou uma experiência de terceirização de um 

Call Center de Crédito. Segundo conta, o presidente da empresa em que trabalhava, não 

queria de fato terceirizar o Call Center, uma vez que queria aprender com as terceirizadoras a 

sua prática de capacitação profissional, atento ao seu próprio desenvolvimento e crescimento 

comercial no mercado financeiro. Queria vender para as terceirizadoras a ilusão que seria 

contratada uma empresa para fornecimento da força de trabalho para uma atividade-meio da 

sua organização, o seu Call Center. Para G1, o objetivo na verdade era levantar quais seriam 

as melhores práticas destes outsourcings (terceirizadoras) e aplicá-las em sua organização. 

Isso não era uma postura muito ética, para o Gerente 1, afinal, o presidente trazia os 

outsourcings para apresentar sua base de conhecimento mais especializada em 
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telecomunicações, como se fosse terceirizar o Call Center, e, na verdade, não era o que ia 

ocorrer. 

Assim a reflexão crítica é revelada na entrevista do G1, quando o mesmo sentiu o 

conflito entre seguir as ordens da chefia e enganar os outros colocando em risco a sua imagem 

profissional como descrito a seguir: 

Os fornecedores despendiam tempo, atenção e dinheiro com esta iniciativa vindo até 

nossa empresa. Recebi três a quatro fornecedores e depois disso o presidente da 

empresa me cobrou uma postura mais austera, assim com o próprio fornecedor. Do 

preço a ser dado pela gente e não por eles. Eu não achei muito ética essa situação. 

Eu me senti meio usado. [...] Veja só, eu chamei o pessoal, eram colegas de trabalho 

que você adquire ao longo da sua vida profissional, e que vem fechar negócios com 

você pelo seu nome e pela imagem que você tem no mercado, e, de repente, você é 

obrigado por ordens a ter uma postura diferente dos anos anteriores com esses 

fornecedores? Pondo os caras na parede e enganando eles porque é a regra do jogo? 

Essa é a orientação que o presidente passa para você: “Haja dessa forma! Não 

facilite!” (G1 – Dilema eminentemente ético) 

Quanto à natureza da reflexão crítica do Gerente 1, através do seu dilema 

eminentemente ético, observa-se que apesar de possuir um hábito gerencial de fazer o que o 

ambiente impõe, G1 realizou o exercício prático de um julgamento prudente com relação ao 

exame da sua conduta profissional na experiência de terceirização do Call Center, refletindo 

sobre o impacto nos fornecedores das ações e intenções da situação em que estava envolvido, 

ou como expõe Antonacopoulou (2010) a respeito: o exercício prático de julgamentos 

prudentes tem potencial para trazer mudança, pois ele é crítico, implicando na capacidade de 

decidir não só como agir, mas refletir sobre as ações e intenções que sustentam o julgamento. 

Para conhecer a mudança em G1, trazida pelo dilema desorientador eminentemente ético que 

vivenciou será apresentada na seção 4.2.4 a ação desencadeada a partir de sua reflexão. 

Outro dilema desorientador eminentemente ético identificado na pesquisa foi o da 

Gerente 4 (G4). Apesar do pouco tempo de vivência profissional da Gerente 4, que trabalhou 

em quatro bancos nacionais no espaço de sete anos, o saber gerenciar pessoas é mais 

importante do que a gestão de um produto financeiro em si. Para G4, na sua área de atuação, o 

papel do gestor é ajudar as pessoas na construção de produtos financeiros, é dizer para cada 

funcionário que é possível criar, que não se deve gerir produtos dentro de uma caixa, que as 
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opiniões e responsabilidades assumidas desenvolvem em cada um o entendimento do que se 

faz e também a organização, perspectiva essa, que ela toma por hábito no seu dia a dia. 

Pessoas que saibam gerir produtos são muito mais importantes do que um produto 

especificamente dado o nível que você está em sua carreira. Por exemplo: se você 

tem uma pessoa na sua equipe que você não incentiva a expor sua opinião, a fazer a 

sua análise sobre as questões, a contribuir para o desenvolvimento do trabalho, e 

essa pessoa fica só na gestão do produto, você tem um resultado parcial para pessoa 

e para organização. Você, como funcionário, fica sozinho só olhando o produto. 

Você não consegue evoluir na sua carreira. Então o que eu acho interessante, é o 

seguinte: você aprende a fazer gestão de produtos, gerindo pessoas. (G4 – Dilema 

eminentemente ético) 

Descreve em seu relato uma situação recente, de uma operação bancária de 

estruturação financeira, que colocou sua ética em jogo. G4 já possuía senioridade no que 

fazia, trabalhando com produtos financeiros mais elaborados, e, naquele momento, estava 

estruturando uma operação para atender um cliente, devido a uma brecha na legislação. Tinha 

consciência de que o proposto não era correto, que não seria possível ser feita aquela operação 

por qualquer interpretação oportunista daquela lei. Mas a organização transformava em 

operação um parágrafo mal escrito de uma lei, para obter vantagem financeira e por tabela, 

atender o cliente. A reflexão crítica de G4 ocorreu quando a pressão para seguir as ordens da 

chefia superior, se tornou discrepante em relação ao que era correto fazer: operações dentro da 

lei. 

Assim, o meu primeiro impulso, foi virar lá no meio do comitê [de aprovação de 

produtos e processos] e dizer pra todo mundo ouvir: “eu não vou fazer isso!” A ética 

está acima das minhas atividades técnicas profissionais! Eu tenho um pouco de 

dificuldade quando alguém diz: “Pouco me importa se vai enfiar o diretor na cadeia. 

Faça!” Eu não consigo prosseguir. (G4 – Dilema eminentemente ético) 

Quando se comparam as situações descritas pelo Gerente 1 (G1) e Gerente 4 (G4), 

percebe-se que há um conflito entre os valores individuais de cada entrevistado e os valores 

organizacionais, levando a uma tensão entre o contexto de trabalho e valores pessoais no 

trabalho (cultura da empresa X valores pessoais), o que pode ser constatado a seguir nas falas 

dos entrevistados: 

Eu não achei muito ética essa situação. Eu me senti usado! [...] Eu entendo que nessa 

situação eu fui apenas um boneco na mão dele, para trazer os fornecedores e 
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aprender com esse pessoal e utilizar tudo o que eles faziam. (G1 – Dilema 

eminentemente ético) 

Para mim estava claro que isso ia dar problema, mas foi solicitado pelos diretores da 

instituição que fizéssemos aquela operação. (G4 – Dilema eminentemente ético) 

Ainda em relação aos dilemas eminentemente éticos, que emergiram na pesquisa, o 

Superintendente 1 (S1), apresenta uma situação distinta do Gerente 1 e da Gerente 4. O 

Superintendente 1 entende que a gestão não é constituída essencialmente pela habilidade 

técnica, mas também pela administração de adversidades e imprevistos. A meta do gestor para 

S1 é alinhar sua área com os objetivos organizacionais. Novamente o discurso sobre o que é 

ser um gestor se traduz pela ideia de fazer com que a sua área atenda aos objetivos da cultura 

organizacional: 

Cada banco possui a sua cultura, cada banco possui a sua dinâmica. Existem bancos 

formados por profissionais, que cresceram juntos dentro da mesma instituição, 

bancos formados por profissionais que vieram de outras instituições, bancos com 

identidades muito bem definidas, bancos com identidade sendo construídas [...]. 

Você acaba identificando em todos eles bons e maus exemplos para sua conduta 

profissional. [...] Depende do contexto. Você então começa a fazer um filtro pela sua 

experiência dos bons e maus exemplos. Dentro deste conjunto de fatores que é a 

organização, é que você molda o seu comportamento na gestão. (S1 – Dilema 

eminentemente ético) 

No relato do seu dilema desorientador, S1 descreve a seguinte situação: havia uma 

atividade que envolvia o monitoramento da qualidade da ligação para clientes e não clientes 

na oferta de crédito de uma instituição financeira. Era um trabalho que demandava análise do 

contato telefônico gravado entre o banco e o cliente. Quando foi realizada a análise da 

gravação, identificou-se que um funcionário registrou algo que ele não fez, mentindo sobre o 

crédito dado, e se beneficiando do sistema, mantendo a sua performance. Essa atitude, fuga 

daquilo que o S1 e a organização consideravam como princípio ético, gerou prejuízos no 

relacionamento entre a organização e o cliente. 

Então você precisa saber abordar o que ocorreu [com o funcionário que registrou 

algo que não fez] para extrair se aquilo realmente aconteceu.  Por mais que você 

tenha dados claros e concretos que o funcionário agiu daquela forma, é preciso o 

reconhecimento dele que agiu de forma errada e falha. Que ele fugiu daquilo que 

consideramos como princípio ético. (S1 – Dilema eminentemente ético) 
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No caso narrado pelo S1 não se percebe o dilema eminentemente ético como um 

gatilho para a reflexão critica de pressupostos individuais no gestor, mas algo que Mezirow 

(1990), chama de uma interpretação da experiência através de um esquema de significado 

(meaning schemes) regido por relações de causa-efeito, ou por uma sequência de eventos 

esperados. S1 em seu relato evidencia a necessidade de aderência de todos os funcionários, 

como um evento esperado no comportamento, aos padrões éticos e regras pré-estabelecidas da 

cultura da empresa, conforme descrito a seguir: 

A área existe na organização para executar e produzir resultados para o acionista, 

para os clientes e em última análise para os próprios funcionários, criando um 

comportamento ético em todos. (S1 – Dilema eminentemente ético) 

Logo, constata-se através das situações que envolveram dilemas desorientadores 

eminentemente éticos na pesquisa, que a forma de pensar é crítica e reflexiva, mas nem 

sempre tal reflexão levou os sujeitos da pesquisa a agir criticamente, ou a rever crenças no 

contexto em que estavam inseridos (MEZIROW, 1990), como evidência do episódio do 

Superintendente 1. 

 

4.1.2 Dilema eminentemente Político 

 

Quatro entrevistados (40% dos sujeitos da pesquisa) apresentaram situações com 

dilemas desorientadores de natureza eminentemente político, revelando assimetrias de poder 

entre membros de níveis superiores e inferiores de determinada área: Gerente 3 (G3), o 

Superintendente 3 (S3), o Diretor 2 (D2) e a Diretora 3 (D3). O Quadro 6 apresenta estas 

situações: 

Quadro 6 – Situações de dilema desorientador - eminentemente político 

Entrevistado 

Caracterização 
Dilema 

Desorientador 
Sexo Idade Naturalidade Formação 

Tempo de 
Profissão 

Área 

G3 Masculino 
46 

anos 
São Paulo 

Graduação: 
Adm. 

Empresas, e 
Pós- 

Graduação: 

Estratégia 

30 anos 
Vendas 

PJ 

Político: 
Assimetria de 
poder entre 
membros de 

níveis 
superiores e 
inferiores da 

área. Situação 
de conflito no 

desempenho do 
trabalho. 
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S3 Masculino 
42 

anos 
São Paulo 

Graduação: 

Adm. 
Empresas, e 

Pós- 
Graduação: 
Marketing 

25 anos 
Produto 

PF 

Político: 

Lidar com 
diferentes 

interesses na 
fusão do Banco 

"X": superiores, 
equipe antiga, 
equipe nova, 

expatriados e a 
sua crença de 

ajudar os outros, 
sem se 

prejudicar na 
empresa. 

D2 Masculino 
55 

anos 
São Paulo 

Graduação: 
Tecnologia da 
Informação, e     

Pós-Graduação: 
Marketing 

34 anos Canais 

Político: 

Mudança de 
superior 

imediato gerou 
conflitos de 

poder entre o 
atingimento dos 

resultados 
financeiros a 

qualquer preço 
(demissão das 
pessoas) e o 

desenvolviment
o das equipes. 

D3 Feminino 
49 

anos 
Curitiba 

Graduação: 
Comércio 

Exterior, e Pós-
Graduação: 
Comércio 
Exterior 

27 anos 
Moeda 
Estran-
geira 

Político: 

Conflitos na 
gestão de 

pessoas e no 
relacionamento 

com outras 
áreas pela 

assimetria de 
poder com o 

superior 
imediato. 

Fonte: Autor (2014) 

O Gerente 3 (G3) trabalhou em três grandes bancos de varejo nacional, um banco 

multinacional e um banco de nicho agrícola. O significado da gestão para ele é o de 

transformar pessoas, e, para isso, é necessário entender e levar em consideração o outro, o que 

estão sentindo e passando em seu ambiente de trabalho. Segundo G3, é a partir dessa 

compreensão que se pode ajudá-las no trabalho ensinando o que deve ser feito, mostrando 

quais as habilidades e técnicas que precisam ser desenvolvidas para atingir os objetivos da 

organização, evidenciando para as pessoas qual a razão do que estão fazendo, o que significa 

para elas e para a empresa o que fazem, não importando o tamanho e complexidade da 

atividade. 

Relata que é preciso as pessoas saberem a importância do que fazem, para serem 

mais eficazes, para se conhecerem e crescerem entre as várias etapas de trabalho em uma 
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organização, desenvolvendo-se para o mercado, e até mesmo, para a própria vida. Possui o 

hábito de orientar os profissionais que trabalham com ele para obtenção de resultados para a 

instituição financeira, focando sua atuação na parceria e participação de todos da área em que 

atua, como apresentado abaixo: 

O meu modelo de gestão sempre foi foco no resultado é claro, trabalhamos numa 

instituição financeira, mas sempre todos da equipe estão envolvidos na obtenção 

desse resultado. [...] Eu busco que todos saibam o que tem a fazer, porque que tem 

que fazer e como eu posso crescer com essa atividade que estamos realizando. 

