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RESUMO 

Uma vez que a sustentabilidade demanda uma mudança paradigmática nos padrões produtivos 

e de consumo, a transição para outra racionalidade na organização exige esforços da educação 

corporativa em direção ao desenvolvimento de seus profissionais. Tal objetivo demanda 

promover o exercício da reflexão crítica nas organizações por meio de uma educação 

corporativa que se distancie de uma proposta focada em treinamentos meramente pragmáticos 

e instrumentais, fomentando reflexão, ou seja, que questione pressupostos e que estimule novos 

valores e cultura em direção à sustentabilidade. As teorias de reflexão crítica (RC) e 

aprendizagem transformadora (AT) são adequadas para pensar a Educação Corporativa para 

Sustentabilidade (ECpS). Essa pesquisa se norteou pelos tipos de reflexão de Mezirow (1991):  

o “problem solving”, voltado para a reflexão sobre conteúdo e processo e “problem posing”, 

que foca na crítica das premissas pertencentes ao problema. Além disso, discute-se também a 

AT e as competências que ela pode fomentar para responder aos pressupostos de 

sustentabilidade na organização. O objetivo geral da pesquisa é descrever e analisar iniciativas 

de ECpS desencadeadas por uma instituição financeira à luz dos conceitos de Reflexão Crítica 

e Aprendizagem Transformadora, de modo a compreender como tais ações formativas estão 

fomentando os pressupostos de sustentabilidade na organização.  O objeto de estudo foram as 

inciativas de ECpS ofertadas por uma instituição financeira brasileira (IF) considerada 

mundialmente de excelência. Para levar o estudo a efeito, adotou-se como estratégia de pesquisa 

o estudo de caso, com construção de dados por meio de exame de documentos e entrevistas, 

utilizando-se o template para análise. Foi realizada análise documental da arquitetura 

educacional da IF voltada à sustentabilidade, sendo que duas ações formativas desse conjunto 

foram examinadas com maior detalhamento.  Além disso, considerando o público dessas duas 

ações formativas, foram realizadas 11 entrevistas em profundidade com educadores e enviados 

por e-mail roteiros de perguntas abertas aos participantes, com retorno de 81 educandos que 

externalizaram suas percepções. Tais dados possibilitaram constatar um processo de oscilação 

entre propostas de formação mais reflexivas e críticas em substituição por outras de natureza 

mais pragmáticas e instrumentais, no intervalo de 2003 a 2017, decorrentes das mudanças de 

orientação estratégica da organização neste campo. Como reflexo, houve um esvaziamento dos 

ideários de RC e AT em direção à sustentabilidade, o que reflete as narrativas dos participantes 

sobre as experiências que vivenciaram. Predominaram narrativas dirigidas à reflexão de 

conteúdo e processo e não de premissa, o que tem claras implicações para o alcance das 

mudanças paradigmáticas pretendidas. Esse estudo contribui para se pensar a RC e AT voltados 

à sustentabilidade nas organizações, ao mesmo tempo ele mostra elementos que são importantes 

de serem considerados na análise de experiências formativas dessa natureza, tais como a 

dimensão pragmática e reflexiva da iniciativa educacional; formato do treinamento; 

continuidade de tal ação ao longo do tempo; caráter contextual e sua relação com o trabalho do 

colaborador e suporte da organização pós-curso.  Como contribuição prática, essa pesquisa 

buscou apresentar subsídios para o avanço e melhoria de ações formativas dirigidas a objetivos 

do desenvolvimento sustentável e humano na organização, pautados pelo exercício da reflexão 

crítica e dos propósitos da aprendizagem transformadora, o que representa uma tendência das 

pesquisas atuais relacionadas à educação corporativa.  

 

Palavras-chave:  Educação corporativa. Sustentabilidade. Reflexão crítica. Aprendizagem 

transformadora. Problem posing. Problem solving.  



 
 

ABSTRACT 

 

Since sustainability demands a paradigm shift in production and consumption patterns, the 

transition to another rationality in the organization requires corporate education efforts toward 

the development of its professionals. This objective demands to promote the exercise of critical 

reflection in organizations through a corporate education that distances itself from a proposal 

focused on purely pragmatic and instrumental training, fostering reflection, that is, that 

questions assumptions and that stimulates new values and culture towards sustainability. 

Theories of critical reflection (CR) and transformative learning (TL) are adequate to think about 

Corporate Education for Sustainability (CEfS). This research was guided by the types of 

reflection of Mezirow (1991): the “problem solving”, focused on the reflection on content and 

process and "problem posing", that focuses on the criticism of the premises belonging to the 

problem. In addition, it is also discussed the TL and the competences that it can foster to respond 

to the assumptions of sustainability in the organization. The overall goal of the research is to 

describe and analyze CEfS initiatives triggered by a financial institution in the light of the 

concepts of Critical Reflection and Transforming Learning, in order to understand how such 

formative actions are fostering the assumptions of sustainability in the organization. The object 

of study were the initiatives of CEfS offered by a Brazilian financial institution (FI) considered 

worldwide of excellence. In order to carry out the dissertation, the case study was adopted as a 

research strategy, with data construction by examining documents and interviews, using the 

template for analysis. The documentary analysis of the educational architecture focused on 

sustainability of the FI was carried out, and two formative actions of this set were examined in 

greater detail. In addition, considering the public of these two formative actions, eleven in-

depth interviews were conducted with educators and open questions were sent via email to the 

participants, with the return of 81 students who externalized their perceptions. These data made 

it possible to observe a process of oscillation between more reflexive and critical training 

proposals in substitution for others of a more pragmatic and instrumental nature, in the period 

between 2003 and 2017, due to changes in the organization 's strategic orientation in this field. 

As a consequence, there was a depletion of CR and TL ideas for sustainability, which are 

expressed in the participants' narratives about the experiences lived. The narratives directed to 

the reflection of the content and the process prevailed in relation to the discourses involving 

premise, which has clear implications for the realization of the desired paradigm changes. This 

study contributes to thinking about CR and TL focused on sustainability in organizations, at the 

same time it shows elements that are important to be considered in the analysis of formative 

experiences of this nature, such as the pragmatic and reflective dimension of the educational 

initiative; training format; continuity of such action over time; contextual character and its 

relation to the collaborator's work and organization´s support in the post-course. As a practical 

contribution, this research sought to present subsidies for the advancement and improvement 

of training actions aimed at the objectives of sustainable and human development in the 

organization, guided by the exercise of critical reflection and of purposes from transformative 

learning, which represents a trend of current research related to corporate education. 

Keywords:  Corporate education. Sustainability. Critical reflection. Transformative learning. 

Problem posing. Problem solving. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo se situa no campo das Ciências Sociais Aplicadas, no contexto da 

linha de pesquisa de Gestão Humana e Social nas Organizações, e integra os estudos do Grupo 

Formação e Pesquisa em Administração do CNPq. Portanto, baseia-se nas teorias da 

Administração e nos Estudos Organizacionais, sendo que sua especificidade se caracterizou por 

associar reflexão crítica, aprendizagem transformadora e competências para sustentabilidade ao 

analisar iniciativas de educação corporativa na área de responsabilidade socioambiental de uma 

instituição financeira brasileira.  

Assim, o tema dessa pesquisa está voltado para a análise e discussão, à luz das teorias 

de RC, de iniciativas de ECpS ofertadas por uma instituição financeira brasileira (IF) e seu 

potencial para instigar o questionamento de premissas/problematização sobre a atuação da IF 

no que diz respeito à sustentabilidade. A reflexão crítica se mostra apropriada para o avanço 

das discussões de sustentabilidade, uma vez que aquela busca romper paradigmas existentes, 

questionar os pressupostos dos modelos predominantes de pensamento e ação e encontrar 

alternativas para os problemas provocados pela lógica do mainstream.  

A lógica da racionalidade produtiva que coloca o lucro como único objetivo empresarial, 

foi um dos fatores que provocou uma série de impactos sociais, econômicos e ambientais que 

a sociedade vivencia atualmente em nível mundial. As iniciativas da sociedade industrial, de 

acordo com Beck, Giddens e Lash (1995) causaram ameaças crescentes, de modo que a 

sociedade contemporânea passou a ser denominada por esses autores como “sociedade de 

risco”, na qual as ameaças trazidas pelo progresso passam a ser vivenciadas pela sociedade “[...] 

as instituições da sociedade industrial se tornam produtoras e legitimadoras de ameaças que não 

podem controlar. O que acontece aqui é que certos aspectos da sociedade industrial se tornam 

social e politicamente problemáticos” (BECK; GIDDENS; LASH, 1995, p. 5). 

De acordo com Beck (1999), a ciência não dispõe de meios suficientes para controlar 

tais riscos oriundos do progresso, cujas consequências são inevitáveis. Apesar de os riscos 

tentarem prever catástrofes que podem ser de ordem ecológica, química, nuclear, genética, 

industrial e econômica, há a imprevisibilidade trazida pela sociedade de risco, com 

consequências inimagináveis. Bursztyn e Bursztyn (2013) reforçam essa ideia ao afirmar que a 

humanidade provoca desequilíbrios na lógica natural do mundo, que podem comprometer a 

continuidade da vida a longo prazo, passando a se expor a riscos que vão desde acidentes 

gigantescos, até à mudança de metabolismo e ciclos naturais do planeta.  
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Tais desequilíbrios podem ser provocados pelas ações das organizações que 

desconsideram o fato de estarem em um planeta de recursos limitados e desprezam a ideia de 

que fazem parte desse conjunto. Assim, essa pesquisa ampara-se no conceito de 

sustentabilidade enquanto ideologia conforme Scully-Russ (2012), e também do tipo 

sustentabilidade forte de Bursztyn e Bursztyn (2013) enquanto constatação de que qualquer 

ação do homem gera impacto nos limites físicos do planeta. Outro conceito-base será o de 

desenvolvimento sustentável como novo paradigma de desenvolvimento que também considera 

as limitações da Terra. Nota-se que são conceitos intrinsecamente ligados, pois buscam os 

mesmos objetivos, relacionados à qualidade de vida.  

Pode-se citar exemplos que vão contra à ideia de sustentabilidade em função da postura 

isolada da organização que gerou consequências negativas para a sociedade. Há o caso de 

irresponsabilidade nos negócios conduzido pelo banco de investimentos Lehman Brothers1. 

Essa instituição financeira foi um dos atores centrais para a crise da bolha imobiliária de 2008, 

que se transformou em uma crise de crédito em escala mundial, com consequências negativas 

para as companhias e os consumidores. 

No Brasil pode-se mencionar a tragédia de Mariana, em Minas Gerais, em 05 novembro 

de 2015, quando ocorreu o rompimento de uma barragem da mineradora Samarco e que de 

acordo com o portal G1 da Globo (2015) liberou cerca de 62 milhões de metros cúbicos de 

rejeitos de mineração, água e lama. A consequência foi a destruição de um distrito residencial 

da cidade, ocasionando mortes, além do prejuízo ao solo e ecossistemas diversos com a poluição 

do Rio Doce2.  

                                                           
1 Até 2008, o Lehman Brothers adotou uma estratégia agressiva de investimento em títulos ligados ao 

mercado do subprime, o crédito imobiliário para pessoas consideradas com alto risco de inadimplência. 

Conforme divulgado pelo Financial Times (2016), além de ultrapassar os limites aceitáveis de exposição 

praticados no mercado financeiro, executivos do Lehman Brothers suprimiram informações ao conselho 

de que estavam excedendo os limites de risco, além de excluírem os ativos mais ousados dos testes de 

desgaste internos. O conselho, não munido de conhecimentos detalhados, endossou essa nova política. 

O banco passou a realizar prejuízos bilionários e o mercado constatou que a carteira de ativos do Lehman 

Brothers, em grande parte ancorada em valores hipotecários, valia muito menos do que o originalmente 

estimado antes da crise. Como havia participações de outros bancos nessas operações, aumentou-se a 

desconfiança da qualidade dos ativos de várias instituições financeiras, cujas ações caíram e estava 

instaurada a crise financeira mundial. 

 
2 Mesmo com o risco, a Samarco possuía licença ambiental concedida pelo Governo do Estado de Minas 

Gerais e o município de Mariana não possuía plano de contingência, sendo que esses fatores 

contribuíram para a tragédia. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo (2017), nos meses seguintes 

ao rompimento da barragem, um surto de febre amarela na região foi associado ao caso. Tal ocorrência 

exemplifica as proporções que um desastre alcança, com consequências sequer previstas em forma de 

risco. 
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É possível citar também em 2015, a crise da Petrobras em função do esquema de 

corrupção bilionário envolvendo diretores da estatal, empreiteiras e políticos em ações de 

desvio e lavagem de dinheiro, cujos impactos foram econômicos e sociais ao suspender 

contratos, provocar desemprego direto e indireto, perda do grau de investimento do país e 

recessão.  

Ainda citando exemplo de posturas nocivas para a sociedade, o ano de 2017 é marcado 

pelas delações premiadas3. Executivos de empresas investigadas pela Polícia Federal 

compartilharam com a Justiça os esquemas criminosos dos quais participavam para benefício 

próprio em conjunto com membros do Governo, que implicavam em prejuízos aos cofres 

públicos.  

Esse cenário complexo exemplifica as consequências da ação racional meramente 

voltada a objetivos econômicos e individualistas, apontando suas consequências para o bem 

comum coletivo. Neste contexto, as organizações se veem pressionadas por diversos atores e 

acordos internacionais que exigem uma mudança na estratégia, na gestão e na cultura 

organizacional de modo a, por um lado, frear ações irresponsáveis e, por outro lado, estimular 

um comportamento pró-sustentabilidade. Na busca de alternativas para reduzir a incerteza e 

riscos, a ideia-força da sustentabilidade embrenha-se na sociedade e nas empresas e questiona 

o paradigma econômico predominante ao defender a qualidade de vida das próximas gerações. 

Bursztyn e Bursztyn (2013) afirmam que a noção da sustentabilidade aparece como um apelo 

à razão e uma nova forma do homem relacionar-se com a natureza, de modo a alcançar um 

equilíbrio entre o bem-estar atual e as necessidades das próximas gerações.  

A ética kantiana por Barbieri e Cajazeira (2013) pode ajudar a compreender a 

sustentabilidade, uma vez que não é o efeito que atribui o valor moral de uma ação, mas o valor 

se dá pelo fato da ação ter sido praticada por dever, por respeitar as leis. A ideia central da ética 

de Kant, conforme Barbieri e Cajazeira (2013, p. 105) é de que “a ação praticada não é boa ou 

má pelos resultados ou consequências que gera, mas sim por tratar-se de um dever 

                                                           
3 De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo (2017), a empresa Odebrecht participou de esquema que 

favorecia crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, 

formação de cartel e fraude a licitações. Por sua vez, os executivos da JBS, maior produtora de proteína 

animal do planeta, cuja ascensão e tomada do mercado aconteceu em curto espaço de tempo, de acordo 

com matéria do jornal O Globo (2017), articularam propinas a políticos e benefícios junto ao BNDES – 

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social.  As operações com esse banco, conforme 

Portal UOL (2017), chegaram a cifra de R$ 8,1 bilhões, sendo que tais transações dispensaram a 

exigência de garantias e pagamento de prêmios, o que causou prejuízo de aproximadamente R$ 1,2 

bilhão aos cofres públicos.  
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incondicionado, motivado unicamente pela convicção de que essa é a ação correta a ser 

realizada”. Com base na lógica kantiana da ação correta, as organizações que defendem o 

discurso da sustentabilidade deveriam fazê-lo por acreditar que esse é um dever a ser seguido 

por todos, independentemente das consequências que geraria. Tais resultados poderiam 

representar, inclusive, aumento nas despesas organizacionais. O dever daquela organização 

estaria sendo cumprido, mesmo que seus resultados financeiros imediatos fossem afrontados.  

Além do cumprimento do dever para minimizar riscos vindouros, discussões recentes 

também trazem alternativas ao futuro incerto da sociedade e das organizações.  Glasser (2007) 

afirma que há uma noção ortodoxa de progresso, na qual o homem acredita que pode controlar 

a natureza para obter seus interesses individuais. Essa crença provocou a atual crise social e 

ecológica, que o autor defende que pode ser superada com um “esverdeamento” do progresso, 

saindo da racionalidade ortodoxa para a sustentabilidade ecocultural, que engloba: progresso, 

valores e premissas sociais, qualidade de vida, saúde da natureza e a preocupação com o bem 

comum.  

Nessa transição para a sustentabilidade ecocultural, as organizações ainda buscariam 

encontrar alternativas para se manterem competitivas, e além disso, deveriam reunir esforços 

para que a sociedade pudesse consumir seus produtos e serviços, garantindo que as próximas 

gerações tenham essa mesma capacidade, em prol da sustentabilidade. 

Os esforços rumo à sustentabilidade exigem das organizações uma mudança de 

paradigma, de valores, de cultura. Isto é, não se reduz a promover melhorias incrementais, ao 

contrário, demanda aprender a fazer as coisas e “ver de forma diferente” (STERLING, 2011, p. 

25). É neste sentido que as teorias da reflexão crítica e aprendizagem transformadora vem sendo 

apontadas como relevantes para pensar este contexto. Sterling (2011) ao discutir a 

aprendizagem transformadora para lidar com as condições contemporâneas de 

insustentabilidade, complexidade e incerteza no contexto educacional, defende um modelo de 

aprendizagem transformador: “Enquanto o pensamento e reflexão críticos são um pré-requisito 

essencial para a aprendizagem transformadora, não são por si só suficientes a menos que 

resultem em ações transformadoras, sustentáveis e responsáveis” (STERLING, 2011, p. 24), 

sendo que a pré-condição desse modelo é uma mudança de pressupostos (MEZIROW, 1990; 

CRANTON; TAYLOR, 2012).  

E uma das maneiras de impulsionar essa transformação vem por meio das ações e 

iniciativas de educação corporativa para sustentabilidade (deste ponto em diante, denominada 

ECpS), que podem fazer o papel de tradutoras dessa estratégia empresarial específica, ao 

fomentarem os processos de aprendizagem e reflexão com a intenção de impulsionar o 
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desenvolvimento de competências para sustentabilidade nas organizações. Conforme sugerem 

Reis, Silva e Eboli (2010), ao tratarem das práticas reflexivas na organização, a educação 

corporativa está diretamente ligada à estratégia e competitividade e ao estimular a reflexão, 

torna-se uma resposta crescente à complexidade enfrentada pelas empresas no cenário atual. 

Ou seja, em tese, os desafios que uma gestão voltada à sustentabilidade impõe deveriam ser 

incorporados à estratégia organizacional que contaria com o apoio da educação corporativa para 

o desenvolvimento de competências orientadas para objetivos de sustentabilidade. 

 Fook e Gardner (2007) afirmam que a reflexão crítica traz benefícios para a 

aprendizagem e para a prática profissional. Em termos de resultados, esse processo promove 

mudanças tanto na aprendizagem, quanto na ação laboral, ou seja, além de impulsionar a 

capacidade dos empregados de resolução de problemas, pode contribuir para uma mudança de 

valores ou cultura na organização.  

A reflexão crítica na organização representa uma mudança de paradigma e tendência 

em educação corporativa, uma vez que Reis, Silva e Eboli (2010, p. 405) afirmam que o “escopo 

da educação passou a ir além do treinamento técnico e operacional” superando a visão 

positivista dominante no mundo organizacional, fazendo com que haja espaço para a prática 

reflexiva na educação corporativa. 

A ECpS tem potencial para promover a prática reflexiva, quando permite que os 

indivíduos possam avaliar seus pressupostos, repensando suas crenças. Esse processo pode 

resultar em uma mudança no modo de agir, neste caso, impulsionando o desenvolvimento de 

competências em sustentabilidade. A obra de Sterling (1996), que defende a sustentabilidade 

fundamentada numa mudança paradigmática e as teorias da reflexão crítica e aprendizagem 

transformadora de Mezirow (1990; 2010) podem contribuir para auxiliar no entendimento do 

processo de mudança de pressupostos em direção à sustentabilidade. Desta feita, estes autores 

formarão a principal base teórica deste estudo.  

Justifica-se essa pesquisa uma vez que são poucos os estudos sobre reflexão crítica e 

aprendizagem transformadora no ambiente de trabalho, e menos ainda quando se considera o 

universo da ECpS. Em outubro de 2016, foi feito levantamento da produção científica neste 

campo nas bases de dados Ebsco, Proquest, Jstor e Portal da Capes. Nessa última, ao pesquisar 

as palavras “sustainability” e “critical reflection”, a pesquisa retornou 99 artigos. A maioria 

deles era uma reflexão do autor sobre algum contexto específico que envolvia sustentabilidade, 

como por exemplo em Kotzé (2007), que faz uma reflexão crítica sobre o direito ambiental na 

África do Sul; Renukappa, Egbu, Akintoye e Gouding (2012) que realizam uma reflexão sobre 

o conceito de sustentabilidade nas indústrias inglesas. Desse conjunto de artigos, também havia 
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aqueles que se referiam à sustentabilidade como um aspecto de um projeto que perduraria ao 

longo do tempo, como em Cresswell et al (2012) que discutem a durabilidade de um programa 

de assistência de saúde na Inglaterra. Um pequeno número de artigos (menos de 10) associava 

os dois termos e apresentava um exemplo empírico, tal qual em Lankester (2013), ao retratar a 

aprendizagem para sustentabilidade de produtores da pecuária na Austrália.    

Ao associar "corporate" e "education for sustainability", obteve-se 23 resultados, sendo 

que a maioria dos estudos se referia a investigações sobre educação para sustentabilidade nas 

escolas de Administração, como em Seto-Pamies e Papaoikonomou (2016) que abordam ética, 

responsabilidade social e sustentabilidade na educação para gestores; e Lozano, Ceulemans e 

Scarff (2015) ao retratarem a remodelagem do ensino de sustentabilidade com foco em 

mudança organizacional na Universidade de Leeds, Inglaterra, cujas abordagens se diferem 

desta pesquisa, uma vez que o foco é estudar uma iniciativa corporativa de educação para 

sustentabilidade.  

Pesquisou-se também a combinação entre “sustainability competence” que retornou 69 

resultados. A maioria dos artigos se referia ao desenvolvimento de competências no campo da 

educação, conforme observado em Wals (2010) que aborda os princípios educacionais para 

desenvolver a competência para sustentabilidade; Gardiner e Rieckmann (2015) que analisam 

metodologias pedagógicas para promover a competência antecipatória, ligada à 

sustentabilidade; e Sammalisto, Sundstrom e Holm (2015) que vão retratar essa questão no 

contexto das universidades suíças. Poucos artigos discutiam as competências societais no 

contexto corporativo, foco deste estudo. 

Além do levantamento quantitativo, há pesquisas que também argumentam a 

necessidade de se avançar com os estudos sobre reflexão crítica e educação corporativa. 

Woerkom (2004) ao discutir as implicações da reflexão crítica para o Desenvolvimento de 

Recursos Humanos (DRH), afirma que não há muitas teorias sobre RC no domínio do DRH e 

que poucos autores situaram os conceitos de reflexão ou reflexão crítica no ambiente de 

trabalho.  

Fook e Gardner (2007) já haviam identificado há quase dez anos que poucas pesquisas 

em reflexão crítica vinham sendo conduzidas no contexto organizacional, o que dificultava 

medir ou delinear resultados concretos do processo de reflexão crítica. Chamavam atenção para 

uma dificuldade maior ainda em termos de avaliar mudanças ocorridas com o processo: “Há 

menos pesquisa ainda que tente especificar esses resultados em termos de mudança no ambiente 

de trabalho” (FOOK; GARDNER, 2007, p. 127). 
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 Em uma pesquisa sobre reflexão crítica no local de trabalho, Rigg e Trehan (2008) 

defendem que é difícil promover a reflexão crítica na organização em função da dissonância 

que gera (mesmo que haja mudança de pressupostos por parte dos empregados, sua ação pode 

ser restrita pela dinâmica complexa da organização). Mesmo assim, os autores argumentam sua 

relevância para a prática organizacional no combate ao instrumentalismo, bem como à 

promoção de discussões de aspectos morais, políticos e culturais da organização e da gestão. 

Ou seja, os autores indicam que preocupações instrumentalistas devem ser desafiadas e usadas 

para tornar explícitas as questões que realmente devem ser trabalhadas pela reflexão crítica no 

local de trabalho. Nessa mesma linha, Reis, Silva e Eboli (2010), sugerem que se busquem 

investigar práticas reflexivas empregadas nas iniciativas de educação corporativa já em 

andamento.   

 De acordo com Mezirow (1998) a reflexão crítica é elemento central para que a 

aprendizagem transformadora ocorra. Segundo o autor, a aprendizagem transformadora 

(denominada de AT, daqui em diante) permite a criação de nova interpretação de sentido de 

uma experiência de modo a guiar uma ação futura, e explica como ela acontece por meio de 

dez passos. Passos estes que pouco vem sendo estudados na literatura, conforme Brock (2010), 

e que, portanto, merecem atenção dos pesquisadores.  

 Outro fator crucial para que o processo de AT se complete é a concretização de uma 

ação baseada em uma perspectiva recém transformada (MEZIROW, 1991). Tal ação 

modificada pode significar o desenvolvimento de competências do indivíduo.  Nesse sentido, 

Closs e Antonello (2014) sugerem: 

 

[...] que sejam investigados os fundamentos da teoria da aprendizagem 

transformadora em programas de desenvolvimento gerencial que enfoquem a 

questão do desenvolvimento sustentável, dados os potenciais benefícios da 

promoção da reflexão crítica para o alcance desse propósito (CLOSS; 

ANTONELLO, 2014, p. 248).   

  
 

 Com relação ao foco em ECpS, Brunstein e Rodrigues (2014), ao estudarem uma 

iniciativa de desenvolvimento de gestores para a sustentabilidade em uma empresa que buscava 

ser referência em soluções ambientais, afirmam que: 

 

[...] articular a noção de competência com desafios socioambientais impostos 

às organizações ainda constitui um campo a ser explorado no mundo 

acadêmico e um universo de problemas, paradoxos e ambiguidades, no 

corporativo. (BRUNSTEIN; RODRIGUES, 2014, p. 5) 
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 Sendo assim, tendo em vista os pressupostos da reflexão crítica e aprendizagem 

transformadora e as experiências de educação corporativa voltadas à sustentabilidade, pergunta-

se: Que natureza de reflexão e aprendizagem estão sendo fomentadas nestes espaços formativos 

da empresa?  

O objetivo geral da pesquisa é descrever e analisar iniciativas de ECpS desencadeadas 

por uma instituição financeira à luz dos conceitos de Reflexão Crítica e Aprendizagem 

Transformadora, de modo a compreender como tais ações formativas estão fomentando os 

pressupostos de sustentabilidade na organização.  Tais pressupostos das IF serão discutidos na 

seção de análise. 

Como objetivos específicos, busca-se: 

 Descrever a estrutura organizacional em sustentabilidade da instituição financeira; 

 Contextualizar historicamente e analisar a trajetória das iniciativas educacionais deste 

banco, apresentando a arquitetura organizacional e as ações educativas para sustentabilidade; 

 Analisar até que ponto estas iniciativas se aproximam e/ou afastam dos pressupostos de 

reflexão crítica (denominada deste ponto em diante de RC) e aprendizagem transformadora, 

comparando seus objetivos. 

 

Este estudo é norteado pelo paradigma interpretativista, a estratégia de pesquisa é o 

estudo de caso, em função das características da instituição financeira, (denominada IF deste 

ponto em diante), a saber: 

 Está listada no Dow Jones Sustainability Index (DJSI) e Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE-Bovespa): indicadores de reconhecimento de sustentabilidade 

organizacional; 

 Oferece há mais de dez anos, experiências de Educação Corporativa para 

Sustentabilidade; 

 Recebe prêmios nacionais e internacionais tais como o Global CCU Awards de melhor 

universidade corporativa do mundo e Prêmio EduCorp de melhor case de universidade 

corporativa do Brasil. 

   

Nesse percurso metodológico, foi analisada a arquitetura de ECpS da IF, sendo 

destacadas desse conjunto, duas ações formativas para realização de entrevistas com os 

participantes e educadores.  
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Foram analisadas respostas de 81 educandos que externalizaram suas percepções em um 

roteiro de perguntas abertas que foi enviado via e-mail, além de 11 entrevistas com os 

educadores, que discorreram acerca das ações formativas do qual participaram, respondendo a 

perguntas relacionadas à reflexão crítica, aprendizagem transformadora e indícios de 

competências para sustentabilidade. Isto é, considerando a participação dos entrevistados nos 

cursos e oficinas, buscou-se compreender o tipo de reflexão fomentada nesses espaços 

formativos de modo a entender a natureza da aprendizagem e possíveis competências 

fomentadas: mais voltada à preocupação em questões procedimentais e pragmáticas, ou baseada 

no exercício de questionar premissas a partir de dilemas desorientadores que impulsionem 

mudança de concepção, nova postura e novas ações baseadas na prática reflexiva moral, 

definida como “modo de ser que envolve questionar quem nós somos no mundo e como nós 

podemos agir de forma responsável e ética” (HIBBERT; CUNLIFFE, 2015, p. 180).  

A partir do exposto, a figura a seguir ilustra o caminho inicial que essa pesquisa 

percorreu. Ou seja, iniciativas foram analisadas à luz das teorias de reflexão crítica e 

aprendizagem transformadora, de modo a elucidar a natureza da reflexão e aprendizagem 

fomentadas e competências mobilizadas.  

 

Figura 1 Percurso de análise da natureza da ECpS  

 
Fonte: a autora 

  

 Na busca de resposta ao problema de pesquisa, essa investigação buscou contribuir 

teoricamente para se pensar educação corporativa à luz das teorias de RC e AT, a partir de um 
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exemplo empírico que abrange a ECpS de uma IF. Ao mesmo tempo, este estudo pretendeu 

mostrar elementos que são importantes de serem considerados na análise dessas experiências. 

Como contribuição prática, a pesquisa procurou apresentar elementos para o avanço e 

melhoria de ações formativas e de desenvolvimento sustentável e humano na IF, pautados pelo 

exercício da reflexão crítica. 

Além da introdução, este estudo foi estruturado em cinco seções adicionais: 

pressupostos teóricos, na qual se discutem os conceitos de reflexão crítica, a aprendizagem 

transformadora, phronesis, desenvolvimento de competências para sustentabilidade, 

relacionando-os com o ambiente de trabalho. Na seção da metodologia, são esclarecidos o 

paradigma que orienta esta investigação, a estratégia de pesquisa, a forma de construção e 

análise de dados que darão suporte ao estudo. Na seção de apresentação e análise de resultados, 

apresenta-se a sustentabilidade da IF, sua arquitetura de educação corporativa para 

sustentabilidade e as entrevistas com os participantes do curso Desenvolvimento Sustentável 

na IF e da oficina Educação Cidadã. Na seção Conclusões, são retomadas a pergunta de 

pesquisa e objetivos, apresentando as implicações desta pesquisa para os estudos de ECpS, para 

a IF, assim como limitações e sugestões para estudos futuros.   
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As discussões teóricas que deram suporte à pesquisa serviram de base para analisar a 

experiência da ECpS no ambiente de trabalho. Ou seja, essa pesquisa apresenta conceitos sobre 

reflexão crítica, aprendizagem transformadora e desenvolvimento de competências para 

sustentabilidade. A intenção foi identificar até que ponto essas iniciativas de ECpS se 

aproximam ou se afastam de tais pressupostos, tanto de uma perspectiva de conteúdo e 

processo, quanto de uma perspectiva de mudança de premissas. 

De acordo com Mezirow (1991) "a reflexão é o processo de avaliar criticamente o 

conteúdo, o processo, ou as premissas na tentativa de interpretar e dar sentido à experiência." 

(MEZIROW, 1991, p. 104), ou seja, a reflexão torna-se o processo de avaliar criticamente o 

conteúdo, processo, premissas de um problema/situação/discurso no intuito de dar um sentido 

à experiência vivida. Mezirow (1991) distingue como diferentes tipos de reflexão o “problem 

solving” de “problem posing”. A resolução de problemas envolve a reflexão sobre o conteúdo 

e processo, enquanto a problematização (problem posing traduzido livremente) foca na crítica 

das premissas pertencentes ao problema. Tais conceitos são centrais para a análise das 

iniciativas de ECpS e foram aprofundados na próxima seção.  

   

2.1 O Significado da Reflexão Crítica  

 

A figura 2 a seguir ilustra os autores que fundamentaram o referencial teórico numa 

ordem cronológica, no que diz respeito à reflexão crítica.  

 

Figura 2 Linha do tempo da teoria da reflexão crítica 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora 
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 Previamente à discussão de reflexão, é importante entender sobre o processo de 

aprendizagem. De acordo com Mezirow (1990), a aprendizagem é “o processo de criar uma 

nova ou revisada interpretação de sentido de uma experiência, que guiará subsequente 

entendimento, apreciação e ação” (MEZIROW, 1990, p. 1). A criação de sentido se baseia em 

duas dimensões: os esquemas de significado e as perspectivas de significado. Mezirow (1990) 

argumenta que o que se percebe ou não é percebido, compreendido ou lembrado é influenciado 

pelas perspectivas e esquemas de significado.  