Todos têm sempre o direito de opinar. É fundamental todos participarem. Elas têm 

que se sentir parte integrante desse processo de trabalho. (G3 – Dilema 

eminentemente político) 

Em sua trajetória como gestor, G3 vivenciou uma experiência que o levou a 

examinar a sua conduta profissional refletindo criticamente, quando o seu poder, na área 

como gestor, foi questionado e ameaçado em relação ao significado que ele dá à gestão. 

O dilema que relata se deu com uma pessoa que fazia parte da sua equipe. 

Hierarquicamente, acima do Gerente 3, havia um superintendente e abaixo uma equipe com 

dez pessoas. Porém, existia uma funcionária que, por mais que G3 insistisse com ela em 

deixar tudo muito claro sobre os papéis e responsabilidades de cada um, fazia questão de 

passar por cima da hierarquia organizacional e falar com o superintendente para decidir, 

sendo que muitas coisas poderiam ser resolvidas no âmbito gerencial, como os outros faziam. 

Essa situação estava me incomodando muito. Incomodando demais, porque eu 

achava que não era um comportamento político aceitável. Não sou contra conversar 

com alguém na estrutura. Lembra o que falei da liberdade de cada um? O que eu fiz: 

procurei orientar, mas aquela situação me sufocava! (G3 – Dilema eminentemente 

político). 

Identifica-se na narrativa de G3 que o gerente toma por pressuposto trabalhar, 

seguindo a hierarquia organizacional para o desenvolvimento profissional da equipe no 

atingimento dos resultados, porém a assimetria de poder entre os membros de níveis 

superiores e inferiores de sua área se tornou um ponto de atenção e tensão. 

Percebendo que a funcionária não mudaria sua atitude, mesmo com as admoestações 

e orientações do Gerente 3, sobre como deveria se comportar em equipe, ele distanciou-se das 
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atividades cotidianas do seu trabalho para reflexão, o que está alinhado com a argumentação 

de Sandberg e Dall‟alba (2006) de que a reflexão exige distanciamento da atividade 

desempenhada pelo profissional no dia a dia, ampliando a sua consciência sobre o trabalho. 

Ela [a funcionária] queria poder, passando por cima de mim, “despachando” direto 

com o meu superior. Eu fiquei nessa situação por uns dois ou três meses, pensando. 

Mas no final eu comecei a sentir ódio dela. Sei que é uma palavra pesada. Mas é isso 

aí. (G3 – Dilema eminentemente político) 

Também se identifica no relato de G3, que na reflexão crítica desse gerente houve 

pressão emocional sobre o entrevistado, gerando no final um sentimento de ódio pela 

funcionária. A presença de emoções na reflexão crítica de G3 reforça a crítica de Malkki, 

(2010) sobre o processo de aprendizagem transformadora descrita por Mezirow (1981, 1990 e 

1998), no qual, segundo a autora finlandesa, não há uma regra elaborada pelo sociólogo e 

professor de educação de adultos para a relação entre reflexão crítica e emoções. 

Outro caso que envolveu um dilema eminentemente político foi o narrado pelo 

Superintendente 3 (S3), cuja experiência profissional repousa sobre uma maior quantidade de 

bancos multinacionais do que nacionais. Seu dilema trata do equilíbrio de diferentes interesses 

na fusão entre bancos. 

S3 também possui uma visão pragmática sobre o que significa ser um gestor: 

desenvolver pessoas, técnica e tacitamente, para obter resultados para a organização. Mas esta 

visão foi evoluindo ao longo dos anos. No início da sua carreira o controle das atividades era 

o que o mais o impulsionava na gestão – era preocupado somente com a resolução das tarefas. 

Com o passar do tempo o controle ainda é seu foco de atenção, mas de forma mais branda. 

Tem por hábito gerencial, atualmente uma gestão mais próxima da ideia de facilitação, 

interferindo menos nas atividades das pessoas para entrega dos resultados. Procura controlar a 

performance para obter resultados, desenvolver a atuação profissional, e o conhecimento 

técnico da equipe na direção de ajudá-los, conforme descrito na narrativa a seguir: 

Quando eu fui para a Área Comercial você tinha que estimular as pessoas, você 

tinha que demonstrar interesse por elas, fazer com que elas percebessem que aquilo 

que elas iam fazer era importante, que aquilo seria acrescentado na carreira deles, aí 

você conseguia se desprender, se soltar um pouco da atividade e deixar eles 

trabalharem um pouco mais sozinhos. (S3 – Dilema eminentemente político) 
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No dilema relatado, S3 contou que o momento da sua reflexão crítica ocorreu quando 

a sua área foi envolvida na fusão entre os Bancos “X” e “Y”. Quando S3 trabalhava no Banco 

“X”, a própria empresa estimulava muito a cultura de ser um funcionário participativo, de 

fazer parte da equipe na entrega dos resultados, fazer parte do grupo. No momento em que foi 

para a outra empresa, o Banco “Y”, essa organização possuía outra característica; o gestor era 

a pessoa que mandava absolutamente na área – podia aumentar ou reduzir funcionários 

(headcount) como entendesse. Era ele, S3, que tomava todas as decisões. As pessoas tinham 

que obedecer ao que ele falava. Segundo S3, era um processo de gestão mais complicado no 

qual ele deveria equilibrar diferentes interesses entre vários grupos na fusão entre “X” e “Y” 

(HOLLAND; RITVO; KOVNER, 1997): superiores, equipe antiga, equipe nova, expatriados 

que vinham da matriz estrangeira do Banco “Y” para o Brasil e a sua crença (pressuposto) de 

ajudar os outros, sem se prejudicar organizacionalmente. Percebe-se assim em seu dilema 

pessoal que S3 foi “convidado” a mudar o seu jeito de trabalhar. 

Eu sempre trabalhei ajudando os outros, mas os meus superiores falavam: “-Você 

não tem que fazer isso aí!” [...] Eu fui aprendendo nesse dilema a ser gestor nessa 

nova empresa. A lidar com esses conflitos num tempo de redução de headcount. (S3 

– Dilema eminentemente político) 

Continuando na identificação das situações que envolvem dilemas eminentemente 

políticos, o Diretor 2 (D2) relatou que, após ter trabalhado em cinco bancos um evento o 

marcou bastante. A situação ocorreu quando houve a mudança do seu superior imediato por 

uma nova gestão, levando-o a pensar criticamente sobre o que estava ocorrendo. Para D2 o 

gestor é a pessoa que tem como primeiro foco o propósito de que o “seu time” cresça e 

evolua. Neste sentido, ser gestor para ele é indicar caminhos, é ser facilitador. É fazer com 

que as pessoas deem o melhor de si, o seu melhor potencial. Relata assim que seu foco está no 

desenvolvimento da pessoa humana e que mantém uma gestão participativa, destacando que, 

através desse hábito, os melhores resultados vêm. 

O problema é que a maioria das pessoas é insegura: “se eu treinar você e deixar você 

sabendo tudo o que eu sei, você vai me passar.” Esse é o ponto para segurar os seus 

postos e cargos. É preciso sempre ter alguém abaixo, quando na verdade é 

justamente o contrário. Na medida em que você doa, na medida em que você faz 

com que as pessoas subam - e na minha vida profissional eu tenho vários exemplos 

disso - as pessoas percebem o altruísmo e ninguém te puxa o tapete. Muito pelo 

contrário, você é alguém que está fazendo com que a pessoa cresça. E se ela tiver 
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que sair e voar com as próprias pernas, isso que é o bonito da coisa. (D2 – Dilema 

eminentemente político) 

Conta que, quando outro profissional que era seu par na época, ficou no lugar da sua 

antiga chefia, ocorreram problemas com a área. Sua antiga chefia era reconhecida pela sua 

capacidade de mobilização, envolvimento e transparência com as equipes, e resolveu se 

aposentar devido a um problema de saúde na família. Assim houve oportunidade para uma 

mudança na gestão organizacional da área. Porém, as pessoas são diferentes uma das outras, 

especialmente no trato com o outro. Nesta direção de valorizar as pessoas e procurar o que há 

de melhor nelas, o entrevistado incentivou que o novo superior desenvolvesse a área, não 

somente no seu aspecto técnico operacional para o atingimento das metas e resultados, mas 

principalmente para o desenvolvimento profissional das pessoas, como a antiga chefia fazia. 

Só que não foi isso que ocorreu. 

Quando o novo superior assumiu a área agiu em conformidade com seus próprios 

interesses e poder, o que gerou conflitos. Conflitos principalmente com os seus coordenadores 

diretos da gestão de pessoas da área, sobre se haveria desenvolvimento das equipes ou o seu 

desligamento para atingimento de resultados financeiros mais rapidamente reduzindo a 

despesa de funcionários (headcount). 

D2 refletiu criticamente entre fazer o que é correto pelas suas crenças de valorização 

do ser humano, exigindo uma postura racional para a ação de redução de headcount que se 

pretendia fazer ao invés de obedecer a ordens para maximização de lucro a qualquer custo do 

seu superior imediato, e não permitir que as pessoas continuassem dando o seu melhor e se 

desenvolvendo, conforme descrito na fala a seguir: 

[os pares do Diretor 2 em relação ao superior imediato] Chegaram a dizer na época 

que haviam dado uma metralhadora para macaco! E começou a ter conflitos. 

Conflitos sobre gestão. Ele dizia: “- Temos que reduzir pessoas pra aumentar os 

resultados! Vamos mandar embora! Vamos cortar!” Começou a ter conflito com o 

meu pessoal. Eu tinha vagas sobrando pra contratação e ele dizia que eu devia 

mandar embora! Eu falava: “- Pega as vagas e diminui o headcount assim.” Mas ele 

falava: “- Não. Demite esse cara, e esse cara.” Ele apontava quem eu devia mandar 

embora. Eram pessoas que no meu modo de ver, mereciam o mínimo de respeito, 

porque eram pessoas, que tinham vinte, vinte e cinco anos de empresa, que já tinham 

dado muito pela empresa, e agora estavam numa fase mais descendente de carreira, 

mas mesmo assim o cara tinha conhecimento, ainda estava entregando, e eles 
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poderiam ainda ajudar muito de outra maneira. Eu não concordava com aquilo. (D2 

– Dilema eminentemente político) 

Outro exemplo nas entrevistas que refletem um dilema eminentemente político foi o 

da Diretora 3 (D3). Trabalhou na maioria de sua experiência bancária em instituições 

financeiras nacionais e tem por hábito de gestão desenvolver na equipe o que cada 

funcionário, ou pessoa com quem trabalha (colaboradores, consultores, fornecedores, etc.) 

tem de melhor. Desenvolver a competência, a habilidade, o talento de cada pessoa em prol de 

si mesmo e da organização. 

D3 externaliza que não há nada melhor do que se ter pessoas na equipe que estejam 

satisfeitas com o que fazem, felizes com as condições e oportunidades em participar de um 

processo como um todo e também se destacar: “Eu acho que é isso que o gestor faz de 

melhor: orientar a pessoa no caminho dela. [...] Isso me dá prazer.” (Diretora 3). 

Nesta perspectiva de lidar e gerenciar pessoas, orientando e conduzindo o grupo para 

um objetivo definido, D3 viveu um dilema desorientador político quando estava trabalhando 

em seu penúltimo emprego, um grande banco do varejo nacional. 

Quando seu superior imediato passou a exigir um estilo de gestão muito mais político 

do que existia na organização em anos anteriores, para expor a alta administração do banco 

que nas outras áreas da organização havia falhas e na sua não, além do que existia de verdade, 

D3 não concordou. Relata que o seu superior imediato via como sinal de fraqueza gerencial 

ajudar outra área a entender os seus problemas e conflitos. Conta que a sua liderança ao 

contrário, queria que fossem expostas as fraquezas dos outros para não colocar em evidências 

as suas próprias falhas: “Nossa chefia queria que falasse, queria que metesse a boca, queria 

que fosse de uma forma muito incisiva, sem o mínimo de diálogo, o mínimo de acordo, de 

expectativas, uma falta de respeito muito grande com todos.” (Diretora 3). 

A reflexão crítica de D3 é revelada diante de um dilema que envolve o jogo de poder 

na instituição financeira em que trabalhava. A Diretora 3 teve seu pressuposto sobre como a 

forma da política deve ser feita na área em que estava criticado (WOERKOM, 2004): se de 

forma agressiva, que impõe o que deve ser feito, agindo sem respeito para com os outros 

(áreas e pessoas), especialmente quando o outro sai prejudicado, o que ela definiu como 

politicagem ou equilibrando os interesses múltiplos da organização (HOLLAND; RITVO; 
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KOVNER, 1997) com argumentos e considerações sobre as decisões tomadas conforme 

descrito a seguir: 

Eu prefiro estar mil vezes bem, conduzir, preservar e defender meu grupo, do que 

atender interesses que são maiores. Por exemplo, entre a politicagem nas 

organizações e estar alinhado com o meu grupo eu prefiro o meu grupo. [...] Política 

faz parte do mundo corporativo. Ninguém esta falando que eu vou contra o que deve 

ser feito. Mas eu sou contra a forma como estavam exigindo que a gente fosse que é: 

desrespeitar o próximo, passar acima do outro sem nenhum remorso, com 

brutalidade, sem permitir que houvesse argumentos e considerações sobre as 

decisões tomadas, havia uma falta de respeito por tudo. (D3 – Dilema 

eminentemente político) 

Portanto, foram identificados nas situações relatadas pelos sujeitos da pesquisa: 

Gerente 3 (G3), Superintendente 3 (S3), Diretor 2 (D2) e Diretora 3 (D3), que independente 

se a assimetria de poder teve a sua origem na disputa entre membros de níveis superiores e 

inferiores para manutenção do poder, no equilíbrio de diferentes interesses na fusão entre 

bancos, pela mudança ou pela postura administrativa do superior imediato, os dilemas 

eminentemente políticos descritos despertaram pensamento crítico reflexivo quando os fatores 

políticos organizacionais se tornaram discrepantes em relação às crenças pessoais desses 

gestores. 