Os esquemas de significado tratam-se de expectativas que governam o entendimento de 

eventos, referem-se também a hábitos de interpretação, ou “implicit rules for interpreting” 

(MEZIROW, 1990, p. 2) que são regras implícitas que determinam como o indivíduo interpreta 

a experiência. Por sua vez, as perspectivas de significado referem-se às premissas que baseiam 

a assimilação da nova experiência, ou seja, a partir de seu conhecimento prévio, de sua bagagem 

social e cultural, o indivíduo assimilará e interpretará sua experiência.  

Os esquemas de significado do indivíduo sofrem dois tipos de transformação: 

“straighforward transformation”, que ocorre através da reflexão sobre conteúdo e processo e a 

“profound transformation” (MEZIROW, 1991, p. 104) que se refere à reflexão sobre premissas. 

Conforme definido anteriormente, a reflexão de acordo com Mezirow (1991) é o 

processo de avaliar criticamente o conteúdo, o modo de como fazer algo e a premissa na 

tentativa de interpretar e dar sentido a uma experiência.  

A reflexão sobre o conteúdo examina os indícios físicos, como se age, se sente, se pensa 

e se percebe um problema, foca no “o quê”. A reflexão sobre o processo envolve verificar as 

estratégias e procedimentos, assim como indícios relevantes e dependentes para solução do 

problema, focando no “como”. Por fim, a reflexão sobre as premissas questiona o mérito e a 

relevância do problema, ou seja, refere-se a estar consciente das razões e consequências dos 

hábitos, estar consciente do “por quê” acerca do modo como se pensa, sente, age e percebe-se 

o problema.  

 Para Mezirow (1990), enquanto a reflexão envolve a avaliação das premissas implícitas 

nas crenças (inclusive crenças acerca da solução de problemas) e validação do que é sabido, a 

reflexão crítica é entendida como o ato de “refletir sobre pressupostos” (MEZIROW, 1990, p. 

6), desafiando sua validade.  

A reflexão crítica além de questionar os pressupostos, os padrões, os quadros de 

referência da formação que forneceu uma visão específica da realidade, vai desafiar a validade 

dos pressupostos que constituíram o aprendizado prévio, ou seja, desafia o conhecimento que 

o indivíduo acumulou ao longo da vida em suas experiências coletivas/sociais, face à uma nova 



26 
 

experiência. Ou seja, a reflexão crítica não se preocupa com considerações sobre procedimentos 

e sim, foca em justificar as várias premissas nas quais os problemas são colocados 

(problematização) e examinar as causas e consequências. Ao desafiar a definição estabelecida 

sobre o problema, é possível encontrar novas perspectivas que podem “reorientar a solução do 

problema” (MEZIROW, 1990, p. 12). 

 Ao encontrar novas perspectivas de sentido para a realidade, o sujeito dará novo sentido 

à experiência, tal qual verifica-se na afirmação: “mudanças de paradigma pessoais podem 

redirecionar como nos envolvemos com o mundo” (MEZIROW, 1990, p. 13). Assim, pode-se 

entender que a partir do momento em que o problem posing permite que novas premissas sejam 

assumidas, haverá uma alteração no problem solving, ou seja, haverá novos conteúdos e formas 

pelos quais os problemas serão solucionados. 

Com relação aos níveis de reflexão, Mezirow (1990) distingue as ações reflexivas das 

não reflexivas.  A ação não reflexiva envolve ações habituais, automáticas, mobilizadas sem 

reflexão, como andar de bicicleta, por exemplo. Por sua vez, a do tipo pensada refere-se a um 

planejamento consciente que guiará tal ação e envolve a reflexão de “como” ou “por quê” 

performar. Por sua vez, a ação reflexiva definida como “ação preconizada na avaliação crítica 

de premissas” (MEZIROW, 1990, p. 6), reúne a ação pensada e a reflexão ex post facto, que 

aciona aprendizado prévio para focar no conteúdo do problema, no processo em resolvê-lo e 

nos pressupostos que baseiam o problema. Ao reunir a ação pensada com a reflexão ex post 

facto, o indivíduo buscará atingir a decisão da melhor forma de agir. Tais diferenças são 

ilustradas na figura 3:  

 

Figura 3 Reflexão 

 

Fonte: Mezirow, 1990, p. 7 
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A reflexão crítica permitirá ao indivíduo reavaliar os pressupostos nos quais suas 

crenças estão baseadas, possibilitando a ele agir com base nas perspectivas transformadas pelo 

processo de reavaliação, vivenciando assim uma aprendizagem transformadora, uma vez que 

ele poderá identificar, em suas premissas pessoais, a influência social do discurso dominante, 

mudando sua perspectiva e possibilitando a emancipação, conforme exposto na figura 4: 

 

Figura 4 Ciclo de reflexão e aprendizagem transformadora 

 
Fonte: a autora 

 

Ainda há a autorreflexão crítica, como uma variante da reflexão crítica, quando o 

indivíduo reavalia a premissa sobre a qual ele próprio coloca os problemas “problem posing” e 

sua orientação para perceber, conhecer, acreditar, sentir e agir “problem solving”. Para Mezirow 

(1990), a autorreflexão crítica integra as experiências de aprendizagem adultas mais 

significantes, cujos resultados são as transformações pessoais e sociais, que podem afetá-lo 

como pessoa, profissional, cidadão:   

 

A reflexão crítica e a autorreflexão crítica são as dimensões emancipatórias da 

aprendizagem de adultos, a função do pensamento e da linguagem que liberta 

o aprendiz de quadros de referência, paradigmas ou cânones culturais (quadros 

de referência em comum) que limitam ou distorcem a comunicação e a 

compreensão. Se aprender a pensar por si mesmo - libertando-se de nossas 

suposições condicionadas sobre o mundo, sobre os outros e sobre nós mesmos 

- é essencial no mundo do trabalho, no funcionamento como cidadão em uma 

democracia e em tomar decisões morais responsáveis em sociedades em 

rápida mudança (MEZIROW, 1998, p. 7). 

 

 

Kember et al (2000) desenvolveram um instrumento, com o objetivo de examinar até 

que ponto os estudantes se envolvem com o pensamento reflexivo em cursos de formação 

profissional, contendo 16 perguntas que se referem aos níveis de reflexão de Mezirow (1990), 

sendo: 
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 ação habitual: requer pouca consciência necessária para agir;  

 entendimento/ação pensada: o entendimento usa o conhecimento existente sem 

avaliá-lo, ou seja, o conhecimento permanece nos esquemas e perspectivas de significado já 

existentes;  

 reflexão: valida o conhecimento prévio, ou seja, compara a experiência com o 

conhecimento já internalizado;   

 reflexão crítica: reconhece os padrões que governam os entendimentos do 

indivíduo, além de questioná-los. 

 

Kember et al (2000) sugerem que o questionário seja aplicado no começo e no término 

de ações educacionais. Apesar do instrumento ter sido desenvolvido para programas 

acadêmicos, os autores afirmam que é possível adaptá-lo para diagnosticar o pensamento 

reflexivo no contexto organizacional.    

Ao discutirem reflexão crítica no ambiente de trabalho, Fook e Gardner (2007) definem 

reflexão crítica como um processo e uma teoria que revela as premissas sociais mantidas 

individualmente, além das ações e emoções do indivíduo no intuito de promover mudanças no 

mundo.  

Como benefícios e resultados desse processo, Fook e Gardner (2007) elencam 

indivíduos mais conscientes das suas premissas pessoais e sociais/corporativas; essa 

consciência possibilita maior autoconfiança e efetividade profissional; empoderamento; 

identificação de discursos dominantes; habilidade de aprender com a experiência; identificação 

de novos meios de agir a partir de múltiplas perspectivas, pensar no contexto; trabalhar de forma 

mais colaborativa; balancear os valores pessoais e organizacionais; ou seja, faz com que o 

indivíduo seja capaz de entender tanto o lado pessoal quanto profissional como integrantes de 

um ser único, dotado de premissas que guiarão sua ação na organização e influenciarão a 

supervisão, gestão e prática profissional.  

Antonacopoulou (2010), ao explorar a reflexão crítica no âmbito das escolas de 

negócios, define o conceito de reflexão crítica como sendo um processo cognitivo e emocional 

para desmistificar as relações entre atores e práticas sociais, num determinado contexto. Para a 

autora, enquanto a reflexão expõe as tensões entre o familiar e o novo, a reflexão crítica 

desvenda as intenções por trás das tensões. A partir de tais conceituações, ela leva às turmas 

das escolas de negócios o pensamento crítico por meio do exercício de encorajar os integrantes 

a “desembalar questões, desenhar conexões e explorar as inter-relações entre as questões, 
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questionar, desafiar e refletir sobre as percepções e explorar mais abertamente e de forma 

inquisidora as questões e as reações a essas questões” (ANTONACOPOULOU, 2010, p. 11).  

Das escolas de negócios para o ambiente organizacional, a teoria da reflexão crítica irá 

ajudar a compreender em que sentido a educação corporativa é capaz de realizar esses saltos 

reflexivos que levarão à aprendizagem transformadora dos colaboradores, não deixando de 

considerar  as especificidades do ambiente de trabalho, que podem impedir que o processo se 

complete, tais como autoridade, vontade política, estrutura organizacional, ambiente propício 

para  reflexão/comunicação/diálogo/negociação, clima de confiança, que são aprofundados na 

seção de reflexão crítica e aprendizagem transformadora no ambiente de trabalho. 

A partir do exposto pelos autores, a reflexão crítica pode ser compreendida como o 

processo de interpretar a experiência, disparada pela avaliação das premissas (validando ou 

revalidando as premissas adquiridas anteriormente e não questionadas, sejam elas epistêmicas, 

socioculturais ou psíquicas), seguido da construção de novo significado da experiência, que por 

sua vez, guiará a ação futura, impulsionando assim, aprendizagem transformadora, tema do 

próximo tópico.  

 

2.2 Reflexão crítica e sua relação com a Aprendizagem Transformadora   

 

A próxima ilustração, figura 5, elucida os autores que fundamentaram o referencial 

teórico numa ordem cronológica, referente à aprendizagem transformadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora 

 

Mezirow (1990), baseado em Habermas, afirma que há três domínios de aprendizagem 

de adultos: a instrumental, a comunicativa e a transformadora. A primeira refere-se ao 

Figura 5 Linha do tempo da teoria da aprendizagem transformadora 
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aprendizado que possibilitará ao sujeito controlar o ambiente, gerir pessoas, permitirá a 

resolução de problemas, ou seja, essa aprendizagem foca no “como fazer”. 

A aprendizagem comunicativa permite ao indivíduo entender o que o outro comunica, 

os valores presentes na fala do outro e o contexto em que o discurso é válido e verdadeiro, de 

forma a iniciar um processo de aceitação e/ou validação da informação.  

A aprendizagem transformadora de Mezirow (1990) (chamada por Habermas de 

emancipatória), engloba tanto a aprendizagem instrumental quanto a comunicativa e vai além, 

ao envolver o processo de reflexão crítica, que por sua vez autoquestiona as premissas pessoais 

do indivíduo (visão distorcida/parcial da realidade) e questiona também o sistema social no qual 

o indivíduo se insere, alterando suas perspectivas de significado e impulsionando uma 

aprendizagem emancipatória/transformadora. O foco dessa aprendizagem está em questionar, 

perguntar o “por que fazer?”. Uma vez que para Mezirow (2010, p. 22) a aprendizagem é “o 

processo de criar uma nova ou revisada interpretação de sentido de uma experiência para guiar 

uma ação futura”, a aprendizagem transformadora “pode ser entendida como a epistemologia 

de como os adultos aprendem a raciocinar por si mesmos - avançar e avaliar as razões para fazer 

um julgamento - ao invés de agir sobre as crenças assimiladas, valores, sentimentos e 

julgamentos de outros” (MEZIROW, 2010, p. 23). O autor afirma também que a AT altera os 

quadros de referência problemáticos para outros mais inclusivos, refletivos, abertos e 

emocionalmente habilitados a mudar, ou seja, os esquemas e as perspectivas de significado se 

alteram para formas mais abrangentes. Essa aprendizagem ocorre de uma das quatro formas:  

 

 ao elaborar esquemas de sentido existentes;  

 ao aprender com novos esquemas de sentido;  

 ao transformar esquemas de sentido e; 

 ao transformar perspectivas de sentido. 

 

De acordo com Mezirow (1991), esse processo envolve 10 fases: 

 

1. Um dilema desorientador; 

2. Exame de si próprio; 

3. Avaliação crítica das suposições; 

4. Reconhecimento de uma conexão entre o descontentamento e o 

processo de transformação; 

5. Exploração de opções para novos papéis, relações e ações; 

6. Planejamento de um curso de ação;  

7. Aquisição de conhecimento e habilidades para implementação desse 

plano; 
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8. Tentativa provisória destas novas regras; 

9. Construção de competência e autoconfiança nos novos papéis e 

relações; 

10. A reintegração na vida em função das condições ditadas por essa nova 

perspectiva. (MEZIROW, 1991, p. 168) 

 

 A partir desse processo e com base na reflexão crítica, o aprendiz alterará seus quadros 

de referência, criando um novo significado para a experiência. Mezirow (2010) afirma que há 

aprendizagem transformadora quando o sujeito pensa criticamente sobre pressupostos 

construídos de modo acrítico que se apoiam em perspectivas de alguém e quando desenvolve 

julgamento reflexivo crítico aos discursos que remetem a valores, crenças e sentimentos de um 

indivíduo.    

 Essa transformação pode ocorrer em vários níveis. De acordo com Mezirow (2010), essa 

transformação pode ser drástica, incremental, e pode envolver ressignificação objetiva 

(orientada para tarefa, na qual há reflexão crítica sobre a premissa de um determinado problema, 

havendo transformação e redefinindo-o) ou subjetiva (autorreflexiva, fazendo com que o 

indivíduo seja protagonista das narrativas culturais as quais pertence). 

 No intuito de mensurar os passos da AT desenvolvidos por Mezirow (1991), King 

(1998) desenvolveu um instrumento chamado “Questionário de pesquisa de atividades de 

aprendizado” e foi aplicado em alunos de cursos de graduação. Esse questionário serviu para 

construir os roteiros que serão retomados na seção de metodologia. 

 Segundo Cranton e Taylor (2012) a aprendizagem transformadora é uma mudança na 

perspectiva, enquanto hábitos mentais se tornam mais abertos, mais permeáveis e melhor 

justificados. A AT ocorre quando uma pessoa ou grupo encontra uma perspectiva que é 

diferente da perspectiva prevalecente. Para os autores, são seis componentes centrais para 

promover a AT: centralidade na experiência (que a partir de um dilema pode desencadear o 

processo), RC (a reflexão sobre premissas leva à transformação das perspectivas de 

significado), diálogo, orientação holística (envolver o aluno como uma pessoa completa, 

considerando aspectos afetivos, intuitivos, espirituais), consciência do contexto (é necessário 

entender as barreiras pessoais e socioculturais que impeçam uma transformação) e prática 

autêntica (as relações de apoio entre aluno e educador devem ser vistas como autênticas para 

que assim, promova uma transformação). A partir desses pré-requisitos pode-se compreender 

os esforços envolvidos na aprendizagem transformadora localizada em iniciativas de educação 

corporativa.  

No Brasil, não se pode deixar de citar a influência de Paulo Freire no desenvolvimento 

da teoria de aprendizagem transformadora. Durante o período compreendido entre as décadas 
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de 1960 até o final dos anos de 1990, ele produziu uma série de obras voltadas para a educação 

emancipadora de adultos. Para Freire (2003), a conscientização representa a tarefa fundamental 

da educação libertadora, pois permitirá que o homem se integre à sua realidade de forma que 

ele se relacione de maneira consciente e crítica com o seu contexto a partir do diálogo. Ao se 

relacionar de forma consciente com o contexto, o homem pode decidir e agir criticamente, 

superando um comportamento reflexo/automático e/ou acomodado. Ou seja, Freire (2003) 

defende que é por meio da conscientização que haverá transformação na perspectiva pessoal do 

adulto. 

 A partir do exposto, compreende-se que a reflexão crítica e a aprendizagem 

transformadora estão diretamente ligadas, pois, um sujeito ao refletir criticamente sobre suas 

próprias premissas e identificar um novo posicionamento pode vivenciar o processo de 

aprendizagem transformadora. Mas, para que o indivíduo deixe as premissas anteriores rumo à 

uma nova postura emancipatória, é necessário que haja uma capacidade de julgamento. Essa 

capacidade foi definida por Aristóteles como phronesis, discutida na seção a seguir.  

 

2.3 O exercício da Phronesis 

 

A reflexão crítica e aprendizagem transformadora demandam um exercício de 

phronesis. Antonacopoulou (2010) discute o conceito no campo do ensino de administração ao 

afirmar que a phronesis deve ser encorajada durante o exercício do pensamento crítico, ou seja, 

a reflexão crítica vai permitir ao indivíduo praticar a phronesis ao confrontar suas intenções e 

resultados das ações e efetuar julgamentos como membro da sociedade e não só como membro 

da organização. Assim, no ambiente de trabalho (discutido especificamente na próxima seção), 

em face de um determinado evento disruptivo, a phronesis pode permitir ao colaborador refletir 

como empregado e como cidadão ao dar sentido a partir de uma experiência.  

Para Shotter e Tsoukas (2014), quando os indivíduos praticam algo, são envolvidos e 

incorporados numa prática coletiva, ou seja, sua habilidade em exercício pressupõe práticas do 

grupo ao qual pertence. Essa prática ocorre como resultado de experiências anteriores que 

permitiram a elaboração de respostas apropriadas. Quando há uma situação disruptiva, 

impulsiona-se a phronesis, que diz respeito a um julgamento ocasionado por uma situação 

incomum que exige uma ação. Esse julgamento envolve o desejo de performar a melhor 

resposta possível, considerando as particularidades da situação. Os autores definem os 

praticantes phronéticos da seguinte forma: 
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São aquelas pessoas que desenvolveram uma capacidade refinada de 

compreender intuitivamente as características mais salientes de uma situação 

ambígua para criar um caminho particular de resposta, na sua busca de uma 

saída para suas dificuldades, enquanto buscam o que é bom para sua prática 

(SHOTTER; TSOUKAS, 2014, p. 381) 
  

Shotter e Tsoukas (2014) defendem ainda que o envolvimento emocional é um pré-

requisito para adquirir competência, realizar os julgamentos adequados e atingir os padrões de 

excelência exigidos numa prática. Assim, envolvido emocionalmente, o indivíduo pode traçar 

cursos de ação para que uma situação inesperada se torne mais familiar para ele. De acordo com 

os autores, a phronesis não é somente um simples julgamento/decisão entre alternativas 

possíveis. O processo da phronesis envolve explorar todas as possibilidades disponíveis para 

uma situação (entender a confusão provocada pelo imprevisto e não ser tomada por ela), 

considerando tanto o conhecimento racional, quanto à intuição sobre a particularidade daquela 

situação, resultando num julgamento sábio e na adoção do curso de ação que permita atingir o 

melhor resultado.  

A phronesis, portanto, demanda tanta capacidade analítica, quanto de desempenho do 

indivíduo, independente do campo de atuação. No contexto do ambiente de trabalho, a 

phronesis poderá auxiliar o profissional a lidar com as situações inesperadas ou eventos 

disruptivos que ele irá enfrentar durante sua prática laboral, permitido que ele analise todas as 

perspectivas possíveis, elegendo o curso de ação mais adequado para permitir alcançar o melhor 

efeito, de forma similar a qual um profissional mais experiente faria. Dito isto, as experiências 

laborais que envolvem a phronesis, reflexão crítica e aprendizagem transformadora são tópicos 

da próxima seção.   

 

 

2.4 Reflexão Crítica e Aprendizagem Transformadora no Ambiente de Trabalho  

 

Apesar das teorias de reflexão crítica e aprendizagem transformadora terem sua origem 

em estudos educacionais, elas podem ser compreendidas no contexto corporativo. A figura 6 a 

seguir apresenta os autores que estudaram as teorias de reflexão crítica e aprendizagem 

transformadora ao ambiente de trabalho.  
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Fonte: a autora 

 

Conforme Reis, Silva e Eboli (2010), a Educação Corporativa surgiu quando as 

empresas reconheceram a necessidade de formação e atualização do conhecimento dos 

empregados e assumiu um papel que vai além de um conjunto desarticulado de cursos e 

programas de treinamento e desenvolvimento (deste ponto em diante, denominados de T&D), 

ganhando cada vez mais destaque no mundo organizacional. Nesse contexto, as teorias de 

reflexão crítica e aprendizagem transformadora e conceitos como phronesis começam a ser 

pensados no ambiente de formação no trabalho, sendo esse o foco da presente pesquisa.  

Schön (1983) introduz a noção do aprendizado reflexivo no contexto organizacional. 

Ele distingue reflexão na ação (o indivíduo mobiliza um conhecimento basicamente tácito 

enquanto age) e a reflexão sobre ação (reflete sobre eventos inesperados que aconteceram). O 

papel da reflexão é externalizar um conhecimento implícito (explicitá-lo), criticando-o e 

possibilitando um reposicionamento das premissas do indivíduo. 

Marsick e Watkins (1990) também abordam a reflexão no ambiente de trabalho com a 

introdução do conceito de aprendizagem na ação. Para as autoras, o contexto organizacional 

demanda cada vez mais a reflexão na experiência e possibilita oportunidades em que o 

indivíduo poderá confrontar sua perspectiva individual com a social, podendo ocorrer a 

transformação dos quadros de referência pessoais.  O processo de aprendizagem na ação é 

composto por ação, reflexão e construção de teorias pessoais. No modelo desenvolvido por 

Marsick e Watkins (1990), essa aprendizagem sempre envolverá ação (participação em projeto 

ou problemas reais) e diálogo com os participantes por meio de seminários reflexivos, sendo 

seu objetivo reconhecer o real problema e trabalhar em conjunto para resolvê-lo.  

  

Figura 6 Linha do tempo da Reflexão, Reflexão crítica e aprendizagem transformadora no                    

ambiente de trabalho 
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A aprendizagem pela ação é particularmente adequada para a reflexão crítica 

no local de trabalho porque ajuda as pessoas, individual e coletivamente, a 

tornar explícitas e, em seguida, questionar as normas sociais que governam 

sua ação. As pessoas começam a estar sintonizadas com a forma como ajudam 

a criar e manter significados, muitas vezes sem questioná-los [...] e por vezes 

limitam o seu pensamento e tomada de decisão. (MARSICK; WATKINS, 

1990, p. 44) 

Também sobre o ambiente de trabalho, Cunliffe (2004) apresenta três caminhos para 

que um indivíduo se torne um praticante reflexivo crítico:  

a) Entender as diferentes visões sobre a natureza socialmente construída da realidade. A 

autora cita um exemplo de empoderamento no qual um subordinado apesar de refletir sobre 

determinado aspecto da rotina laboral esbarra na crença de que não é o chefe e não pode mudá-

la. Assim, ao identificar essa crença, o indivíduo refletiu que, apesar de haver uma realidade 

socialmente construída sobre a hierarquia na organização, ele pode influenciar alguma situação 

específica no trabalho, mesmo que ele não seja o chefe; 

b) Saber distinguir as três formas de se relacionar com o mundo. Para a autora, os 

indivíduos vivenciam uma experiência cujo sentido será adquirido a partir de uma interação 

reflexa (ato intuitivo/inconsciente), de uma análise refletiva (criação de conexões e 

entendimento a partir do conhecimento já existente/realidade objetiva) e pelo questionamento 

reflexivo crítico (questionamento das premissas e realidades);  

c)  Usar jornais reflexivos críticos. Usar diários como forma de explorar novas 

possibilidades de ser e de agir, a partir de uma perspectiva subjetiva.    

 Para Cunliffe (2004), um praticante reflexivo crítico além de questionar suas premissas 

e estar mais consciente de como constitui e mantém realidades e identidades, também vai 

questionar se está silenciando vozes, interagindo com os outros de maneira responsável.  

A reflexão crítica no trabalho, para Woerkom (2003), gira em torno de três aspectos 

centrais: autoeficácia, participação e comportamento de trabalho reflexivo crítico. A autora 

define esse último como “um conjunto de atividades conectadas levadas individualmente ou 

em interação com os outros, com o objetivo de otimizar práticas tanto individuais quanto 

coletivas, assim como analisar criticamente e tentar mudar valores individuais e 

organizacionais” (WOERKOM, 2004, p. 186). Woerkom (2003) procurou operacionalizar essa 

definição em sete dimensões: reflexão, experimentação, aprender com erros, consciência de 

carreira, compartilhamento de opinião crítica, solicitação de feedback e pensamento grupal 

provocativo/questionador. 

No intuito de trazer a reflexão crítica no ambiente de trabalho de forma aplicada, Fook 

e Gardner (2007) desenvolveram um modelo de aprendizagem profissional com o propósito de 
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desconfigurar o pensamento implícito e dominante no dia a dia do trabalho, que pode favorecer 

uma reorganização de ações para mudança na prática profissional. Essas autoras defendem que, 

atualmente, as organizações vivem contextos de incerteza, risco, complexidade e constante 

mudança. Os profissionais aprenderam teorias na universidade inadequadas para a prática 

profissional, pois são cobrados para serem efetivos, mesmo que em ambientes imprevisíveis e 

em diferentes contextos. A resposta organizacional a tal cenário vem em estratégias com foco 

em resultados e aumento das regras e burocracias. Tal postura provoca desempoderamento dos 

colaboradores e prejudica que eles expressem seus valores profissionais. Assim, sugerem um 

modelo baseado em reflexão crítica como forma de reconhecer e gerir a incerteza em ambientes 

profissionais.  

A proposta do modelo se dá por meio de encontros estruturados que provoquem 

discussões em grupo sobre as experiências dos indivíduos (os demais membros não julgarão o 

acontecimento e sim, focarão na visão/perspectiva do participante). A dinâmica do grupo ocorre 

a partir das seguintes fases: identificação de um incidente crítico; descoberta das premissas 

implícitas; - avaliação das premissas; e estabelecimento de um plano de ação para próximos 

casos; de modo que a abordagem proporcione ao indivíduo diferentes perspectivas de se 

relacionar e agir no ambiente social. Assim, o exercício da reflexão crítica pode aprimorar a 

ação profissional quando ele entende a relação entre prática, crença e contexto. 

Nessa linha de exercitar a reflexão crítica em ambientes profissionais, Cotter (2014) traz 

uma proposta pragmática, com o intuito de superar a dificuldade de operacionalizar a reflexão 

crítica no ambiente de trabalho, onde o autor afirma que ela é tão necessária. Essa dificuldade 

pode estar relacionada ao fato da reflexão crítica prometer uma emancipação, termo que o autor 

afirma estar sendo esvaziado, por se referir mais a micro práticas de trabalho do que a grandes 

projetos e não indicar como se trabalhar com relações de poder e políticas, desafiar premissas 

com o intuito de instaurar um único entendimento, instigar a crítica ao invés de cocriá-la (o que 

não gera emancipação).  

Assim, o autor apresenta uma proposta chamada de “Espaço reflexivo de aparição”, que 

consiste em um espaço político no qual atores se juntam para deliberar, ou refletir 

publicamente/conjuntamente sobre algo. Esse espaço possui aspectos de pluralidade (de visão 

dos participantes, oposto a ideia de totalitarismo), de honestidade (como as pessoas se revelam 

na esfera pública, se há transparência de posicionamento e engajamento dos atores) e de novos 

começos (criação e construção de novos contextos em conjunto), promovendo a ação por meio 

da reflexividade política. 
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Para Cotter (2014), se o RH crítico aplicasse esse modelo, os três aspectos componentes 

permitiriam uma reflexividade política que por sua vez favoreceria a práxis. Ou seja, ao se 

pensar no local de trabalho, a ocorrência dos três aspectos mútuos (pluralidade, honestidade e 

novos começos) conseguiriam operacionalizar a reflexão crítica. Ou seja, um grupo ao buscar 

novas ações conjuntas, que permita aos integrantes serem plurais e honestos, desafiando 

responsabilidades e relações de poder, confere poder ao próprio grupo. 

Ao analisarem novas direções para se pesquisar reflexão crítica nas organizações, 

Cotter, Passila e Vince (2015), concluiram que a RC pode contribuir no trabalho em função de 

sua perspectiva mais grupal que individual, ao mostrar conflitos, emoções e situações perplexas 

que possibilitem o aprendizado e usem a crítica para dissecar e transformar as práticas vigentes. 

Reforçam que esse tipo de pesquisa lida com processos e políticas organizacionais tácitas e 

explícitas e questionam até que ponto as organizações permitem que suas premissas sejam 

questionadas. Ou seja, tanto os modelos de Fook e Gardner (2007), quanto o de Cotter (2014) 

superam a questão de operacionalização do processo da reflexão crítica, mas ainda assim, 

enfrentam dificuldades no ambiente organizacional.  

 Tais exercícios para estimular a reflexão crítica podem impactar também na atuação dos 

gestores. Hibbert e Cunliffe (2015) ao discutir gestão responsável, identificam como uma 

dificuldade o gap entre conhecimento e prática, pois o conhecimento de questões éticas não 

implica necessariamente numa ação responsável. De forma a minimizar tal lacuna, sugerem que 

se estimule o compromisso em desafiar práticas irresponsáveis. Como ação irresponsável, eles 

explicam: 

Os efeitos são indesejáveis, o ator é culpado, e as partes afetadas que sofrem 

os efeitos indesejáveis não são cúmplices. Assim irresponsabilidade envolve 

ações que demonstram uma falta de respeito e preocupação com o bem-estar 

dos outros em nível individual e coletivo. (HIBBERT; CUNLIFFE, 2015, p. 

178) 

  

Os autores definem prática reflexiva moral como “o questionamento pessoal de quem 

nós somos e como podemos agir de modo responsável e ético” (HIBBERT; CUNLIFFE, 2015, 

p. 180). Um indivíduo moralmente reflexivo questiona práticas (suas e dos outros) e entende a 

responsabilidade que isso traz em termos de agir para mudar situações.  

Para Hibbert e Cunliffe (2015), a prática reflexiva moral ajuda os gestores a 

identificarem ações irresponsáveis. A partir do questionamento das premissas, das ações 

organizacionais/sociais, dos conceitos limite (conceitos disruptivos, que alteram o modo como 

se entende um assunto), há chances de haver uma gestão mais responsável, cujo escopo deve 
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ser visto como societal e não somente organizacional, uma vez que as organizações são parte 

integrante da sociedade e do ambiente.  

Em linha com o conceito de gestão responsável de Hibbert e Cunliffe (2015) estão 

Mendonça, Gonçalves-Dias e Junqueira (2012) que trazem a discussão sobre a gestão social, 

que, diferentemente da gestão empresarial que prevalece os interesses privados, pode ser 

compreendida como uma categoria de gestão não limitada aos muros organizacionais, e que vai 

além dos interesses econômicos, considerando aspectos de caráter social, político, humano e 

ambiental. A gestão responsável e gestão social fazem sentido uma vez que as organizações 

estão inseridas num meio com problemas sociais e ambientais que necessitam de soluções 

intersetoriais e interorganizacionais. 

Apesar da reflexão crítica e aprendizagem transformadora possuírem um grande 

potencial para o desenvolvimento dos gestores e colaboradores, de acordo com Rigg e Trehan 

(2008) ela ainda esbarra em dificuldades como por exemplo:  

 o conjunto de práticas e normas organizacionais que limitam a ação dos funcionários; 

 as relações de poder entre os stakeholders; 

 relações contratuais entre organização e clientes;  

 resistência dos empregados, pois estão acostumados com treinamentos instrumentais, 

que fornecem instruções de “como fazer” e a experiência de promover a reflexão crítica gera 

questionamentos a partir de dilemas disruptivos.  

Tais fatores influenciam no modo como as premissas são avaliadas, como diferentes 

perspectivas são consideradas e como as ações futuras são traçadas.    

Brookfield (2010) ao tentar pôr em prática a reflexão crítica no contexto das corporações 

americanas, afirma que percebeu duas barreiras: a primeira diz respeito à resistência ao processo 

por aqueles formados pelo modelo de educação dominante e a segunda refere-se ao nível de 

sinceridade e transparência dos participantes ao relatarem sua prática, concluindo sobre a 

dificuldade de engajar a RC no ambiente de trabalho: 

 

Reflexão crítica nunca é um processo livre de conteúdo, nunca apenas uma 

sondagem profunda de suposições. Por estar fundamentada na teoria crítica, o 

propósito da reflexão crítica é sempre descobrir o poder e a hegemonia, 

criticar as ideologias dominantes do capitalismo, da supremacia branca, da 

homofobia, do patriarcado, etc. Como tal, incentivar este processo ao 

permanecer empregado na corporação americana é sempre um negócio 

arriscado. (BROOKFIELD, 2010, p. 134)   
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Ou seja, se as dificuldades apontadas por Rigg e Trehan (2008) e Brookfield (2010) para 

se praticar a reflexão crítica nas organizações forem minimizadas, pode haver o surgimento de 

gestões mais responsáveis a partir da prática reflexiva moral citada por Hibbert e Cunliffe 

(2015); a observação de ações mais assertivas por meio da prática da phronesis, além do 

estímulo de uma nova aprendizagem organizacional que incentive a aprendizagem experiencial, 

discussão e diálogo, superando o conjunto de treinamentos tradicionais que impõe instruções e 

regras estabelecidas pela organização. Essa proposta da aprendizagem organizacional deve 

contar com um ambiente aberto à reflexão e discussão, propício para expor opiniões, que 

considere todas as diferentes perspectivas e tenha vontade política para promover 

transformação e desenvolvimento.   

A partir da superação das dificuldades para engajar a RC na organização e contando 

com um ambiente propício, Woerkom (2004), defende que quando os trabalhadores confrontam 

as premissas básicas implícitas nas normas, valores, hierarquias, expectativas organizacionais, 

eles podem prevenir hábitos disfuncionais e estagnação. Tais hábitos podem se referir, 

inclusive, a práticas que vão contra os preceitos da sustentabilidade e deveriam ser discutidas 

por meio do exercício da reflexão crítica. Previamente a esse exercício, é importante delimitar 

o conceito de sustentabilidade, abordado nos próximos tópicos. 

 

2.5 Sustentabilidade, Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social 

Corporativa – discussões  

 

Apesar de haver um amplo debate em torno da definição de sustentabilidade tanto no 

ambiente acadêmico quanto organizacional, esse trabalho busca apresentar os contornos 

conceituais entre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e responsabilidade social 

corporativa, sem a pretensão de esgotá-los, considerando a multiplicidade de definições. No 

entanto, também é necessário elucidar a noção de sustentabilidade que norteia essa pesquisa, 

como forma de dar suporte e viabilizar a etapa de construção de dados, que será construída e 

retomada no final dessa seção. 

A multiplicidade citada refere-se tanto ao uso dos termos “desenvolvimento 

sustentável”, “sustentabilidade” e “responsabilidade social corporativa” utilizados 

indistintamente, assim como a multiplicidade de definições que cada expressão apresenta. A 

seguir, serão apresentadas definições de alguns autores. Vale ressaltar que a sustentabilidade é 

um conceito multidisciplinar, uma vez que para entendê-lo, é necessário retomar a teorias de 

áreas distintas, tais como: da física (com a Lei da Entropia; resiliência), da biologia e ecologia 
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(ciclo e manejo de espécies; ecossistemas; capacidade de carga do planeta) e da economia 

(externalidades ambientais; bens econômicos e não econômicos). 

Previamente às definições, são necessárias algumas elucidações. A primeira delas é a 

importância de se esclarecer a diferença entre crescimento e desenvolvimento. Cavalcanti 

(2003) cita que o crescimento está relacionado a indicadores como PIB, balança comercial. O 

desenvolvimento busca a melhoria da qualidade de vida. Um país pode ter progresso em seus 

indicadores quantitativos, porém pode apresentar problemas sociais como desigualdade social, 

concentração de renda, violência etc.  

O autor alerta que, antes de falar de desenvolvimento sustentável é importante definir o 

que se deve sustentar no desenvolvimento: A vida? O crescimento contínuo? O bem-estar? 

Assim, defende que desenvolvimento sustentável é um caminho para se derrubar o mito do 

desenvolvimento econômico, uma vez que a continuidade da economia não pode ser assegurada 

se suas atividades põem em risco a permanência ou reprodução da biosfera, contrapondo esse 

paradigma predatório à sobriedade e balanceamento ecológico.  

Outra elucidação refere-se às diferenças de mentalidade entre as sociedades ao longo do 

tempo. Bursztyn e Bursztyn (2013) afirmam que nas sociedades antigas, a moral assegurava o 

comportamento individual conforme as expectativas da coletividade, ao contrário da sociedade 

atual que é normatizada, regulada por leis, que só são feitas depois que um efeito indesejável 

ocorre. Pode-se dizer que na sociedade antiga é como se a ética kantiana (por exemplo) estivesse 

incutida em todos os membros da sociedade norteando sua conduta de fazer algo porque se 

acredita que aquela seria a ação correta, em oposição à sociedade atual que se obriga a fazer 

algo para se cumprir alguma lei. Tal sociedade normatizada segue na busca de um mundo 

melhor, por meio de movimentos que os autores chamam de “utopias” como o socialismo e o 

capitalismo, cuja noção de progresso deste último vai se fortalecendo e o desenvolvimento se 

torna a “utopia” para o mundo desejável. 

 A utopia do desenvolvimento passa pelas fases do industrialismo, welfare state, 

neoliberalismo até chegar na utopia do desenvolvimento sustentável. Cada uma delas lida de 

forma diferente com os fatores básicos de produção: recursos naturais, trabalho e capital. No 

industrialismo prevalece o capital em detrimento dos outros dois elementos. No welfare state, 

o Estado intervém e há uma preocupação com o capital e com o trabalho. Na fase neoliberal, 

há uma desestatização, mas permanece a preocupação com o capital e há o aumento da 

preocupação com o meio ambiente, porém, as condições dos trabalhadores ficam prejudicadas. 

Assim, Bursztyn e Bursztyn (2013) conceituam que o desenvolvimento sustentável seria uma 

forma de utopia em construção na qual os três fatores de produção interajam de forma 
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harmônica. Trata-se de uma proposta de mudança de paradigma do desenvolvimento predatório 

para o desenvolvimento compatível com a capacidade de sustentação da natureza, ou seja, que 

considere os limites do planeta.  

Outro autor também define desenvolvimento sustentável nessa linha de mudança de 

paradigma. Para Barbieri e Cajazeira (2013), o desenvolvimento sustentável é uma nova 

maneira de perceber soluções para os problemas globais que não se reduzem à degradação do 

ambiente físico e biológico, mas que incorporam dimensões sociais, políticas e culturais, como 

a pobreza e exclusão social. 

 

a) Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável  

 

O desenvolvimento sustentável para Bursztyn e Bursztyn (2013), representa uma 

mudança de paradigma das formas de desenvolvimento anteriores, ao considerar o progresso 

dentro dos limites do meio natural, que exige novos hábitos e redução do consumo desenfreado, 

além da redução da desigualdade entre os grupos sociais. Prevê que a humanidade atue dentro 

de limites do ambiente natural, sem comprometer a biosfera, ou seja, gerando tensão com a 

atividade econômica, porém respeitando a resiliência do ecossistema (capacidade de algum 

corpo voltar à sua situação natural, após sofrer algum tipo de tensão), para tanto é necessário 

que a economia (que prega a apropriação dos recursos, por exemplo, a derrubada de uma árvore) 

e a ecologia (que prega a preservação, por exemplo, da árvore em pé) trabalhem em conjunto.  

Para Barbieri (2011), a expressão desenvolvimento sustentável é um oximoro, uma 

combinação de palavras contraditórias, uma vez que desenvolvimento remete a crescimento 

econômico e produtivo e o termo sustentável coloca limites para o crescimento. Apesar do 

oximoro, o desenvolvimento sustentável pode ser compreendido como uma estratégia 

alternativa aos modelos tradicionais de desenvolvimento, porém ressalta-se a dificuldade de sua 

operacionalização, uma vez que exige conhecimento e atuação interdisciplinares que envolvem 

economia, política, ecologia, educação, de modo que tais conhecimentos integrados possam 

promover uma mudança de paradigma.  

  De acordo com Barbieri e Cajazeira (2013), para haver desenvolvimento sustentável, é 

necessária articulação entre governos, sociedades e empresas, tanto em nível local, quanto em 

nível global, que promoverá uma mudança no padrão de vida e uma melhoria na qualidade e 

nas condições de vida das pessoas, superando problemas sociais e climáticos.  

 Para Stahel (2003), é pré-requisito para uma sociedade sustentável, a reconstrução 

política total da sociedade contemporânea, fazendo-se necessário incluir a noção de entropia no 
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pensamento econômico, conforme defendia Georgescu-Roegen (1971, apud STAHEL, 2003). 

A entropia é uma grandeza que mensura a organização ou desorganização de um sistema. 

Refere-se à segunda lei da termodinâmica na qual a energia colocada num sistema não é 

aproveitada 100% em forma de movimento, dissipando-se em outras formas de energia, ou seja, 

não há um aproveitamento total da energia. Stahel (2003) ao comparar essa lei com a economia, 

afirma que o processo econômico é uma transformação dos recursos naturais (energia em 

formas organizadas) para lixo e poluição (formas menos organizadas) de modo a criar 

necessidades, satisfazê-las, criar novas, satisfazê-las, num ciclo infinito de insatisfação. Nesse 

exemplo, os portadores de iPhone 6 ficam insatisfeitos porque querem comprar o iPhone 7 

(obsolescência planejada). Com isso, o lixo e a poluição resultantes dessa produção, vão 

causando doenças que são vistas sob o ponto de vista econômico como externalidades do 

processo, definidas por Acselrad (2003) como danos causados por uma atividade a terceiros.   

De forma a minimizar os efeitos dessa degradação entrópica, Cavalcanti (2003) cita que 

o desenvolvimento para ser sustentável, deve seguir os princípios de austeridade, sobriedade e 

simplicidade em relação aos limites dos recursos ambientais. Faz uma comparação dos índios 

da Amazônia com a população norte-americana. Enquanto no primeiro grupo, a organização 

econômica está para prover o sustento, no segundo, a busca pelo lucro a qualquer custo impede 

a sustentabilidade. 

Alinhado a Barbieri e Cajazeira (2013), Stahel (2003) entende que a discussão sobre o 

desenvolvimento sustentável deve incluir as questões políticas, sociais, culturais e físicas, que 

são fatores qualitativos, essenciais à vida, enquanto a economia foca nos fatores quantitativos, 

monetários. A economia ao promover o progresso exponencial, não busca o equilíbrio de seu 

sistema energético. Seu tempo de produção é diferente do tempo de regeneração da biosfera. 

Sua velocidade de produção é incompatível com a capacidade de decomposição dos produtos. 

Enquanto a natureza possui limites materiais e energéticos, o capital tem uma necessidade de 

expansão infinita.  

  Para Stahel (2003), a crise ecológica é reflexo dessa contradição capitalista. A 

sustentabilidade exige que os equilíbrios qualitativos estejam no centro das preocupações. Ou 

seja, não é o paradigma econômico atual que encontrará uma saída para as externalidades que 

ele mesmo criou. Para o autor, a sustentabilidade exige uma visão holística da realidade, que 

considere a qualidade de vida, a história, a política, as emoções. Em concordância a essa ideia, 

Bursztyn e Bursztyn (2013) afirmam que a sustentabilidade será alcançada quando o padrão do 

“mais” (consumo e produção), for substituído pela busca do “melhor”, em termos de qualidade 

de vida e ela se constrói com a combinação de diferentes processos: a partir da educação que 
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trabalha mentalidades, da ciência que produz novos conhecimentos, da ética que orienta as 

condutas individuais, das regulações públicas que condicionam as ações dos diversos atores.   

 Cavalcanti (2003) também indica como um caminho para o desenvolvimento 

sustentável a substituição de consumo exacerbado para um consumo sustentável pautado pela 

homeostase, pela parcimônia termodinâmica e a um estilo de vida severo, austero e sóbrio, 

tirando o homem do ciclo do consumismo e levando para conversar com amigos e família, 

meditar, ler poesia, ouvir música, dançar.  

Toda essa discussão teórica foi sendo levada para conferências mundiais e inserida em 

documentos de diversas organizações. Em 1972, a Conferência de Estocolmo promovida pela 

Organização das Nações Unidas (ONU, deste ponto em diante), iniciou as discussões sobre a 

as relações entre ambiente e desenvolvimento, uma vez que as nações passaram a perceber que 

o desenvolvimento estava provocando consequências ambientais que ultrapassavam as 

fronteiras dos países. Foi apresentada uma nova proposta de desenvolvimento, o 

ecodesenvolvimento, que consideraria os critérios ecológicos, uma vez que os países 

desenvolvidos mostraram preocupação com os impactos ecológicos dos países em 

desenvolvimento, uma vez que a pobreza, o desemprego, a chuva ácida, o efeito estufa, a 

depleção da camada de ozônio e até o entulho espacial são problemas planetários. Por sua vez, 

os países em desenvolvimento cuja pretensão era o crescimento a qualquer custo questionaram 

essa nova proposta, considerando o impacto já provocado pelos países desenvolvidos. A partir 

dessas discussões, a Conferência de 72 estabeleceu uma nova proposta de desenvolvimento, o 

ecodesenvolvimento que mais tarde, seria denominado desenvolvimento sustentável. 

 Em 1988, ocorreu a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (deste 

ponto em diante CMMAD), que buscou uma estratégia mundial para a conservação da natureza, 

para manter a capacidade do planeta de sustentar o desenvolvimento. Nessa comissão o 

desenvolvimento sustentável é definido pelo Relatório Brundtland (Our common future), que 

traz a ideia de “desenvolvimento que atenda às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade das gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991, 

p. 46), ou seja, conforme Barbieri (2011) o relatório traz o desenvolvimento sustentável como 

um processo de transformação, no qual a exploração dos recursos, investimentos, tecnologia e 

políticas se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro a fim de atender às 

necessidades humanas.  

  O Relatório Brundtland traz à tona que os desgastes do meio ambiente transpassam as 

fronteiras nacionais uma vez que estão interligados. Tais desgastes estão diretamente ligados 

aos padrões de desenvolvimento, cujos problemas se ligam a fatores sociais e políticos. Apesar 
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dos sistemas econômicos e sociais serem diferentes de país para país, as nações devem entender 

as implicações de suas políticas de modo que o desenvolvimento sustentável seja um objetivo 

mundial. 

Uma vez que as mazelas como pobreza, injustiça social, degradação natural foram 

produzidas pela própria humanidade, ela mesma precisa encontrar instrumentos para superá-

las, por meio de uma economia mundial orientada em prol da sustentabilidade, sendo a Agenda 

21 o instrumento que busca facilitar a implementação das soluções discutidas na CMMAD no 

Rio de Janeiro, em 1992, para alcançar esse fim, ou seja, trata-se de um grande guia para se 

alcançar o desenvolvimento sustentável, por inventariar os problemas que a humanidade 

enfrenta e as providências necessárias para enfrentá-los, numa perspectiva global, conforme 

Barbieri (2011). 

 

b) Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável 

 

O conceito de sustentabilidade para Cavalcanti (2003) significa a possibilidade de se 

obter continuamente condições iguais ou superiores de vida de um grupo de pessoas e seus 

sucessores, ou seja, é o comportamento que procura obedecer a natureza obtendo assim, a 

manutenção do sistema de suporte de vida. Somente ao entender o ecossistema, será possível 

compreender o real impacto das ações do homem. 

Sobre a sustentabilidade, Barbieri (2011) contextualiza que seu conceito tradicional teve 

origem nas ciências biológicas e refere-se à possibilidade dos recursos renováveis que podem 

se esgotar em função da exploração descontrolada. Um exemplo brasileiro que ilustra essa ideia, 

é a exploração do palmito-juçara na Mata Atlântica que fez com que essa espécie ficasse 

ameaçada de extinção em função da exploração ilegal e predatória praticada. Se o manejo 

ficasse restrito apenas às palmeiras que foram incrementadas no ciclo anual, de modo que a 

base inicial dos recursos fosse preservada, haveria sustentabilidade, sendo esta última definida 

como a qualidade daquilo que é sustentável, ou seja, haveria sustentabilidade na exploração, o 

que não aconteceu no exemplo.  

O desenvolvimento sustentável vai na contramão do desenvolvimento econômico puro 

e simples e põe em prática o conceito de sustentabilidade, definido por Scully-Russ (2012) 

como uma ideologia e como um processo de mudança social para colocar o desenvolvimento 

humano acima de outras prioridades. Seja como ideologia, como princípio ou como ideia-força, 

o conceito pode ser incorporado por grupos, comunidades, governos e empresas, no intuito de 

promover um mundo mais equilibrado para as futuras gerações. Essas incorporações vão se dar 
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por meio de traduções que vão materializando a ideia de sustentabilidade em iniciativas, ações, 

práticas, programas, projetos, etc.  

Para Bursztyn e Bursztyn (2013, p. 47), a sustentabilidade é um “atributo desejável ao 

desenvolvimento”. Porém, o termo desenvolvimento sustentável representa uma contradição, 

uma vez que quaisquer atividades econômicas provocam um impacto negativo sobre o meio 

ambiente, tensão e desequilíbrio, assim, a busca do bem-estar humano por vias econômicas é 

antagônica à ideia de sustentabilidade.  

Essa lógica faz os autores definirem sustentabilidade forte como: 

 

O conceito de sustentabilidade forte tem como fundamento a constatação 

científica de que qualquer ação humana se dá no âmbito dos limites do planeta, 

ou da biosfera, onde a humanidade habita. Isso inclui a vida social em geral e 

as atividades econômicas em particular (BURSZTYN; BURSZTYN, apud 

Adams, 2006, 2013, p. 52) 

 

Enquanto a sustentabilidade fraca representaria o equilíbrio entre as esferas econômica, 

social e natural:   

Sustentabilidade fraca se refere ao equilíbrio entre as esferas econômica, 

social e ecológica. Pressupõe a possibilidade de compatibilizar a dinâmica das 

atividades econômica com a justiça social e o respeito às condições do mundo 

natural, de modo que estas se mantenham no longo prazo (BURSZTYN; 

BURSZTYN, 2013, p. 52) 

 

Sobre o conceito de sustentabilidade fraca, esses autores veem como ingênuo o fato da 

humanidade consumir apenas o necessário para sua sobrevivência, para tanto, preferem a ideia 

do desenvolvimento sustentável mesmo que esta última carregue suas contradições.  

 Atualmente nota-se no mundo corporativo, a tendência de utilizar a ideia da 

sustentabilidade fraca para nortear sua ação, por meio da responsabilidade socioambiental 

corporativa, discutida a seguir.    

 

c) Responsabilidade Socioambiental Corporativa e sua relação com sustentabilidade 

 

No caso das empresas, elas podem incorporar os pressupostos da sustentabilidade à sua 

estratégia corporativa, ao adotarem iniciativas que contribuam para o desenvolvimento 

sustentável e a responsabilidade social corporativa. Integram, assim, às ações econômicas, 

diversas ações sociais e ambientais, de modo a mitigar os impactos negativos provocados no 

meio ambiente e na sociedade decorrentes de sua atuação produtiva, ou seja, assumindo sua 

responsabilidade a partir de tais práticas e buscando uma forma de compensação. Elkington 
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(2012) busca operacionalizar o conceito de sustentabilidade fraca no contexto organizacional, 

em três pilares denominados Triple Bottom Line, representados pelo autor na figura de um garfo 

“[...] seus três dentes são prosperidade econômica, qualidade ambiental e justiça social” 

(ELKINGTON, 2012, p. 25).  

Para a União Europeia (2016), responsabilidade social pode ser definida como a 

responsabilidade das empresas pelo seu impacto na sociedade. As autoridades públicas podem 

desempenhar um papel de apoio por meio de uma combinação inteligente de medidas políticas 

voluntárias e, se necessário, a regulamentação complementar, mas essa responsabilidade deve 

ser liderada pela empresa ao seguir as leis e integrar preocupações sociais, ambientais, éticas, 

do consumidor e dos direitos humanos em sua estratégia de negócios e operações. 

A norma ABNT NBR ISO 26000 define responsabilidade social como “a disposição da 

organização de incorporar considerações socioambientais em seus processos decisórios, bem 

como a accountability pelos impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio 

ambiente” (ABNT, 2010, p. 6). A norma prossegue reforçando a questão da responsabilidade 

da empresa pelo impacto de suas ações, uma vez que a sociedade terá essa expectativa sobre 

ela. “A responsabilidade social tem como foco a organização e refere-se às responsabilidades 

da organização com a sociedade e o meio ambiente” (ABNT, 2010, p. 6).  

Todas essas definições discutem que a questão da responsabilidade corporativa é uma 

forma de compensar a sociedade pelo impacto provocado com a atividade da empresa. 

Conforme Maimom (2003), apesar das empresas reconhecerem o impacto, sua atenção para as 

questões ambientais ocorre principalmente ainda em função dos custos ou aspectos 

mercadológicos, seja pela opinião pública, por sanções legais, por uma questão de inserção nos 

mercados internacionais, ou por questões de acesso a financiamento governamentais.  

Ao associar a responsabilidade corporativa com o público interno, ou seja, os 

colaboradores, enquanto um dos stakehoders, Celma, Martinez-Garcia e Coenders (2014) 

analisaram as práticas de RSC das organizações espanholas e concluíram que há três tipos de 

setores de recursos humanos (RH): aqueles que não são responsáveis com seus empregados, 

aqueles que se envolvem no desenvolvimento dos empregados e, finalmente, aqueles que se 

consideram responsáveis por observarem as regulações trabalhistas. Os autores também 

revisaram documentos reconhecidos internacionalmente, tais como: Declaração dos Direitos 

Humanos, Declaração da Organização Internacional do Trabalho, Global Reporting Initiative 

the Social Accountability International e com base nesses tratados, elencaram o que seriam 

práticas responsáveis no contexto do RH, referentes à qualidade do trabalho: remuneração, 

recrutamento, promoção, comunicação e informação interna, participação, saúde e segurança 
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no trabalho, oportunidades iguais/não discriminação, equilíbrio de vida pessoal/profissional e 

treinamento. Sendo assim, um RH responsável é aquele que inclui preceitos éticos e morais. 

Na discussão das práticas responsáveis na organização, Carroll (1991) discorre sobre a 

gestão moral dos stakeholders, definindo como um processo no qual os gerentes, dentro dos 

preceitos legais e éticos de equidade, justiça e processos adequados, conciliam seus objetivos 

com as necessidades e expectativas dos vários grupos de stakeholders.  

  Ainda na discussão sobre gestão responsável, Cunliffe (2009) traz o conceito da prática 

reflexiva moral, que por sua vez é o pilar para a gestão responsável, na qual os gestores devem 

“identificar o que é problemático na sua própria pratica e o que ele pode fazer sobre isso” 

(HIBBERT; CUNLIFFE, 2015, p. 181). Isso envolve tomada de decisão moral, adoção de uma 

visão que considere a organização como parte da sociedade, que promova mudança de atitudes 

nocivas que privilegiam uma parte em detrimento do todo, ou seja, colocando em prática a 

responsabilidade na interação com os demais membros da organização.  

Com base nas discussões dos autores sobre sustentabilidade, responsabilidade 

corporativa e desenvolvimento sustentável, essa pesquisa foi amparada no conceito de 

sustentabilidade enquanto ideologia conforme Scully-Russ (2012), e também do tipo 

sustentabilidade forte de Bursztyn e Bursztyn (2013) enquanto constatação de que qualquer 

ação do homem gera impacto nos limites do planeta. Outro conceito-base será o de 

desenvolvimento sustentável enquanto novo paradigma de desenvolvimento que também 

considera as limitações da Terra. Nota-se que são conceitos intrinsecamente ligados, pois 

buscam os mesmos objetivos, relacionados à qualidade de vida. Essas definições baseiam os 

pontos que foram buscados na fase da construção de dados: se o entrevistado faz ideia do 

impacto de sua atuação profissional; sua noção de limitação natural e sua lógica de 

consequência temporal/futura.  

Considerando a proximidade dos conceitos, as palavras “sustentabilidade” e 

desenvolvimento sustentável” serão utilizadas nessa pesquisa indistintamente. 

A prática da reflexão crítica se mostra apropriada para o avanço das discussões de 

sustentabilidade, uma vez que ela busca romper paradigmas existentes, questionar os 

pressupostos dos modelos predominantes de pensamento e ação e encontrar alternativas para 

os problemas provocados pela lógica do mainstream.  

O tópico a seguir busca delinear como tais conceitos permeiam a indústria financeira.  
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2.6  Sustentabilidade na indústria financeira  

 

Nos tempos medievais, a prática da usura4 era considerada um pecado e criticada pela 

sociedade. 

Até os dias atuais, os bancos são associados a essa prática, além de continuar sendo alvo 

de críticas, pois o core business de um banco comercial é emprestar dinheiro. Seu lucro é obtido 

com o retorno do dinheiro ao banco e a remuneração spread (taxa de juros) que recebe pelo 

período concedido. O banco não precifica sozinho essa remuneração, pois está integrado a um 

mercado que compete.  

Uma das formas encontradas pelos bancos para superar essa imagem medieval foi por 

meio da sustentabilidade. Como, por exemplo, a adoção de algumas ações de cunho social e 

ambiental promove uma identidade corporativa positiva (perante clientes, agências de risco, 

acionistas). Segundo Tauhata (2014),  o ISE (índice de Sustentabilidade Empresarial) da 

BM&FBovespa (Bolsa de Mercadorias e Futuros da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo), 

mostra que no longo prazo as companhias que incorporaram questões de responsabilidade 

social, ambiental e econômica, além do foco em governança, tiveram um retorno significativo 

sobre conjunto geral de empresas, pois, considerando o período de 2005 até 2014, enquanto o 

Ibovespa (Índice da Bovespa) acumulou ganho de 62,51%, as empresas integrantes do ISE 

observaram 142,7% de rentabilidade.  

Além de reputação e lucro, há aspectos políticos e de poder, com relação à legitimação 

das IFs na sociedade. Ventura (2005) ao analisar os bancos à luz da Teoria Institucional, 

defende que a adoção de ações socioambientais pelos bancos é uma estratégia de legitimação 

dessas empresas na sociedade. A teoria institucional explica o processo pelo qual as 

organizações tornam-se instituições, sendo essas últimas mais valiosas, conforme Fleck (2006). 

Essa teoria ajuda a compreender a competição das organizações não só por recursos e clientes, 

mas por força política e legitimidade institucional, de modo a atender pressões, expectativas 

sociais e minimizar as ameaças ambientais.  

Para a autora, a responsabilidade socioambiental é um deslocamento do capitalismo, ou 

seja, surge como uma resposta às críticas sobre os impactos desse sistema na sociedade, fazendo 

com que esse se adaptasse.  A Responsabilidade Social passa a significar bom negócio para o 

capitalismo e para os bancos, ao favorecer o apaziguamento dos conflitos. 

                                                           
4 Usura, entendida aqui como a cobrança abusiva de juros na concessão de um empréstimo, o que 

acaba prejudicando o devedor.  
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Até os anos de 1990, a reputação dos bancos se conquistava em função da boa relação 

com clientes e cumprimento da lei, de acordo com Magalhães (2010). Na sequência dessa 

década, com o advento dos movimentos pró-sustentabilidade, a reputação passou a englobar 

mais fatores e pode ser definida como um processo de construção social que busca legitimação 

das empresas perante a sociedade. Ventura (2005) vai de encontro com essa ideia ao defender 

que a inserção dos bancos no movimento pela responsabilidade socioambiental dá-se como 

forma de obter legitimidade perante a opinião pública e a sociedade, o que os levam a buscar 

por prêmios e reconhecimentos.  

Ventura (2005) alerta para o fato de que os bancos podem muitas vezes se lançar nesse 

discurso sem questionar o que realmente significa, sem rever sua missão e visão, com o objetivo 

exclusivo de se legitimar perante a sociedade, servindo assim, somente aos interesses da própria 

organização (motivos instrumentais).  

Alguns exemplos de motivos instrumentais adotados pelos bancos: 

 Econômico: conquista de novos nichos de mercado, ao direcionar seus investimentos de 

cunho social para aumentar a bancarização (inclusão de pessoas até então sem acesso à 

atividade bancária); para criar novas opções de investimentos (fundos “verdes”, que 

investem em ações de empresas voltadas à sustentabilidade); 

 Acesso ampliado a linhas de financiamento internacional. Conforme Fujihara e 

Paranhos (2014), os bancos reconhecidos em sustentabilidade podem ter o acesso 

facilitado a linhas de financiamento com condições diferenciadas; 

 Redução de custos: os bancos desestimularam a impressão de talão de cheques, extratos 

por correio, emissão de boletos de cobrança. Com isso, houve redução de despesas com 

papel e postagem. Ainda há economia nos processos internos, diminuindo o consumo 

de energia, água, papel, viagens aéreas, reduzindo emissão de gases do efeito estufa, 

permitindo reduzirem indicadores como a Pegada Ecológica e ficarem dentro dos 

parâmetros previstos pelos índices de sustentabilidade (ISE, DJSI). 

 Redução de riscos de crédito e proteção do capital: os bancos podem adotar 

procedimentos que visam à mitigação de riscos socioambientais nos financiamentos, 

como por exemplo, avaliações prévias dos potenciais impactos socioambientais 

negativos, adoção de sistema para registro de dados, criação de uma estrutura de 

governança do tema com a designação de diretor responsável pelo cumprimento da 

Política de Responsabilidade Socioambiental, etc. Esses mitigadores diminuem a 

probabilidade do financiado não pagar seu empréstimo à IF. No que se refere à redução 
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de riscos, a indústria financeira brasileira pode se basear voluntariamente ao conjunto 

de políticas e regras dos Princípios do Equador e compulsoriamente à Resolução da 

Comissão de Valores Mobiliários n. 4.327 de 25 de abril de 2014, que dispõe sobre a 

implementação da Política de Responsabilidade Socioambiental das instituições 

financeiras.  

 Mitigação de riscos legais: a adoção de procedimentos mitigadores de risco 

socioambientais protege as instituições financeiras com relação à responsabilidade civil 

objetiva e solidária no caso de concessão de crédito a empreendimentos e projetos 

financiados cuja atividade gerou quaisquer tipos de dano, uma vez que pode ter havido 

negligência da IF (corresponsável) na realização de avaliações de impacto ambiental, 

conforme Paiva (2010). 

Tais motivos instrumentais justificam o discurso do bem comum e a incorporação de 

iniciativas na área de voluntariado, ecoeficiência, biodiversidade, controle de emissões de 

carbono, eficiência energética, direitos humanos, observadas em todas as IFs. Esse fenômeno 

pode ser entendido com a teoria de Dimaggio e Powell (2005), do isomorfismo institucional, 

processo que faz com que as organizações fiquem cada vez mais parecidas em sua estrutura, 

como uma forma de sobrevivência.  Ou seja, essa incorporação pode ser resultante das IFs terem 

cedido a pressões sociais.   

Mesmo que repercuta positivamente nos lucros e imagem, a adoção de uma política de 

responsabilidade socioambiental por uma IF só se torna genuína à medida em que a empresa 

entenda sua posição como membro de uma sociedade, na qual está ligada sistemicamente com 

outros atores, gerando diversos impactos. A partir daí, passa a adotar uma nova postura e mudar 

sua forma de atuação na sociedade, seu modo de fazer negócios. Com essa superação dos 

motivadores iniciais de resultado e lucro, a IF reforça sua postura como empresa cidadã, na 

linha da lógica kantiana da ação correta, ao defenderem o discurso da sustentabilidade por 

acreditar que esse é um dever a ser seguido por todos. Uma organização pautada pela lógica 

kantiana que assumiu uma nova forma de atuar, se diferencia daquela que adotou práticas 

somente em resposta a motivadores econômicos, legais e de pressão social.  

Ventura (2005) e Magalhães (2010) citam a seguir alguns exemplos que traduzem o que 

seria uma nova forma de atuação de uma instituição financeira:  

 Concessão de crédito que considere as questões socioambientais e alinhados com a 

adesão aos Princípios do Equador. Tais princípios orientam que os bancos signatários 

se preocupem com a qualidade do serviço financeiro (taxas e prazos), e com a qualidade 

socioambiental do financiamento. Além das preocupações socioambientais, as políticas 
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organizacionais podem vetar investimentos com potencial dano à sociedade tais como 

financiamento à indústria de armas ou ainda evitarem o lançamento de produtos que 

facilitem a sonegação fiscal e a lavagem de dinheiro; 

 Apoio ao desenvolvimento de regiões no sentido de combater mazelas sociais como 

desemprego, violência, condições de trabalho degradantes etc.; 

 Oferecimento de negócios inclusivos:  microcrédito, bancarização e outras soluções que 

possam promover a inclusão social, gerar e distribuir renda;    

 Relacionamento e diálogo com stakeholders sobre as demandas socioambientais (alguns 

relatórios exigem esse diálogo, como o GRI - Global Reporting Initiative); 

 Prática de relações transparentes com parceiros, fornecedores, funcionários etc.; 

 Promoção de finanças sustentáveis: forma de atuar que integre critérios sociais e 

ambientais, além dos econômicos às atividades, produtos, serviços e relacionamentos 

da organização. Tais critérios permeiam a concessão de crédito, as decisões de 

investimento e a realização de ações junto aos stakeholders; 

 Estrutura de governança adequada e suficiente às questões socioambientais;  

 Postura responsável quanto ao atendimento e reclamação dos clientes; 

 Preocupação com a reorganização de dívidas dos consumidores; 

 Oferecer uma carteira de investimentos em fundos socialmente responsáveis.  

Vale ressaltar que a análise de iniciativas adotadas por uma IF relacionadas diretamente 

à uma postura pró-sustentabilidade, torna-se complexa, uma vez que a grande maioria das ações 

voltadas à responsabilidade socioambiental têm um efeito direto na reputação corporativa, ou 

seja, também se justifica em termos de lucro. Assim, qualquer tentativa de separar ações 

genuínas de ações interessadas fica prejudicada, uma vez que todas elas impactarão 

positivamente em ganhos de imagem.  