Através da reflexão sobre a sua atuação profissional, ou quando o seu hábito 

gerencial de pensar no outro foi questionado, os gestores participantes do estudo com dilemas 

eminentemente políticos, se sentiram capazes de enfrentar as situações em que trabalhavam, e 

de tomar decisões apropriadas nas zonas de indefinição que as caracterizam (ALARCÃO, 

1996). As ações desencadeadas pelos gestores com dilemas desorientadores eminentemente 

políticos serão apresentados nas seções 4.2.2, 4.2.5 e 4.2.6. 

 

4.1.3 Dilema Ético-Político 

 

Nesta pesquisa, identificou-se que as premissas sobre as quais o Gerente 2 (G2), a 

Diretora 1 (D1), e o Superintendente 2 (S2) definiram seus problemas para refletir 

criticamente (WOERKOM, 2004) são distintas dos demais gestores entrevistados. Enquanto 

os demais gestores apresentam relatos com dilemas eminentemente éticos ou políticos, G2, 
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D1 e S2, relatam situações em que apareceu conjuntamente tanto o dilema ético quanto o 

político. O Quadro 7 a seguir apresenta estas situações: 

Quadro 7 - Dilema desorientador - ético/ político 

Entrevistado 

Caracterização 
Dilema 

Desorientador 
Sexo Idade Naturalidade Formação 

Tempo de 

Profissão 
Área 

G2 Masculino 
41 

anos 
São Paulo 

Graduação: 
Economia, e 

Pós- 

Graduação: 
Banking 

25 anos 
Produto 

PJ 

Ético-Político: 

Postura como 
gestor 

questionada após 
atrito e 

desrespeito com 

subordinada em 
feedback sobre o 
atingimento dos 

resultados da 
área. 

D1 Feminino 
54 

anos 
Belo Horizonte 

Graduação:  
Economia 

32 anos 
Produto 

PF 

Ético – Político: 
A liquidação pelo 

BACEN de uma 
instituição 
financeira 

destruiu o sonho 
de montar um 

banco de varejo, 
prejudicando 
assim a sua 

empregabilidade, 
imagem 

profissional e 
pessoal. 

S2 Masculino 
36 

anos 
São Paulo 

Graduação:
Adm. 

Empresas, e 
Mestrado: 

Adm. 

Empresas 

17 anos 
Moeda 
Estran-
geira 

Ético – Político: 
Conflito entre 

atender a 
legislação do 

BACEN e regras 
de controles 
internos ou 
atender as 

necessidades 
comerciais que 
geram resultado 

mas fogem dessas 
regras. 

Fonte: Autor (2014) 

O Gerente 2 (G2) apresentou um dilema em que a sua postura como gestor foi 

questionada. Sua crença pessoal a cerca do que é ser um gestor mudou. Apresenta-se este 

dilema como ético-político por haver na situação relatada pelo G2 a relação entre os atos 

realizados pelo gerente e o sistema de valores que orientaram estes atos (ZARIFIAN, 2001), 

bem como o conflito entre chefe e subordinado no debate sobre os resultados financeiros 

esperados e a ausência de desenvolvimento profissional das pessoas da área. 
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G2 trabalhou em dois bancos multinacionais e em três nacionais, entende, hoje, que 

ser gestor é ter consciência que as pessoas na organização precisam de orientação e 

acompanhamento, porém não somente para maximizar resultados. É dever do gestor, segundo 

o Gerente 2, entender e respeitar as pessoas como seres humanos de modo que exista uma 

relação de confiança mútua. Mas sua visão do mundo gerencial nem sempre foi assim. Essa 

forma de pensar a função gerencial foi evoluindo ao longo dos anos, especialmente após o 

momento de reflexão crítica, revelado durante o embate com uma funcionária em um 

processo de feedback. O questionamento sobre o seu papel como gestor fez G2 refletir.  

Conta o entrevistado que, o processo de feedback programado anualmente com esta 

funcionária pela empresa, foi intenso e estressado. Para G2 haviam motivos prévios para essa 

situação. Existia uma carga de trabalho muito intensa, que fazia com que todos naquele 

departamento estivessem “estressados” na entrega dos resultados. Para ele, isso foi o estopim, 

para um momento de agressividade com a funcionária, no feedback, no qual gritava com a sua 

subordinada sobre o porque que ela não havia utilizado as regras da chefia para obtenção dos 

resultados e sim as suas próprias regras para obter o desempenho esperado. Relata que neste 

momento não percebia que existiam formas diferentes de pensar sobre como atingir os 

resultados e objetivos que se almejavam. 

Reconheceu que na época era uma pessoa prepotente, que não respeitava o outro, que 

achava que as suas próprias regras é que deviam ser obedecidas pelos seus subordinados, 

impondo o seu poder como chefe. Conta que não percebia que as pessoas são diferentes. Para 

G2 no feedback houve uma “explosão pessoal”, na qual ele viu que faltou com o respeito a 

outra profissional, e isso lhe fez refletir sobre a sua própria competência profissional como 

gestor, ou seja, sua crença no que jamais deve fazer um gestor: ofender e desrespeitar outro 

ser humano. 

No meu início de carreira eu era uma pessoa difícil, até por ser jovem. [...] Eu 

achava na época que você ser conhecedor das atividades de uma empresa, da parte 

técnica, era o estritamente necessário e suficiente para você ser um bom profissional. 

[...] Certa vez eu tive um atrito com uma garota. [...] Eu a desrespeitei. Fui grosso e 

ignorante com ela, porque ela não procedia como eu entendia que ela devia agir, não 

seguia as minhas ordens. Ela pensava de forma diferente. [...] Ela me retrucou sobre 

o meu papel como gestor em um feedback intenso e estressado. Ela me disse que eu 

não construía nada para ninguém, nem pra área. [...] Essa situação me fez refletir, 

entender e aprender o seguinte: você para ser um bom profissional, não é preciso 
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simplesmente conhecer os procedimentos ou as normas técnicas de uma atividade na 

empresa, mas é você saber lidar com o ser humano, entender o ser humano, conhecer 

o ser humano. (G2 – Dilema ético-político) 

A postura como gestor do Gerente 2 foi questionada através do feedback de sua 

funcionária, levando-o a um dilema desorientador (MEZIROW, 1981), fazendo-o rever sua 

própria atuação e significado do que é ser um gestor. 

O processo de feedback que estimulou a reflexão crítica no ambiente profissional 

desse gerente, evidencia a discussão de Woerkom, Nijhof e Nieuwennhuis (2002) em seu 

estudo sobre as oito dimensões que levam a operacionalização do comportamento crítico 

reflexivo no trabalho (operationalisation of critical reflection working behaviour), dentre eles 

o feedback. 

Observa-se também que a reflexão desencadeada pelo dilema ético-político do 

Gerente 2 não ocorreu imediatamente, tal qual como apontam Sandberg e Dall‟alba (2006) 

nos seus estudos sobre reflexão e competência, e Mezirow em 1990 nos seus estudos sobre a 

aprendizagem transformadora. Para o Mezirow a reflexão crítica exige um hiato em que a 

pessoa reavalia as perspectivas de um significado e, se necessário, irá transformá-las. A 

reflexão crítica está preocupada com as razões e as consequências do que fazemos 

(MEZIROW, 1990). 

Eu não tomei essa decisão rapidamente. A reflexão sobre o caso não ocorreu de um 

dia para o outro. Houve o fato e eu comecei a pensar nele por alguns dias, inclusive 

fora do trabalho. (G2 – Dilema ético-político) 

Outro caso que retrata um dilema ético-político foi o narrado pela Diretora 1 (D1). 

Sua crença na necessidade de competência política, técnica e tácita para montar um banco foi 

minada pelo decreto de uma liquidação extrajudicial bancária. A diretora tem uma longa 

experiência no mercado financeiro, como gestora de bancos que primavam pelo bom 

relacionamento com seus clientes, tanto no Brasil como no exterior. Ela percebe a gestão 

como um equilíbrio entre a ideia de facilitação e controle, criando o ponto certo para a 

orientação das pessoas. Isso significa para ela reforçar o cuidado necessário às pessoas, mas 

sem deixar de pensar também como gestor de trazer resultado para o acionista: “Em resumo: a 

gente não pode perder a essência da gestão. Nem maternalista, nem controladora. Deve estar 
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no ponto para o desenvolvimento das pessoas. Devemos cuidar, orientar e trazer resultado 

para o acionista também.” (Diretora 1). 

Na experiência profissional de D1, ela viu um banco ser liquidado extrajudicialmente 

pelo Banco Central (BACEN), o Banco “Z”. Este tipo de situação é incomum, e por isso a 

marcou profundamente. 

Era um banco [Banco “Z”] em que nós estávamos montando toda a operação para 

pessoa física, e no dia seguinte você vê na televisão que o banco não existe mais 

[...]. Aí você vê que o seu banco foi liquidado pelo BACEN e você liga para o seu 

gestor e ele diz que a notícia saiu bem tarde, que a Rede Globo recebeu em primeira 

mão. [...] Eu estava como diretora da operação. O banco já estava indo para o ar: 

notícia na mídia paga, marketing pronto, sistemas prontos, operacional definido [...]. 

Então te dá um sentimento de frustração muito grande! Fiquei muito frustrada. (D1 – 

Dilema ético-político) 

Conta que como diretora da operação de varejo do Banco “Z”, apesar da sua 

competência profissional e da sua equipe para montar esse banco, ficaram associados a uma 

empresa reconhecida como fraudulenta devido à liquidação pelo BACEN, prejudicando assim 

a empregabilidade e imagem profissional e pessoal não só de D1, mas também de muitos 

outros indivíduos que trabalhavam naquela instituição financeira. 

É meu nome que estava lá junto daquilo tudo, um monte de falcatrua, pensei: “Cara, 

como me explico para os outros? Para mim? Nossa! Eu venho trabalhar, eu coloquei 

o projeto de pé, eu sou uma profissional competente, o projeto era interessante, a 

causa fantástica e acontece o que ocorreu?” [...] Eu fiquei com muita raiva! Eu tinha 

envolvido muita gente. [...] Eu acho que o dono do banco, que enfim, está aí com 

todos os acessos, me deu a oportunidade de ver que eu era capaz, e a equipe que 

estava comigo também era capaz. (D1 – Dilema ético-político) 

Na reflexão crítica decorrente houve a percepção por D1 que, apesar do significado 

mal construído do relacionamento de poder entre ela e o dono do Banco “Z”, para o 

lançamento do banco, a situação gerou oportunidade para a diretora repensar a sua 

competência como profissional. Mezirow (1981) afirma que a reflexão crítica envolve a 

consciência de por que nos prendemos aos significados que atribuímos à realidade, 

especialmente os nossos papéis e relacionamentos. Significados que frequentemente são mal 

construídos a partir de meias verdades não criticamente assimiladas, obtidas através da 

sabedoria convencional ou relacionamentos de poder. 



71 

 

A situação contada pela Diretora 1 não chega a ser um dilema eminentemente 

político, pois observando o relato da sua entrevista, não há intenção explícita de equilibrar 

múltiplos interesses como apontam Holland, Ritvo e Kovner (1997), bem como, apesar da 

diretora reconhecer que o dono do Banco “Z”, não devesse ter a liberdade que possui 

atualmente, não há ressentimentos éticos mais explícitos com as posturas do primeiro 

executivo do banco e seus negócios ligados à fraude, evidenciando assim uma sobreposição 

de valores pessoais no conflito como argumenta Eraut, et al. a respeito das questões éticas 

(1994, apud CHEETHAM; CHIVERS, 1996). 

Já o evento relatado pelo Superintendente 2 (S2), tem o gatilho da sua reflexão crítica 

alicerçada em um episódio mais técnico: entre o resultado financeiro esperado e almejado pela 

Área Comercial de uma instituição financeira em uma operação de Câmbio e o controle 

organizacional necessário, para diminuir o risco operacional. S2 possui uma visão bem 

pragmática do que é ser gestor. Ele entende que esta função envolve, além de gerenciar 

pessoas, colocar a “mão na massa”. O Superintendente 2 pensa assim porque, segundo ele, um 

dos jeitos mais fáceis de mostrar liderança é pelo exemplo, seja gerindo projetos, ou 

direcionado os membros da equipe. Para S2 é preciso ter o conhecimento profundo do que se 

está fazendo, ou seja, o conhecimento técnico é fundamental. 

Nas operações do negócio da área de Câmbio, administrada pelo S2 existe um 

contraponto entre o controle do BACEN, que é um controle externo à instituição financeira, e 

o cliente querendo enviar dinheiro do Brasil para o exterior, e vice-versa. O dilema ético- 

político reside na seguinte questão: até que ponto é necessário se aprofundar na vida do 

cliente, para restringir uma operação comercial devido à regulamentação do setor? 

O dilema fica assim quanto eu, posso abrir mão de determinadas informações para 

fazer uma determinada operação, ou sou extremamente rígido não fazendo a 

operação. [...] O dilema é até que ponto eu me aprofundo? Até que ponto eu atendo a 

legislação e atraso o desembolso para o cliente? Até que ponto eu brigo com o 

comercial? Aí entra a questão ético-política. [...] É uma função estranha a minha, 

pois eu digo para eles, comerciais, venderem, mas depois eu falo: só pode fazer 

desse jeito. (S2 – Dilema ético-político) 

Assim, considerando a apresentação dos dilemas desorientadores eminentemente 

éticos, políticos e ético-políticos revelados neste estudo, bem como a reflexão crítica 

manifestada, será discutida na próxima seção as ações desencadeadas com tal reflexão. 
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4.2 AÇÕES DESENCADEADAS COM A REFLEXÃO CRÍTICA 

 

O segundo eixo norteador apresenta as ações desencadeadas pelos gestores do 

sistema financeiro a partir da reflexão crítica revelada, incluindo as dificuldades enfrentadas e 

as mudanças decorrentes do processo de reflexão no contexto em que o gestor estava inserido. 

Tais ações abrangem as seguintes subcategorias: a) Reconstruir a carreira; b) Demitir ou não 

demitir?; c) Rever o estilo de gestão; d) Recusar, agir fora de princípios éticos; e) Pedir 

demissão; e f) Enfrentar a política organizacional. 

 

4.2.1 Reconstruir a carreira 

 

Identificou-se como uma das categorias emergentes nos discursos a iniciativa e 

vontade de reconstrução de carreira. Essa categoria foi citada na fala da Diretora 1como uma 

necessidade de superação pessoal diante da liquidação pelo Banco Central (BACEN), de uma 

empresa que ficou reconhecida no mercado como fraudulenta. Esta intervenção do BACEN 

destruiu o sonho de montar um banco de varejo, acalentado pela Diretora 1, prejudicando a 

sua empregabilidade, e sua imagem profissional e pessoal, bem como também de muitas 

pessoas que trabalharam com ela, devido à associação com falcatruas e fraude no mercado 

financeiro. A necessidade de D1 de “dar a volta por cima”, seguindo com sua carreira, pode 

ser percebida pela fala da entrevistada a seguir: 

Essa experiência me fez ver que é possível construir projetos bens legais, a despeito 

do que faz o primeiro executivo do Banco “Z” e da conjuntura econômica. Por isso 

estamos aqui, numa nova empresa, aplicando essa experiência competente de 

diferenciais no mercado de inovação, relacionamento transparente com os clientes, 

agilidade no atendimento das demandas comerciais, no meu ponto de vista, em um 

lugar melhor. Para coroar minha carreira. (D1 – Reconstruir a carreira) 

O dilema desorientador marcou profundamente a entrevistada, gerando sentimentos 

de frustração, raiva e questionamento da sua própria capacidade como executiva, frente aos 

desafios organizacionais. D1, antes de repetir a experiência de montar uma instituição 

financeira, de forma competente com outro controlador que fosse idôneo e assumir novamente 

cargo de diretora em outra instituição financeira, fez análise para reerguer sua autoestima, e se 
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impôs um período de afastamento, que a levou, inclusive, a rever sua própria postura como 

gestora, como profissional. Período que ela considera de rica aprendizagem. 

Precisei fazer análise depois disso, de tão chateada que você fica. [...] Depois passei 

por um período de consultoria, porque eu acho que todo mundo tem que ter o seu 

meio tempo. Eu não me sentia preparada para ir a outra depois do Banco “Z”. 

Recebi convites, mas eu não aceitei. Não estava preparada, eu queria dar um meio 

tempo, para pensar. [...] Fui pra consultoria [...], foi um período também muito rico 

de aprendizagem, aí eu aprendi aquela coisa da humildade, porque eu acho que 

quando você está na gestão você não é muito humilde, e a gente precisa ser um 

pouco humilde também. Ser fornecedor e estar do outro lado é diferente. É 

complicado. Tive bastante humildade para buscar projetos, para ouvir muito as 

pessoas, muita maleabilidade para fazer as adaptações necessárias na entrega para 

quem nos contratava, além de avaliar com quem nós estávamos nos relacionando 

profissionalmente. (D1 – Reconstruir a carreira) 

A vontade de autorrealização de D1, cujo questionamento de pressupostos parece ser 

a questão central vivenciada por ela no ambiente organizacional, associado à mudança de 

comportamento porque aprendeu a ouvir as pessoas, sendo mais humilde, e analisar com 

quem está trabalhando, levou a ação de procurar reconstruir a sua carreira e a forma de 

trabalhar em outro lugar. 

Relata que mudou, que houve uma transformação pessoal, transformação de 

pressupostos como proposto por Brookfield (1995) e não coletiva, pois a organização em que 

D1 trabalhava foi desfeita. Houve uma transformação pessoal como efeito positivo da 

reflexão crítica, orientada ao desempenho profissional através da autoeficácia, ou como 

Woerkom, Nijhof e Nieuwennhuis (2002) argumentam: através da crença na capacidade de 

alguém em organizar e executar os recursos que têm para gerenciar situações de conflito. 

Na próxima seção serão discutidos os relatos sobre o esforço em direção à 

manutenção da disciplina organizacional, e da adaptação à cultura da empresa, em um 

contexto de demissões - outra categoria identificada nas ações desencadeadas pelos dilemas 

desorientadores desta pesquisa. 

 

4.2.2 Demitir ou não demitir? 

 

Os relatos sobre o esforço em direção a manter a disciplina organizacional ou se 

adaptar a cultura da empresa, em um contexto de demissão ou não, são exemplos de que as 
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ações desencadeadas pela reflexão crítica, mesmo com origem em dilemas desorientadores 

distintos, apresentam em última análise o interesse pessoal na sobrevivência organizacional,  

procurando conciliar valores pessoais e o atendimento às regras da instituição financeira em 

que se está inserido, no efetivo controle da situação ou se adaptando a mudança 

organizacional. Nessa categoria identificaram-se as ações desencadeadas pelo 

Superintendente 1 (S1) e o Superintendente 3 (S3). 

O Superintendente 1, no relato do seu dilema desorientador, descreve que um 

funcionário da sua equipe, no seu trabalho cotidiano  registrou algo que ele não fez, mentindo 

sobre o crédito dado se beneficiando do sistema. Essa atitude antiética do funcionário, fez 

com que S1 tomasse a ação de desligá-lo da organização, conforme a seguir: 

Essa situação que aconteceu que fere e foge dos padrões éticos da atividade, não 

teve alternativa a não ser fazer o desligamento dele. E aí, você nessa situação, para 

tentar atenuar o problema do desligamento, no meu caso eu dei duas opções para ele: 

ou eu o desligaria por justa causa, e olhando isso profissionalmente isso tem um 

peso enorme, negativamente para a carreira dele, e dificulta para ele ter vamos 

chamar assim de “redenção”, ou ele se manifesta com a intenção de se desligar do 

banco. E assim foi feito. Ele reconheceu o erro, e se desligou do banco. (S1 – 

Demitir ou não demitir?) 

S1 acrescenta na sua narrativa que um decisor deve ter uma ação rápida para resolver 

o imprevisto, manter a sua imagem e passar a noção do comportamento ético que se exige na 

área, caracterizando desta forma sua adequação às regras organizacionais para que não seja 

penalizado pela instituição financeira. Destaca assim, em sua fala, o aspecto positivo de sua 

ação, reforçando a eficiência no controle da situação na sua relação com os grupos de 

interesse da organização: 

Esta decisão [desligar o funcionário que mentiu] não pode ser demorada, porque o 

gestor tem de agir com racionalidade dentro de um intervalo de tempo que não 

comprometa exatamente o papel dele enquanto gestor, que não comprometa o 

”nome” dele como principal homem da área. Um decisor que tarda em tomar uma 

atitude e integrar uma resposta na resolução do imprevisto, ele põe em “cheque” a 

efetividade da gestão dele. Você tem que identificar o ponto certo, para ação certa, 

de forma racional, sem nenhuma relação de envolvimento, de alguma 

particularidade. [...] O que ocorreu foi positivo. Primeiro porque não é uma situação 

que é corriqueira de acontecer, não é comum de acontecer. Segundo que você 

demonstra nas suas ações que você está em linha com o que a empresa determina, 
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com a estratégia da empresa. E em terceiro, para os demais da organização você 

demonstra que os teus processos têm controle e efetividade. (S1 – Demitir ou não 

demitir?) 

Porém a finalidade de manutenção da empregabilidade não tem por princípio nos 

relatos desta pesquisa somente atender a disciplina organizacional. Identifica-se na narrativa 

do Superintendente 3 (S3) outro princípio: a adaptação a cultura da empresa em que trabalha 

para a sobrevivência profissional. 

Constata-se com relação ao Superintendente 3, no contexto de demitir ou não a 

equipe antiga do Banco “X”, os novos funcionários do Banco “Y”, expatriados que vinham da 

matriz estrangeira do Banco “Y”, um equilíbrio entre atender a ordem de redução de 

funcionários (chegou até a demitir algumas pessoas conforme sua narrativa abaixo) e a 

oportunidade de desenvolvê-los para a sua ou outras áreas. Este comportamento de procurar 

equilibrar múltiplos interesses como afirmam Holland, Ritvo e Kovner (1997) sobre o papel 

do gestor quanto às questões políticas, foi percebido no dia a dia da fusão dos Bancos “X e 

“Y”, por outras pessoas e áreas da instituição financeira em que trabalhava. Identifica-se que 

S3 conseguiu se adaptar a fusão entre “X” e “Y” e manter a sua empregabilidade. 

Algumas pessoas infelizmente eu tive que demitir. Mas outras eu coloquei a 

disposição para outras áreas. [...] Eu sempre tive essa conduta de ajudar. Eu não sigo 

a cartilha do “é só demitir, e se vira.” [...] Eu colegiava a decisão da transferência ou 

não com meus superiores, e eles eram muitas vezes categóricos: se não atende 

descarta. Mas como eu falei antes eu acabava realocando essa pessoa em outra área. 

[...] Algumas pessoas reconheceram meu profissionalismo e a tentativa de ajudar os 

outros [...]. Até funcionários de outras áreas queriam trabalhar comigo. Eram 

estagiários, analistas, que me procuravam, dizendo: “O pessoal fala bem da sua área, 

tem vaga lá?” Era perceptível em outras áreas também. Na hierarquia para cima 

também se percebia isso. A área também ia bem, os resultados eram entregues, 

estávamos em evidência, acredito eu por essa forma de trabalhar diferente, sem a 

“foice” na mão. (S3 - Demitir ou não demitir?) 

Na próxima seção a ação desencadeada pela reflexão critica aponta para a 

valorização e compreensão do outro através da revisão do estilo de gestão do sujeito da 

pesquisa em questão. 

 

4.2.3 Rever o estilo de gestão 
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Constata-se pelo dilema desorientador do Gerente 2 (G2) que sua crença pessoal a 

cerca do que é ser um gestor mudou. Ao rever o seu estilo de gestão na situação vivenciada, 

passou a valorizar e compreender melhor o ser humano. 

Esse caso me fez refletir, que as pessoas devem ser valorizadas no ambiente de 

trabalho. As pessoas devem ser valorizadas. É preciso valorizar o ser humano. É 

preciso perceber o trabalho de cada um no ambiente de trabalho. (G2 – Rever o 

estilo de gestão) 

No relato do Gerente 2 (G2), a ação desencadeada pela reflexão crítica é 

materializada no desenvolvimento de uma nova abordagem no trato com a equipe. Através da 

comunicação com o seu grupo para a cooperação e trabalho em equipe, evidenciou-se uma 

melhora no relacionamento com eles e como consequência a melhora do clima organizacional 

na avaliação do gestor na organização. 

Ao longo da sua carreira você vai vivendo outras experiências talvez maiores ou 

menores com as pessoas que estão ao seu redor, sejam fornecedores, clientes, 

superiores, subordinados, etc. E você vai melhorando a sua conduta para com as 

pessoas a cada dia. [...] A minha equipe percebeu a minha mudança de 

comportamento de forma positiva, sobretudo no fato de eu ter uma nova abordagem 

para com a equipe, no fato de melhorar o relacionamento e comunicação com eles e 

como consequência a melhora do clima organizacional. Perceberam isso num 

primeiro momento e também depois ao longo do meu trabalho com aquela equipe, 

inclusive na avaliação de clima organizacional. (G2 – Rever o estilo de gestão) 

Desta forma o relato do G2 ratifica a posição de Woerkom (2004) que diz que a 

reflexão crítica de pressupostos pode levar a significativas transformações na organização do 

trabalho, tornando-o mais cooperativo, comunicativo, e consequentemente, melhorando o 

clima organizacional (WOERKOM; NIJHOF; NIEUWENHUIS, 2002). Reforça-se aqui a 

abertura para novos comportamentos e ideias, desafiando aos modos predominantes de 

conhecer e agir (BROOKFIELD, 1995). 

Na próxima seção serão discutidos relatos sobre ações que procuraram não violar 

princípios éticos gerados pelos dilemas desorientadores desta pesquisa. 

 

4.2.4 Recusar, a agir fora de princípios éticos 
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A ação de recusar-se a agir fora de princípios éticos, foi identificado nos relatos do 

Gerente 1 (G1) e do Superintendente 2 (S2) revelando a priori uma postura imediata de não 

obediência as diretrizes organizacionais, mas em um segundo momento a adaptação a cultura 

proposta pela organização. 