A discussão sobre as ações genuínas e interessadas não pretende dicotomizá-las. O que 

se quer dizer sobre a responsabilidade socioambiental da indústria financeira não é que ela deixe 

de fazer com que os interesses dos acionistas sejam atendidos, pois estes devem continuar 

recebendo o retorno de seu investimento. A questão é que o fato de atender aos acionistas não 

impeça que os interesses dos demais stakeholders que compõem a IF sejam satisfeitos, e isso 

engloba funcionários, clientes, a comunidade ao redor. A questão está no tipo de mentalidade 

dessa empresa, na maneira como conduz seus negócios. De maneira predatória ou reconhecendo 

que faz parte de uma sociedade?  
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Conforme Ventura (2005), a adoção de procedimentos socioambientais mais rígidos na 

concessão de crédito seria a garantia do recebimento, ou seja, um motivo prático, instrumental, 

que serve aos interesses da organização, diferente do discurso sobre a responsabilidade social 

que é contratual, justificando a ação em termos da relação com a sociedade.  A bancarização, a 

governança e os Princípios do Equador estão tanto no bloco de motivos instrumentais, quanto 

no bloco relacionado a essa nova postura. No caso da bancarização, há uma diferença entre 

querer ganhar novos clientes/dar a eles empréstimos/ não receber/incluir seu nome nas bases de 

devedores e promover a inclusão social com uso do meio bancário de forma responsável. No 

caso da adesão dos Princípios do Equador, há uma diferença entre mitigar risco e se preocupar 

com danos ambientais. O que vai realmente diferenciar uma IF da outra em ser signatária ou 

oferecer essas soluções é o modo como ela vê tais iniciativas: se em função de uma nova 

mentalidade ao entender sua participação na sociedade ou, se simplesmente quer lucrar a 

qualquer custo. 

As IFs que discursam em prol do desenvolvimento sustentável devem estar preparadas 

para a mudança de paradigma que este desenvolvimento pressupõe e devem estar conscientes 

de seu impacto, de suas externalidades dentro de um contexto limitado de recursos. Devem ir 

além das “motivações” econômicas e regulatórias e além do discurso, ao adotar uma nova 

postura, um protagonismo socioambiental. Na esfera pragmática, Maimom (2003) defende que 

as diretrizes ambientais podem ocorrer de distintas formas nas organizações, desde somente 

responder a aspectos meramente regulatórios até a assumir um comportamento proativo. A 

organização proativa, materializa sua política ambiental por meio de um conjunto de iniciativas, 

tais como: mensuração de emissões e do lixo, contato com a comunidade, acompanhamento 

dos produtos/processos e inclusive treinamento relacionado às questões ambientais.  

Como citado por Maimom (2003), a ECpS seria uma das formas de constatar a 

proatividade da IF com relação à sustentabilidade, uma vez que é nesse espaço que valores 

organizacionais e procedimentos são discutidos e reforçados, de modo a verificar se a IF está 

promovendo a construção de uma nova mentalidade, de uma nova economia pautada na ética, 

na justiça social e respeito às limitações do meio ambiente. Uma vez que é objetivo da ECpS 

permear todos os indivíduos da organização e todo seu negócio, essa pesquisa buscou responder 

qual a natureza das ações formativas em sustentabilidade da IF em estudo à luz das teorias de 

reflexão crítica.  

 A partir da contextualização da sustentabilidade na indústria financeira e considerando 

as teorias que baseiam esse estudo, tornar-se-á mais factível, na seção de análise, investigar 
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como a IF entende, vivencia, debate, discursa e pratica a sustentabilidade por meio da ECpS, 

assunto do próximo tópico. 

 

2.7  Educação Corporativa para Sustentabilidade 

 

 A figura 7 a seguir contém autores que abordam as discussões sobre sustentabilidade 

nas organizações, por meio de ações formativas. Apesar de Sterling (2011) estar voltado ao 

contexto educacional, suas ideias podem ser aproveitadas no ambiente corporativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora 

 

Conforme já tratado na introdução, a ideia das estratégias corporativas centradas 

somente na lucratividade e ganhos de eficiência passaram a ser questionadas, em função dos 

resultados que geram: competição a qualquer custo, uso indiscriminado de recursos, degradação 

de ecossistemas e comunidades locais. Boff (2005) afirma que a mesma sociedade da 

informação e do conhecimento, na qual as organizações se inserem, não exige somente 

capacidade técnico-científica, ou seja, ela vai além ao demandar discussões humanísticas e 

éticas. Com essa observação, questiona o fato da acumulação de conhecimentos e tecnologias 

estarem agravando as desigualdades sociais e estressando os sistemas ecológicos. Assim, uma 

vez que a educação corporativa está diretamente ligada às estratégias, cuja preocupação é a 

perpetuidade e futuro da organização, seria necessário incluir na pauta as mudanças sociais 

desejadas pelos seus stakeholders. Nesse sentido, a presente seção buscou contextualizar a 

educação corporativa, seguida de breve discussão sobre sustentabilidade, para, por fim, 

discorrer sobre as práticas de ECpS.  

A educação corporativa tem se organizado em torno das universidades corporativas. De 

acordo com Bayma (2005), a primeira foi fundada pela General Electric, nos Estados Unidos, 

em 1955. Segundo Formiga (2005), a primeira universidade corporativa fundada no Brasil 

Figura 7 Linha do tempo da Educação Corporativa para Sustentabilidade 
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pertencia ao Grupo Accor e surgiu em 1991. Até 2005, no Brasil, havia aproximadamente cem 

universidades corporativas. Conforme Castro e Eboli (2013), em 2013, esse número saltou para 

a estimativa de 500 universidades corporativas no país.  

O objetivo da universidade corporativa, mudou durante o período de 1995 a 2005: 

 

A educação corporativa evoluiu de uma abordagem orientada para a aquisição 

de várias qualificações para outra, centrada no desenvolvimento de talentos, 

que significa redirecionar a aprendizagem para atingir as metas estratégicas e 

melhorias do desempenho organizacional (LOPES, 2005, p. 142). 

 

Em consonância com Lopes, Bayma (2005) defende que a educação corporativa 

constitui um avanço em relação aos tradicionais programas de treinamento, ao buscar 

desenvolver as competências em sintonia com as estratégias das empresas. “As universidades 

corporativas são fruto da sociedade do conhecimento. A preocupação pelo tema está 

diretamente relacionada com o crescimento da complexidade que as empresas precisam lidar. 

As exigências atuais do mercado as tornam cada vez mais competitivas, demandando 

funcionários mais capazes e mais habilidosos gerencialmente” (BAYMA, 2005, p. 24). Essa 

visão permite observar que o objetivo da educação corporativa é garantir a competitividade, ou 

seja, “aumentar a produtividade da força de trabalho e criar uma vantagem competitiva em nível 

de mercado” (LOPES, 2005, p. 141). 

Ocorre que a educação corporativa, materializada pela universidade corporativa, se 

desenvolve em torno do seguinte paradoxo:  apesar do termo “universidade” remeter à ideia de 

tornar conhecimento acessível a todos, o termo “corporativo” remete a algo de interesse 

específico, organizacional.  Esse paradoxo se torna mais evidente quando o assunto é 

sustentabilidade, uma temática global, cujos preceitos esbarram em especificidades 

organizacionais. Uma alternativa para minimizar esse paradoxo é o fomento da RC e AT no 

ambiente de trabalho, com isso, indo além da mera reprodução das práticas existentes ao 

questionar pressupostos nas organizações, abrindo espaço para o diálogo, o que, por sua vez, 

demanda liberdade e um clima de confiança na organização.  

Dado o panorama da Educação Corporativa, passa-se a caracterizar brevemente a 

Educação para sustentabilidade (denominada EpS, deste ponto em diante), que embora não 

esteja se referindo ao contexto corporativo, pode auxiliar no entendimento da ECpS, discutido 

na sequência. 

Quando se fala em EpS, Sterling (1996), afirma que a educação constitui em um novo 

paradigma que concilia a visão tecnocrata/materialista com a ambientalista, isto é, ela deixa de 
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encorajar comportamentos individualistas e comportamentos insustentáveis. Como 

características da educação para sustentabilidade, Sterling (1996) aponta que esta deve ser: 

contextual; inovadora e construtiva; focada e inspirada; holística e humana; integradora; 

orientada para o processo e não para o produto; crítica; equilibrada; sistêmica; ética; 

intencionada e inclusiva.  

A educação para sustentabilidade é pauta da United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization, UNESCO (2015) que define Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável (EDS) como um empreendimento ao longo da vida que desafia indivíduos, 

instituições e sociedades a verem o amanhã como um dia que pertence a todos, ou não vai 

pertencer a ninguém, por meio de uma abordagem construtiva e criativa aos desafios globais. 

Para a UNESCO (2015), essa educação consiste em, entre outros objetivos, aprender a: viver 

em um mundo com alimento suficiente para todos terem uma vida saudável e produtiva; avaliar, 

cuidar e restaurar o estado da Terra; criar e desfrutar de um mundo melhor, mais seguro e mais 

justo; ser cidadãos atenciosos que exercem seus direitos e responsabilidades a nível local, 

nacional e global.  

No contexto dos cursos universitários de administração, Springett (2014) afirma que as 

iniciativas de educação para sustentabilidade permitem que os alunos exercitem um discurso 

mais dialético, empoderador e emancipatório fazendo com que haja uma conscientização dos 

próprios alunos como agentes na busca da sustentabilidade social e ambiental, rompendo com 

o modo tradicional de como os negócios são administrados. Ainda nesse contexto, Brunnquell, 

Brunstein e Jaime (2015), argumentam que o objetivo da EpS é garantir aos estudantes 

considerar questões éticas, ambientais, sociais, culturais nos seus processos de tomada de 

decisão, ao invés de considerarem somente questões econômicas, além de se tornarem 

participantes ativos e construírem uma sociedade mais justa. Quando a EpS estimula a reflexão 

crítica, que não se refere a um processo de aprendizagem instrumental, focado no "como fazer" 

e sim voltado ao "por quê fazer?" e às razões e consequências das ações, nesse momento, os 

estudantes podem pensar sobre os valores e premissas dominantes, relações de poder, as tensões 

entre o individual e o coletivo que influenciam em suas decisões e gestão.  

Para que os gestores possam refletir sobre sua atuação e o impacto que a organização 

causa entre seus stakeholders, a prática da phronesis ajudaria o indivíduo analisar suas 

alternativas de ação tanto como membro da organização, mas também como integrante da 

sociedade, conforme defendido por Antonacopoulou (2010), ao tratar da formação dos 

administradores nas escolas de negócios. Assim, as iniciativas de ECpS podem significar o 

espaço para promoção da reflexão, da phronesis, da aprendizagem transformadora, de forma 
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que os membros da organização possam estar cada vez mais próximos de uma postura moral, 

responsável e sustentável.    

Conforme Woerkom (2004), questões instrumentais de “como fazer” não são suficientes 

para o desenvolvimento ou inovação das práticas de trabalho, além do fato da “performance 

organizacional em termos puramente econômicos não ser efetiva ao longo prazo, porque um 

empreendedorismo socialmente aceitável e uma boa reputação se tornaram importantes 

condições para a continuidade de muitas companhias” (WOERKOM, 2004, p. 189). 

Tais ponderações no contexto organizacional significam um desafio, pois a ECpS exige 

debates e reflexão, o que não é simples, dadas as dificuldades para essa abertura de espaço, 

como bem apontadas por Rigg e Trehan (2008) e Brookfield (2010), na seção de reflexão crítica 

e aprendizagem transformadora no ambiente de trabalho.   

Por sua vez, Rigg e Trehan (2008) argumentam que a reflexão crítica pode ajudar a 

entender as relações de poder e identificar restrições e padrões desumanos no ambiente de 

trabalho. Tal tomada de consciência pode libertar o potencial individual, num insight que 

potencializará ação futura mais humanizada, com práticas menos agressoras à sociedade e ao 

meio ambiente. Com isso, o autor demonstra o potencial da reflexão crítica para a incorporação 

da sustentabilidade na organização.  

Ou seja, um caminho para a Educação Corporativa é estimular a reflexão crítica e 

aprendizagem transformadora na organização, contribuindo ao transportar o paradigma único 

de lucratividade para uma missão organizacional mais complexa, que alcance os objetivos 

organizacionais ao passo que minimize as incertezas advindas da sociedade de risco citadas na 

seção da introdução, com a incorporação da sustentabilidade.  

Ao discutir especificamente a educação corporativa no campo socioambiental, 

Demajorovic (2003), afirma:  

 

[...] debates sobre responsabilidade socioambiental das empresas põem em 

xeque a visão do desempenho organizacional, centrado exclusivamente nos 

indicadores financeiros tradicionais, como lucratividade [...] Assim, a 

discussão sobre o aprendizado organizacional não se limita à capacidade de 

manter uma organização competitiva, inclui também a capacidade de se 

adequar às demandas sociais e ambientais num contexto de mudança 

(DEMAJOROVIC, 2003, p. 167). 

 

No contexto da indústria química, Demajorovic (2003) questiona a limitação da 

educação corporativa para alcançar um patamar socioambientalmente responsável. Nesse setor, 

mesmo que haja programas de ECpS que estimulem a reflexão, as empresas esbarram nas 
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vantagens econômicas dos produtos tóxicos que não tem substitutos ou cujos substitutos são 

economicamente inviáveis. Uma possível saída é integrar massa crítica possibilitando diálogo 

entre os diferentes atores sociais, empresários, governo, sindicalistas, terceiro setor, de modo 

que a organização tenha conhecimento das demandas da comunidade e a educação corporativa 

ajude a organização a atingir um estágio superior de responsabilidade socioambiental que façam 

surgir inovações em resposta aos riscos.  

Uma vez apresentadas as características da EpS, suas ações correlatas nos cursos de 

administração em busca de formação de uma nova geração de profissionais, além da discussão 

da ECpS e as barreiras encontradas no contexto organizacional, o que se pode notar em comum 

entre todas essas iniciativas, seja no contexto educacional, seja no contexto corporativo, é que 

elas anseiam por mudanças: de mentalidade, de objetivo individual e organizacional, de 

condições futuras, em direção à uma sociedade mais justa e com qualidade de vida.      

 Considerando os esforços da ECpS no sentido de abrir espaço para que os colaboradores 

dialoguem, debatam e reflitam criticamente, ela representa um estímulo à aprendizagem 

transformadora, que por sua vez fomenta o desenvolvimento de competências, ações e posturas 

que respondam às exigências da sustentabilidade, o que é tratado no tópico a seguir.  

 

2.8 Reflexão crítica e Aprendizagem transformadora com foco no desenvolvimento de 

competências para sustentabilidade 

 

A figura 8 a seguir ilustra autores elencados para essa seção que integram as teorias de 

reflexão crítica, aprendizagem transformadora, sustentabilidade e desenvolvimento de 

competências.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora 

Figura 8 Linha do tempo RC, AT com foco no desenvolvimento de competências em 

sustentabilidade 
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Uma vez que a reflexão crítica pode levar à AT, que por sua vez promove mudanças no 

indivíduo, cujas novas ações podem estar vinculadas a uma competência, de acordo com as dez 

fases de Mezirow (1991), vale ressaltar que não é objetivo desse tópico discutir em 

profundidade a teoria de desenvolvimento de competências, e sim, a relação entre RC, AT e 

competências específicas, voltadas para sustentabilidade.  

 Ao discutirem competências para sustentabilidade no contexto corporativo, Tideman, 

Arts e Zandee (2013), focaram nas competências dos líderes e fizeram uma revisão na literatura 

de modo a identificar características do que seria uma liderança em prol da sustentabilidade, 

definindo-a como um novo tipo de comando que requer uma mudança no pensamento dos 

negócios, modos de pensar e consciência, com um conjunto apropriado de habilidades derivado 

dessa consciência, criando um modelo com seis características que compõem uma liderança 

necessária em direção à sustentabilidade, o modelo 6-C.   

 Para Tideman, Arts e Tandee (2013), um líder competente voltado para a 

sustentabilidade deveria dispor de um conjunto de atributos que compreendem habilidades 

relacionadas a: contexto (reconhecer interdependências, restrição de recursos etc); consciência 

(das crenças, modelos mentais); continuidade (processos e horizonte de longo prazo); 

conectividade (atendendo a todos os stakeholders); criatividade (novos modelos de negócios); 

coletividade (incorporar a sustentabilidade nos negócios e aumentar o impacto coletivo).  

Como citado anteriormente, a sustentabilidade exige uma mudança paradigmática e ela 

vai lidar com questões futuras, não sendo possível trabalhar com todos os aspectos definidos e 

controlados. Essas características da sustentabilidade vão de encontro com Illeris (2011), que 

define competência como a habilidade e prontidão para lidar com os desafios mutáveis do 

trabalho. Um profissional competente aplica seu conhecimento profissional em situações 

incertas e imprevisíveis, pratica empatia, tem um entendimento estrutural e toma decisões e faz 

julgamentos apropriados (similar à prática da phronesis). Para o autor, as decisões diante de 

uma situação inesperada são centrais para o desenvolvimento de competências, por isso a 

educação formal desde que atrelada à prática profissional, que permita ao aluno vivenciar 

decisões, planejamento, envolvimento social. Illeris (2011) apresenta uma fórmula para o 

desenvolvimento de competências = compromisso + prática + reflexão (reflexão é o modo como 

uma experiência pode se tornar um potencial de ação).  

 Se a fórmula de Illeris (2011) fizer parte dos esforços da ECpS no sentido de promover 

uma mudança de mentalidade ao questionar os pressupostos, na busca de práticas 

organizacionais mais responsáveis, significará uma solução para o “gap” citado por Glasser 



59 
 

(2007), que visualiza uma discrepância entre os ideais da sociedade para o bem-estar humano 

e as ações praticadas por ela para alcançar tais ideais. O autor afirma que a sustentabilidade não 

é alcançada, não necessariamente por falta de interesse, e sim, porque exige uma mudança de 

comportamento. Tal transformação depende de uma aprendizagem que promova processos 

reflexivos.  

 Uma mudança de comportamento a partir da reflexão também é citada por Eboli (2004) 

que defende o surgimento de um novo tipo de trabalhador, que seja capaz de refletir 

criticamente, construir e modificar tanto a realidade organizacional, como seu contexto, de 

modo que tal trabalhador assuma uma postura crítica e sua cota de responsabilidade para o 

mundo.  

Ou seja, a partir dos autores apresentados, a reflexão também permeia o processo de 

desenvolvimento de competências. Para Sandberg (2000), a concepção do indivíduo sobre o 

trabalho é o ponto de partida para o desenvolvimento de competências. Dependendo do sentido 

que o trabalho tem para o indivíduo, atributos específicos são desenvolvidos e mantidos durante 

a prática profissional (atendimento ao cliente, velocidade, eficiência). Para Sandberg e 

Dall’alba (2006), o entendimento de algo sempre é baseado num pré-entendimento (derivado 

do contexto social inserido). A reflexão vai ajudar a tornar consciente esse pré-entendimento, 

de modo a clarificar como o trabalho é visto. Para o autor, o desenvolvimento de competências 

refere-se a uma mudança de entendimento/concepção do trabalho pelo profissional, obtida por 

meio de reflexão e diálogo e não é o conjunto de conhecimentos-habilidades-atitudes (“cha”) 

que um trabalhador possui e sim, a forma como o profissional vê o trabalho, que por sua vez, 

vai mobilizar os conhecimentos-habilidades e atitudes de forma diferenciada, de trabalhador 

para trabalhador.   

A forma de encarar o trabalho também vai refletir em como o profissional lidará com a 

sustentabilidade. Ao discutirem como os profissionais lidam com as questões que envolvem 

sustentabilidade nas organizações: (responsabilidade social, diversidade, inclusão, qualidade de 

vida, ética), Brunstein, Scartezini e Rodrigues (2012, p. 584), elegeram o termo competência 

societal, definida como a “capacidade de lidar com os impactos social e ambiental da gestão 

das organizações considerando múltiplos grupos de interesses envolvidos e de estabelecer um 

diálogo entre empresas e sociedade, visando uma nova ordem mundial”.      

Na busca por um modelo baseado em competências para sustentabilidade, Mochizuki e 

Fadeeva (2010), entenderam que as competências para o desenvolvimento sustentável têm uma 

natureza complexa, e não se concebem universais, uma vez que não tem sentido a não ser que 

estejam atreladas à pratica num contexto particular. Elas defendem que devem ser superadas as 
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listas de competências, uma vez que não consideram as diferenças culturais e as mudanças 

necessárias para se alcançar o desenvolvimento sustentável. Defendem que a sustentabilidade 

é alcançada a partir de uma competência reflexiva, que coloque a ação humana como central 

face a desafios imprevisíveis das interações sociais.      

A partir do exposto pelos autores, as competências para sustentabilidade envolvem a 

reflexão crítica, base para a aprendizagem transformadora que resultará em ações que 

impactarão nos diversos públicos que a organização se relaciona. De acordo com o sentido do 

trabalho e a capacidade de prontidão aos desafios, os profissionais podem ir em busca da 

sustentabilidade, considerando as características do contexto e tipo de mudanças desejadas por 

aquele grupo social.       

O referencial teórico procurou discutir, dentro do contexto da educação corporativa para 

sustentabilidade, os processos de reflexão crítica e aprendizagem transformadora que desafiam 

os paradigmas predominantes e permitem o desenvolvimento de competências que, por sua vez, 

se colocadas em prática, resultarão no fortalecimento da sustentabilidade. A partir desse ponto, 

passa-se a apresentar a metodologia que deu suporte ao estudo.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Natureza do estudo e tipo de pesquisa  

 

Esse estudo, de natureza descritiva, norteou-se pela metodologia qualitativa, ancorada 

no paradigma interpretativista que, conforme Gephart e Rynes (2004), é um tipo de pesquisa 

que busca compreender os significados que os sujeitos empregam para explicar a realidade que 

vivenciam. 

Entre as distintas possiblidades de desenvolver um estudo interpretativista, esta 

investigação recorreu à abordagem reflexiva construcionista na pesquisa organizacional, 

conforme propõe Cunliffe (2003). A autora define reflexividade como uma crise da verdade, 

que vai desconfigurar a representação da experiência social de modo a provocar diferentes 

entendimentos do contexto sensível, complexo, incerto. Essa desconfiguração varia 

dependendo da abordagem adotada pelo pesquisador: se desconstrutiva (desconstrói as noções 

de objetificação da realidade, identificando contradições e inconsistências nas práticas, 

identidades, relações de poder e conhecimento) ou construtiva (verifica a natureza 

intersubjetiva da realidade – como ela é construída de forma múltipla pelas pessoas nos seus 

contextos -  ao explorar como o sentido e novos entendimentos são criados entre os participantes 

da pesquisa), sendo essa última abordagem a adotada nesse estudo.  

É válido ressaltar também, conforme Cunliffe (2003), a importância de o pesquisador 

estar atento às limitações e possibilidades de suas próprias premissas, o que será ponto de 

atenção durante a condução desse estudo.   

 

3.2 Estratégia de Pesquisa: estudo de caso 

 

Optou-se pela estratégia do estudo de caso (MERRIAM, 2009), uma vez que se pretende 

compreender em profundidade as iniciativas de ECpS da IF considerando suas aproximações e 

distanciamentos da RC e da AT.  

De acordo com Merriam (2009), um estudo de caso é uma descrição e análise em 

profundidade de um sistema limitado (MERRIAM, 2009). Limitado no sentido de ter fronteiras 

definidas, sendo que a autora afirma que, se o fenômeno estudado não tiver limites, não se trata 

de um caso. Para Merriam (1988), o enquadramento teórico de um estudo de caso é de tal modo 

importante que o seu valor global deriva tanto das suas propriedades intrínsecas como da forma 

como ele se situa em relação a estudos anteriores e expande os seus resultados.  
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O estudo de caso, de acordo com Merriam (1988), possui as características de ser 

particular ao focar em uma situação/fenômeno/instituição/processo/programa específico, 

delimitado; heurístico, ao permitir repensar o fenômeno sob investigação conforme surgem 

novos significados; descritivo ao fornecer detalhamento completo do que está sendo estudado 

e por fim, o estudo de caso é indutivo uma vez que a análise emerge dos dados e não é baseada 

em modelo preconcebido ou confirmatório.  

Sobre os tipos de estudo de caso, Merriam (1988) distingue entre descritivo, quando o 

estudo narra detalhadamente de um fenômeno social; interpretativo, quando descreve e busca 

encontrar padrões que permitam construir categorias conceituais de modo a confirmar ou opor 

os dados às teorias e como último tipo, o avaliativo, utilizado para resolver problemas uma vez 

que os dados serão analisados e julgados sobre sua efetividade.   

A presente pesquisa analisou a natureza das iniciativas de ECpS à luz das teorias de 

reflexão crítica e aprendizagem transformadora, ou seja, o tipo de estudo de caso mais próximo 

ao problema de pesquisa é o interpretativo. Assim, a estratégia desta pesquisa é o estudo de 

caso interpretativo.   

As características da IF justificam a escolha da sua trilha de ECpS como objeto de estudo, 

a saber:  

 Está listada no Dow Jones Sustainability Index (DJSI) e Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE-Bovespa), indicadores de reconhecimento de sustentabilidade 

organizacional; 

 Oferece há mais de dez anos, experiências de ECpS, que reforçam o discurso 

organizacional em sustentabilidade para seus funcionários; 

 Recebe prêmios nacionais e internacionais tais como o Global CCU Awards de melhor 

universidade corporativa do mundo e Prêmio EduCorp de melhor case de universidade 

corporativa do Brasil. 

Ressalta-se a relevância do estudo de caso em organizações para o avanço do 

conhecimento científico na área de administração. Conforme Godoy (2012), além da 

contribuição acadêmica, ao compreender um fenômeno em sua idiossincrasia, essa estratégia 

de pesquisa pode fornecer informações que apoiarão a organização na tomada de decisão e 

adoção de medidas práticas.    
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3.3 Trabalho de campo 

 

 O campo dessa pesquisa referiu-se a uma instituição financeira com capital estatal que 

atua, além dos serviços bancários tradicionais, como ator nas políticas públicas de 

desenvolvimento econômico. É uma instituição relevante na economia nacional, está listada na 

Bolsa de Valores brasileira. Sua marca é uma das mais conhecidas do país.  

 Além disso, na área de sustentabilidade possui uma estrutura de governança específica 

que será aprofundada na seção de Análise, integra uma série de indicadores de sustentabilidade 

já citados anteriormente, e ainda possui uma fundação voltada para ações de investimento social 

privado. 

 Seu quadro de pessoal é composto por mais de 90 mil funcionários (2017) que trabalham 

nas agências, back office, unidades táticas e estratégicas. Quanto à educação corporativa, além 

de contratar treinamentos no mercado, disponibiliza soluções internas em sua Universidade 

Corporativa que aproveitam o conhecimento dos próprios funcionários, cuja estrutura também 

será retomada na Análise.    

 

3.4 Objeto de estudo   

 

Dentre as iniciativas na Universidade Corporativa voltadas à sustentabilidade, a IF 

analisada dispõe de cursos catalogados na área de conhecimento “Responsabilidade Social 

Ambiental - RSA”, que compõem a trilha de sustentabilidade, que será aprofundada 

posteriormente. A presente pesquisa teve como unidades de análise dois exemplares5 (cursos 

presenciais) que integram esse grupo de conhecimentos, a saber:    

 

a) Curso “Desenvolvimento sustentável na IF”;  

b) Oficina Educação Cidadã. 

 

Tais exemplares foram escolhidos em função de seu potencial para reflexão crítica, uma 

vez que apresentam as seguintes características: 

a)  Tratam-se de turmas presenciais, formadas por grupos de até 24 pessoas; 

b) São norteadas pela linha de Freire (2003) no que se refere ao construtivismo e 

aprendizagem transformadora; 

                                                           
5 O nome dos cursos foi adaptado para a pesquisa 
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c) Os participantes são estimulados a apresentar seu contexto e realidade, diferentes entre 

si; 

d) As dinâmicas são baseadas na discussão em grupo. 

 

3.5  Construção de Dados: entrevista e análise documental   

 

A construção dos dados permite analisar as iniciativas estudadas quanto ao 

conteúdo/agenda que esses cursos estão promovendo na empresa; que dilemas e discussões são 

levantados; que problemas/processos estão sendo pensados. Fook e Gardner (2007) afirmam 

que o processo de reflexão crítica pode ser avaliado de diferentes formas: pela ótica 

organizacional de satisfação com o programa; pela ótica do participante em termos de mudanças 

ocorridas e possibilidade de aplicação do processo em si. Sendo assim, essa pesquisa considerou 

ambos olhares, da empresa (por meio dos educadores corporativos) e dos participantes. 

 Assim, a construção dos dados buscou informações pelas seguintes perspectivas:  

 Perspectiva organizacional e dos educadores  

Objetivo: identificar a arquitetura educacional; o que são os cursos da ECpS; qual é o 

seu lugar na empresa perante os demais?; os objetivos pretendidos; os educadores; as 

estratégias didático-metodológicas adotadas. 

 Perspectiva dos participantes que concluíram o curso  

Objetivo: Identificar e mapear suas reflexões e aprendizagens durante os treinamentos, 

além das competências desenvolvidas e mobilizadas por eles após o curso 

 

A construção dos dados foi realizada por três frentes, no período de março/2017 a 

maio/2017 e compreendeu:  

1. Documentos: Análise de documentos relacionados à IF e ECpS:  

 Material disponibilizado na Universidade Corporativa que ajuda a entender os 

objetivos e resultados da trilha em sustentabilidade;  

 No que tange ao curso Desenvolvimento Sustentável e à oficina Educação Cidadã, 

foram analisados os manuais que direcionam a atuação dos educadores e o material 

disponibilizado para os participantes (os materiais destas duas iniciativas somam 

aproximadamente 650 páginas);  

 Relatórios anuais de Sustentabilidade do banco;  

 Conteúdo disponibilizado no website da IF. 
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2. Entrevistas com os educadores: O uso dessa técnica segue os pressupostos apontados 

por Godoi e Mattos (2006), quanto à necessidade de pensar a entrevista como um evento 

interativo, dialógico, uma co-construção de sentidos. Tratam-se de entrevistas em 

profundidade, com roteiro semiestruturado, que de acordo com Godoy (2012), permite que o 

entrevistador se oriente por tópicos que compõem uma linha mestra para a realização de 

perguntas ao entrevistado. O roteiro baseou-se nos trabalhos de Kember et al (2000; 2008) para 

avaliar reflexão crítica; Mezirow (1991; 2010) e King (1998) para aprendizagem 

transformadora, e Sandberg (2000) e Illeris (2011) para competências. 

Foi feita uma entrevista piloto, que indicou necessidade de correção do roteiro, em 

função de aglutinação de perguntas com respostas próximas, como por exemplo “Conte sobre 

sua atuação como docente nos cursos de sustentabilidade/RSA e que tipos de práticas 

pedagógicas você adota dentro da sala de aula?” e inserção de perguntas de modo a captar com 

mais profundidade a experiência do entrevistado enquanto educador de uma iniciativa de ECpS, 

tais como “Você acredita que possa haver alguma dificuldade por parte dos alunos para colocar 

em prática no banco os conceitos da oficina?”. O roteiro final encontra-se no apêndice A.  

No período de março a maio de 2017, foram entrevistados onze educadores, conforme 

tabela 1, a seguir, sendo:  

a) quatro educadores da oficina educação cidadã (de um total de 20 existentes na IF);  

b) cinco do curso desenvolvimento sustentável (de um total de dezoito existentes na IF) e;  

c) dois que atuam em ambas as ações formativas. 

 

Tabela 1: Perfil dos funcionários-educadores entrevistados 

Tipo Referência Cargo Gênero Região  Qual curso 

Piloto E0 Gerente Geral M Nordeste DS 

Entrevista E1 Analista  F Sudeste DS e EC 

Entrevista E2 Analista  M Centro Oeste EC 

Entrevista E3 Gerente Geral M Sudeste DS 

Entrevista E4 Superintendente Regional M Norte DS 

Entrevista E5 Gerente Geral M Nordeste DS 

Entrevista E6 Gerente de Back Office M Centro Oeste EC 

Entrevista E7 Gerente de Back Office F Centro Oeste DS e EC 

Entrevista E8 Gerente Geral M Sul EC 

Entrevista E9* Gerente de Unidade Estratégica F Centro Oeste DS 

Entrevista E10 Gerente Geral M Norte EC 

*educadora e idealizadora do curso DS    
Fonte: a autora 
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Uma vez que os educadores estão localizados em diversas regiões do país, optou-se por 

entrevistas presenciais para aqueles situados na cidade de São Paulo – SP e videoconferências 

e ligações telefônicas para os demais. 

 

3. Entrevistas com os educandos: uma vez que os participantes estão localizados em 

todos os Estados do Brasil, foi enviado por email um roteiro composto de dez perguntas abertas 

de modo a captar a experiência dos funcionários, além de um bloco de perfil (idade, cargo, etc.), 

também no período de março a maio de 2017. As perguntas basearam-se nos trabalhos de 

Kember et al (2000; 2008) para avaliar reflexão crítica; Mezirow (1991; 2010) e King (1998) 

para aprendizagem transformadora, e Sandberg (2000) e Illeris (2011) para competências. O 

roteiro de perguntas se encontra no apêndice C. 