O Gerente 1 no seu dilema desorientador, revela um comportamento diferente do que 

era esperado dele como profissional. Ao invés de atender a ordem dos níveis superiores para 

obter toda a informação possível junto a fornecedores e outsourcings, para vantagem 

comercial da organização, G1 se omitiu a ordem, continuando a trabalhar no que foi 

requerido, contudo sem ser dissimulado, como a narrativa a seguir: 

Eu não fui exatamente aquilo que o presidente esperava que eu fosse. Eu não fiquei 

muito tempo pensando para tomar uma decisão. Continuei trabalhando, sem virar a 

casaca junto aos fornecedores como ele queria que eu fizesse. Ele queria que eu 

tivesse duas caras. [...] Tudo na verdade é um grande jogo. Um grande teatro. Na 

perspectiva dele talvez eu não tenha ensaiado de forma suficiente para cumprir o 

meu papel. (G1 - Recusar a agir fora de princípios éticos) 

Porém esse comportamento, não foi um movimento genuinamente autônomo, foi 

empregado para reforçar as crenças de segurança e controle do gerente diante dos 

fornecedores e outsourcings, preservando sua imagem, adaptando-se à situação. Percebe-se a 

transformação do pressuposto nas ações do G1 como argumentam Brookfield (1995) e 

Mezirow (1990) na discrepância entre a cultura organizacional o valor pessoal, mas não se 

identifica na entrevista de G1 alteração no contexto organizacional com o comportamento 

empreendido, e, sim, a adaptação à situação para a sua própria sobrevivência na direção do 

desempenho profissional, conforme fala a seguir: 

Mais uma vez para mim é uma questão cultural. Eu não perdi crédito com isso. 

Continuei a ter uma boa imagem aos fornecedores. Quanto ao presidente, 

simplesmente ele não deve ter pensado no meu nome para me colocar em outra 

atividade que envolvesse o perfil que ele queria, talvez fosse buscar outra pessoa que 

fizesse melhor o que ele queria, na linha que ele queria. [...] Na verdade não é que eu 

não “performei” como ele queria. E que ele estava acostumado a comportamentos 

assim. Mas eu acho que você pode encontrar soluções na vida corporativa sem fazer 

tanto teatro. Dá para agir com mais transparência. Ou seja, existem várias formas de 

você buscar resultado. Não existe apenas uma única solução. (G1 - Recusar a agir 

fora de princípios éticos) 
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No evento relatado pelo Superintendente 2 (S2) as operações do negócio da área de 

Câmbio, existe um contraponto entre o controle do Banco Central (BACEN), e o cliente 

querendo enviar dinheiro do Brasil para o exterior, e vice-versa. O dilema ético - político 

vivenciado por S2 reside na seguinte questão: até que ponto é necessário se aprofundar na 

vida do cliente, para restringir uma operação comercial devido à regulamentação do setor. 

Conta S2 que procurou equilibrar as demandas comerciais e aspectos regulatórios 

sem colocar o banco em risco através de uma comunicação direta com os envolvidos para 

minimizar assimetrias de poder (BRUNSTEIN; BOULOS, 2011). Destaca também que apesar 

de seu trabalho estar na direção do desempenho profissional, do atingimento das metas da 

Área Comercial, atrelado à cultura da empresa em que trabalha, ele recusou-se a sobrepujar 

seu princípio de desembolsar ao cliente uma operação que não fosse legalmente correta. 

Eu percebi que o meu trabalho ajudava ao comercial bater as suas metas, mas eu não 

vou sobrepujar um principio meu, para desembolsar uma operação a qualquer custo. 

[...] A gente tem um monte de operações “certinhas” para fazer. Por que eu tenho 

que desembolsar aquela que é mais esquisita, aquela que representa o maior risco de 

crédito, imagem, performance para organização? [...] E se eu achar que aquela 

operação pode ser feita, por XYZ, ou mais esquisita ou diferente que ela seja, eu vou 

apoiar até o final também, porque eu parei e avaliei dentro daquilo que eu considero 

certo, dentro do que outros steakholders importantes considerariam também. (S2 – 

Recusar a agir fora de princípios éticos) 

Na próxima seção serão discutidos relatos sobre ações que impuseram limites a 

gestão a qualquer preço nesta pesquisa se desligando ou não da organização. 

 

4.2.5 Pedir demissão 

 

Foram relatados pelos participantes diversos sentimentos e sensações vividas durante 

o processo de reflexão crítica que mostram a pressão emocional exercida sobre o profissional 

e que desestabilizam a sua segurança no emprego. No relato da Diretora 3 (D3) e da Gerente 4 

(G4) identifica-se o sacrifício da empregabilidade em favor da autopreservação, materializado 

na efetivação ou intenção de um pedido de demissão: 

A gente enxerga coisas ao longo de uma vida, de uma carreira, que você vai 

tolerando, convivendo, deixar passar muita coisa no início, não é? Mas que depois 

você olha e diz, eu preciso disso ainda? Isso não muda! Essa dinâmica ainda é a 
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mesma! A vida corporativa não muda, entra ano e sai ano é a mesma coisa! [...] A 

minha opção foi me preservar e ficar em paz com o que eu tinha de maior valor que 

era o meu grupo. [...] Saí da organização. (D3 – Pedido de demissão) 

Eu tenho um pouco de dificuldade quando alguém diz:  “- Pouco me importa se vai 

enfiar o diretor na cadeia. Faça!” Eu não consigo prosseguir. [...] Não dá para fazer 

isso é antiético, é demais em busca de dinheiro! Existem outros valores na vida! 

Pensei: eu não quero tomar parte disso! [...] Quando a operação foi aprovada, eu já 

estava decidida a passar no RH e pedir as contas. Não levei muito tempo pensando, a 

situação era gritante! (G4 – Pedido de demissão) 

Quando o superior imediato de D3 passou a exigir um estilo de gestão muito mais 

político do que existia na organização até então (politicagem), impondo o que deveria ser 

feito, agindo sem respeito para com os outros (áreas e pessoas), e especialmente prejudicando 

outras áreas da organização, a Diretora 3 não concordou e deixou a organização, após refletir 

criticamente. Conta que a pressão que sofreu chegou a um ponto de saturação que prejudicou 

sua saúde, e neste clímax, se afastou das atividades do dia a dia para pensar (SANDBERG; 

DALL'ALBA, 2006) impondo um limite a uma gestão a qualquer preço. 

Essa pressão e tortura chegaram numa saturação, que ao chegarem as minhas férias, 

num estágio muito crítico dessa situação, porque era muito desrespeito com os 

profissionais, como se eles não valessem nada, porque a gente sabe que em grandes 

corporações a gente é como uma peça de xadrez, mas tudo tem um limite. Aí eu saí 

de férias para pensar e repensar essa situação, porque eu tinha certeza absoluta que 

aquilo que eu vivia não me fazia bem, eu estava doente. [...] Saí de férias e repensei: 

não é isso que eu quero pra minha vida. Saí da organização. (D3 – Pedido de 

demissão) 

Relata também que a efetivação da decisão que ela tomou de pedir demissão como 

consequência de sua reflexão crítica tem diferença no estágio de carreira de cada indivíduo, 

em função da maturidade profissional e pessoal, conforme sua fala a seguir: 

Eu pensei o que eu quero para minha vida. Isso vai muito do amadurecimento do 

espírito pessoal e profissional, e do estágio de carreira. Se fosse no início talvez a 

resposta aos estímulos externos [da empresa em que trabalha] fossem diferentes. 

Sempre fui política, eu sempre atuei nisso de uma forma que nunca me incomodou, 

eu soube lidar com isso. Mas chegou num momento limite. (D3 – Pedido de 

demissão) 
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A Gerente 4 (G4) descreve em seu relato a situação de uma operação bancária de 

estruturação financeira, que colocou sua ética em jogo. A reflexão crítica de G4 ocorreu 

quando a pressão de seguir as ordens da chefia superior se tornou discrepante em relação ao 

que ela acreditava que era correto fazer: operações dentro da lei. Ação desencadeada a partir 

da reflexão crítica revelada é a intenção de G4 de pedir demissão. Porém relata que antes de 

efetivar esse propósito, o cliente que seria atendido pela estruturação financeira desistiu da 

operação, trazendo um grande alívio a ela, pois manteve a sua empregabilidade. Este fato, o 

sentimento de alívio de G4 para manutenção da sua empregabilidade ratifica a visão da 

Diretora 3 de que a ação de saída voluntária de uma organização é influenciada pela 

maturidade pessoal e pelo estágio de carreira (estabilidade financeira) de cada indivíduo. 

Agora veja como são as coisas. Três horas após o término do comitê, antes de eu ir 

ao RH, o cliente ligou para o banco declinando da operação. Lembra que eu falei 

que as condições eram gritantes? Puxa, meu! Fiquei completamente feliz! Por não 

ter ferrado ninguém e por ter mantido o meu emprego! (G4 – Pedido de demissão) 

Como consequência da não efetivação do pedido de demissão, G4, permaneceu na 

organização se desviando de casos antiéticos. Percebe-se assim que, apesar de ter criticamente 

imposto limites a uma gestão a qualquer preço, não aceitando novamente participar daquela 

situação, não enfrentou o dilema existente na organização, até a sua saída efetiva da empresa. 

Não se identifica na ação desencadeada uma transformação pessoal de pressupostos ao ponto 

de dar uma forma mais adequada a futuras ações e práticas (MEZIROW, 1990; 

BROOKFIELD, 1995). 

Esse ponto de vista foi compartilhado pelos meus gestores diretos na ocasião, mas 

teve pouco efeito sobre o pensamento da diretoria ou organização, tanto que levaram 

o assunto no comitê. Eu mudei a empresa? Não. Quando vinham essas propostas 

estranhas novamente eu dizia para o meu gestor: “- Passa para outro analisar.” Isso 

eu fiz até eu sair daquela organização. Consegui desviar desses casos. [...] Ninguém 

trabalha por hobby. Eu sei que precisamos do dinheiro para sobreviver, mas, 

honestamente, eu não faria parte desse tipo de coisa: se o banco mandar, vamos em 

frente? Não! A partir do momento que o seu trabalho não te deixa dormir porque te 

afeta pessoalmente, na índole, no conceito de certo e errado, eu não fico com dúvida, 

eu não faço o que é errado. Não adianta continuar. Eu não quero isso para minha 

vida! (G4 – Pedido de demissão) 
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Na próxima seção serão discutidos relatos sobre profissionais que enfrentaram a 

política organizacional nesta pesquisa recebendo as consequências dessa ação desencadeada 

pela reflexão critica na organização. 

 

4.2.6 Enfrentar a política organizacional 

 

A ação de enfrentar a política organizacional foi identificada nos relatos do Gerente 3 

(G3) e do Diretor 2 (D2). Apesar destas ações ocorrerem em um contexto de demissão ou não 

de funcionários, a reflexão crítica revelada abriu oportunidade para realocação de 

colaboradores, conforme o relato do Gerente 3 e a inclusão de profissionais mais idosos na 

atividade bancária, segundo conta o Diretor 2, a despeito de uma solução mais fácil 

(demissão), seja para atender a disciplina organizacional ou maximizar resultados. 

Constata-se através do relato da ação desencadeada pelo Gerente 3, como descrito a 

seguir, a iniciativa em resolver o problema de uma funcionária que não respeitava a hierarquia 

organizacional motivada pelo seu próprio interesse no poder. Porém, ao colegiar com o 

superior, o que fazer, G3 expôs sua dificuldade na gestão de conflitos para o chefe. Expôs que 

a sua crença na orientação do profissional para o seu desenvolvimento em parceria e 

participação não funcionou. 

Eu sempre me preocupei com o desenvolvimento das pessoas. [...] O que eu fiz: 

procurei orientar, mas aquela situação me sufocava! Não funcionou. Ela queria 

poder, passando por cima de mim, “despachando” direto com o meu superior. [...] 

Fui conversar com o meu chefe. [...] E eu falei: “- Olha, temos essa situação aqui: a 

pessoa está passando por cima dos outros, tem baixo desempenho e falta 

compromisso com a organização. O que é que eu devo fazer?” Perguntei. Bem meu 

gestor disse o seguinte: “- Eu estou esperando você tomar uma decisão. Eu não vou 

fazer ingerência sobre algo que está na tua esfera de atuação.” Ele falou: “- Espero 

que você tenha trazido uma solução para essa situação.” (G3 – Enfrentar a política 

organizacional) 

A ação desencadeada pela reflexão crítica do G3 e o comportamento adotado: 

atender suas crenças no desenvolvimento profissional e pessoal de alguém em detrimento de 

uma solução mais fácil para o problema (demissão da funcionária), implicou em dificuldades 

e uma mudança da relação do participante da entrevista com a sua chefia imediata, equipe e 

outras áreas da organização como descrito a seguir: 
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Como eu resolvi essa situação? Eu não pedi o desligamento da pessoa. Ligamos para 

a Área de Recursos Humanos, para que ela fosse realocada em outra área da 

organização, porque eu julgava que ela possuía uma habilidade que eu desconhecia e 

que poderia ser bem utilizada em outro lugar, para tentar recuperar a pessoa. [...] 