Também houve alterações no roteiro de entrevista com os educandos. A escolha por um 

roteiro com apenas dez perguntas, levou em consideração o envio por email e possível baixo 

retorno. Foi feita uma entrevista piloto (os roteiros tanto do curso, quanto da oficina eram 

iguais), quando identificou-se também a necessidade de ajustar algumas perguntas, tais como:  

 

 Você acredita que em algum momento o curso pode ter te levado a alguma mudança 

nos seus valores, crenças, opiniões ou expectativas, em relação às demandas 

socioambientais? “Se sim, como foi essa mudança? ”. Esse trecho entre aspas foi 

complementado uma vez que a resposta do pré-teste foi somente “sim”; e para a 

pesquisa, havia necessidade de maior aprofundamento.   

  “Ao tentar colocar em prática os conceitos do curso, você já se deparou com alguma 

dificuldade ou barreira durante seu trabalho? Se sim, qual(is)?” A pergunta foi inserida 

de modo a verificar os dilemas e dificuldades do educando quando ele tenta alguma 

ação a partir do que aprendeu na experiência do curso/oficina.   

 

Com relação ao curso desenvolvimento sustentável, após um roteiro piloto recebido, 

foram encaminhados 554 emails para os funcionários que participaram do curso no período de 

2015 (início da oficina) a 2016, sendo que houve retorno de 39 respondentes.   

Referente à oficina educação cidadã, foram encaminhados 507 emails para os 

funcionários que participaram das turmas no período de 2010 (início da oficina) a 2016, sendo 

que houve retorno de 41 respondentes.    
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Considerando a quantidade de respostas x a quantidade de envios, chega-se a uma taxa 

de retorno de 7 a 8%, cujo êxito se deve ao fato de a pesquisadora ser funcionária da instituição 

financeira além de ter se apresentado como bolsista da Universidade Corporativa.     

As tabelas 2 e 3 a seguir contém os perfis dos respondentes. Nota-se que tanto os 

educandos que participaram do curso DS quanto da Oficina EC, são das cinco regiões do país, 

detém cargos de diversos níveis na hierarquia (desde o cargo de entrada – escriturário, até níveis 

gerenciais), são oriundos de diversas áreas (agências e backoffice). Quanto ao percentual de 

homens e mulheres que responderam ao roteiro, houve predominância do sexo masculino 

(média de 56%), o que representa a realidade do grupo de funcionários da IF uma vez que o 

percentual de homens nesse banco, no momento de realização dessa pesquisa, é de 58% em 

relação ao total de funcionários. Além disso, nota-se que o tempo de banco varia, ou seja, há 

respostas de funcionários com 3 anos de casa e retorno de funcionários com 30 anos de vínculo 

à instituição. Considerando os 81 respondentes, a média é de 13 anos e meio de contrato de 

trabalho, o que significa que já puderam estar em contato com diversas estratégias e ações 

desenvolvidas pela IF na área de sustentabilidade.   

Os perfis dos respondentes estão indicados nas tabelas 2 e 3:  
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Tabela 2: Perfil dos participantes do curso Desenvolvimento Sustentável na IF  

Entrevistado Cargo  Sexo Posto 

Tempo de Banco 

(anos)  Região 

DS0 Gerente de Relacionamento F Agência 14 Sul 

DS1 Gerente Geral M Agência 17 Sul 

DS2 Gerente de Relacionamento F Agência 6 Centro Oeste 

DS3 Escriturário F Agência 6  Nordeste 

DS4 Gerente Geral   M Agência 15 Sudeste 

DS5 Escriturário M Agência 14 Nordeste 

DS6 Assistente M Área Meio  17 Centro Oeste 

DS7 Escriturário M Agência 17 Sudeste 

DS8 Escriturário F Agência 10 Sul 

DS9 Assistente M Agência 12 Sul 

DS10 Gerente Geral  M Agência 11 Sul 

DS11 Escriturário M Agência 3 Nordeste 

DS12 Escriturário M Agência 6 Norte 

DS13 Caixa F Agência 12 Norte 

DS14 Gerente de Setor M Área Meio  30 Sudeste 

DS15 Gerente de Relacionamento M Agência 17 Sul 

DS16 Gerente de Grupo M Área Meio  10 Sudeste 

DS17 Assistente F Área Meio  7 Sudeste 

DS18 Caixa F Agência 9  Sul 

DS19 Analista M Área Meio  5 Sudeste 

DS20 Gerente de Relacionamento F Agência 3  Sudeste 

DS21 Analista M Área Meio  30 Centro Oeste 

DS22 Escriturário M Agência 12  Sul 

DS23 Assistente F Agência 6 Sudeste 

DS24 Assistente F Agência 7  Sudeste 

DS25 Auxiliar F Agência 17 Sul 

DS26 Analista M Área Meio  14 Centro Oeste 

DS27 Gerente de Serviços M Agência 14 Sudeste 

DS28 Gerente de Relacionamento M Agência 17 Sul 

DS29 Gerente de Relacionamento M Agência 9 Centro Oeste 

DS30 Assistente F Área Meio  10 Nordeste 

DS31 Supervisor Atendimento F Agência 17 Sul 

DS32 Escriturário F Agência 9 Sul 

DS33 Auxiliar F Área Meio  8  Centro Oeste 

DS34 Analista F Área Meio  12 Centro Oeste 

DS35 Assistente M Área Meio  8 Sudeste 

DS36 Escriturário M Agência 5 Nordeste 

DS37 Escriturário M Agência 6  Nordeste 

DS38 Escriturário M Agência 10 Sudeste 

DS39 Analista M Área Meio  13 Sul 

Fonte: a autora 
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Tabela 3: Perfil dos participantes da oficina Educação Cidadã 

Entrevistado Cargo  Sexo Posto 

Tempo de Banco 

(anos)  Região 

EC1 Assistente F Área Meio  8 Sudeste 

EC2 Assistente M Área Meio  18 Sudeste 

EC3 Escriturário F Agência 7 Norte 

EC4 Caixa M Agência 6  Norte 

EC5 Escriturário F Agência 7 Sudeste 

EC6 Escriturário M Agência 15  Nordeste 

EC7 Analista F Área Meio  7  Sudeste 

EC8 Gerente Área F Área Meio  7 Sudeste 

EC9 Assistente F Agência 15 Sudeste 

EC10 Gerente de Relacionamento F Agência 12 Nordeste 

EC11 Gerente de Grupo M Área Meio  25 Sudeste 

EC12 Gerente Geral M Agência 29 Centro Oeste 

EC13 Assistente F Área Meio  12 Sul 

EC14 Gerente de Relacionamento M Agência 13 Sudeste 

EC15 Gerente de Relacionamento F Agência 12 Nordeste 

EC16 Gerente Geral M Agência 13 Sudeste 

EC17 Assistente M Área Meio  25 Sudeste 

EC18 Escriturário M Agência 14 Sudeste 

EC19 Gerente de Relacionamento M Agência 13  Sudeste 

EC20 Gerente de Setor F Área Meio  12  Sul 

EC21 Assistente M Área Meio  12 Sul 

EC22 Escriturário M Agência 29 Nordeste 

EC23 Gerente de Setor F Área Meio  12 Sul 

EC24 Assistente M Área Meio  6 Sudeste 

EC25 Assistente M Área Meio  12 Sudeste 

EC26 Supervisor Atendimento F Agência 14 Sudeste 

EC27 Gerente de Grupo F Área Meio  18  Sudeste 

EC28 Gerente de Grupo M Área Meio  10 Sul 

EC29 Analista F Área Meio  13  Sul 

EC30 Caixa M Área Meio  16 Norte 

EC31 Gerente de Relacionamento F Agência 7 Norte 

EC32 Assistente M Agência 9 Nordeste 

EC33 Caixa M Área Meio  31 Sul 

EC34 Gerente de Relacionamento F Agência 14 Nordeste 

EC35 Assistente M Área Meio  14 Sul 

EC36 Escriturário F Área Meio  12 Sudeste 

EC37 Assistente F Área Meio  10  Sul 

EC38 Gerente de Relacionamento M Agência 11 Sudeste 

EC39 Analista F Área Meio  24 Sul 

EC40 Gerente de Relacionamento M Agência 7 Norte 

EC41 Analista M Área Meio  9 Centro Oeste 

Fonte: a autora 
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Uma vez que se buscou por respostas voluntárias, a pesquisadora esteve ciente do viés 

de identificação com o tema, característica dos sujeitos analisados. Uma vez que a preocupação 

aqui não é representar fidedignamente uma população investigada, mas sim, entender a 

percepção da experiência dos sujeitos, na linha de Gephart e Rynes (2004), esse viés não 

comprometeu a pesquisa, mesmo assim, houve ciência dele durante todo o percurso.    

Estavam previstas inicialmente observações de uma turma do curso “Desenvolvimento 

Sustentável” e outra turma da oficina “Educação Cidadã”. A intenção era capturar a dinâmica 

dos cursos, incluindo a didática e metodologia adotadas; as interações entre educadores e 

participantes, o conteúdo dos encontros, os diálogos estabelecidos, a fim de apreender as 

reflexões e aprendizagens fomentadas e tecidas nesses espaços. As observações não se 

concretizaram pelo fato das turmas não terem sido oferecidas frequentemente. No entanto, 

houve turma em outubro/2016, porém a pesquisadora não recebeu autorização da gerência à 

época para a atividade de observação.   

O quadro 1 a seguir contém tanto as definições conceituais de Mezirow (1990; 1991; 

2010), quanto as definições operacionais de Kember et al (2000) e King (1998). Além disso, há 

definições adicionais de Fook e Gardner (2007), Sterling (2011) com relação à RC e AT, além 

de competências vinculadas à AT. Tal conjunto de definições baseou a elaboração dos roteiros 

de entrevistas, disponíveis nos apêndices A e C, assim como a análise dos retornos das mesmas.  
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Quadro  1 Observação da aproximação ou distanciamento da RC, AT e Competências nas iniciativas analisadas 

 Processo  Autores Definição  O que foi procurado para construção de dados 

Construção 

de dados   

 

Reflexão  

Mezirow 

(1990, 1991) 

Kember et al 

(2000) 

A reflexão envolve a avaliação das 

premissas implícitas nas crenças (inclusive 

crenças acerca da solução de problemas) e 

validação do que é sabido 

a) Problem Solving (Mezirow, 1991): refere-se à crítica das 

premissas do conteúdo ou processo de um problema. 

 

b) Reflexão (trecho do questionário do Kember et al, 2000 , no nível 

reflexão) 

 Às vezes, questiono a maneira como os outros fazem algo e tento 

pensar em uma maneira melhor 

Eu gosto de pensar sobre o que tenho feito e considerar maneiras 

alternativas de fazê-lo 

Eu muitas vezes reflito sobre minhas ações para ver se eu poderia ter 

melhorado o que eu fiz 

Eu muitas vezes reavalio minha experiência para que eu possa 

aprender com ela e melhorar meu próximo desempenho 

Entrevistas e  

Materiais do 

participante 

do curso e 

educador/ 

responsável 

pela solução 

de ECpS 

  

 

Reflexão 

Crítica 

Mezirow 

(1990, 1991) 

Fook e 

Gardner 

(2007) 

 

a) “refletir sobre pressupostos” 

(MEZIROW, 1990, p. 6), desafiando sua 

validade.  

 

b) Fook e Gardner (2007) definem reflexão 

crítica como um processo e uma teoria que 

revela as premissas sociais mantidas 

individualmente, além das ações e 

emoções do indivíduo no intuito de 

promover mudanças no mundo.  

 

 

a) problem posing x problem solving (Mezirow, 1991) 

problem posing refere-se ao questionamento das premissas de um 

problema (modo como ele é colocado). Ou seja, ao se deparar com 

um problema estabelecido, levanta-se questões sobre sua validade  

problem solving: refere-se à crítica das premissas do conteúdo ou 

processo de um problema. 

 

b) Reflexão crítica (trecho do questionário do Kember, no nível 

reflexão crítica) 

Como resultado deste curso eu mudei a maneira como me vejo 

Este curso desafiou algumas das minhas ideias firmemente 

defendidas 

Como resultado deste curso eu mudei minha maneira normal de 

fazer as coisas 

Durante este curso eu descobri falhas no que eu tinha acreditado 

anteriormente ser certo 

Entrevistas e  

Materiais do 

participante 

do curso e 

educador/ 

responsável 

pela solução 

de ECpS 

  

 (continua) 
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(continuação) 

Processo  Autores Definição  O que foi procurado para construção de dados 

Construção 

de dados 

Aprendi-

zagem 

Transfor

-madora 
 

Mezirow (1990, 

2010) 

King (1998) 

Sterling (2011) 

a) a aprendizagem transformadora é “o 

processo de usar uma interpretação prévia 

para construir uma nova ou revisada 

interpretação de sentido de uma experiência 

para guiar ação futura (MEZIROW, 2010, 

p. 22); 

 

b) “a aprendizagem que vai alterar os 

quadros de referência problemáticos para 

outros mais inclusivos, refletivos, abertos e 

emocionalmente habilitados a mudar” 

(MEZIROW, 2010, p. 22). 

 

*Com relação ao item 9 dos passos de AT 

buscou-se verificar se houve fomento de 

competência reflexiva e/ou societal: 

 

1) Mochizuki e Fadeeva (2010) definem 

competência como a capacidade de fazer 

algo após o aprendizado e defendem a 

competência reflexiva que permite lidar 

com os desafios imprevisíveis da sociedade. 

As competências para o desenvolvimento 

sustentável são contextuais. Elas não têm 

significado até que sejam colocadas em 

prática e conectadas ao contexto. Criticam 

as listas de competências relacionadas à 

sustentabilidade uma vez que elas não 

ilustram onde se quer chegar. 

A) Mezirow sugere como os educadores podem verificar a aprendizagem 

transformadora em seus alunos: 

a) Maior abertura às perspectivas dos outros; b) Maior consciência das 

fontes e consequências das normas, códigos, padrões de reação e filtros 

perceptivos que compõem o contexto da vida diária; c) Maior qualidade de 

participação; d) Mudanças nos padrões estabelecidos há muito tempo de 

expectativas e comportamentos. 

 

B) "ver as coisas de modo diferente" (Sterling 2011)   

 

C)  Dez passos para AT de Mezirow (2010) > Questionário King  (1998) 

 

1. Um dilema desorientador > 1. Eu tive uma experiência que me fez 

questionar o modo como eu normalmente atuo / minhas ideias sobre papéis 

sociais 

2. Exame de si próprio > 2. Quando questionei minhas ideias, percebi que 

não estava mais de acordo com minhas crenças anteriores ou expectativas 

de papéis 

3. Avaliação crítica das suposições > 3. Percebi que outras pessoas 

também questionavam suas crenças 

4. Reconhecimento de uma conexão entre o descontentamento e o processo 

de transformação > 4. Pensei em agir de forma diferente das minhas 

crenças e papéis habituais 

5. Exploração de opções para novos papeis, relações e ações > 5. Eu me 

senti desconfortável com as expectativas sociais tradicionais 

6. Planejamento de um curso de ação > 6. Experimentei novos papéis para 

que me tornasse mais confortável e confiante com eles 

Entrevistas 

e  

Materiais 

do 

participante 

do curso e 

educador/ 

responsável 

pela 

solução de 

ECpS 

(continua) 
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(continuação) 

Processo  Autores Definição  O que foi procurado para construção de dados 

Construção 

de dados 

Aprendi-

zagem 

Transfor

-madora 
 

Mezirow (1990, 

2010) 

King (1998) 

Sterling (2011) 

 

2) Competência societal, definida como 

a “capacidade de lidar com os impactos 

social e ambiental da gestão das 

organizações considerando múltiplos 

grupos de interesses envolvidos e de 

estabelecer um diálogo entre empresas 

e sociedade, visando uma nova ordem 

mundial”. (BRUNSTEIN, 

SCARTEZINI E RODRIGUES, 2012, 

p. 584) 

 

7. Aquisição de conhecimento e habilidades para implementação desse plano 

> 7. Tentei descobrir uma maneira de adotar essas novas maneiras de agir 

8. Tentativa provisória destas novas regras > 8. Eu reuni as informações que 

eu precisava para adotar essas novas formas de atuar                  

9. Construção de competência e autoconfiança nos novos papéis e relações > 

9. Comecei a pensar em reações e comentários de meu novo comportamento* 

10. A reintegração na vida em função das condições ditadas por essa nova 

perspectiva > 10. Eu tomei medidas e adotei essas novas formas de atuar 

Entrevistas 

e  

Materiais 

do 

participante 

do curso e 

educador/ 

responsável 

pela 

solução de 

ECpS 

 Fonte: a autora 
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3.6 Análise de dados  

 

A construção dos dados contemplou a análise documental e entrevistas. Quanto aos 

documentos, utilizou-se os itens já descritos no item 3.5 que somaram aproximadamente 700 

páginas de material. A análise do website e relatórios permitiram descrever a estrutura 

organizacional em sustentabilidade da IF, seu histórico, além de compreender a arquitetura 

educacional voltada para sustentabilidade e sua trajetória que foram aprofundados na próxima 

seção. A trilha de ECpS disponível na universidade corporativa também foi analisada, com o 

intuito de compreender seus objetivos como um todo. Pelas apostilas da oficina EC e do curso 

DS, específicas do educador e educando, buscou-se entender o conceito de sustentabilidade 

disseminado na organização além de compreender, com maior detalhamento, as ações 

formativas.  

As entrevistas, tanto as gravadas quanto as respondidas por e-mail foram essenciais para 

formar uma conclusão sobre até que ponto tais ações formativas se aproximam ou se afastam 

dos pressupostos de RC e AT. As entrevistas com educadores totalizaram 9 horas e 39 minutos 

de gravação.  

As respostas via e-mail dos educandos, assim como as transcrições das entrevistas com 

educadores somaram 247 páginas (fonte times new roman, tamanho 12). Considerando o grande 

volume de dados e a necessidade de sistematização, utilizou-se o programa Microsoft Excel, 

no qual os trechos sobre reflexão crítica, aprendizagem transformadora e competências foram 

segmentados e identificados seguindo as definições operacionais do quadro 1 e do template. 

Uma amostra da sistematização está disponível no apêndice E.    

A triangulação dos dados foi permitida ao comparar as informações oriundas da análise 

documental, das falas dos funcionários educadores e do discurso dos funcionários educandos. 

Os dados foram analisados seguindo as orientações de King (2004) sobre template analysis, 

que compreendem o grupo de técnicas para organizar e analisar, tematicamente, dados textuais, 

de modo a produzir uma lista de códigos (template) hierarquizada, que representa os temas 

identificados em seus dados textuais. 

O template considerou tanto categorias construídas a priori pelas teorias de RC e AT, 

como também incorporou categorias advindas do campo, a posteriori. Foi construído baseando-

se nas informações contidas no quadro 1 e está disponível no apêndice D. 

Enquanto categorias a priori, havia:  

a) Reflexão: problem solving e avaliação das premissas;   

b) Reflexão Crítica: problem posing, relato de dilema desorientador,  



75 
 

c) AT: ver as coisas de modo diferente, aplicação prática; 

d) IF: histórico e estrutura em sustentabilidade, conceito de sustentabilidade na IF; 

e) ECpS: traduz da estratégia de sustentabilidade? 

Quanto às categorias a posteriori, incluiu-se: 

a) Entendimento (uma vez que não necessariamente os educandos relataram terem 

vivenciado a reflexão); 

b) Reflexão Crítica: dificuldades de implementação; phronesis, pluralidade; 

c) AT: quadros de referência mais inclusivos, competência societal, competência 

reflexiva e gestão responsável; 

d) Sustentabilidade na IF: se fraca, forte, desenvolvimento sustentável; 

e) ECpS: busca mudança paradigmática?; formato das ações; é contextual? Dimensão 

pragmática e reflexiva; consistência das ações ao longo do tempo e suporte 

organizacional. 

A saturação dos dados ocorreu quando os entrevistados passaram a relatar informações 

parecidas entre si. Godoy (2012) defende que é fundamental identificar o momento quando os 

dados não agregam ou não trazem novos elementos para compreender o caso. Isso aconteceu 

quando por exemplo, os educadores sempre reforçavam o caráter construtivista das ações, 

quando afirmavam que a IF fazia muito no que diz respeito à sustentabilidade e divulgava 

pouco, quando os educandos expressavam as dificuldades que enfrentavam ao tentarem 

implementar ações nos pós-curso.   

 Tais informações oriundas da construção de dados serão retomadas e discutidas na 

seção a seguir, da apresentação e análise dos resultados.  
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A apresentação e análise está dividida em três seções: inicialmente será contextualizada 

a sustentabilidade na IF, sua trajetória e estrutura; na sequência serão abordadas 

especificamente as iniciativas de Educação Corporativa para Sustentabilidade. Por fim, serão 

analisadas duas iniciativas de ECpS, considerando o material já descrito na metodologia, as 

entrevistas com educadores e relatos dos participantes das oficinas (educandos, deste ponto em 

diante).    

A análise das iniciativas de ECpS da IF será viabilizada ao: discorrer e examinar a 

incorporação da sustentabilidade na organização; descrever as iniciativas de capacitação ou 

T&D voltadas para a temática da sustentabilidade; por fim, avaliar a visão dos educadores e 

percepção dos funcionários que participaram tanto do curso “Desenvolvimento Sustentável” 

quanto da oficina “Educação Cidadã”.  

Tal percurso metodológico permitirá que haja comparação do objeto de estudo (curso e 

oficina) com as teorias de reflexão crítica, aprendizagem transformadora e desenvolvimento de 

competências em sustentabilidade, de modo a responder à pergunta de pesquisa e atingir os 

objetivos propostos. 

Inicialmente, faz-se necessário apresentar o conceito de 

sustentabilidade/desenvolvimento sustentável que norteia a IF, de modo a prosseguir com a 

elucidação da estrutura organizacional, a arquitetura de ECpS, para, por fim, analisar a 

experiência dos funcionários participantes das ações educacionais. 

Conforme apostila denominada “Responsabilidade Socioambiental e Sustentabilidade 

nos Negócios”, disponibilizada na Universidade Corporativa, a IF adota como conceito de 

desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades (Relatório 

Brundtland, 1987).  

Na mesma apostila, a IF define sustentabilidade como a propriedade de algo continuar 

existindo no tempo, assegurando qualidade e autonomia na sua manutenção. Ao relacioná-la 

com desenvolvimento, esse processo deve ocorrer sustentando as espécies e a integridade do 

planeta. A sustentabilidade é vista tanto como um valor que orienta a atuação baseada em 

viabilizar e disseminar um estilo de vida baseado na sustentabilidade, tanto quanto uma 

competência a ser desenvolvida na IF na perspectiva “sociedade” agregada ao Balanced 

Scorecard na gestão de desempenho: direciona suas ações, levando em consideração os 
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impactos sociais, ambientais, econômicos e os princípios de responsabilidade socioambiental 

adotados pelo banco. 

A IF em sua carta de princípios, define a responsabilidade socioambiental como sendo 

um comportamento “ético” e de “respeito” com stakeholders. 

Estes conceitos vão permear a política de responsabilidade socioambiental que orienta 

processos decisórios, produtos e serviços, com a intenção de contribuir para o desenvolvimento 

sustentável. Trata-se de uma diretriz para o comportamento da IF, com o propósito de 

incorporar os princípios do desenvolvimento sustentável no planejamento de suas atividades, 

negócios e práticas administrativas. Essa política foi criada em resposta à resolução 4.327 do 

Conselho Monetário Nacional de 25.04.2014 e abrange os princípios, estruturas de governança 

da RSA e gestão de riscos, ações de capacitação, avaliação e divulgação, entre outras. 

Além de diretriz para comportamento, essa política direciona a incorporação da 

sustentabilidade na IF e justifica a estrutura organizacional específica para sustentabilidade, 

analisada a seguir.  

 

4.1 Incorporação da sustentabilidade na IF  

 

A ideia de estrutura organizacional nessa pesquisa refere-se aos elementos da empresa 

que recebem recursos e viabilizam os processos para que haja geração de resultados condizentes 

com sua política. Considerando a IF em estudo, especificamente no que diz respeito à atuação 

em sustentabilidade, tais elementos são compostos pela estrutura organizacional, pelo sistema 

de gestão e pelos processos, discutidos nos próximos tópicos e ilustrados na figura 9 a seguir:  
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Figura 9 A Sustentabilidade na IF 

 
Fonte: a autora 

 

a) Histórico e a estrutura organizacional da IF em sustentabilidade  

 

Desde 1995, a IF é signatária de compromissos ligados à sustentabilidade, a saber:  

 

 Em 1995, assina o Protocolo Verde, que se trata de um protocolo de intenções para as 

quais as instituições financeiras assumem papel indutor ao desenvolvimento sustentável 

junto ao Ministério do Meio Ambiente; 

 Em 1997, apresenta seu balanço social, de acordo com modelo proposto pelo Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase). O balanço social é um 

demonstrativo anual sobre os projetos e ações junto aos stakeholders, que torna pública 
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a responsabilidade social empresarial, ao apresentar as atividades realizadas e ao medir 

a preocupação da empresa com as pessoas e a vida no planeta; 

 Em 2003, a IF apresenta sua carta de princípios socioambientais, que lista 

compromissos de atuação de modo a buscar atender aos interesses dos seus acionistas 

com o desenvolvimento de negócios social e ecologicamente responsáveis, por meio de 

relações éticas com os stakeholders; 

 Em 2004, a IF obtém o selo de empresa amiga da criança, concedido pela Fundação 

Abrinq, e se compromete a realizar ações voltada para defesa dos direitos de crianças e 

adolescentes; 

 Em 2005, apoia os oito ODM (Objetivos do Milênio da ONU). Assina voluntariamente 

os Princípios do Equador, na qual se compromete a adotar critérios socioambientais ao 

financiar grandes projetos de investimento. Assina também o Pacto de Combate ao 

Trabalho Escravo, do Instituto Ethos, e suspende crédito a clientes que constem na lista 

de empregadores que praticam condições degradantes de trabalho. Em 2005, também 

apoia o Carbon Disclosure Project, sobre emissão de gases do efeito estufa. E nesse 

mesmo ano, apresenta sua agenda 21, que consolida compromissos e ações em prol do 

desenvolvimento sustentável do século XXI, alinhados com a Agenda 21 Global, da 

ONU, Organização das Nações Unidas.  Passa a integrar o Índice de Sustentabilidade 

da Bovespa;  

 Em 2006, associa-se à instituição Global Reporting Initiative, que fornece modelo de 

análise, registro e divulgação da responsabilidade socioambiental; 

 Em 2007, adere ao Programa de Pró-Equidade de Gênero, da Presidência da República, 

com o intuito de promover maior equidade no ambiente de trabalho. Participa do 

Programa GHG Protocol, que fornece uma ferramenta para identificar, calcular e 

gerenciar a emissão de gases do efeito estufa;  

 Em 2008, a IF adere ao Fórum Amazônia Sustentável, composto por entidades 

governamentais e não governamentais, que busca desenvolvimento sustentável do 

bioma da Amazônia;   

 Em 2009, integra a plataforma Empresas pelo Clima, da Fundação Getúlio Vargas, 

FGV, que busca a construção de um novo modelo econômico com intuito de equilibrar 

as mudanças climáticas. Adere ao Caring for climate, da ONU, que é um conjunto de 

compromissos para redução de emissão de carbono, promoção de uma economia de 

baixo carbono e redução de riscos em relação à mudança climática;  
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 Em 2010, adere ao PRI, Princípios do Investimento Responsável, que são princípios que 

orientam a decisão e gestão de investimentos. Também se torna signatária do CEO 

Water Mandate da ONU, para o qual compromete-se a gerenciar seu consumo de água, 

além de participar de programas específicos com o tema da água. Em 2010, adere aos 

Princípios do Empoderamento das Mulheres – ONU. Nesse ano participa também do 

Encontro de Líderes Empresariais do Pacto Global, cujo objetivo é mobilizar a 

comunidade empresarial internacional para a promoção de valores fundamentais nas 

áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção; 

 Em 2011, adere ao World Water Council, reforçando seu compromisso com ações para 

minimizar a crise hídrica;  

 Em 2012, assina a Carta Empresarial pelos direitos humanos e trabalho decente, 

Empresa Limpa e Empresa Pró-Ética do Instituto Ethos. Foi listada no cadastro das 

empresas engajadas com ações para prevenir e combater a corrupção dentro da 

instituição, em favor da ética nos negócios. Foi listada no Índice Dow Jones de 

Sustentabilidade da Bolsa de Nova Iorque (DJSI), que reúne empresas com as melhores 

práticas de sustentabilidade em nível mundial; 

 Em 2013, participa do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, associação civil sem 

fins econômicos, que busca sustentabilidade da pecuária bovina brasileira, por meio da 

cooperação dessa cadeia de valor; 

 Em 2014, adere às diretrizes da OCDE, Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico, que envolvem orientações dos governos para empresas 

multinacionais, que visam assegurar que as operações dessas empresas estejam em 

harmonia com as políticas governamentais, por meio de confiança mútua e investimento 

estrangeiro, contribuindo para o desenvolvimento sustentável; 

 Em 2015, lança sua Política Específica de Responsabilidade Socioambiental, de acordo 

com a resolução CMN 4.327, do Banco Central. 

 

Ao analisar a linha do tempo, pode-se verificar que, em termos de estrutura 

organizacional, em 2003, é criada uma Unidade, que, entre outros assuntos, passa a responder 

pela responsabilidade socioambiental, quando houve a elaboração da carta de princípios. Vale 

ressaltar que o ano de 2003 é relevante para a IF em relação à sustentabilidade, uma vez que, 

considerando seu capital estatal, o banco em questão tem como papel participar de políticas 

públicas promovidas pelo Governo Federal. Nesse ano, o Governo inaugurou o programa Fome 

Zero, com o intuito de combater a fome e exclusão social no Brasil.  
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Uma unidade específica para o tema do desenvolvimento sustentável foi criada em 2009 

e em 2015, passou por mudanças ao agregar produtos voltados à inclusão financeira.  

As diretrizes de sustentabilidade que são difundidas para toda a estrutura estão 

concentradas em uma unidade estratégica específica, cuja localização no organograma sofreu 

mudanças ao longo dos anos. Uma análise temporal dos organogramas da IF permite observar 

que a sustentabilidade esteve vinculada a áreas e a vice-presidências distintas, sofrendo várias 

alterações, o que indica que o espaço organizacional que ela ocupa e seu significado ainda estão 

em construção desde que foi incorporado na organização. Ao comparar os organogramas ao 

longo do tempo, disponíveis nos Relatórios Anuais da IF, em 2010, havia uma vice-presidência 

de gestão de pessoas e desenvolvimento sustentável, responsável pelas áreas de “Gestão de 

Pessoas”, “Relações com funcionários e entidades patrocinadas” e uma área de 

“Desenvolvimento sustentável”. Em 2016, as áreas de pessoas e desenvolvimento sustentável 

foram subordinadas a vice-presidências distintas, sendo que essa última passou a chamar 

“negócios sociais e desenvolvimento sustentável”, sendo vinculada à vice-presidência de 

agronegócios e micro e pequenas empresas. 

A análise temporal mostra que a área de desenvolvimento sustentável era inicialmente 

integrada à área de pessoas e com o passar do tempo foi sendo ligada à área de negócios, 

conforme ilustrado a seguir: 

 

Figura 10 Comparação dos organogramas da IF com relação à vinculação da área de DS ao 

longo do tempo, com nomes de áreas adaptados 

 
Fonte: a autora, baseada nos relatórios anuais da IF divulgados ao mercado, 
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A mudança no organograma demonstra que houve uma alteração de foco em como a IF 

vê a sustentabilidade. Em 2010, havia a preocupação com o desenvolvimento sustentável das 

regiões nas quais a IF estava presente, de forma que o know how dos funcionários ultrapassasse 

as fronteiras organizacionais e promovesse mudanças junto a atores locais. Já em 2016, o 

enfoque passou a ser em torno dos negócios sociais, por meio de ações bancarizadas, ou seja, 

produtos e serviços com características próprias, voltados para públicos específicos (estudantes, 

agricultores familiares, etc.), isto é, nesse momento a atuação retorna o foco aos negócios.   

Essa mudança de visão tem aspectos positivo e negativo. Por um lado, pode-se 

compreender que ao aproximar as demandas socioambientais à área de negócios, a IF passou a 

dar uma maior importância a eles no contexto organizacional, o que significa um aspecto 

positivo. Por outro lado, tal aproximação com a área de negócios, de certa forma, distanciou as 

discussões de sustentabilidade da área de desenvolvimento de pessoal, o que foi negativo. 

 

a) Sistema de gestão 

 

A IF em estudo, por ser um ator relevante da indústria financeira brasileira, possui uma 

estrutura complexa, cuja hierarquia é composta por vários níveis decisórios ou deliberativos, a 

saber: acionistas, conselho de administração, conselho diretor, estratégico, tático e operacional. 

Cada nível é composto por órgãos e atores que trabalham dentro de competências e alçadas 

específicas, sendo elas: a assembleia de acionistas, conselho diretor, presidente, vice-

presidentes, diretorias, superintendências e agências/unidades de apoio. Cada órgão deve 

observar aspectos regulatórios para desenvolver, monitorar e executar processos e ações sob 

sua responsabilidade.  