Bem, a grande surpresa foi o que aconteceu depois. O meu chefe e o RH sentaram 

na minha frente e me perguntaram: “- Por que é que você não demitiu uma vez que 

não havia um comportamento adequado, você teve medo?” Aí eu falei pra eles que 

não tinha medo nenhum e que a demissão seria o processo natural a ser seguido em 

um caso desses. Mas que essa pessoa não teria as habilidades e maturidade 

necessárias para desempenhar o que se esperava, não compreendia o sentido do seu 

trabalho, agia como agia em relação à hierarquia, por pura insegurança. [...] Uma 

parte das pessoas da empresa me viu como que dizendo bela atitude, você ajudou a 

pessoa, que ótimo! Mas teve outra parte, que foi menor que disse: “- A pessoa pintou 

e bordou e você ainda continua arranjando emprego pra ela? Continua apostando 

nela?” As pessoas não gostaram, mas problema resolvido. Não dá pra ter 

unanimidade nas coisas. Eu consegui o respeito de muitas pessoas, sim. Inclusive a 

admiração das pessoas que trabalhavam comigo dentro da área, que para mim era o 

mais importante. (G3 – Enfrentar a política organizacional) 

Nesta pesquisa, identificou-se também nesta categoria de estudo o sacrifício da 

empregabilidade em favor do desenvolvimento da equipe, no relato do Diretor 2 (D2) como 

um comportamento resultante de uma atitude pró - mudança do contexto em que ele estava 

inserido. Ao resistir ao poder estabelecido na instituição financeira, foi demitido devido suas 

ideias autônomas. Ao não acatar ordens de demissão em massa sem um motivo racional, 

questionando a atitude do superior imediato, foi desligado da organização. D2 nesse 

comportamento, influenciou sua equipe em repensar o caminho que a organização estava 

tomando. Para o superior houve diminuição da autoridade dele diante dos pares e dos 

funcionários. Para D2, é a valorização da equipe que ele geria e desenvolvia como parceiros. 

Esse caso apresenta outra orientação das teorias a respeito da reflexão crítica: uma 

orientação para a mudança do status quo vivido pela equipe do D2, cujo pensamento crítico 

reflexivo segue, mesmo que genericamente, o postulado por Habermas (1971) o qual liga a 

busca da reflexão com os interesses emancipatórios de autonomia e responsabilidade. Porém, 

apesar da ação desencadeada pelo Diretor 2 ser distinta dos processos de resolução de 

problemas habituais do dia a dia, conforme descrito a seguir, e não buscar o enfraquecimento 

do arranjo social dominante na instituição financeira (aumentar os resultados), identifica-se 
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uma preocupação político - social, especialmente na decisão tomada por D2 (não demitir) 

levando em conta o que ocorreria com os membros de sua equipe: 

Ele dizia: “- Temos que reduzir pessoas pra aumentar os resultados! Vamos mandar 

embora! Vamos cortar!” Começou a ter conflito com o meu pessoal. Eu tinha vagas 

sobrando para contratação e ele dizia que eu devia mandar embora. Eu falava: “- 

Pega as vagas e diminui o headcount assim.” Mas ele falava: “- Não, demite esse 

cara, esse cara.” [...] Eram pessoas que no meu modo de ver, mereciam o mínimo de 

respeito, [...] ainda estavam entregando, e eles poderiam ajudar de outra maneira. Eu 

não concordava com aquilo e dizia: “- Eu não vou mandar embora. Se você tem 

vagas sobrando, corta as vagas.” E pior, quando eu questionava a atitude desse 

diretor, eu não me rebelava, mas ele achava que eu diminuía autoridade dele diante 

dos meus pares e dos funcionários, diminuía o poder dele. [...] Não acho que isso é 

certo, não vou fazer isso. Até um ponto que ficou nesse embate, e ele me mandou 

embora. [...] É muito engraçado. Alguns, bem poucos, me deram algum apoio. Mas 

as pessoas, [...] pensam, tipo assim: o cara se ferrou, deixa o cara para lá. [...] Eu não 

acho que as pessoas não têm valores, mas, às vezes, a pressão é tão forte que é mais 

fácil para as pessoas seguirem com a onda, fazerem o que todo mundo faz para 

sobreviver, ao invés de tentar transformar o contexto em que você está inserido [...]. 

Existiam outras maneiras de aumentar resultado, de forma inteligente e diferenciada, 

ou cotando as vagas! Era possível mudar o cenário. Quem ficou no meu lugar 

acabou fazendo o trabalho sujo, porque tinha esse pensamento! Hoje você está 

mandando o funcionário embora, amanhã você está com um campo de concentração 

na mão matando os outros! Entendeu? Para mim é a mesmíssima coisa. (D2 - 

Enfrentar a política organizacional) 

A despeito do preço dessa opção e escolha, o desligamento da organização, a crença 

percebida nesta ação desencadeada por D2, é que as coisas podem ser feitas de uma forma 

diferente em uma instituição financeira, não há um único caminho. A reflexão crítica e as 

ações decorrentes devem estar a serviço de outra forma de resolver problemas e alcançar 

resultados. É importante considerar que essa postura também é influenciada pelo momento da 

carreira, da pressão política envolvida e da crença de cada um: 

E eu penso assim, as pessoas agem de acordo com as suas conveniências, de acordo 

com seus interesses próprios, na época em que eu saí eu era meio paria, o cara não 

soube fazer, não soube tocar, aí o chefe mandou embora. Hoje eles veem que eu 

tinha razão, inclusive alguns dos meus pares de então que hoje trabalham conosco 

aqui nessa empresa. Saí, foi ótimo para mim, porque me tirou um peso da minha 

cabeça, de fazer coisas que me aviltariam como pessoa. Os outros que ficaram no 
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meu lugar, já fizeram. Abriram a caixinha de maldades e mandaram gente a rodo 

embora, rebaixaram pessoas, fizeram miséria [...]. Meu pai sempre falava: “a fama 

de um homem sempre o precede antes dele chegar” [...]. Na parceria se trabalha 

muito melhor. Você não pode só pisar nas pessoas, tem jeitos e jeitos de resolver as 

situações que aparecem na vida organizacional. (D2 - Enfrentar a política 

organizacional) 

Na próxima seção serão discutidos se as ações desencadeadas pela reflexão crítica 

desenvolveram competências ou não nos participantes desta pesquisa. 

 

4.3 COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS? 

 

O terceiro eixo norteador apresenta e analisa até que ponto as ações desencadeadas se 

reverteram em competências, sendo capazes de negociar prioridades concorrentes entre os 

desejos individuais e a transformação do contexto em que está inserido (MEZIROW, 1990). 

A reflexão crítica e as ações desencadeadas pelos gestores se reverteram de alguma 

forma em competências, sejam elas orientadas para desempenho, sejam elas orientadas para a 

transformação do contexto? A primeira questão a se considerar aqui é que, decerto, os 

gestores, diante dos eventos/ dilemas que enfrentaram mobilizaram recursos, conhecimento e 

sua rede de relações para encontrar saídas para as situações em que se viam imersos. Mas qual 

o resultado de tudo isso? 

No relato da Diretora 1 (D1) a competência aponta o desejo por realização pessoal na 

vida profissional uma vez que está alicerçada na ação desencadeada e categorizada como 

iniciativa e vontade de reconstruir a carreira. Toma a iniciativa de aplicar o conhecimento 

técnico e tácito obtido na situação da construção de um banco de varejo que foi liquidado por 

ser uma instituição financeira fraudulenta, e recomeça em outra experiência de sucesso, 

construindo uma nova forma de trabalhar, conforme descrito na fala a seguir: 

Essa experiência me fez ver que é possível construir projetos bem legais [...]. Por 

isso estamos aqui, numa nova empresa, aplicando essa experiência competente de 

diferenciais no mercado, no meu ponto de vista, em um lugar melhor. Para coroar 

minha carreira. [...] Você ter competência para assumir novos projetos, se você dá 

bastante autonomia para o seu time, se você participa bastante, se você começa a 
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confiar, que eles podem desenvolver novos projetos, alçar voos mais altos, é muito 

bacana. (D1 – Desempenho) 

A iniciativa e vontade de autorrealização na reconstrução da carreira da Diretora 1, 

está em sintonia com as definições de competência de Le Boterf (2003) que afirma que diante 

dos imprevistos e das contingências, diante da complexidade, o profissional deve saber tomar 

iniciativas e decisões, negociar e arbitrar, fazer escolhas, reagir a contingências. Da mesma 

forma uma das dimensões da proposta de definição de competências de Zarifian (2001) 

destaca a capacidade de “tomar iniciativa” e “assumir responsabilidade” do indivíduo diante 

de situações profissionais com que se depara. Porém, quando se analisa a competência sobre o 

ponto de vista de ser capaz de negociar prioridades concorrentes entre os desejos individuais e 

a transformação do contexto em que estão inseridos, não fica explícito no relato da D1, a 

confirmação dos seus interesses pessoais nessa direção, conforme a fala a seguir. Mas se 

evidencia a capacidade da preservação da sua imagem pessoal como diretora diante da 

contingência enfrentada. 

Eu estava como diretora da operação. [...] É meu nome que estava lá junto daquilo 

tudo, um monte de falcatrua, pensei: “Cara, como me explico para os outros, pra 

mim? Nossa! Eu venho trabalhar, eu coloquei o projeto de pé, eu sou uma 

profissional competente, o projeto era interessante, a causa fantástica e acontece o 

que ocorreu?” (D1 – Desempenho) 

Nos casos em que os dilemas envolviam questões de conduta ética, a competência se 

revela na capacidade de frear comportamentos considerados inadequados. Foi este o caso do 

Superintendente 1, cujo propósito passou a ser  assegurar a conduta adequada dos membros da 

sua equipe, de modo que não se repetisse no cotidiano da área procedimentos antiéticos, como 

o caso do funcionário que foi demitido por registrar algo que ele não fez, mentindo sobre o 

crédito dado aos clientes se beneficiando do sistema. Manteve assim, o superintende a sua 

empregabilidade e de cada membro da equipe, e por consequência a área passou a atender a 

disciplina organizacional. 

Por isso que eu falo que a questão do timing do gestor é fundamental na mudança da 

situação e manter o controle da área para não permitir que os outros reflitam em 

cima de conceitos errados na forma de se trabalhar, assumindo a mesma postura do 

funcionário que fugiu da ética que se esperava na área. Por isso que a ação tem que 

ser efetiva e o reporte para área também. Uma coisa acontece em função da outra, 

justamente para você pontuar que existem normas e procedimentos que devem ser 
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seguidos. Acredito que não faz sentido ter controle sobre a vida das pessoas, mas 

acredito também que as atividades e processos no ambiente de trabalho devem ser 

muito claros para direcionar o comportamento correto na empresa, para que as 

pessoas tirem as suas próprias conclusões sem se deixar influenciar por terceiros. 

(S1 - Ética) 

Outro relato que vai nesta mesma linha é o do Superintendente 2 (S2) que passou 

também a frear, ou coibir operações que ele considerava “esquisitas”, operações que feriam 

um princípio seu de não desembolsar algo que não fosse legalmente correto. 

Eu comecei a ser um tipo de consultor para todos sobre como fazer em determinadas 

situações, meio que uma referência sobre casos “esquisitos” [operações de câmbio 

com maior risco operacional que podem prejudicar o banco] [...] Em termos de 

competência [...], algumas habilidades que eu tinha me deram segurança para a 

minha tomada de decisão de não colocar operações de câmbio para dentro de uma 

instituição financeira a qualquer preço, assumir o papel de “freio”. Eu sempre fui 

muito técnico, analítico, superdetalhista, focado nas consequências das operações 

para o Banco. Acho que isso ajudou no meu controle das demandas comerciais 

“esquisitas”. Esse meu perfil, eu não sei se gerou uma competência nova mesmo, ou 

reforçou o que eu já possuía. (S2 – Ética) 

O que estes relatos mostram é que se trata de uma competência que vem em reação a 

um cenário de maior fiscalização e controle de operações bancárias do que até então se tinha. 

Os riscos de processos ou de perderem seus empregos faz com que tivessem que rever a 

forma de trabalhar. A competência vem a reboque da pressão, ela não parte de uma crítica a 

priori, mas de uma reflexão que nasce no momento de aumento de fiscalização e auditorias 

crescentes, bem como exigências de maior rigor nas operações. 

Uma situação distinta das anteriores, mas que envolve uma questão ética é o caso da 

Gerente 4 (G4), quando ao experenciar uma situação claramente antiética, decide pedir 

demissão por não encontrar outra saída. Não houve aqui a possibilidade de desenvolver uma 

nova competência, nem modificar o ambiente. Mas houve um claro posicionamento desta 

profissional e a tomada de decisão de não fazer parte de um sistema que ia contra seus 

princípios. Percebe-se em sua fala, reproduzida a seguir, a sobreposição de valores no conflito 

que viveu ao sacrificar a sua sobrevivência em prol do que acredita, (fazer o que é certo - uma 

operação financeira dentro da lei), quando observou o comportamento antiético em outras 

pessoas. O objetivo de G4 não foi reformular através da sua reflexão critica a ordem social e 
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política existente na organização (BURGOYNE, 1993). O que difere este caso dois anteriores, 

é que nos outros dois a competência se externaliza porque se trata de cumprir procedimentos 

legais em acordo com a organização, não há confronto, nem questionamento por parte dos 

gestores (superiores imediatos), como no caso de G4. Trata-se mais de uma competência 

técnica do que de natureza ética e política em si nos casos anteriores, bem distinto da situação 

da Gerente 4. 

Pessoalmente foi a primeira que eu me deparei com aquele dilema que era ético de 

verdade. As pessoas falam você tem que agir com ética! Mas na hora do vamos ver 

acabam cedendo aos seus próprios interesses. Acho que pra mim foi quase uma 

ideologia nova que eu passei a viver, compor no meu comportamento e atividade, se 

posso dizer assim. Eu fui colocada em teste de saber se o que eu acredito é para 

valer ou não. O meu sentimento foi: estão me colocando em teste. Se eu envergo pra 

um lado ou pro outro. E assim, quando eu saí, pensei: tudo tem limite. [...] Passei a 

me conhecer melhor, mas na hora me deu um desespero. Porque eu também pensava 

na minha sobrevivência: nossa eu tenho que pagar conta, eu preciso do dinheiro, mas 

por outro lado tinha uma coisa que me corroía por dentro. Eu pensava: Não dá! Não 

dá! (G4 – Ética) 

Outro caso que vai nesta mesma direção é o do Gerente 1 (G1), que  não obedece às 

ordens da presidência da organização em que estava inserido, já que mantém seu  juízo ético 

sobre a questão de não mentir junto a fornecedores e outsourcings para obter para vantagem 

comercial da empresa em que trabalhava. G1 refletiu sobre seus valores pessoais e 

profissionais em conflito com os encontrados no trabalho (ERAUT et al.,1994 apud 

CHEETHAM; CHIVERS, 1996). Apesar do desenvolvimento da sua consciência sobre a 

qualidade ética do seu trabalho não houve a materialização de uma nova competência. 