Como sistema de gestão, a governança é composta tanto por instâncias não exclusivas 

(CA, CD, Diretorias, Superintendências, Agências) para deliberação de assuntos relacionados 

à sustentabilidade, quanto por instâncias exclusivas, a saber:  

 Workshop DS (diretores e VP): objetivo é desenvolver plano de DS: Avaliação a cada 

2 anos de tendências e demandas referente à sustentabilidade e proposição de ações para 

a Agenda 2030  

 Painel Stakeholders (representantes dos diferentes públicos da IF): avaliação da 

performance da IF e proposição de aprimoramento da Agenda 
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 Fórum de Sustentabilidade (quatro vezes ao ano; participam Gerentes Executivos): 

apoio ao processo de incorporação, alinhamento e disseminação dos preceitos e práticas 

de sustentabilidade na IF e acompanhamento da implementação das ações da Agenda 

2030) 

Além dessas instâncias, a IF possui uma unidade exclusiva para criar e acompanhar 

estratégia deste campo de atuação. Os níveis decisórios e responsabilidades relacionadas à 

sustentabilidade na IF estão ilustrados no quadro 2 a seguir:   
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Quadro  2 Instâncias responsáveis por deliberar temas relacionados à sustentabilidade 

 

Fonte: a autora 
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Além das instâncias deliberativas, a IF possui um sistema de gestão ambiental, que 

fornece diretrizes na empresa a fim de avaliar e controlar os impactos ambientais de suas 

atividades. Busca a melhoria contínua do desempenho de produtos e serviços, pela redução 

progressiva do consumo de insumos, prevenção da poluição, redução dos custos operacionais 

e do impacto ao meio ambiente e à sociedade.  

São ações ambientais da IF: coleta seletiva nas dependências, oferta de produtos 

alinhados à ecoeficiência, tecnologias que reduzam emissão de CO2, ações voltadas para 

economia verde, mudança climática, etc. Apresentado o sistema de gestão, passa-se agora a 

abordar, especificamente, as ações em sustentabilidade da IF: atuação e processos.  

 

c)     Atuação e Processos   

 

A estrutura organizacional e sistemas de gestão orientados pela política de RSA, 

permitem várias formas de atuação em sustentabilidade na IF, que se originam de estratégias, 

modelos, compromissos e pactos assumidos, como por exemplo:  

 Estratégia DRS: impulsiona o desenvolvimento das regiões brasileiras por meio da 

mobilização de agentes sociais, econômicos e políticos para o apoio de atividades oferecendo 

soluções inclusivas e participativas; 

 Metodologia/Modelo de atuação integrada em DS: é uma forma de atuação da IF com 

foco em DS, com o objetivo de fortalecer a integração das ações da IF numa perspectiva 

padronizada e sistêmica, proporcionando a expansão dos negócios associados à agenda 

socioambiental. (Vai aliar iniciativas locais em andamento com oportunidades negociais, por 

exemplo: grandes eventos esportivos, políticas públicas, necessidades de públicos específicos, 

etc.). A partir do mapeamento, planejamento e monitoramento, levantam-se as necessidades e 

potencialidades da região, planejam-se as ações, faz-se a gestão dos planos de atuação (PADS, 

que são ferramentas de operacionalização do modelo), obtendo resultados negociais;    

 Agenda 30: compromisso da IF com ações voltadas ao DS; Agenda de ações; conjunto 

de ações comprometidas com o desenvolvimento regional sustentável, baseada nos eixos de 

práticas administrativas e negociais com RSA; investimento social privado e negócios com foco 

no desenvolvimento sustentável.  

Em síntese, na IF em questão, a política da sustentabilidade permeia a organização por meio 

das iniciativas relacionadas na figura 7. 

 



86 
 

Figura 11 Atuação em sustentabilidade da IF 

 
Fonte: a autora 

 

É importante reforçar que o foco dessa pesquisa não é avaliar a sustentabilidade da IF 

como um todo, e sim, somente suas iniciativas de educação corporativa para sustentabilidade, 

conforme destacado em negrito na figura 5. Ou seja, a partir do processo de incorporação da 

sustentabilidade exposto, esta pesquisa buscou compreender a educação corporativa para 

sustentabilidade (destacada na figura 7 como “capacitação”, em negrito) à luz das teorias de 

reflexão crítica e aprendizagem transformadora, conforme problema de pesquisa especificado 

na introdução.   

 

4.2  A Educação Corporativa para Sustentabilidade da IF  
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Conforme histórico da Universidade Corporativa da IF, sua educação Corporativa tem 

uma trajetória desde 1965. A partir de 2003, passa a oferecer ações formativas pontuais na área 

de sustentabilidade, em consonância com o lançamento de sua carta de princípios de 

Responsabilidade Socioambiental. A trilha autoinstrucional de conteúdos voltados para 

sustentabilidade está disponível desde 2013 na Intranet da IF.  

A arquitetura da ECpS acompanhou as mudanças da estrutura organizacional de 

sustentabilidade da IF. Essa arquitetura é composta por um conjunto de iniciativas, tanto em 

forma de fóruns periódicos, quanto em ações estruturadas na universidade corporativa (trilha 

online, cursos presenciais). Esse conjunto de ações procura fazer com que a visão de 

sustentabilidade seja incorporada em todos os níveis de atuação da IF.  

Atualmente, a arquitetura da Educação Corporativa para sustentabilidade da IF abrange 

as iniciativas a seguir:  

 Fórum de Sustentabilidade (voltado exclusivamente para executivos): o objetivo é apoiar 

o processo de incorporação, alinhamento e disseminação dos preceitos e práticas de 

sustentabilidade da IF);  

 MBA em sustentabilidade (1 turma de 40 funcionários): oferecido esporadicamente;  

 Treinamentos catalogados como conhecimento “RSAE” Responsabilidade Social 

Ambiental Empresarial. Compõem 42 treinamentos, 37 autoinstrucionais e 5 presenciais;  

 Trilha de sustentabilidade: A trilha de aprendizagem é um conjunto de atividades 

educacionais organizadas de forma a proporcionar o desenvolvimento de competências 

pessoais e profissionais. No caso da trilha de sustentabilidade, lançada em 2013, além de 

alguns dos cursos catalogados como RSAE, são incluídos arquivos em “pdf” para leitura 

sobre temas correlatos.   

A tabela 4 apresenta os cursos catalogados pela IF na área de conhecimento de 

responsabilidade socioambiental empresarial, por tipo, se presencial ou autoinstrucional, o 

percentual de funcionários na ativa que realizaram cada treinamento, sua carga horária e 

considerando seus objetivos, enquadrados como um tipo de reflexão mais próximas do problem 

solving ou problem posing. 

De 42 cursos, somente 5 são presenciais, destacados em negrito na tabela, ou seja, os 37 

restantes são realizados quando o funcionário acessa o computador e lê os conteúdos. Os cinco 

presenciais são oportunidades de aprendizagem em grupo de até 24 participantes, que 

normalmente tem uma carga horária de 16 a 32 horas, sendo que somente a oficina Educação 

Cidadã permite a presença de participantes externos (não funcionários do banco). 
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Tabela 4: Cursos que integram o conjunto de conhecimentos da IF em RSAE  

Tipo Nome Objetivos 

% de 

funcionários 

da ativa com 

o curso 

Carga 

horária 

Reflexão (se 

posing ou 

solving) 

autoinstrucional Ação Voluntária: Elaboração e 

Gestão de Projetos Sociais e 

Captação de Recursos 

Identificar a metodologia de elaboração de 

projetos, assim como as estratégias de captação de 

recursos para o Terceiro Setor. 

22% 5h solving 

autoinstrucional A IF cuida de valores Reconhecer a importância dos valores éticos e sua 

aplicação no dia a dia de trabalho. 

18% 1h posing 

autoinstrucional Ação Voluntária: Gestão 

Organizacional e 

Planejamento 

Identificar temas de planejamento organizacional, 

gestão de recursoshumanos e comunicação e 

marketing relacionados às organizações deTerceiro 

Setor. 

18% 6h solving 

autoinstrucional Ação Vontuntária: Gestão 

Financeira 

Identificar as ferramentas e instrumentos de gestão 

que serão utilizadas em organizações do Terceiro 

Setor. 

21% 4h solving 

autoinstrucional Acessibilidade - atendimento 

ao cliente com deficiência 

Identificar as peculiaridades do atendimento ao 

cliente com deficiência, de acordo com a legislação 

vigente. 

13% 6h solving 

autoinstrucional Ações Complementares ao 

PMCMV 

Identificar a metodologia de atuação do Banco com 

Ações Complementares ao PTS, no âmbito do 

Programa Minha Casa, Minha Vida. 

4% 1h solving 

autoinstrucional Boas práticas para promover a 

ética na IF 

Identificar boas práticas para a promoção da Ética 

no Banco 

4% 1h solving 

(continua) 
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(continuação) 

Tipo Nome Objetivos 

% de 

funcionários 

da ativa 

com o curso 

Carga 

horária 

Reflexão  (se 

posing ou 

solving) 

autoinstrucional Combate ao mosquito 

Aedes Aegtypti 

Identificar a importância da participação de cada 

funcionário no combate contra o Aedes Aegypti, 

mosquito transmissor da dengue. 

20% 1h solving 

autoinstrucional Conhecendo o código de 

ética e as normas de 

conduta 

Identificar o Código de Ética e as Normas de Conduta 

como valores corporativos a serem disseminados e 

implementados  nas atividades diárias. 

38% 2h solving 

autoinstrucional Contingências Definir as ações emergenciais a serem tomadas em 

casos de constatação de risco iminente no trabalho. 

2% 1h solving 

autoinstrucional De bem com você 

Alimentação Saudável 

com Gabriela Kapim 

Identificar qual a alimentação mais adequada para seu 

dia a dia. 

38% 1h solving 

autoinstrucional Dependências em Obras - 

que cuidados ter? 

Disseminar a cultura de prevenção dos riscos em obras. 2% 1h solving 

presencial Desenvolvimento 

Sustentável na IF 

Aplicar o Modelo de Atuação Integrada em 

Desenvolvimento Sustentável na execução da 

estratégia do Banco em sustentabilidade. 

1% 16h solving e 

posing 

autoinstrucional Direção Consciente O aluno conhecerá dicas de direção defensiva, que 

podem evitar acidentes  

6% 4h solving 

(continua)  
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(continuação)  

Tipo Nome Objetivos 

% de 

funcionários 

da ativa com 

o curso 

Carga 

horária 

Reflexão  

(se posing 

ou solving) 

autoinstrucional Diversidade Neste curso o aluno verá a importância de respeitar e conviver 

com as diferenças entre as pessoas, como condição para 

acompanhar as constantes transformações sociais. 

57% 2h posing 

autoinstrucional DORT - Doenças 

Osteomusculares 

Relacionadas ao 

Trabalho 

Apontar doenças classificadas como Lesões por Esforço 

Repetitivo ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 

Trabalho. 

3% 1h solving 

presencial Educação Cidadã Construir práticas político-pedagógicas de educação 

cidadã, por meio de vivências voltadas para a promoção da 

inclusão social, com foco nos Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio. 

4% 24h posing 

autoinstrucional Ergonomia-

Orientações 

Posturais 

Adotar posturas ergonomicamente adequadas ao utilizar 

equipamentos e mobiliários do Banco. 

58% 1h solving 

autoinstrucional Ergonomia-Pílula Resumo sobre as posturas ergonomicamente adequadas  6% 5 

minutos 

solving 

autoinstrucional Essência IF: 

Sustentabilidade 

Identificar o que é Sustentabilidade, sua importância e como 

esse valor pode ser praticado no dia-a-dia dos funcionários e da 

organização. 

41% 1h posing 

autoinstrucional Ética O aluno entenderá com esse curso: • o que é Ética; • qual a 

diferença entre Ética e Moral; • qual a sua importância nas 

relações humanas; • de que modo ela se aplica em nosso dia a 

dia; • quais são os cinco princípios éticos que devem permear 

as nossas relações. 

94% 2h solving 

(continua) 
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(continuação)  

Tipo Nome Objetivos 

% de 

funcionários 

da ativa 

com o curso 

Carga 

horária 

Reflexão  

(se posing 

ou solving) 

presencial Gestão da Ética 

na IF 

Aplicar nas análises da Avaliação de Ética sob sua condução 

orientações e princípios fundamentados nos direcionadores 

éticos institucionais. 

1% 16h solving 

presencial Gestão de 

Negócios em 

APL 

Atuar em Arranjos Produtivos Locais, contribuindo para a 

estruturação de negócios sustentáveis e relacionando as 

questões conceituais com as práticas administrativas e 

negociais cotidianas. 

1% 16h solving 

autoinstrucional Gestor do tempo -

seja o senhor do 

seu tempo 

Neste curso o aluno aprenderá a importância do tempo como um 

recurso na nossa vida, verá como se organizar no ambiente de 

trabalho, como planejar as atividades, gerenciar informações e 

como ter mais qualidade de vida. 

59% 3h solving 

autoinstrucional Introdução à Ação 

Voluntária 

Identificar os conceitos e as características que compõem o 

TerceiroSetor, a Responsabilidade Social Corporativa e o 

Voluntariado,relacionando-as às estratégias do Banco  

53% 10h solving 

autoinstrucional Legislação 

Trabalhalista e 

Previdenciária 

Identificar as leis trabalhistas que regem as normas de proteção à 

saúde e seguraça no trabalho e os aspectos da legislação 

previdenciária que o impactam. 

1% 4h solving 

autoinstrucional Nutrição e Saúde Ao final do curso o participante deverá ser capaz de reconhecer 

fatores que influenciam no seu corpo e na sua alimentação, 

fazendo escolhas conscientes e vislumbrando que saúde é mais do 

que ser magro, mas é ter qualidade de vida nos âmbitos social, 

físico e mental. 

62% 1h solving 

(continua) 
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(continuação)  

Tipo Nome Objetivos 

% de 

funcionários 

da ativa com 

o curso 

Carga 

horária 

Reflexão  

(se posing 

ou solving) 

autoinstrucional Pessoa com Deficiência - 

PcD 

Identificar os diferentes tipos de deficiência e suas 

principais características. 

45% 1h solving 

autoinstrucional Primeiros Socorros Listar ações adequadas à prestação e disseminação dos 

primeiros socorros.  

2% 2h solving 

autoinstrucional Princípios da 

sustentabilidade  

O aluno vai compreender a importância da contribuição 

de cada um para as ações da empresa ligadas ao meio 

ambiente e ao desenvolvimento humano de forma 

sustentável. Entenderá a distinção entre os conceitos de 

Ecologia, Sustentabilidade e Responsabilidade Social 

Empresarial, e como essas áreas estão interligadas. 

34% 2h posing 

autoinstrucional Programa de Controle 

Médico de Saúde 

Ocupacional - PCMSO, 

Conscientização e 

Campanhas de Prevenção 

Identificar o Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional e o Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais com o objetivo de promover e preservar a 

saúde dos trabalhadores. 

1% 3h solving 

autoinstrucional Qualidade de Vida Identificar a promoção da saúde e da qualidade de vida 

no trabalho com o seu bem-estar e o bom desempenho 

profissional. 

4% 1h solving 

autoinstrucional Riscos Ocupacionais Identificar os riscos ambientais na área de trabalho e 

ações a serem implementadas no intuito de minimizá-los. 

2% 5h solving 

autoinstrucional Roda Viva: Universidade 

corporativa Setor Público 

Identificar as características e os objetivos do Portal 

UniBB Setor Público. 

5% 1h solving 

(continua) 
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(continuação)  

Tipo Nome Objetivos 

% de 

funcionários 

da ativa com 

o curso 

Carga 

horária 

Reflexão  

(se posing 

ou solving) 

autoinstrucional Saúde e Segurança no 

Trabalho - Pílula 

Identificação dos fatores que podem causar acidentes 

de trabalho 

8% 5 minutos solving 

autoinstrucional Segurança na Construção 

Civil - Obras nas 

Dependências do Banco 

Identificar as diretrizes de segurança para 

acompanhamento e fiscalização de obras em 

dependências do Banco. 

1% 2h solving 

autoinstrucional Ser Ético é...  Identificar a importância dos valores e princípios éticos 

no dia a dia de trabalho. 

90% 2h posing 

autoinstrucional Teaser Vida Ativa Incentivar os participantes  a prática de atividades 

físicas. 

59% 5 minutos solving 

autoinstrucional Vida em movimento  Conscientizar o aluno de que é possível, sim, ter uma 

vida mais saudável e ativa de modo simples. Basta 

estar atento à sua alimentação e colocar o corpo em 

movimento! 

59% 1h solving 

autoinstrucional ODS - Direitos Humanos Identificar a importância  dos Direitos Humanos para o 

Plano de Sustentabilidade – Agenda 30, relacionando 

esse tema com os ODS. 

1% 1h posing 

autoinstrucional ODS - Economia Verde e 

Ecoeficiência 

Identificar a importância da Economia Verde e 

Ecoeficiência para o Plano de Sustentabilidade – 

Agenda 30, relacionando esses temas aos ODS. 

1% 1h posing 

presencial Oficina Administração 

de contratos 

Compreender o processo de gestão de contratos e a 

participação dos intervenientes neste processo. 

1% 16h solving 

  42 cursos         

Fonte: a autora, baseada em análise do conteúdo disponível na Universidade Corporativa da IF, abril/2017
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Esta tabela reúne todas as ações formativas relacionadas à temática da sustentabilidade. 

Nota-se que há iniciativas de tipologias distintas tais como:  

a) Cursos que trazem conhecimento geral sobre o tema: Princípios da Sustentabilidade, 

Diversidade, Ética, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (deste ponto em diante ODS) 

voltados para a discussão de Direitos Humanos e Economia Verde; 

b) Cursos que aplicam o conceito aos negócios: Ação Voluntária - Elaboração e Gestão de 

Projetos Sociais; Boas Práticas para promover a ética na IF; Gestão de Negócios em Arranjos 

Produtivos Locais; 

c) E conceitos não ligados diretamente ao tema, tais como: Combate ao mosquito Aedes 

Aegypti; Direção consciente, Gestor do tempo – seja gestor do seu tempo; Primeiros Socorros. 

    Além das tipologias distintas, ao associar os objetivos dos cursos com os conceitos de 

Mezirow (1990) de educação instrumental, voltada para conteúdo e processos (problem solving; 

“como fazer”) e reflexão crítica (problem posing; questionamento de premissas; “por quê 

fazer”), identificou-se dentre os 42 cursos, 33 treinamentos instrumentais e 09 com potencial 

para reflexão crítica, como por exemplo: A IF cuida de valores; Desenvolvimento Sustentável 

na IF; Diversidade; Educação Cidadã; Essência IF Sustentabilidade; Princípios da 

Sustentabilidade;  Ser ético é; Objetivos do Desenvolvimento do Milênio- Direitos Humanos; 

Objetivos do Desenvolvimento do Milênio - Economia Verde e Ecoeficiência. 

Do grupamento de 33 treinamentos de caráter mais instrumental, o objetivo refere-se a 

dar conhecimento, incentivar, adotar, identificar, reconhecer, atuar e aplicar algum 

conhecimento. Percebe-se uma tendência em apresentar conteúdo, relacionar, distinguir 

conceitos, orientar a prática, apresentar metodologias, ferramentas, boas práticas e o 

funcionamento de processos. 

  Do grupamento de nove treinamentos com características voltadas para o problem 

posing, pode-se notar que seus objetivos levam a entender a importância do conteúdo 

apresentado, uma reflexão sobre ele, construção de algo a partir dele, ou seja, estão mais 

próximos da ideia de aprendizagem transformadora, pois partem de um dilema, seguem por 

uma autoavaliação, desenvolvem um curso de ação, buscando atingir mudança.  

Como por exemplo, no curso sobre ética, a partir das perguntas “Eu quero? ”, “Eu 

posso?” “Eu devo?”, o aluno é convidado a “refletir se João deve imprimir material pessoal no 

trabalho”.  

Ou seja, tais treinamentos voltados para o “por quê fazer” vão discutir conceitos, tentar 

levar o colaborador a refletir se fosse ele que estivesse na situação, ou seja, o treinamento vai 
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fazer com que o aluno repense sua ação perante uma dada situação proposta nos exercícios de 

reflexão. 

A classificação dos cursos em problem posing e problem solving, na tabela 4, não tem 

o objetivo de questionar a qualidade do treinamento e sim identificar qual nível de reflexão que 

pretende fomentar. Dada a complexidade das organizações, são necessários tanto cursos 

instrumentais, técnicos e pragmáticos, quanto reflexivos voltados a discussões de valores, 

condutas e atuação éticas. O equilíbrio de tais naturezas contribui para desenvolvimento das 

pautas internas da organização.  

Além da diferenciação de objetivos, em termos quantitativos essa trilha ainda precisa 

ser estimulada. Do percentual de funcionários que realizaram os cursos dessa linha de 

conhecimento, percebe-se que à exceção dos cursos de ética, (que também integra uma trilha 

de cursos obrigatórios), a média de realização é de 20%. A título de comparação, como 

exemplo, há o curso de cadastro, cujo conteúdo é diretamente relacionado à atuação da IF 

(atendimento ao cliente), que mesmo sendo autoinstrucional, tem 80% de realização (contra a 

média de 20% dos cursos de sustentabilidade).  

Quando se trata de treinamentos que são presenciais dentro da trilha de sustentabilidade, 

a média não passa de 4% de realização, considerando todo o corpo de funcionários da IF da 

ativa. Tais números demonstram o desafio que é tratar dessas pautas, o que exige esforço e 

apoio organizacional. Ou seja, há iniciativas na trilha com potencial para alavancar essa 

discussão, porém, se deparam com barreiras organizacionais como, por exemplo: 

desvalorização dos treinamentos voltados às pautas da sustentabilidade por parte dos 

funcionários ao priorizarem treinamentos técnicos, resistência da equipe, em muitos momentos, 

falta de apoio do gestor, que são discutidas ainda nessa seção. Em entrevista com um dos 

educadores da oficina Educação Cidadã, identificado na pesquisa como E10, ao ser perguntado 

sobre a oferta das turmas dessa oficina, ele aponta:  

 

Os cursos presenciais têm muito pouco...os cursos presenciais hoje estão mais 

voltados mais para resultado, assim, treinamento mais de venda de produtos, essas 

coisas assim, mas essa parte conceitual, ela está ficando em segundo plano. (E10) 

 

Os conteúdos ofertados no volume em que se apresentam atualmente, tem pequeno 

espaço para promover reflexão crítica e uma mudança paradigmática tal qual o assunto exige, 

uma vez que a maioria dos treinamentos são de cunho pragmático, são autoinstrucionais 

(realizados na intranet), o que diminui a probabilidade de trazerem dilemas e com isso, 

incentivarem a discussão do conteúdo entre os funcionários da organização. Sobre os 
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treinamentos presenciais, que favoreceriam uma melhor indução do tema na organização, a 

dificuldade é que são oferecidas poucas turmas ao longo do ano.  

 Dado o contexto em termos da tipologia de objetivos e quantidade em que esses 

treinamentos são ofertados, segue-se com uma discussão sobre a natureza dessa trilha de ECpS, 

com o intuito de revelar quais caminhos que a IF escolheu e o que está em debate.  

 

a) Caráter instrumental e formato autoinstrucional  

Vale ressaltar que a trilha espelha uma mudança de visão da IF em sustentabilidade, que 

fora deslocada da área de pessoas para a área de negócios, conforme ilustrado na figura 6. Isso 

fez com que a trilha fosse agregando aspectos mais instrucionais, pragmáticos, prescritivos, em 

detrimento de uma discussão mais conceitual, mais reflexiva, mais crítica e voltada para o 

desenvolvimento pessoal. Tal abordagem pode significar uma tentativa da organização em 

operacionalizar essas pautas mais complexas, mas não elimina a necessidade de uma construção 

e reflexão do conceito de sustentabilidade pelo corpo funcional.     

Além do caráter instrumental e informativo, em termos de configuração, a trilha é 

essencialmente autoinstrucional (90% dos cursos), cujo formato diminui a probabilidade de 

haver discussão sobre dilemas e não favorece o processo de reflexão crítica e aprendizagem 

transformadora.  

 

b) Priorização do assunto na IF e desafios 

Faz-se necessário contextualizar que a trilha aqui retratada não aborda diretamente o 

core business da IF, ou seja, negócios. No que se refere à educação empresarial, as questões 

relacionadas à implantação de cultura orientadas para a diversidade e acessibilidade, ao 

desenvolvimento da cidadania, da qualidade de vida, do desenvolvimento sustentável, e à 

responsabilidade socioambiental, apresentam-se como grandes desafios, pois concorrem com 

treinamentos voltados para o resultado e exigem uma abordagem diferente da educação 

tradicional da qual os funcionários receberam ao longo da vida e estão acostumados.  Desta 

maneira, promover discussões sobre temáticas relacionadas à sustentabilidade e gestão de 

pessoas, exige maior apoio do alto escalão e superação de barreiras.   

 

c) Barreira – participação voluntária e curso não compõe meta 

É importante ressaltar que a IF dispõe de metas individuais (por funcionário) e grupais 

(relacionadas ao desempenho de cada unidade - agência, superintendência, etc.). Tais metas são 

atingidas pelo cumprimento de vários indicadores. Dos quais os mais relacionados ao tema 
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dessa pesquisa, tem-se: capacitação no semestre, cultura de responsabilidade social e pegada 

ecológica.  É importante dizer que os treinamentos foco desse estudo não compõem nenhum 

dos indicadores, portanto, a participação nessas iniciativas é de caráter unicamente voluntário 

e irrestrita a qualquer funcionário da empresa, o que significa um fator positivo na construção 

dos dados, pois supõe-se que os participantes entrevistados tenham interesse no tema e 

demonstrem espontaneidade em relação à sua experiência durante a oficina/curso. Por outro 

lado, não fazer parte das metas também pode significar um fator negativo, uma vez que, mesmo 

tratando-se de um curso disponível para inscrição de qualquer funcionário, pode levar a não 

priorização ou mesmo não autorização do gestor para que seu funcionário participe.  

 

d) Competências desenvolvidas 

O curso e a oficina foram criados para promover uma competência socioambiental, na 

qual o funcionário age considerando os impactos sociais, ambientais e econômicos. Porém, o 

curso “desenvolvimento sustentável” objetiva promover uma competência de perspectiva 

financeira (conhecimento de processos, produtos e serviços), enquanto a oficina “educação 

cidadã” busca promover uma competência no campo de aprendizado e crescimento, 

desenvolvendo o “potencial humano” do funcionário e prontidão para os desafios do trabalho.  

  Os pontos apresentados mostram que a trilha atual está formatada de maneira que, além 

de abranger os treinamentos voltados à sustentabilidade, ela recebe ações formativas com 

finalidades diversas, tais como “combate ao mosquito aedes aegypti”, “direção consciente”, 

“gestão do tempo”. Uma vez que a sustentabilidade é uma ideia força genérica, todo e qualquer 

assunto pode ser ligado a ela de alguma maneira, inclusive tais ações pontuais. Esses exemplos 

podem significar uma tentativa da empresa em materializar essa ideia força na organização, o 

que é positivo. Por outro lado, essa abrangência representa uma fragilidade da trilha, por não 

focar nos pontos centrais da atuação em sustentabilidade da IF, diluindo seu propósito maior, 

além de não fomentar uma transformação do ambiente de trabalho. Isso faz com que a trilha 

não dissemine, não induza e não forneça o suporte suficiente nem para avançar com as ações 

que a IF já participa, muito menos para desenvolver novas atuações orientadas para a 

sustentabilidade. 

 Dos cursos integrantes do conjunto de conhecimentos de RSAE que apresentam um 

maior potencial para análise dos processos de RC e AT, categorizados como “posing” na tabela 

4, os quais a presente pesquisa se baseia,  conforme elucidado na seção da metodologia, foram 

escolhidos dois como objeto de estudo para análise aprofundada, em função de suas 

características que podem favorecer a reflexão crítica, por se tratar de cursos presenciais em 
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grupo, por terem a linha didático-pedagógica do construtivismo e aprendizagem transformadora 

e por estimularem a participação e o protagonismo dos participantes.  

O curso “Desenvolvimento Sustentável na IF” e a oficina “Educação Cidadã”, serão 

analisados a partir desse ponto, considerando a construção de dados oriunda da análise 

documental e entrevistas, observando o template disposto no Apêndice D.  

Compreendido esse quadro geral em que os dois cursos objeto deste estudo se situam, 

passa-se agora a descrevê-los e analisá-los.  

 

4.3 A Experiência dos Funcionários em duas iniciativas de ECpS 

 

a) Curso “Desenvolvimento Sustentável na IF”  

 

Esse tópico contextualiza o curso na IF. Baseada na análise de materiais descritos na 

metodologia e entrevistas com os educadores, pode-se dizer que o curso “Desenvolvimento 

Sustentável na IF” reflete o conceito da sustentabilidade/desenvolvimento sustentável 

vivenciado pela organização. Ocorre que, até meados de 2011-2012, a sustentabilidade era vista 

como uma forma de fazer negócios, alicerçada no desenvolvimento sustentável.  Atualmente, a 

sustentabilidade na IF é vista como um referencial que orienta a atuação, não só nos negócios, 

produtos e serviços, mas considerando também os processos internos da IF.  

O objetivo de conceituar o tema dessa forma até 2012 era promover uma estruturação 

de atividades econômicas que permitisse o aumento da produção, trabalho e renda, viabilizando 

negócios em nível local, estruturação baseada num diagnóstico e elaboração de plano de 

negócios, que observasse a vocação da região e envolvesse uma articulação com os atores. 

Atualmente, o conceito de sustentabilidade na IF expressa a finalidade de integrar todas as ações 

de forma padronizada e sistêmica de acordo com a Agenda 30, o que inclui o trabalho com 

produtos denominados negócios sociais (linhas de crédito que representam alternativa de 

solução em resposta a problemas sociais, direcionadas para públicos específicos, tais como: 

financiamento a estudantes universitários, crédito para microempreendedores, agricultores 

familiares, etc.). Essa iniciativa de padronizar as ações se baseia num modelo de atuação que 

mapeia as ações em curso e permite a criação de novas iniciativas, por meio do plano de ação 

em desenvolvimento sustentável.  

Tais mudanças de visão e objetivos, fizeram com que as iniciativas de educação 

corporativa também fossem alteradas. Até 2012, cada agência deveria ter pelo menos dois 

funcionários que participassem do curso denominado “Negócios do Desenvolvimento Regional 
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Sustentável”. Esse curso consistia de uma turma presencial, com carga horária de 28h (três dias 

e meio), envolvia os funcionários diretamente relacionados à essa tipologia de negócios além 

de parceiros da comunidade.  Tinha como objetivo ensinar a metodologia de negócios em 

desenvolvimento regional sustentável de forma que os funcionários promovessem uma 

articulação com atores locais, enxergassem o potencial da região, e realizassem negócios 

voltados para a sustentabilidade.  

O curso atual “DS na IF” origina-se da proposta anterior, descrita no início da presente 

seção.  Ele consiste em treinamento presencial de 16h (dois dias) com turmas de até 24 

funcionários exclusivamente, cujo objetivo é que os funcionários apliquem o modelo de atuação 

padronizado vinculado à estratégia de desenvolvimento sustentável da IF e gerem negócios 

orientados para a sustentabilidade. Para participar do curso, é necessário que se faça um 

treinamento autoinstrucional na intranet corporativa que explica o modelo de atuação integrada 

em DS.  

O modelo é uma forma/metodologia de atuação padronizada e sistêmica a ser seguida 

por todas as agências, que busca convergir ações orientadas para o desenvolvimento sustentável 

conduzidas pelo banco, considerando as necessidades da área de atuação das agências 

(jurisdição), expandindo os negócios voltados para essa finalidade. O modelo consiste em 

mapear, planejar, avaliar e monitorar as ações da agência na jurisdição, que serão documentadas 

no PADS (Plano de Atuação em Desenvolvimento Sustentável). Como desempenhos esperados 

após o treinamento, têm-se que o funcionário seria capaz de: 

 Disseminar a estratégia de desenvolvimento sustentável no ambiente de trabalho; 

 Relacionar a estratégia com a geração de negócios orientados para a sustentabilidade; 

 Utilizar a ferramenta de implementação das ações em desenvolvimento sustentável com 

base na metodologia proposta; 

 Implementar as ações em DS para a realização de negócios na comunidade. 

A tabela a seguir contém o percentual de participação de funcionários em relação ao 

total de colaboradores da IF. Os números de 2016 se comparados aos de 2015, quando o curso 

foi disponibilizado, apresentam uma queda na quantidade de funcionários que realizaram a 

capacitação, o que justifica necessidade de maior apoio da organização para disseminação desse 

conhecimento entre os funcionários da ativa.  
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Tabela 5: Percentual de funcionários que participaram do curso Desenvolvimento Sustentável 

na IF 

Curso Desenvolvimento Sustentável na IF 

 Ativos % 

2015 0,4% 

2016 0,2% 

Total 0,6% 

 

Fonte: a autora, baseada em dados da Universidade Corporativa de maio de 2017 

  

Com base na análise do curso “DS na IF”, das 16 horas da carga horária total, o 

cronograma prevê: sete horas de leituras comentadas, seis horas de trabalho em grupo e 

exposição e as outras três horas, compostas de fala do educador ou jogos.  

 O curso é composto das atividades a seguir:  

a) Apresentação do educador e dos integrantes; 

b) Apresentação dos valores da IF: em referência aos valores que a IF prega, dentre eles 

há ética e sustentabilidade, os participantes vão escolher aquele com que mais se 

identificam e explicarão o porquê da escolha; 

c) Jogo sobre a estratégia de Desenvolvimento Sustentável - “Ganhe o máximo de pontos 

possível”: A sala é dividida em 4 grupos, cada grupo recebe um cartão amarelo e um 

azul. O educador apresenta algumas situações para as quais os grupos optam por 

levantar o cartão amarelo (esse grupo ganha os pontos, os demais perdem), ou o cartão 

azul (dá pontos para todos os grupos). A ideia é identificar a importância da cooperação 

e ação coletiva para o desenvolvimento sustentável; 

d) Discussão das ações de Desenvolvimento Sustentável da IF: a turma será dividida em 

grupos e cada um escolhe uma das ações ou programas que a IF participa na área de 

sustentabilidade (voluntariado, sistema de gestão ambiental, ações sobre recursos 

hídricos, ações em desenvolvimento sustentável). Cada grupo lê a ação detalhadamente, 

identifica o sucesso dos cases e apresenta para a turma;  

e) Leitura sobre os negócios sociais: Na mesma dinâmica da atividade anterior, cada grupo 

opta por um negócio social oferecido pela IF (financiamento ao ensino superior, 

financiamento à habitação, microcrédito, etc.); 

f) Trabalho sobre o impacto das ações de DS na sociedade: A turma será dividida em grupo 

e cada grupo apresentará uma experiência vivida por um de seus membros no qual sua 

agência de origem mudou positivamente a vida da comunidade local;   
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g) Discussão sobre as dificuldades na atuação em DS: o grupo, em círculo, discutirá 

dificuldades que os funcionários enfrentam para atuarem no desenvolvimento 

sustentável. Ao final, o educador buscará possibilidades de superar tais dificuldades por 

meio das ferramentas disponibilizadas pela IF;   

h) Leitura sobre o modelo de atuação em DS. A turma lerá textos e cases que tratam do 

modelo de atuação em DS, modo a reconhecê-lo como ferramenta de gestão das ações 

em sustentabilidade. As próximas atividades tratam especificamente de cada etapa do 

modelo, a saber: Diagnóstico, Mapeamento, Plano de Ação, Monitoramento e 

Avaliação (os funcionários já tiveram contato com esse tópico no treinamento 

autoinstrucional, pré-requisito para o curso);  

i) Relatório Anual: o educador expõe sobre as formas de prestação de contas, como por 

exemplo, o Relatório Anual, além de associá-lo com os índices Dow Jones e ISE da 

Bovespa; 

j) Direcionamento em Sustentabilidade da IF: o educador expõe sobre alguns 

direcionadores externos para a atuação em sustentabilidade da IF, tais como a Resolução 

CMN 4.327, os mercados de baixo carbono, etc.  

 

Ou seja, conforme exposto, pode-se afirmar que esse curso traduz o conceito e visão de 

sustentabilidade da IF para os funcionários. Quanto à natureza dessa ação formativa, a proposta 

apresenta em sua maior parte, oportunidades de conscientização e conhecimento do conteúdo, 

como, por exemplo: identificar os fatores de sucesso das ações, identificar as características dos 

negócios sociais, conhecer o modelo de atuação em DS e suas etapas, o relatório anual, etc.  

Como oportunidades para reflexão crítica e aprendizagem transformadora, sobre o item 

“g” que abre espaço para discussão sobre as dificuldades e dilemas de atuação voltada para 

sustentabilidade no banco, os educadores entrevistados relatam ser um momento desafiante do 

curso, porque é um espaço aberto no qual os funcionários ilustram suas dificuldades e 

sentimentos sobre a questão, o que significa para os educadores certa dificuldade para retomar 

o próximo tópico do curso. Quanto ao item “c” que aborda o jogo, o intuito é fazer vivenciar a 

ideia de cooperação x competição. Dadas as situações que se apresentam aos alunos no jogo, 

eles têm de optar por decisões que vão beneficiar somente a si mesmo ou ao coletivo. Os 

educadores relatam que na maioria das vezes, os participantes optam pelos seus interesses 

individuais. Assim que o jogo acaba, o educador busca discutir com a turma a dinâmica 

associando com o conteúdo do curso. Ou seja, no que diz respeito a dilemas desorientadores, 
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questionamento de premissas das ações, na linha de Mezirow (1991), e ver as coisas de modo 

diferente, conforme Sterling (2011), tais itens são os maiores potenciais.  

 Deste ponto em diante, serão analisadas as entrevistas dos educadores, que 

complementarão o intuito da organização com essa ECpS. 

 

Tabela 6: Perfil dos educadores do curso Desenvolvimento Sustentável na IF 

 Cargo Gênero Região  Tempo na IF (em anos) 

E1* Analista  F Sudeste 17 

E3 Gerente Geral M Sudeste 32 

E4 Superintendente Regional M Norte 17 

E5 Gerente Geral M Nordeste 13 

E7* Gerente de Back Office F Centro Oeste 29 

E9 Gerente de Unidade Estratégica F Centro Oeste 29 

Fonte: a autora 

* a E9 além de educadora, integrou a equipe que modelou o curso 

 

 Na fala dos educadores, percebe-se um intuito de promover uma aprendizagem 

transformadora, pela mudança na perspectiva, conforme Cranton e Taylor (2012) e Sterling 

(2011). Ao ser perguntado sobre o que o educador gostaria de provocar no educando com a 

oficina, “E3” explica: 

Eu quero provocar uma realização do trabalho, não só para mostrar para o banco, ter 

uma pontuação na concorrência para cargos, ou atingir as metas [...], mas que a gente 

realmente faça isso, não só pelos pontos, mas que a gente precisa fazer a sociedade ao 

meu redor melhor. (E3) 

 

Para E3, a atividade bancária deve ter um significado para o funcionário (sentido do 

trabalho). Toda essa discussão sobre sustentabilidade não tem um objetivo único, que é interno 

ao banco (metas, currículo). Para além do que o banco exige, E3 entende que a sustentabilidade 

é uma atuação voltada também para a sociedade na qual a IF está inserida.  

 

Já a E9, responde: 
 

De perceber realmente a importância do que está sendo tratado ali, né, que não é só 

mais uma coisa a ser feita, na verdade é uma necessidade, da importância de mudança 

de comportamento, de você como educando, e de você como indivíduo mesmo, como 

cidadão. (E9) 

 

 O relato do E9 mostra que ele está pensando para além do profissional, sendo o curso 

também como uma oportunidade de formação em cidadania, que faz referência com o conceito 
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de phronesis, de Shotter e Tsoukas (2014), que envolve o desejo de performar a melhor resposta 

possível, considerando as particularidades da situação. 

Já a E1, ao ser perguntada sobre o significado de ser educadora em sustentabilidade, 

afirma: 

Eu acho muito importante e eu gosto muito de estar nesse papel, de estar podendo 

atuar nisso, de estar podendo tentar...não mostrar, trazer mais dados, mais 

conhecimento, porque o que falta para as pessoas não são informações, mas são que 

realmente elas repensem, elas internalizem, modifiquem suas ações... (E1) 

 

 

Aqui há um incentivo à reflexão, uma vez que, de acordo com E1, os funcionários já 

são munidos de informações e o que falta a eles seria a reflexão sobre suas ações.  

 

O educador E5, ao relatar sobre seu papel, traz que o intuito do curso se materializa por 

meio de uma construção, considerando as múltiplas realidades dos participantes:  

 

O educador do banco ele é um orientador, na verdade ele está ali na figura de fazer na 

sala de aula, de fazer a interação acontecer entre os participantes do treinamento, na 

verdade o banco traz essa Filosofia de trabalhar o construtivismo na sala de aula, que 

é justamente a gente jogar o tema né? Buscar a reflexão daquele tema e construir 

conhecimento através do depoimento de todos os participantes, né? Então a gente 

busca em sala de aula justamente o construtivismo, para que todos os participantes, 

juntamente com o orientador, ele transforme aquele discurso de sala de aula em 

conhecimento. (E5) 

 

O relato desse educador entra na questão de uma filosofia de trabalho, de modo a buscar 

integrar as realidades de cada integrante e construir conhecimento, em linha com a pluralidade 

de Cotter (2014). Enfatiza as trocas de experiências, considera a reflexão e não se restringe a 

objetivos estritamente pragmáticos.  

 

E5 ainda traz sua percepção acerca da dinâmica do curso no qual os educandos além de 

demonstrarem “adesão à sustentabilidade”, trazem relatos de ações que já realizam em suas 

rotinas nas agências: 

Eles relatam experiências que eles vivenciaram e aí assim, cada um que vivenciou 

procura demonstrar também que tem conhecimento sobre o assunto, que já houve ali 

na sua agência, algo parecido né, então assim, sempre existem novas experiências, a 

serem divulgadas né, mas... assim, a gente percebe que o pessoal tem uma adesão, 

vamos dizer assim, compactua com o tema né, tem uma preocupação em ter ações 

voltadas para a sustentabilidade nos negócios. (E5) 

 

E o intuito de uma ação formativa construtivista se verifica nas demais falas dos 

educadores, como por exemplo, o E4 quando coloca um de seus objetivos:  
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É você buscar trazer de cada colega que está ali, da realidade dele, o que que ele 

vivencia, como que ele faz, e a partir dessa realidade dele, começar a trazer essas 

percepções dessa nossa vertente, desse nosso conceito da sustentabilidade, de onde 

que ele tá ancorado, de quais as suas possibilidades, do que pode ser feito diferente 

em cima daquela realidade, que cada um traz. (E4) 

 

Porém, quando são perguntados acerca dos objetivos do curso, os educadores 

respondem com objetivos de caráter instrumental, ou seja, de fornecer aos educandos formas 

de como fazer: 

Mostramos algumas ações, a gente discute muito as ações que o banco já faz, e o 

objetivo dele final é esse falar desse plano de ação para atuar de forma sustentável em 

cada unidade do banco. (E1) 

 

Que a gente possa identificar as frentes possíveis, as lacunas, as atuações, que atores 

sociais que a gente pode atuar naquilo dali, quem já está atuando, que frentes que a 

gente pode apoiar, mas enquanto mais um dos atores, e não isoladamente iniciar 

ações ou coisa parecida. (E4) 

 

O relato dos educadores E1 e E4 mostra um desconhecimento por parte dos funcionários 

sobre as próprias ações que a organização realiza ou participa. Este fato implica no não 

favorecimento da troca de ideias entre os funcionários e surgimento de novas ações e iniciativas. 

Esse fato reforça um dos papéis da educação corporativa enquanto disseminadora das iniciativas 

da organização aos seus membros, que deve ser reforçado, pois é uníssono entre todos os 

educadores, quando relatam que a IF faz muito e divulga pouco:  

O banco faz muito mais que os outros bancos e divulga muito pouco, ajudaria até a 

identidade funcional, entender o que que o banco faz, incorporar essa visão, a 

importância em termos de sustentabilidade. (E7) 

 

Ainda sobre o relato do E4, observa-se que ele expressa a mudança de visão do banco 

sobre sustentabilidade, antes como estruturador de ações de desenvolvimento local e num 

segundo momento como apoiador de iniciativas existentes.  

Quanto ao educador E5, o objetivo do curso para ele é associar sustentabilidade com o 

dia a dia de venda de produtos:  

É fazer os educandos vislumbrarem, que com pequenos gestos, eles conseguem fazer 

com que os produtos do banco sejam vistos de forma sustentável, então eles realmente 

identificam e colocam para o cliente a necessidade que o cliente tem daquele produto, 

então o cliente está comprando o produto sabendo os benefícios do produto, e usando 

desses benefícios que o produto traz, então isso é uma coisa sustentável, porque, o 

cliente vai comprar um negócio hoje, e vai permanecer com esse produto, usufruindo 

desse benefício que você ofereceu. (E5) 

 

Além dos educadores externalizarem objetivos instrumentais, os educandos também 

têm expectativas centradas na atuação pragmática:  
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E o pessoal pergunta “como é que faz, como é que faz para se habilitar aos recursos 

da Fundação?” Então assim, sempre... tem esse processo que o pessoal busca se 

apropriar de informações de como conduzir o processo. (E5) 

 

Quando os educandos expressam suas expectativas com relação ao curso, há o interesse 

em operacionalizar as ações, de modo a aproveitar o conteúdo para suas rotinas de trabalho.   

Os educadores citam dilemas relatados pelos educandos durante o curso. Como 

exemplo, E4 e E5 citam que a questão de trabalhar com ações dirigidas para sustentabilidade 

envolve resultados a longo prazo, porém a cobrança por metas é imediata. Num segundo 

momento, E5 relata sobre o dilema de atuação x falta de apoio do gestor. E8 exemplifica o 

interesse individual x interesse coletivo. E9 comenta sobre a priorização de temas negociais em 

detrimento da pauta da sustentabilidade: 

 
O resultado dessa ação de sustentabilidade, não é de curto prazo, ela é um negócio de 

uma maturação mais longa, aonde nem sempre você vai poder vincular a melhoria 

daquilo, com os objetivos que você alcançou ali na frente.  Tem muitas ações que o 

resultado é imediato, eu vou cuidar da bancarização de determinada situação, então 

você abre contas. Então um projeto que envolve o financiamento, você já faz esse 

aporte de recursos, mas nem todos têm esse resultado imediato. (E4) 

 

Existe uma certa resistência para uma ação que vai gerar retorno a médio e longo 

prazo, por conta dos negócios como um todo, o orçamento, a escassez de recurso, a 

mão de obra limitada e por aí vai. (E5) 

 

Muitos dos educandos, eles relatam a dificuldade dos administradores abraçarem a 

causa... é aquela questão né, a gente deveria primeiro ter adesão de quem realmente 

decide na agência, porque como esse curso é voltado para o operador da agência que 

cuida do desenvolvimento sustentável, geralmente ele fica capacitado, mas ele não 

tem poder de decisão, então se ele tiver a sorte de pegar um administrador que tem 

essa consciência voltada para a sustentabilidade, aí é mais fácil, aí aquela ação local 

é caso do sucesso, com certeza. (E5) 

 

Você percebia no fundo, aquele educando não queria estar tão próximo daquelas 

pessoas (participantes externos), daquela realidade social, é mais fácil eu fechar o olho 

e levar minha vidinha, “isso é problema dos outros, não é problema meu”. (E8) 

 

As dificuldades são muito grandes na rede, né, e aí quando você vem com esse tema, 

que é um tema que na verdade não é o core do banco como a gente costuma dizer, 

existe sim resistência, e existe uma dificuldade de atuação. (E9) 

 

Há ainda dificuldades relatadas pelos educadores, específicas à arquitetura da ECpS:  

Acho que a última turma que ministrei foi há um ano mais ou menos. Então a gente 

não está atuando muito, porque o banco está com outras prioridades. A gente está 

focando outras linhas de Treinamento, porque muita gente mudou de vaga, de 

comissão, e muita gente mudou de cargo. Eu estou atuando agora em gestão do 

crédito, em outras frentes, mas o curso DS mesmo, está um pouco fora do enfoque 

neste momento. (E5) 

 

Os cursos agora são no máximo dois dias, então os assuntos estão tão condensados, e 

é tão difícil para o educador passar muitas vezes, ampliar uma discussão dentro do 

grupo, em relação ao tempo, porque o tempo é tão curto, você tem que otimizar [...] e 
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a maioria por mais que faça o curso autoinstrucional, aquele conceito não é 

internalizado não, a gente tem que trabalhar esse conceito de novo em sala. (E7) 

  

Os educadores relatam que a periodicidade das turmas, a carga horária condensada e 

parte da discussão deslocada para uma plataforma autoinstrucional, representam dificuldades 

para o avanço das discussões acerca do tema e efetivação das iniciativas na rotina de trabalho. 

Ou seja, os educadores não têm força para tornar essa proposta de ECpS transformadora tal 

qual ela própria discursa. Há oscilações ao priorizar essa proposta ao longo do tempo, há 

momentos que ela acontece, há setores específicos voltados para a questão, mas não há 

intensidade suficiente para se “criar uma raiz”, fortalecer o tema na organização como um todo.   

Apesar de questões de estrutura e dilemas que os educandos enfrentam, o curso, em 

alguns momentos, consegue apresentar indícios de RC e AT. A reflexão crítica enquanto 

mudança de concepção e questionamento de premissas, conforme Mezirow (1991), pode ser 

vista em alguns momentos, como por exemplo, na discussão sobre o jogo que acontece durante 

o curso, como relatado pela E9: 

É muito chocante para as equipes, porque tem equipe que logo de cara, percebe que o 

azul é a resposta adequada, e aí ela fica o jogo inteiro levantando o azul, perdendo, 

porque você tem gente levantando um amarelo, acreditando que está ganhando, e as 

pessoas vão ficando com a sensação de frustrados. E é exatamente essa situação que 

às vezes você tem no dia a dia, na rede, e aí a nossa proposta é exatamente levantar 

essa questão, de se escolher o caminho que só eu ganho, então eu vou lá resolvo minha 

vida e o resto que se lasque, e o que a gente faz é essa reflexão, é um momento muito 

interessante no curso. (E9)   
 

A mesma educadora, E9, afirma identificar mudança de discurso dos educandos ao final 

do curso com a sensibilização para o tema e a busca de uma atuação efetiva, o que indica a 

atuação prática a partir do novo olhar, muito próximo da definição de aprendizagem 

transformadora de Mezirow (1991):  

 

Invariavelmente, em todas as turmas, ao final, a gente tem um depoimento deles, a 

gente faz as avaliações, e assim em todas as turmas, ouvir o discurso de realmente, da 

percepção, da importância dos temas, do comportamento, da necessidade de se 

estruturar uma atuação mais efetiva, nos temas... então assim, eu não sei até aonde 

você consegue levar aquilo para depois no seu dia a dia, mas ao final do curso na 

verdade, os discursos são bastantes gratificantes pra quem está ali na sala de aula. (E9)  

 

Ao ser perguntado sobre as mudanças percebidas na turma ao final do curso, o E4 

responde: 

Em termos de atitude, a atitude vai acontecer lá na agência, lá na realidade dele, mas 

em termos de discurso, eu diria para você que é assim perceptível, de forma muito 

clara, que o colega chega, ele tem uma realidade, ele traz exemplos dele, mas ele não 

conseguia fazer um link daquilo dali, com os atores sociais que podiam atuar com ele, 

e do potencial que aquela ação poderia trazer de benefício para comunidade, então a 

percepção dessa mudança, ou desse abrir dos olhos, vamos colocar assim, ele fica 



107 
 

percebido já no primeiro dia. No primeiro dia você já consegue enxergar, na fala deles, 

essa mudança ou essa melhoria na percepção... a fala pelo menos acaba se 

encaminhando muito bem. (E4) 

 

O educador E4 consegue perceber que o curso provocou uma mudança de discurso dos 

educandos.  A seguir, E1 também afirma notar uma mudança no discurso dos educandos:  

Eu acredito que muitas pessoas, elas saem com outra visão do que entraram, e isso 

tenho a partir do que eu recebo até no final do curso né, muitas pessoas vêm se 

despedir e falam “obrigado, eu vou tentar promover isso, lá na agência ainda está o 

cestinho debaixo da mesa [...]”, “vamos fazer, eu vi que os coletores ainda estão lá 

numa salinha embalados, então vamos pôr para funcionar”. (E1) 

 

O relato de E1 mostra que o banco forneceu a uma agência os baldes para coleta seletiva, 

mas não havia iniciativa para utilizá-los, e foi necessário o curso para que o educando 

enxergasse a importância de estimular essa mudança de atitude na equipe.   

Quanto às competências ao final do curso, os educadores afirmam que esperam dos 

educandos: 

Realmente as pessoas saiam daqui com o conhecimento e sejam portadores de 

transmitir esse conhecimento aos demais para efetivamente a gente ter melhoria nas 

ações que realmente aconteça. (E1) 

 

Nas reuniões, que ele sempre falasse sobre o tema, falar como é importante. Sabemos 

que a gente estraga muito papel, a gente gasta muita energia, a gente às vezes trata os 

negócios sem essa visão sustentável, então...é assim... que haja alguém que fica ali 

colocando o dedo na ferida e falando da importância. Isso é muito importante porque 

às vezes você está ali e não enxerga sobre essa ótica e quando tem alguém que 

participou do treinamento e tem essa preocupação, ele sendo uma pessoa que tá ali 

fazendo as suas interações e tocando sobre o tema, ele está ajudando na 

conscientização, na sensibilização dos demais funcionários. (E5) 

 

Que seja uma pessoa mais atuante, mais proativa né. Que tem essa visão de 

multiplicar, de ser facilitador. (E7) 

 

É muito aquela coisa da importância de você fazer a sua parte, que assim, por mais 

sufoco que sejam as demandas, as metas, o atendimento, a vida na agência, você 

precisa fazer a sua parte. [...] Se eu souber usar ferramenta, ela vai me ajudar em outras 

questões, então, talvez, ao invés de eu ter mais trabalho, eu tenho na verdade é um 

trabalho mais organizado, então isso fica assim, na verdade, em todas as turmas que 

eu atuei, fica muito claro a questão da importância da ferramenta, não só para questão 

da sustentabilidade, mas que também, para que a agência seja, enxergue as demandas 

que ela tem, e suas possibilidades. (E9) 

 

 

A principal competência é tornar os educandos disseminadores do tema nas áreas. Que 

eles se tornem multiplicadores, que eles sensibilizem a equipe, que eles possam falar da 

importância da sustentabilidade para a equipe da agência. Além de tornar os educandos 

multiplicadores, é intuito do curso desenvolver a competência do protagonismo, de modo que 

o educando supere as dificuldades e dilemas, e busque uma atuação efetiva por meio da 

ferramenta que o banco disponibiliza.   
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Apresentada a percepção dos educadores, resta saber, conforme problema de pesquisa, 

que natureza de reflexão crítica, aprendizagem transformadora e desenvolvimento de 

competências para sustentabilidade essa iniciativa de ECpS está fomentando nos funcionários 

educandos, que deste ponto em diante, expressarão como eles se apropriaram dessa experiência.   

 De forma a observar/analisar o tipo de reflexão atingido pelo curso, os educandos foram 

submetidos às seguintes perguntas: “O que você aprendeu com o curso? Você aprendeu algum 

conteúdo que você não conhecia e passou a usar no trabalho?” e “O que a sua experiência na 

ocasião do curso te fez pensar, refletir?” 

 Houve relatos que indicaram somente uma tomada de conhecimento das ações por parte 

dos funcionários, ou seja, o curso os colocou em contato com informações novas sobre a 

atuação da IF em sustentabilidade, ou seja, é possível classificar sua resposta no nível de 

entendimento conforme Kember et al (2000), tais como:  

 

Conheci muitos pontos que não tinha consciência... da necessidade desse programa. 

(DS0) 

Aprendi sobre a polivalência de atuação da IF. No meu caso não agregou novos 

valores em função de já acontecer, de minha parte, um acompanhamento constante do 

conceitos e programas de sustentabilidade. (DS4) 

 

Me impressionei com a quantidade de iniciativas que a IF utiliza nessa área. (DS25) 

 

Casos práticos sobre como o banco ajudou a desenvolver as comunidades carentes, 

principalmente em cidades do interior que possuem um baixo desenvolvimento 

econômico e situadas distantes das capitais.  (DS38) 

  

 Percebe-se que muitos educandos demonstraram ter passado a conhecer as iniciativas 

das quais o banco participa, ou seja, atingiram o nível de entendimento acerca da atuação da IF 

em sustentabilidade. O banco tem uma série de iniciativas, mas isso não é disseminado, não é 

espalhado, e isso não vira um processo de reflexão coletiva, não fica institucionalizado. Não 

motiva os outros a se envolverem. Isso mostra que as ações da IF não criam memória, não 

potencializam uma discussão na organização no sentido de promover uma aprendizagem 

organizacional. 

 Outros funcionários disseram que o curso lhes muniu com conhecimentos instrumentais. 

Conforme Mezirow (1991) essa visão instrumental vai de encontro com a reflexão “problem 

solving”, que prevê a resolução de problemas e foca sobre o conteúdo e processo: 

Aprendi a organizar grupos econômicos, pessoas e atividades afins, de uma maneira 

associativa e cooperativa. Diariamente no atendimento a pessoas, profissionais, 

autônomos, empresas e governo, aplico o conhecimento adquirido (DS15) 

 

[...]No curso, realmente o foco foi como operacionalizar nas ferramentas 

disponibilizadas pela IF. (DS16)  



109 
 

 

Aprendi muito sobre a atuação da IF na área de DS, através de suas linhas de crédito. 

(DS27) 

 

 Sim, [aprendi conteúdo que não conhecia] principalmente a economia de material 

utilizado no dia a dia. (DS37) 

 

 Outros indicaram uma reflexão sobre o conteúdo dos temas apresentados, valorizando-

os, como por exemplo: 

 

A experiência na ocasião do curso me fez refletir sobre a importância do tema para a 

sociedade e para a perenidade das empresas. (DS10) 

 

 Me fez ver que cada um pode e deve fazer sua parte. E que às vezes pequenos gestos 

incorporados a sua rotina já fazem a diferença. (DS 30) 

 

 Em menor quantidade, há funcionários que levantaram questionamentos a partir do que 

vivenciaram no curso, ou seja, apresentaram contradições relacionadas à temática da 

sustentabilidade:  

  

Algumas especificações dentro da IF. Sugeri ações para economia de energia e de 

descartáveis, mas as pessoas não possuem mentalidade sustentável. Também não 

houve apoio gerencial. (DS6) 

 

[...] Debatemos sobre as dificuldades dos funcionários que resolvem atuar, pois em 

muitas ocasiões eles se sentem desamparados pelos demais da agência e até dos 

próprios beneficiários, que muitas vezes acham que é obrigação única do funcionário 

fazer o projeto dar certo. (DS8)  

 

Aprendi bastante com o curso sobre as propostas do banco, quais são as intenções da 

instituição, sobre a sua ação na sociedade [...]. Porém os conteúdos abordados não são 

bem aplicados no dia a dia do trabalho, infelizmente as agências valorizam mais a 

busca por resultados negociais que influenciam o sistema de metas. (DS23) 

 

Sim, houve um debate durante o curso sobre as taxas de juros praticadas pela IF, e se 

não era papel do banco em encabeçar um movimento no mercado financeiro da baixa 

das taxas de juros, principalmente nas praticadas no rotativo do cartão de crédito e no 

cheque especial.  Outra questão levantada diz respeito ao uso do banco como agente 

público, um exemplo muito citado foi a linha de microcrédito produtivo [crédito a 

microempreendedores] que possuía uma taxa muito atrativa em 2014 e que modificou-

se subitamente junto com toda a meta, interrompendo um trabalho que estava em 

construção, hoje praticamente está inativo a questão do microcrédito na IF. (DS29) 

 

Já havia uma noção de alguns aspectos que envolvem sustentabilidade, por causa do 

curso sobre Desenvolvimento Regional Sustentável [DRS], que inclusive foram 

impostas metas para cumprimento de um projeto nesta linha para cada agência. Este 

curso [desenvolvimento sustentável na IF] trata o desenvolvimento sustentável de 

uma forma ampla, sendo o DRS umas das ferramentas para tal. O Conceito 

Sustentabilidade é bastante amplo e muitas vezes utilizado de forma errônea e muito 

se vê "Marketing" em cima de ações nesta esfera de Sustentabilidade que talvez tenha 

muito pouco de Sustentável. (DS39) 
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 Dos relatos apresentados, nota-se que os funcionários questionaram a atuação da IF em 

sustentabilidade ao expor dificuldades e dilemas relacionados ao dia a dia de trabalho: 

dificuldades de adesão da equipe como um todo; foco nas metas e resultado em detrimento das 

ações voltadas para sustentabilidade; descontinuidade das ações e apoio institucional ao longo 

do tempo; e questionamento sobre a intenção da IF em participar de iniciativas voltadas para 

sustentabilidade. Tais relatos podem ser considerados exemplos de problematização, quando os 

funcionários questionam relações de poder e intenções da organização, conforme problem 

posing de Mezirow (1991), que foca na crítica das premissas pertencentes ao problema. 

  No bloco sobre aprendizagem transformadora, foi perguntado aos educandos: “Você 

acredita que o curso pode ter levado você a alguma mudança nos seus valores, crenças, opiniões 

ou expectativas, em relação às demandas socioambientais? Se sim, como foi essa mudança?”. 

As respostas mostram que mais da metade dos participantes não indicou mudança, ou seja, a 

experiência do curso não possibilitou aos educandos questionar o modo como normalmente 

atuam, conforme King (1998), como por exemplo:  

 
Ele ratificou minhas convicções e valores. (DS5) 

 

Não mudou, porque para mim, isso já tem grande importância e adotar isso dentro do 

trabalho requer a ajuda de todos, o que não é nada fácil. (DS18)  
 

Entretanto, para alguns o curso foi uma oportunidade para ver a questão de uma nova 

maneira, assim como prevê Sterling (2011):   

 

O curso me levou a olhar com outros olhos a questão da sustentabilidade. Passei a ver 

o tema não mais como apenas uma obrigação moral da empresa, mas algo que pode 

contribuir para a perenização do negócio. (DS10)  

 

O curso nos ajuda a valorizar o papel do nosso trabalho e da nossa instituição. Nos faz 

refletir sobre como pequenas ações e atitudes tem importância para a mudança da 

sociedade como um todo. (DS23) 

 

 Além de ver diferente, há funcionários que conseguiram concretizar essa aprendizagem 

em ações, ou seja, exemplificaram uma nova postura:  

 

Sim. A usar menos papel, copo descartável etc. Na agência, tentei mostrar a 

importância dessa pratica aos demais colegas. (DS3) 

 

Sim! Depois do curso passei a ter mais preocupação com os aspectos socioambientais 

das operações de crédito que defiro, levo em consideração aspectos que antes eram 

secundários tais como impacto e legalidade socioambiental. (DS29) 

 

As ações exemplificadas vão desde economia de material na agência até uma postura 

que considera os possíveis impactos ambientais se o banco financiar o projeto de um cliente 
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que pretende expandir os negócios de sua empresa, por exemplo, em linha com a gestão 

responsável de Hibbert e Cunliffe (2015).    

Ainda neste bloco, os educandos responderam às perguntas: “A partir do que você 

vivenciou na oficina, você notou se alguma coisa que pensava antes, não servia mais? Você se 

reposicionou com relação a algo? Se sim, o quê? e “Se houve reposicionamento relatado na 

pergunta anterior, isso provocou alguma mudança na sua prática profissional? Como?”,  metade 

dos entrevistados indica que o curso não provocou reposicionamento, conforme ilustrado no 

exemplo a seguir: 

 

Não descartei nada do que eu pensava antes, só reaproveitei ou reciclei. (DS15) 

 

 

Nos relatos de reposicionamento, verifica-se mudança de visão do funcionário, tanto em 

relação ao negócio, quanto ao olhar o cliente a partir de uma perspectiva mais humana:    

Achava que poderíamos ajudar em todas as pontas de determinado projeto (início-

meio-fim), depois percebi que o banco foca em dar assessoria somente, sendo esta 

visão que fiquei sobre o banco e os projetos. Minha visão estava mais para o lado de 

voluntariado, que incluía colocar a mão na massa. (DS9) 

 

Melhorou a minha percepção do cliente e do ser humano por trás dos números. (DS22)  

 

Sim. Não podemos apenas pensar no negócio como fonte de lucro. Às vezes é preciso 

pensar se para o outro lado [o cliente], haverá ganho. (DS34) 

 

 

 No relato do funcionário DS9, há a reflexão sobre a mudança de visão da IF com relação 

à sustentabilidade. Conforme comentado anteriormente, o banco rediscutiu seu papel com 

relação ao desenvolvimento regional. Do papel de estruturador de ações locais, o banco passou 

para apoiador e assessor das iniciativas. O funcionário passa a ter um olhar mais negocial 

referente à participação da IF em sustentabilidade. Por sua vez, os relatos do DS22 e DS34 

mostram que passaram a considerar o impacto das operações bancárias na vida do cliente, uma 

vez que, operações autorizadas a clientes no perfil ou momento não adequado, contribuem no 

cumprimento imediato de metas, porém, a médio e longo prazo, impactam negativamente na 

vida do cliente, com a cobrança de juros altos, anotações restritivas no sistema financeiro, 

inadimplência e consequências prejudiciais ao cliente e ao próprio banco.  

 Com relação às ações, os funcionários indicam mudanças, ou seja, os relatos indicam 

que adquiriram novos papéis, conforme Mezirow (1991) e King (1998):  

Quando analiso algum fator, não deixo de pensar na responsabilidade do banco junto 

a sociedade. (DS34) 

 



112 
 

Por exemplo fiquei mais atento com questão como reserva legal, desmatamento de 

nascente, lista de trabalho escravo, fiscalização na aplicação de recursos dos 

empreendimentos. Antes do curso me atentava mais para o caráter financeiro apenas 

das operações, agora realizo uma análise mais ampla como mais critérios antes de 

deferir acolher ou estudar uma operação. (DS29) 

 

Para alguns funcionários, o conteúdo do curso serviu, inclusive, para ações além do 

âmbito profissional: 

Reaproveitamento da água da máquina de lavar para outras finalidades, como lavar as 

calçadas, regar as plantas. Fizemos algumas mudas de plantas nativas de nossa região 

e plantamos em alguns lugares pelo bairro e outros locais da cidade, como no parque. 