Percebe-se que houve a manutenção da sua empregabilidade se adaptando as exigências 

organizacionais em outras atividades na empresa, conforme a fala a seguir: 

Existem diferentes perfis de gestão aonde você vai. [...] Encontrar uma empresa 

totalmente sem controle, com as atividades sendo feitas por ordens sem critica, com 

a gestão de pessoas ultrapassada, muita coisa sendo feita no grito, no berro, me 

marcou. [...] Eu entendo que desenvolvi em mim a capacidade de me adaptar a cada 

empresa que você está. A empresa tem regras próprias, e você tem rapidamente que 

entender quais são as regras desse espaço, o que é valorizado e como me adapto a 

essas regras, basicamente é isso. Não tem a receitinha de bolo, não. [...] Eu acho que 

a lição é a seguinte: você ao entrar numa empresa, deve observar as pessoas, 
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observar os valores, e se adaptar rapidamente. [...] Se você não se adequa à empresa, 

você vai morrer na organização. (G1 – Ética) 

No relato do Gerente 1 identifica-se que os seus interesses de sobrevivência na 

organização orientam muito mais do que um desejo de mudança do contexto do trabalho. 

Pode-se inferir, que na altura em que a sua vida profissional se encontra (metade da carreira), 

se vale da diversidade de experiências no ambiente de trabalho em proveito próprio, visando o 

seu desempenho profissional. 

Nos casos em que os dilemas envolviam questões de conduta ética-política 

conjuntamente, percebe-se o desenvolvimento de uma competência no Gerente 2 (G2) distinta 

dos demais. No caso do Gerente 2 identifica-se o desenvolvimento de uma competência 

comunicativa, externalizada pela capacidade de expressão e comunicação com seu grupo, para 

cooperação e trabalho em equipe, resultando na transformação do contexto da sua área, 

perceptível através da mudança do clima organizacional, orientada para o desempenho. Com a 

nova forma de relacionamento com os membros da sua equipe G2 atinge o que é esperado 

para a sua área na gestão de pessoas. 

A minha equipe percebeu a minha mudança de comportamento de forma positiva. 

Mas assim, sobretudo no fato de eu ter uma nova abordagem para com a equipe, no 

fato de melhorar o relacionamento e comunicação com eles e como consequência a 

melhora do clima organizacional. Perceberam isso num primeiro momento e 

também depois ao longo do meu trabalho com aquela equipe, inclusive na avaliação 

de clima. (G2 – Ético-Político) 

Conforme Sandberg e Dall‟alba (2006) percebe-se no G2 uma reflexão voluntária, 

deliberada para compreender e melhorar seu desempenho no trabalho. Segundo os autores 

estas reflexões podem ser impulsionadas pela autorreflexão, e por debates críticos entre os 

colegas, como ocorreu neste caso. 

A despeito do possível interesse pessoal do G2 na avaliação de clima organizacional, 

houve a materialização de uma competência constituída pela sua mudança de conduta no 

trabalho e que foi expresso em seu desejo de valorizar e compreender o outro (SANDBERG, 

2000): “Esse caso me fez refletir, que as pessoas devem ser valorizadas no ambiente de 

trabalho, [...]. É preciso valorizar o ser humano [...].” (G2 – Ético - Político). 
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Quando se considera a competência de negociar prioridades concorrentes e os 

desejos individuais (competências políticas), identifica-se que em nenhum dos casos abaixo 

descritos (Gerente 3 e Diretor 2) há o desenvolvimento de competências políticas para a 

transformação do contexto em que se está inserido, mas, novamente, para o desempenho e 

sobrevivência no trabalho. 

Mas competências orientadas para resolver os dilemas políticos emergiram nas 

narrativas. Estas competências estão relacionadas à ação de enfrentar a política 

organizacional. No caso do G3 materializada na recolocação de uma funcionária problemática 

observado em sua reflexão crítica. O desenvolvimento da dimensão política de competência 

do G3 emerge na sua capacidade de equilibrar interesses múltiplos - a da sua equipe, a 

disciplina organizacional e seus interesses pessoais (manutenção da sua autoridade como 

gestor). Como entendem Holland, Ritvo e Kovner (1997) sobre a dimensão política da 

competência, G3 desenvolveu a capacidade de tomar decisão, tendo em conta o impacto que 

causaria sobre os indivíduos e grupos afetados por estas decisões. 

Eu acho que o grande aprendizado com essa situação, e até fiquei com dúvidas 

depois a respeito: se eu estava sendo bonzinho, bobinho, ou estava sendo 

competente como gestor, fazendo o meu papel corretamente: atender a disciplina da 

empresa [...]. (G3 – Político) 

Quanto à competência materializada pelo Diretor 2 percebe-se também através de 

sua fala a seguir, uma competência política. D2 enfrentou a questão da demissão arbitrária das 

pessoas, porque estavam velhas em seu contexto de trabalho. Percebe-se uma transformação 

individual, a despeito do seu desligamento posterior do ambiente organizacional. Assim, 

identifica-se na reflexão crítica de D2 um gatilho para o reforço da sua prática e hábito 

profissional, de valorizar as pessoas, incluindo e mantendo pessoas mais experientes e com 

idade mais avançada no ambiente de trabalho, através da ação crítica social consciente 

(ANTONACOPOULOU, 2010), mesmo que isto tenha lhe custado o seu emprego. 

Da mesma forma que eu não mataria ninguém se alguém me mandasse, eu também 

não demitiria alguém só porque está com o cabelo branco. Vai embora porque tá 

velho! Não é nada disso! [...] Olha, eu acho que desenvolvi a consciência tranquila 

de fazer o que é certo. [...] Eu não pisei em ninguém, só porque tá velho, eu nunca 

degradei ninguém pra subir, todas as pessoas que eu pude promover eu promovi. A 

lembrança que eu acho que as pessoas têm de mim é de um cara que batalhava pelas 

pessoas. Até mesmo quando eu não conseguia mudar a vida das pessoas ou incluí-
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las nas condições de trabalho na organização. [...] Uma coisa que eu faço sempre é 

mostrar para o meu time, que somos parceiros, e podemos fazer diferença na forma 

da gente trabalhar. Eu vejo aqui no meu time hoje, são adultos, você tem que ter 

transparência sempre, você não pode enganar os caras, sob o risco do trabalho não 

fluir e ser improdutivo. Feedback é todo do dia. Você como gestor tem que ser 

solidário, participando, estando junto. Você tem olhar também o lado humano, além 

do lado profissional. Eu procuro ao máximo que a pessoa cresça. (D2 – Político) 

Outro caso dos gestores que desenvolveram competências de natureza política, foi o 

do Superintendente 3 (S3), a qual emergiu, em seu relato, da capacidade de equilibrar 

interesses múltiplos, através de comunicação constante com os envolvidos (HOLLAND; 

RITVO; KOVNER, 1997) na fusão dos Bancos “X” e “Y”. Percebe-se na fala a seguir este 

equilíbrio entre os interesses da equipe antiga do Banco “X”, dos novos funcionários do 

Banco “Y”, dos expatriados que vinham da matriz estrangeira do Banco “Y”. Neste sentido, 

as competências profissionais apresentadas pelo S3 para obter os resultados financeiros 

esperados para sua área e para a organização, acrescem-se as competências políticas que 

permitiram ao superintendente refletir e atuar criticamente sobre a esfera da sua produção, 

compreendendo sua posição e função na estrutura produtiva, seus direitos e deveres, sua 

necessidade de participação nos processos de organização do trabalho e de acesso e domínio 

das informações relativas às reestruturações produtivas e organizacionais em curso (DELUIZ, 

1996). 

Mais um ponto para dificultar nosso trabalho, porque eu recebi também muitos 

expatriados. Vinham com cultura diferente, aspirações diferentes, você tinha que 

lidar com a expectativa dessas pessoas também na fusão. Veja você: expatriados, 

funcionários do Banco “X”, funcionários do Banco “Y”. É muito para uma pessoa 

só! [...] O que eu acho que mais me marcou e foi favorável, foi saber ouvir as 

pessoas, entender a situação de cada uma delas, o que cada uma queria da 

organização, esperava da organização, quanto elas estavam motivadas e integradas 

na empresa para entregar os resultados [...]. (S3 – Político) 

Constata-se também que a competência política gerou sobrevivência e adaptação à 

mudança para o Superintendente 3: “Acho que consegui fazer um bom trabalho naquela 

empresa, me adaptando à cultura. Acho que meu perfil de gestão se encaixou bem na fusão do 

Banco “X” com o Banco “Y”.” (S3 – Político). 
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O relato da Diretora 3 (D3) também envolveu uma questão política, mas é distinto 

das anteriores, pois não houve a possibilidade de desenvolver uma nova competência, nem de 

modificar o ambiente. 

No caso da Diretora 3 sua reflexão crítica se manifesta na consciência sobre os 

efeitos nocivos no mau uso do poder nas relações entre os grupos de interesse das 

organizações (politicagem). Identifica-se através de sua fala a seguir que houve uma 

transformação individual com o dilema experenciado: o sacrifício da sua sobrevivência em 

favor das crenças pessoais sobre gestão. Em meio da contingência da situação; D3 tomou a 

iniciativa (LE BOTERF, 2003) de se desligar da empresa: sua autopreservação, mas não 

houve a materialização de uma nova competência, e sim um desejo de melhorar 

profissionalmente. 

Penso que a gente tem que preservar o que a gente acredita. Seus valores não podem 

ser alterados por um emprego, por uma política organizacional, é simples como isso. 

Mas você paga o preço. E o preço é muitas vezes alto, porque a gente tem que saber 

lidar. Eu admiro pessoas que sabem jogar esse jogo da política, que faz parte da vida 

das organizações, não é ruim, mas que não seja de forma agressiva, aviltando os 

outros. Não sei se quem age assim eu admiro ou tenho pena. É assim a grande lição, 

é que a gente tem que seguir o que a gente acredita, e você não mudar a sua essência 

e seus valores. É maior ainda. Você tem que gostar do que você faz. Sem isso você 

não faz nada bem. [...] Em resumo é não deixar que decidam por você o que você 

quer para a sua vida profissional e carreira. Isso é muito pessoal, que acaba 

interferindo no profissional, mas é importante saber que você tem caminhos e opões 

na vida profissional. É o sentido que a gente dá para a vida, isso é o mais importante, 

senão a gente morre. (D3 – Político) 

Enfim, nem toda reflexão e ação levaram, de fato, ao desenvolvimento de uma nova 

competência. Muitas das ações, por mais que revelassem dilemas éticos e/ou políticos, tinham 

acima de tudo, uma forte motivação em direção à preservação do emprego e orientação para 

desempenho, muito mais do que expressar um desejo de mudança do contexto, de acordo as 

discussões de reflexão crítica ancoradas numa perspectiva mais ideológica e política como 

apregoam: Freire (1970), Habermas (1971), Max van Manen (1977), Mezirow (1990), 

Brookfield (1995), Giroux (1997), Rigolon (2006), Pease (2006), Reynolds (1998) e Reis 

(2011). 
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A princípio este resultado não surpreende, já que se trata de um estudo de 

profissionais que atuam no universo de uma instituição financeira com fins lucrativos, 

ambiente de poder que restringe o espaço de manifestação dos sujeitos. Contudo, por outro 

lado, seus relatos também sinalizam um forte desejo de pensar e fazer a gestão diferente: 

Mas eu acho que você pode encontrar soluções na vida corporativa sem fazer tanto 

teatro. Dá para agir com mais transparência. Ou seja, existem várias formas de você 

buscar resultado. Não existe apenas uma única solução. (G1) 

Eu não acho que as pessoas não têm valores, mas às vezes a pressão é tão forte que é 

mais fácil para as pessoas seguirem com a onda, fazerem o que todo mundo faz para 

sobreviver, ao invés de tentar transformar o contexto em que você está inserido. [...] 

Existiam outras maneiras de aumentar resultado, de forma inteligente e diferenciada 

ou cotando as vagas! Era possível mudar o cenário. Quem ficou no meu lugar 

acabou fazendo o trabalho sujo, porque tinha esse pensamento! [...] Na parceria se 

trabalha muito melhor. Você não pode só pisar nas pessoas, tem jeitos e jeitos de 

resolver as situações que aparecem na vida organizacional. (D2) 

Muitas vezes não é interessante para o gestor ter essa postura, até para sobreviver na 

própria organização: uma avaliação de desempenho negativa de alguém que 

potencializa dificuldades é mais fácil de realizar para cumprir uma meta de redução 

de headcount do que entender e valorizar a pessoa. (G2) 

Essa experiência me fez ver que é possível construir projetos bens legais [...]. (D1) 

Por mais que seja chavão o segredo é compreender os outros e aí que você cresce, aí 

que você se torna competente na gestão. (G3) 

Eu admiro pessoas que sabem jogar esse jogo da política que faz parte da vida das 

organizações, não é ruim, mas que não seja de forma agressiva, aviltando os outros. 

[...]. É assim a grande lição, é que a gente tem que seguir o que agente acredita, e 

você não mudar a sua essência e seus valores. [...] Em resumo, é não deixar que 

decidam por você o que você quer para sua vida profissional e carreira. [...] É 

importante saber que você tem caminhos e opções na vida profissional. (D3) 

O que estes relatos mostram é, mais do que tudo, um desejo de mudança. Porém 

como analisado, a reflexão crítica não teve um alcance impulsionador significativo de novas 

competências de gestão, nem superou os problemas e dilemas que emergiram a contento, pelo 

menos não em sua totalidade. É com estas perspectivas em mente que se passa agora a tecer 

as considerações finais deste estudo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo buscou compreender qual o significado que assume a reflexão crítica no 

ambiente de trabalho e sua relação com a competência dos gestores do sistema financeiro na 

sua conduta profissional. Considerou-se para análise os relatos das trajetórias e experiências 

dos sujeitos da pesquisa em eventos, situações ou dilemas do cotidiano que geram atitudes 

reflexivas, ou seja, atitudes que permitam rever comportamentos na atuação profissional e/ou, 

transformação do contexto em que o indivíduo está inserido. 

A reflexão crítica no ambiente de trabalho pode ser compreendida como uma base 

importante para análise de tensões profissionais, desempacotando as intenções que sustentam 

essas tensões, e ao fazê-lo, introduzindo mudanças não só nas intenções e ações relacionados 

para alcançá-los, mas também sobre os resultados desejados (ANTONACOPOULOU, 2010). 

Verificou-se, neste estudo, a partir dos relatos dos gestores que nem todos chegaram 

à reflexão crítica de pressupostos, nem se viram em perspectivas discrepantes das que 

habitualmente se deparavam em eventos ou situações que envolveram dilemas 

desorientadores (MEZIROW, 1981) do cotidiano no trabalho. Para os gestores que revelaram 

momentos de reflexão crítica de pressupostos foram identificados dilemas da seguinte 

natureza: eminentemente éticos, eminentemente políticos e conjuntamente ético-políticos. São 

dilemas que revelam situações de tensão que envolveram a escolha e a tomada de decisão para 

os participantes da pesquisa. 

Alguns eventos envolvendo reflexão crítica assemelharam-se nas trajetórias dos 

gestores, pois obedecem a certos padrões de conformidade nos conflitos e tensões, 

delimitando as expectativas para a realização de alguma atividade, inclusive em relação ao 

momento da carreira em que a situação ou dilema ocorreu. 

As experiências de reflexão crítica que emergiram nos relatos e que impulsionaram 

ações de ruptura com determinadas práticas, políticas ou comportamentos organizacionais e 

que se reverteram, de fato, em novas competências foram poucas, somente nos casos - de 

enfrentamento da política organizacional, da revisão do estilo de gestão, de uma fusão 

bancária e da liquidação extrajudicial de uma instituição financeira. Isso porque em tais 

situações houve uma transformação fundamental na base que sustentava os negócios das 

instituições financeiras (alterações de estratégia, estrutura, sistemas de controle, distribuição 
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de poder, etc.), ou no comportamento individual em frente à situação. O que se pode inferir 

então é que, a considerar as experiências narradas neste estudo, a reflexão crítica não está 

tendo o alcance impulsionador de mudanças significativas capazes de mobilizarem novas 

competências e gerarem em algum nível transformações contextuais. 

Muitas podem ser as explicações para este cenário, seja o fato das experiências 

narradas pelos gestores envolverem dilemas de ordem individual e não coletiva, incapazes de 

gerar um movimento coletivo; seja em razão da força da estrutura organizacional, de poder, 

que impede qualquer natureza de mudança; seja porque não havia por parte do gestor um 

desejo, de fato, de alteração mais profunda do sistema, uma vez que em boa parte dos casos a 

crítica e a reflexão estavam mais a serviço da sua preservação no emprego do que de qualquer 

desejo genuíno de transformação. 

Independente das razões que se pode levantar aqui, o que está em questão, mais do 

que tudo, é o lugar que assume a reflexão crítica no ambiente de trabalho. Há espaço para esta 

natureza de reflexão no contexto das organizações empresariais, tal qual propõe Mezirow 

(1990) e Antonacopoulou (2010)? Se sim, como atingi-la? Quais suas limitações e 

possibilidades? Como potencializá-las? Se, por um lado, a resposta mais óbvia parece indicar 

que os resultados desta natureza de reflexão ficam aprisionados pela estrutura de poder das 

empresas, pelo sistema, que impede que tal reflexão se materialize em competências para 

mudança, cabe questionar, por outro, até que ponto os gestores, individual e coletivamente, se 

veem no papel de atores relevantes que não devem só reproduzir e operar o sistema tal qual os 

ditames da empresa ordenam, mas também produzir respostas qualitativamente melhores para 

todo o coletivo da organização. 

De toda forma, as experiências de reflexão crítica que emergiram de eventos ou de 

situações que envolveram dilemas desorientadores (MEZIROW, 1981) no cotidiano no 

trabalho, embora não tenham alcançado o grau de transformação que a teoria indica, 

especialmente aqueles ancorados numa perspectiva mais ideológica e política como Freire 

(1970), Habermas (1971), Max van Manen (1977), Mezirow (1990), Brookfield (1995), 

Giroux (1997), Rigolon (2006), Pease (2006), Reynolds (1998) e Reis (2011), de alguma 

forma se remeteram a situações que envolviam, na maioria das vezes, questões de poder e de 

conduta ética, o que sinaliza uma atenção destes gestores a situações de tensão que não são 

puramente técnico-operacionais. Mesmo que tais reflexões se manifestem, sobretudo em 



95 

 

momentos em que sua empregabilidade e a sua capacidade de trabalho estava em jogo, 

mesmo esta reflexão estando mais a serviço do seu desempenho profissional e 

empregabilidade do que qualquer outra coisa, a ética e o poder foram os tópicos que 

atravessaram praticamente a totalidade das experiências relatadas, o que nos dá indício que 

são pontos de atenção fundamentais no debate sobre reflexão crítica e competências nas 

organizações. 

A despeito da força que a estrutura organizacional exerceu em cada profissional, a 

natureza das ações dos gestores desencadeada a partir da reflexão crítica deixou transparecer a 

influência das crenças e dos pressupostos individuais de cada gestor, seja em relação às 

preocupações de ordem éticas, seja políticas. Nesse sentido, apesar dos gestores exercerem a 

reflexão crítica e desencadearem ações para cada dilema vivenciado, em última análise, a ação 

subsequente está relacionada ao significado que deram a situação, ao seu hábito gerencial, e 

aos seus valores. 

Frente a cada dilema, os gestores estabeleceram uma hierarquia de valores que, 

quando questionados por meio da reflexão crítica de pressupostos (MEZIROW, 1990), nem 

sempre reverteram as ações em competências capazes de negociar prioridades concorrentes 

entre os desejos individuais e a transformação do contexto em que estão inseridos. Dentre as 

ações destacam-se nas experiências dos entrevistados: a reconstrução de carreira, a demissão 

de funcionários, a decisão de dispensar colaboradores, a revisão do estilo de gestão, a recusa 

em agir fora de princípios éticos, o pedido para desligamento de um banco, e o enfrentamento 

da política organizacional. 

Os gestores que foram objeto de estudo desta pesquisa entenderam a reflexão crítica 

de diferentes formas, esforçando-se por materializar competências em diferentes direções. Tal 

como assinalam Woerkom, Nijhof e Nieuwennhuis (2002), a reflexão critica no ambiente 

organizacional é pouco operacional, revelando-se mais em processos do que em novos 

comportamentos profissionais visíveis, o que pode explicar, ao menos parcialmente, a 

dificuldade de materializarem competências. 

A reflexão crítica materializada em competência no presente estudo, foi orientada 

mais para o desempenho no ambiente de trabalho (da operacionalização de processos a 

manifestação de comportamentos profissionais: a reflexão sobre si mesmo em relação ao 

trabalho; a aprendizagem a partir dos erros; e a consciência de empregabilidade) do que 
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orientada para a transformação do contexto em que está inserido (das relações dominantes do 

poder à emancipação). Isto reforça a proposição de Kuller e Rodrigo (2012) de que os 

profissionais recorrem em contexto prático diário à reflexão como estratégia para o 

desenvolvimento das suas competências para o seu próprio desenvolvimento pessoal. Os 

processos de reflexão crítica que ocorreram nesta pesquisa independente dos diferentes níveis 

da hierarquia organizacional (gestores/ superintendentes/ diretores), pouco colaboraram para o 

desenvolvimento e transformação da empresa em que o entrevistado estava inserido. 

Vale ressaltar ainda outro aspecto que ficou evidente no decorrer da pesquisa. A 

reflexão crítica não é apenas um processo eminentemente racional, aspectos emocionais na 

reflexão crítica dos gestores apareceram claramente destacados nos relatos. Da mesma forma 

que Silva (2009) afirma no resultado do seu estudo sobre a aprendizagem resultante da 

experiência da expatriação e Viana (2013) sobre a aprendizagem transformadora e social nos 

indivíduos que exercem atividades voluntárias, os relatos de sentimentos e sensações nesta 

pesquisa mostram a pressão emocional exercida sobre o entrevistado, quando ocorre o dilema 

desorientador e a reflexão pelo indivíduo, desencadeando palavras e expressões nas narrativas 

como: “senti raiva”, “estava com ódio”, “senti sufoco”, “vivi um grande abalo emocional”, 

“foi um choque muito grande”, dentre outras. Assim sugere-se como estudos futuros 

pesquisas que relacionem a relação entre reflexão crítica e emoção, pois Malkki (2010) 

argumenta que os dilemas de cunho emocional são poucos explorados por Mezirow 

(1981,1990, 1998) em seu trabalho sobre a perspectiva de significado e a reflexão. 

Os resultados aqui alcançados, claramente apontam a necessidade de se avançar mais 

nos estudos que discutem o significado de reflexão crítica no ambiente de trabalho indo além 

das análises que as circunscrevem ao ambiente educacional (MEZIROW, 1990; 

BROOKFIELD, 1995). Há a necessidade de se pensar em caminhos viáveis e interessantes 

que possam potencializar tal natureza de reflexão e sua materialização em competências de 

fato. Isso pode ser feito tanto no universo das próprias organizações, ou mesmo no contexto 

das escolas de gestão, formando novas gerações de administradores mais capazes de pensar 

reflexiva e criticamente, a despeito de todos os constrangimentos estruturais que existe no 

ambiente corporativo. Mantêm-se a crença de que é possível outra forma de gestão, e que o 

exercício da reflexão crítica pode trazer benefícios para além dos interesses individuais. Cabe 

achar as brechas e os mecanismos para potencializá-la na academia e na empresa. 
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Novos estudos empíricos poderiam avançar os resultados aqui analisados 

considerando, por exemplo: diferentes cargos, funções, setores da economia, bem como 

empresas de distintos portes, incluindo, organizações governamentais, organizações não 

governamentais e OCIPS. Desta forma, algumas questões vêm à mente: como se manifesta a 

reflexão e competências nestes ambientes? Terão o mesmo comportamento orientado para os 

interesses pessoais e de sobrevivência apresentado nos Bancos do sistema financeiro? 

Por fim, dados os resultados aqui observados, caberia também a realização de estudo 

incorporando outras teorias como, por exemplo, a teoria de valores, ou os estudos de ética e 

poder nas organizações. 
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APÊNDICE – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO: 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título da Pesquisa: “Reflexão crítica e competências: um estudo com gestores do sistema financeiro”. 

Nome do pesquisador: Ricardo Alves de Souza 

Nome do orientador: Profª Drª Janette Brusntein 

 

1. Natureza da pesquisa: o(a) sr.(a) está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa que tem como finalidade, por meio de uma 

abordagem interpretativista, analisar a experiência dos gestores do sistema financeiro nacional no ambiente de trabalho em ev entos, 

situações ou dilemas do dia a dia que geram atitudes reflexivas, ou seja, atitudes que permitam rever comportamentos na atuação 

profissional, bem como transformação do contexto em que se está inserido. 

2. Participantes da pesquisa: 10 

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo o(a) sr.(a) permitirá que o pesquisador desenvolva seu trabalho de dissertação, 

do programa de Mestrado em Administração – Área de Gestão Humana e Social, da Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP. O(a) 

sr.(a) tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem  

qualquer prejuízo para o pesquisador. Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone do (a)  

pesquisador (a) do projeto.  

4. Sobre as entrevistas: será realizada somente uma entrevista semiestruturada. 

5. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas, sendo o risco mínimo, quando se entende 

que tais riscos sejam inerentes da participação de qualquer sujeito numa pesquisa. Os procedimentos adotados nesta pesquisa 

obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos a sua dignidade. 

6. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Somente o pesquisador terá 

conhecimento de sua identidade. Nem ao orientador será revelada sua identidade, já que este não é o escopo da pesquisa. 

Comprometemo-nos a mantê-la em sigilo ao publicar os resultados dessa pesquisa.  

7. Benefícios: ao participar desta pesquisa o(a) sr.(a) não terá nenhum benefício direto. Entretanto, esperamos que este estudo resulte 

em informações importantes sobre a reflexão crítica e o desenvolvimento de competências em instituições financeiras, pois, após 

pesquisa nas bases de dados, encontrou-se somente um artigo de mesma temática.  

8. Pagamento: o(a) sr.(a) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como nada será pago por sua 

participação. 

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar desta pesquisa. Portanto 
preencha, por favor, os itens que se seguem: Confiro que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a execução do trabalho de 
pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento em participar da 
pesquisa. 

______________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

__________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

___________________________________ 

Assinatura do Orientador 

Pesquisador: Ricardo Alves de Souza – (011) 9 9647-8044 – rikel@ig.com.br 