E algumas outras práticas em relação ao uso de energia elétrica, água etc. (DS12)  

 

Ao serem perguntados sobre as habilidades e competências que acreditam ter 

desenvolvido a partir do curso, um terço dos funcionários afirmou não ter desenvolvido 

competências, como por exemplo nas respostas:  

 
Apenas aprendi quais são as ações teóricas [de sustentabilidade] da IF. (DS6). 

 

A mesma que já detinha anteriormente. (DS14);  

 

Nenhuma. (DS32);  

 

Há ainda o relato de um aprendizado instrumental, como por exemplo, os funcionários 

entenderam que após o curso, adquiriram as habilidades de:  

 

Como elaborar um projeto sustentável. (DS37) 

 

Tais relatos podem significar que uma atenção maior deve ser dada à questão, uma vez 

que a evolução do tema da sustentabilidade exige espaços para promoção da reflexão crítica em 

direção à uma mudança paradigmática. Nesse sentido, alguns entrevistados indicam que o curso 

propiciou uma mudança na concepção do trabalho: 

 

Gestão com olhar do processo mais macro. (DS1) 

 

Melhor visão de sustentabilidade no mundo dos negócios; Mais atenção à legislação 

ambiental, federal, estadual e municipal; Multidisciplinariedade que o foco exige, etc. 

(DS26) 

 

Os relatos acima exemplificam o desenvolvimento de uma competência relacionada à 

phronesis de Shotter e Tsoukas (2014), quando os funcionários performam com o objetivo de 

atingir o melhor resultado frente às peculiaridades e dificuldades que a atuação voltada para a 

sustentabilidade impõe, seja trabalhando in loco na região, seja tendo um olhar mais amplo para 

a questão, seja buscando a multidisciplinaridade.  

Com relação à sustentabilidade per se, poucos relataram o que poderia ser associado à 
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“competência societal”, de Brunstein, Scartezini e Rodrigues (2012), enquanto a capacidade de 

lidar com os impactos da atuação organizacional e os múltiplos stakeholders, buscando um 

diálogo entre empresa e sociedade. O relato de apenas dois funcionários se aproximam do 

conceito quando respondem sobre a habilidade que obtiveram com o curso:  

  
[Competência] Para atuar na parte social, bem como gerir ações para contribuir com 

o desenvolvimento sustentável da região onde atuo, na concessão de crédito de acordo 

com o que a região necessita. (DS13) 

 

 [Competência para] pensar no coletivo como forma de evolução e de sobrevivência. 

(DS35)  

 

O relato do funcionário DS13 indica o desenvolvimento de uma competência societal 

ao externalizar a preocupação com as consequências de suas ações, ou seja, o impacto 

financeiro que a concessão do crédito terá no futuro dos clientes. Já DS35 indica sua visão 

macro e sistêmica do meio no qual a organização está inserida.  

Encerrada a análise dos participantes do curso Desenvolvimento Sustentável na IF, 

conforme previsto na metodologia, passa-se a analisar a segunda iniciativa integrante da trilha 

de ECpS: a oficina Educação Cidadã, de modo que posteriormente o curso e a oficina sejam 

comparados e possibilitem respostas ao problema de pesquisa.  

 

b) “Oficina Educação Cidadã”   

 

A análise documental conta com apostilas utilizadas tanto pelo educador quanto pelo 

educando. Estas contêm orientações para as atividades que acontecem ao longo do curso além 

dos conteúdos a serem vivenciados pela turma.  

Esta iniciativa ilustra a visão da IF de sustentabilidade no momento em que houve uma 

intensificação do trabalho voltado às questões de responsabilidade socioambiental. Esse curso 

ilustra a visão da IF em 2003, ano em que o banco apresentou sua carta de princípios 

socioambientais, que lista compromissos de atuação de modo a buscar atender aos interesses 

dos seus acionistas com o desenvolvimento de negócios voltados para atender questões sociais 

e ecológicas, por meio de relações éticas com os stakeholders. Nesse ano também, o Governo 

Federal lançara o programa Fome Zero, com o intuito de combater a fome e a miséria no país. 

A oficina teve influência dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (metas 

propostas pela Organização das Nações Unidas alcançadas até 2015, substituídas pelos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conhecidos também como Agenda 2030).  
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Alinhada à carta de princípios da IF, sua Agenda 21 e Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável e às estratégias governamentais, a oficina surge como uma oportunidade de abertura 

de espaço para a comunidade, ou seja, o banco passa a oferecer essa experiência que coloca 

seus funcionários em contato com o público externo por meio da oficina “Educação Cidadã”. 

Esse público externo é prospectado pela célula de RSA da área de gestão de pessoas local. 

Normalmente são convidados membros da comunidade que possuem uma rede de pessoas para 

as quais irão replicar as vivências da oficina: integrantes de cooperativas de catadores, 

participantes de associações que realizam atividades sociais, voluntários, agentes de 

desenvolvimento rural, representantes de hospitais filantrópicos, líderes comunitários, entre 

outros, cuja prática tenha esse caráter voltado para a comunidade.   

O objetivo do treinamento é formar educadores que irão atuar em suas comunidades. 

Para tanto, a oficina busca construir práticas de educação cidadã, por meio de vivências voltadas 

para a promoção da inclusão social. A oficina promove uma formação de empreendedores 

sociais durante uma experiência de interação da comunidade na IF, permitindo que haja contato 

entre funcionários e atores locais como educadores populares, mobilizadores sociais, líderes 

comunitários, voluntários, agentes de desenvolvimento rural. 

Esse objetivo é inspirado na obra do educador Paulo Freire (2003) que defende 

alternativas para se combater a exclusão social por meio da educação. Esse pensador de 

projeção internacional entende a educação como um projeto político que busca a transformação 

da realidade ao romper a dominação, por meio da conscientização da pessoa como um ser 

histórico, emancipado, comprometido e assim, incluído socialmente. O papel desse educador 

comunitário é construir práticas político-pedagógicas que permitam que ele atue em sua 

localidade não só em sala de aula, mas no contato com a comunidade, no acompanhamento das 

famílias, dos movimentos locais, integrando suas ações em prol da inclusão social e do 

desenvolvimento sustentável.    

 A oficina baseia-se também na estratégia político-pedagógica da metáfora “Pão e 

Beleza” contida no conto do escritor Cardoso (2003), no qual ele diz que o homem possui tanto 

a fome física, finita (dos bens físicos: pão), quanto a fome da beleza (dos bens simbólicos: 

conhecimento, arte, cultura), que é infindável. Nos primeiros anos de oficina, seu nome era 

“Pão e Beleza”, e como tal título não clarificava o objeto do curso, parte dos funcionários 

referia-se a ele de forma jocosa e o utilizavam para cumprir horas de treinamento, até que ele 

passou a ser denominado oficina “Educação Cidadã”.  
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Todos os participantes são reconhecidos não como alunos, mas como educadores 

comunitários. Na oficina irão discutir problemas e enfrentar desafios, podendo conhecer ou 

criar ações, planos, projetos sociais que colaborem para a transformação social. 

A oficina é composta por uma carga horária total de 24 horas (3 dias), a dinâmica do 

curso prevê 15 horas de produção (baseados em leitura de textos em grupo, teatro, dança, 

artesanato e projetos sociais elaborados pelos participantes), 4 horas de debates e discussões, 5 

horas de outras atividades (fala do educador, vídeos, leituras pontuais).  

Nos três dias de curso são abordadas questões tais como: as relações humanas, a 

complexidade dos sistemas de produção, as contradições econômicas e as desigualdades 

sociais; além da identidade e da diversidade cultural dos participantes como elementos 

mediadores do processo de ensino-aprendizagem. Também se analisam problemas e desafios, 

frente os quais são estimulados a descobrirem ou criarem Ações, Planos, Políticas Afirmativas, 

Programas e Projetos Sociais como alternativas para o endereçamento de tais questões de modo 

a propiciar a transformação social.  

 

As oficinas levam em conta os seguintes princípios:  

 Respeito à diversidade de saberes e às diferenças culturais;  

 Valorização das questões de intergênero, considerando homem e mulher como sujeitos 

da educação cidadã;  

 Reconhecimento da aprendizagem como um processo social e histórico - 

reconhecimento de nós mesmos como sujeitos desse processo;  

 Opção pelo prazer de sentir, pensar e atuar na elaboração das ações que possibilitem a 

educação alimentar e a inclusão social;  

 Reflexão sobre as desigualdades sociais e reconhecimento da segurança alimentar 

como um direito fundamental do ser humano. 

 

Dos desempenhos esperados, destacam-se:  

 Criar e acompanhar projetos e programas sociais, integrando ações locais aos Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio, à sustentabilidade econômica, ecológica e à promoção 

da inclusão social; 

 Atuar junto às lideranças naturais da comunidade; 

 Identificar as necessidades e alternativas locais e sua vinculação a soluções 

macroestruturais; 
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 Assumir o compromisso social e político com a educação cidadã, com caráter inclusivo-

participativo. 

 

A tabela 7 apresenta os funcionários que realizaram o curso em comparação com a 

quantidade total e funcionários da ativa. Ao realizar uma comparação dos números gerais, 

percebe-se que houve uma oferta maior do curso entre 2008 e 2011, mas desde então, nota-se 

uma queda progressiva na quantidade anual de funcionários que realizam a capacitação, o que 

justifica necessidade de maior apoio da organização para oferta dessa oficina entre os 

funcionários da ativa.  

  

Tabela 7: Percentual de funcionários que participaram da oficina Educação Cidadã em relação 

ao total de funcionários da ativa 

Oficina Educação 

Cidadã 

 Ativos % 

2003 0,2% 

2004 0,1% 

2005 0,1% 

2006 0,2% 

2007 0,2% 

2008 0,6% 

2009 0,8% 

2010 0,5% 

2011 0,7% 

2012 0,2% 

2013 0,1% 

2014 0,1% 

2015 0,0% 

2016 0,0% 

Total 3,8% 

Fonte: a autora, baseada em dados disponíveis na Universidade Corporativa, maio de 2017.  
 

A oficina é composta das atividades a seguir:  

a) Apresentação da oficina e da metáfora “Pão e Beleza”;  

b) Apresentação dos participantes, leitura de texto do Leonardo Boff sobre ética e 

sustentabilidade; 

c) Divisão da turma em grupos, cada grupo lê uma das poesias/músicas e apresenta para os 

outros: Genocíndio (Emmanuel Marinho), O Bicho (Manuel Bandeira), Funeral de um 

Lavrador (Chico Buarque), O Menino das Laranjas (Théo), História Pátria (Ascenso 
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Ferreira) e Estatuto do Homem (Thiago de Melo). Na sequência, há a reflexão sobre o 

processo de grupo e sobre as situações-problema relatadas nas poesias (miséria, exclusão 

social, desigualdade, latifúndio); 

d) Mantidos os grupos, o educador disponibiliza material (jornais, cola, barbante) para que 

cada um em 30 minutos confeccione um objeto que expresse sua relação com a cultura e 

apresente para a turma; 

e) Reflexão sobre o que é cultura? A influência da cultura na subjetividade, leitura de trechos 

de textos sobre cultura, de autoria de Herbert de Souza e Marilena Chauí; 

f) Leitura e reflexão sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ONU) e Agenda 

2030. Discussão em cima da pergunta “como os cidadãos podem contribuir para a 

promoção da inclusão social?”; 

g) Leitura de textos sobre causas históricas e estruturais da fome no Brasil. Importância da 

análise de contexto pelo educador social: Vídeo Ilha das Flores. Discussão sobre a história 

brasileira e geografia da fome, “por quê existe exclusão social?”; 

h) Vídeo de Paulo Freire sobre educação e mudança. Discussão sobre o papel do educador na 

comunidade. A turma irá expressar suas concepções sobre o que é ser esse educador, 

baseadas em texto que trata de tipos de metodologia de ensino-aprendizagem: se o 

educador entende que o ensino é formal-hierárquico-autoritário (que busca impor padrões 

para as pessoas reproduzirem); ou populista (busca manter as pessoas dominadas pela 

manipulação com a sensação de que fazem parte da discussão); ou dialético-dialogal-

libertador (busca despertar o senso crítico e juntá-las num processo de construção por meio 

do diálogo); 

i) Leitura e discussão sobre a pedagogia de Paulo Freire no processo de educação cidadã e 

sobre o papel do educador social na promoção da inclusão social; 

j) Oficina de Teatro: Turma dividida em grupos. Cada grupo lerá uma história e fará uma 

encenação que englobe o personagem e seu o contexto sócio-histórico e cultural (os textos 

tratam de prostituição infantil, moradores de rua, tráfico nas cidades, disputas por terras e 

expulsão de comunidades quilombolas); 

k) Atividades sobre planejar e avaliar o exercício da educação cidadã. Reflexão sobre a 

atividade do teatro: como os participantes se sentiram? Como foi o planejamento? Houve 

conflitos? Qual é a importância para um educador cidadão de se planejar e avaliar? A 

atividade seguinte solicita que os grupos, baseados nas histórias do teatro, planejem 

projetos sociais com práticas pedagógicas que promovessem a inclusão dos personagens. 

O educador apresentará brevemente a estrutura de um projeto social e no material há 
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sugestões de intervenção para cada caso (criar espaços de convivência, ações para geração 

de trabalho e renda, hortas comunitárias); 

l) Os grupos farão uma análise de seus planejamentos de práticas político-pedagógicas 

(análise do contexto histórico cultural da comunidade, problematização da realidade, 

conscientização, mobilização para transformação) para verificar necessidades de ajustes. 

Assistirão vídeos sobre projetos sociais; 

m)  Abertura de espaço para os participantes explicarem sobre os projetos dos quais já fazem 

parte; 

n) Atividades de fechamento: os participantes avaliam sua experiência, formam uma rede de 

contatos, planejam e apresentam uma coreografia como confraternização.  

 

A partir dos conteúdos apresentados, verifica-se que a oficina, busca estimular para o 

público interno a prática do voluntariado, ou seja, representa um convite para pensar a ação 

individual, com a reflexão sobre situações-problema, a participação na construção da Agenda 

2030, o debate sobre as práticas político-pedagógicas da educação cidadã. Pelo formato de 

oficina, ela é o tempo todo permeada por atividades práticas que levam em conta a razão (ao 

discutir o papel da educação no contexto histórico-cultural brasileiro) e emoção (ao discutir e 

exemplificar os problemas sociais por meio de poesia, música, relatos, vídeos).  

A oficina possui como ponto positivo ser voltada para a ação e preocupar-se em discutir os 

papéis sociais de diferentes atores (empresas, governo, cidadãos, educadores). Como ponto 

negativo, ela se enfraquece na medida em que não se relaciona com a atividade profissional dos 

funcionários participantes, o que não estimula a participação de futuras turmas.   

Deste ponto em diante serão analisados os relatos dos educadores, listados na tabela 8, de 

modo a elucidar a proposta pedagógica da oficina.  

 

Tabela 8: Perfil dos educadores da oficina Educação Cidadã 

  Cargo Gênero Região  Tempo na IF (em anos) 

E1* Analista  F Sudeste 17 

E2 Analista  M Centro Oeste 28 

E6 Gerente de Back Office M Centro Oeste 7 

E7* Gerente de Back Office F Centro Oeste 29 

E8 Gerente Geral M Sul 30 

E10 Gerente Geral M Norte 29 

*Educador dos dois cursos analisados 

Fonte: a autora 
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 O processo de seleção para educadores consiste em inscrição aberta no sistema de RH 

e uma análise de projetos que os candidatos já participaram. Da primeira etapa, os pré-

selecionados participam de uma formação pedagógica e técnica (relacionada ao tema do curso) 

e ministrarão uma turma em conjunto com um educador experiente que selecionará os 

educadores aptos.   

Ao serem perguntados sobre o interesse no curso, sempre havia o elemento 

“identificação com o tema” como motivador para o funcionário se candidatar à educadoria da 

oficina Educação Cidadã. 

Olha, eu sempre fui muito apaixonado por essas questões voltadas para o social, 

voltadas para a terra, [...] a oficina tem um pouco de poesia nisso também, eu amo 

tudo relacionado à literatura, à poesia, né? (E2)   

 

Por eu ser do movimento escoteiro, então desde pequeno, eu sempre fui ligado à 

natureza, essas coisas assim... (E6) 

 

Foi o meu perfil, minha atuação social que acabou me levando para o lado de... atuar 

como educador. (E8)  

 

Quando os educadores são perguntados sobre sua intenção ao se envolver com a oficina, 

eles justificam a importância do curso para a sociedade e a necessidade de mudança de 

paradigma, o que pode ser entendido como seu intuito de promover uma aprendizagem 

transformadora:  

O que gente quer com a oficina, é provocar esse “Eu”... nessas reflexões, né. O que 

essa pessoa está fazendo? O que ela pode fazer para intensificar a sua atuação social, 

seja na Instituição em que ela está, seja na sua comunidade como um todo, na sua 

cidade, na sua localidade? Então a gente quer provocar esse “Eu” para que ele pense 

a sua comunidade, para que ele pense os seus recursos naturais, além do entorno dessa 

comunidade. Que esse “Eu” se integre no meio ambiente e no meio social, porque o 

problema central das nossas questões de insustentabilidade seja social ou seja 

ambiental é que esse “Eu” não está integrado, ele se vê como um “Eu” separado da 

Comunidade, e aí ele passa por mendigos, ele passa por uma realidade triste e é como 

se ele não visse aquilo. [...] O que a gente quer com essa oficina, é vivenciar, é se 

emocionar mesmo, nós seres humanos somos seres emotivos e o resgate da emoção é 

muito importante, é sabido na ciência que é a emoção que nos move à ação, se a gente 

não tiver emoção, a gente não se move. (E2) 

 

Fornecer um olhar diferenciado, para eles [os educandos] conseguirem enxergar as 

coisas de uma maneira melhor, de uma maneira diferente, e de uma maneira com viés 

mais de sustentabilidade, com o viés mais humano, a partir das dinâmicas trabalhadas 

em sala de aula [...] baseado no viés da sustentabilidade, ser uma pessoa útil para a 

sociedade, e combater o individualismo. (E8)  

 

O curso mexe com a nossa postura perante à sociedade, é uma mudança de 

pensamento. Então é uma coisa que marca, não é um conhecimento assim que a pessoa 

“ah, eu fiz um curso e hoje amanhã já esquece”. Esse curso, ele confronta a gente a 

fazer alguma coisa pelo próximo. É colocado que às vezes a gente tá sendo egoísta, 

porque a gente tá pensando só em nós, na família, e tal, e não tá olhando para o 

vizinho, olhando para alguém que de repente tá passando fome, tal, alguém que tá às 
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vezes catando lixo...[...] Então para o funcionário do banco, ele vê que há 

possibilidades, mesmo trabalhando no banco, de eles ajudarem a sociedade com 

algum tipo de atividade extra, como voluntário em alguma instituição, e uma 

preocupação voltada para essa questão da sustentabilidade né [...] Aí é um despertar 

mesmo, porque eu creio que muita gente que passa por esse curso, muda muita 

percepção e começa a olhar mais para o próximo. (E10) 

 

  

O educador E2 comenta sobre o intuito de induzir o “Eu” a pensar, a despertar o 

sentimento de pertencimento, conectar esses “eus” com seu entorno. É um momento de conexão 

do “eu” com a comunidade, cujo sentimento de pertencimento deve ser constantemente 

reforçado, senão ele se perde ao longo do tempo e as pessoas ficam desconectadas dos 

problemas ao redor. Na fala do E2 fica evidenciada a questão de a aprendizagem transformadora 

estar relacionada a uma perspectiva holística, que engloba razão e emoção, conforme defendido 

por Cranton e Taylor (2012). Já a mudança de paradigma fica evidenciada nas três falas, ao 

buscarem combater o individualismo e confrontar o egoísmo. 

Ao serem solicitados para explicar qual é o objetivo da oficina, os educadores 

respondem:  

O objetivo principal é formar educadores para atuação na comunidade. Às vezes não  

apenas formar, mas resgatar a própria formação que esses educadores já têm para a 

atuação na comunidade [...] é resgatar as relações entre eles mesmos, melhorar a 

possibilidade da resolução de conflitos entre eles mesmos. (E2) 

 

Que o funcionário enxergasse o que ele pode estar fazendo dentro da comunidade 

dele, dentro da agência, colocar uma brasa, para acender ali alguma coisa. (E6) 

 

Essa oficina, ela traz outros elementos da construção do ser, e não especificamente da 

sua atuação no banco [...] envolve uma retomada da postura da pessoa, como cidadão, 

o que que ele pode fazer na esfera pessoal. (E7)  

 

Para os funcionários do banco conhecerem o mundo de fora do banco, da realidade 

social, e terem o contato com lideranças que fazem a parte de liderança social, buscar 

uma aproximação do banco com as diversas entidades e líderes comunitários. (E8)  

 

O objetivo é que as pessoas reflitam, que busquem de alguma forma aquele talento, 

habilidade, e possa ajudar alguém, que possa ajudar alguma instituição. (E10)  

 
 

 As falas dos educadores explicam o objetivo da formação dos educadores sociais por 

diferentes ângulos: E2 e E7 veem a oficina como um estímulo à empatia, com a questão 

pessoal/humana/resolução de conflitos que ocorrem muitas vezes entre instituições de cunho 

filantrópico. E8 e E10 entendem a oficina como uma oportunidade para o funcionário se 

enxergar como membro de uma comunidade e abrir espaço para aproximação do banco com a 

comunidade. E6 relata que os objetivos da oficina podem ser aproveitados para dentro da 
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agência, fazendo com que os educandos reflitam sobre seu papel tanto na comunidade, quanto 

na equipe da agência.   

 O formato encontrado pelo banco para tratar tais objetivos de natureza complexa foi 

fazer com que a oficina seguisse a linha do construtivismo, que aparece nas falas dos 

educadores: 

 

A oficina é totalmente embasada na obra de grandes pedagogos, principalmente na 

obra de Paulo Freire. E aí a grande felicidade do banco foi essa, trazer para dentro da 

própria oficina o construtivismo de Paulo Freire. Então a gente não fala de 

construtivismo, a gente vivencia o tempo todo essa construção da própria oficina, né? 

Temos temas, dinâmicas, que são sugeridos, mas isso o tempo todo pode ser alterado 

em algum grau, revisto a benefício do próprio grupo, para aprendizagem, para as 

questões sociais do próprio grupo. (E2) 

 

Ali não é só depoimento, é vivência né? Então é uma oficina que você vive algumas 

situações, tem ação, tem dramatização, construção de painéis, “n” estruturas 

diferentes né? Tem trabalho em conjunto para construir coisas em movimento, tem 

que fazer, então eu acho que isso ele [o educando] se envolve, são muitas dinâmicas, 

e então é muito rico... (E7)  

 

 A preocupação que a oficina seja uma oportunidade de vivência para os educandos está 

alinhada com o discurso construtivista que fica evidenciado na fala de E2 e E7.  

Ainda sobre o formato da oficina que busca uma co-construção, os educadores 

esclarecem:  

Não é uma oficina que você vem para a sala de aula e o educador vai falar, falar e 

falar e você vai absorver aqueles conteúdos e depois vai embora para casa.  Não é 

nada disso... é uma oficina que o tempo todo, o participante ele é coadjuvante da 

construção [...] É participação, se colocar, e trazer os seus conhecimentos para sala de 

aula e construir juntos, né?  Às vezes se reposicionando, outras vezes ajudando o outro 

na construção da sua identidade social, das suas questões sociais. (E2) 

 

Tem a parte filosófica, tem a parte objetiva, tem a teórica em torno dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável e tem a parte técnica também, que ensina a montar os 

projetos. (E6) 

 

 

 Ao serem perguntados sobre sua atuação e práticas pedagógicas adotadas na oficina, os 

educadores explicam:  

Fosse na época da ditadura jamais a gente abordaria as questões que a gente aborda 

agora em sala de aula por que a gente faz críticas à nossa realidade social, a gente faz 

crítica, às vezes, a políticas governamentais, que precisam ser melhoradas, às vezes 

políticas sociais que deveriam estar na alçada dos governos municipais, estaduais e 

Federais e que não estão, né, e às vezes se não forem a comunidade, e se não forem 

as instituições atenderem, não há quem atenda. (E2) 

 

Eu gosto de trazer muito a figura de educadores sociais famosos, né, tipo, Madre 

Teresa, Betinho...então a gente faz uma explanação sobre eles né [...] E depois, passar 

para eles o que quer dizer isso, depois que eles se tornam inseridos dentro do universo 

de um educador social, trazer o que que um educador social pode fazer. Então, por 

exemplo assim, o curso era voltado para os objetivos do milênio, então, qual a postura 

dos educadores sociais dentro de cada objetivo do milênio? Agora ODS [objetivos do 
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desenvolvimento sustentável]. Então a gente passa um por um, o que que é, quais as 

metas, e dependendo de onde a gente dá o curso, a gente direciona para aquela região, 

para aquela cidade. Quais são as necessidades maiores? Que problema relacionado à 

gestação, fome, miséria, água... enfim, dá para dar um direcionada bem legal. Dá um 

trabalho bom, porque a gente tem que estudar a região que a gente vai dar o curso, 

mas em contrapartida o resultado é bem legal, porque insere eles dentro da 

comunidade deles, com o nome, com dados técnicos do que eles conheciam por 

exemplo, um vizinho que não tem o que comer, mas eles veem aquilo ali numa visão 

macro dentro da comunidade [...] A gente pega bastante que só depende deles, não 

tem que colocar  muleta, nem depender dos outros, no começo tem essas desculpas, 

essa problemática, mas no final ele sai todo motivado, ninguém sai botando 

dificuldade não. (E6) 

 

Eles começam a ler material e se surpreendem, né, porque às vezes, as pessoas falam 

muito do governo, colocam a situação da miséria hoje no Brasil, tem muita gente 

passando fome hoje por causa da crise que está instalada hoje no Brasil. Mas aí quando 

você vai estudar a história toda da fome, você vai ver que ela vem de um longo tempo, 

da escravidão, desde a época dos escravos, aí eles não tinham habilidades, não tinha 

conhecimento, eles tinham a liberdade, mas não sabiam como sobreviver. Aí 

acabavam vivendo nas periferias das cidades, aí a violência crescente, então você vai 

buscar essa história, que existe há muitos anos né, então isso aí traz uma reflexão para 

o grupo, de que não é uma coisa de agora, ela é bem antiga e que podemos fazer sim, 

alguma coisa hoje para minimizar os efeitos da fome. (E10)  

 

 Pelos depoimentos de E2, E6 e E10, nota-se um esforço dos educadores em direcionar 

a atuação para tornar palpável o significado de um educador cidadão, seja dando exemplos de 

educadores conhecidos, seja buscando na história brasileira a justificativa para agirem contra a 

exclusão social, de modo que os educandos possam se enxergar nessa posição e partirem para 

a ação em sua localidade, ou seja, realizarem ações fora do banco.  Além disso, os educadores 

em conjunto com a turma, fazem críticas à realidade social, que seria inviável em contextos 

ditatoriais; procuram levar à comunidade a refletir e com isso, os educandos-funcionários e 

banco a refletirem seu papel na comunidade, porém atualmente, não em escala que atinja a IF 

como um todo.   

 Os educadores relatam que buscam estimular os educandos a dialogarem, discutirem e 

refletirem. Um fator facilitador para esse processo é a presença de participantes da comunidade, 

não-funcionários, uma vez que trazem uma visão da realidade sob outra perspectiva. Os 

educadores contam sobre o processo de integração da comunidade-banco em sala de aula:  

A gente entra em contato com as agências, para que elas indiquem instituições que 

tem conta na agência [...]. Essa oficina tem uma visão social, tem convidados de fora, 

participantes externos, isso traz outra visão para a oficina, traz mais caldo aí para a 

gente discutir. (E1) 

 

[Nós funcionários do banco] temos muito a aprender com a comunidade e isso é muito 

rico, trazer esse conhecimento, essas necessidades da Comunidade para dentro do 

banco, para que nós “banco”, a gente perceba mais, porque nós temos essa necessidade 

também de atuarmos na comunidade. (E2) 
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[Na oficina] o funcionário já chega sem saber o que fazer ali, né, mas quando ele 

começa a entender, principalmente quando ele começa a conhecer as pessoas, ele 

começa a pensar na comunidade [...] Porque às vezes, a gente tá no banco, no dia a 

dia, e a gente se aliena com o que tá ali e mais nada, o mundo é teoria, que a gente 

fica, 8, 10 horas no banco, e as outras horas eu fico em casa com a minha família. 

Então aí, conhecendo outra realidade, dá um choque neles e faz... sempre faz ele se 

comprometer mais na agência com essas questões de responsabilidade socioambiental 

[...] Só assistir um vídeo e colocar na Universidade Corporativa, não é o que vai levar 

o diferencial e motivacional não. Pois o que leva é o conjunto de estar ali, três dias 

todo mundo ali com o mesmo objetivo, pensando, discutindo sobre a realidade, isso 

que motiva. Então precisa do cara a cara, de conversar, de dar o exemplo. (E6) 

 

Aprende muito, é um choque, [...] favorece muito quando tem público externo, uma 

das turmas mais ricas foi em São Paulo, com uma turma de catadoras. Cada um conta 

sua história, participa, e é uma oficina que desprende, que tira você de você mesmo, 

então era muito rica, e não tinha nenhuma esfera política, ou politizada, não [...] O 

meu pai era funcionário do banco, no tempo em que o funcionário do banco deixava 

uma marca na comunidade, que nada tinha a ver com o banco, [...] mas deixava uma 

mudança de atitude, e ajuda, enfim, diferente do que hoje é deixado. Então hoje, o 

funcionário vê pessoas na rua como compradores de produtos, né? Não veem mais as 

pessoas na sua integridade né? (E7) 

 

Você colocava nós bancários, que somos tecnocratas, que somos bons executores, 

com a realidade do dia a dia, você trazia lá um líder comunitário, ele líder de uma 

comunidade com problemas sociais. Então confrontavam essas realidades, era um 

choque cultural muito grande, para os bancários principalmente [...] eles saíam do seu 

mundinho do banco e iam enxergar a nossa sociedade, que é muito maior do que o 

banco, tá? (E8)  

 

 

 A maioria dos educadores utilizou a expressão “choque”. Ou seja, o educador não 

precisou contar o que acontecia com as catadoras de lixo, ou com líderes comunitários, uma 

vez que estes estavam presentes. Ou seja, a oficina possibilita que funcionários sejam 

reconectados com a comunidade, passem a aprender com ela e superem um quadro de alienação, 

quando olhavam exclusivamente para a organização e começam a considerar a comunidade na 

qual está inserida, postura dos funcionários das antigas gerações, tal como relata E7. A visão 

dos funcionários atuais em comparação com a visão das antigas gerações reflete uma mudança 

de postura da IF mais próxima dos concorrentes, em detrimento de uma postura mais 

participativa que esse banco possuía na comunidade, que é intuito da oficina retornar.  

 E6 ressalta um ponto importante sobre o formato da oficina que favorece tal reflexão, 

por se tratar de uma oportunidade em grupo, que possibilita interação de diversos atores, o que 

não seria possível em formatos autoinstrucionais.       

O fato dos funcionários estarem em contato com esses atores externos favorece uma 

reflexão crítica sobre a realidade e sobre seu papel enquanto funcionário de um banco, o que 

remete a Cotter (2014) quando trata da pluralidade de visões.  

Além da pluralidade de visões, a reflexão crítica é favorecida por dilemas vividos 

durante a oficina (individualismo x fraternidade, resultados imediatos x trabalho de longo prazo, 
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crença na causa x interesse) pelos participantes, conforme Mezirow (1991) e relatado pelos 

educadores E2, E7 e E8:     

 

As pessoas no banco, vão vendo assim, um imediatismo, é a necessidade do lucro 

imediato, né? É a necessidade da sobrevivência, a instituição precisa sobreviver, né? 

E aí olha para o imediato, mas se nós não olharmos para o médio e longo prazo e essa 

oficina está inserida neste contexto de médio e longo prazo, a instituição também 

precisa cuidar dessas questões da sustentabilidade social e ambiental, para que ela 

tenha uma vida no longo prazo [...] A bem da verdade é que a oficina só tem rodado 

por conta dessas pessoas da comunidade, porque se dependesse só dos funcionários 

do banco pode ser que nós não tivéssemos as oficinas como a gente ainda tem... (E2) 

Essa oficina dava ao gestor um ponto de bônus na meta da agência, então eles já 

chegavam assim... bem desconectados. (E7) 

Eu tive turmas meio complicadas nessa parte social, pessoas (da comunidade) que 

tinham dificuldade de fazer uma leitura, então quando você traz para o banco, numa 

sala de aula, você não faz um filtro, e aí, ele [convidado externo] lia com muitos erros, 

e aí o pessoal do banco já “caía de pau” [...] A oficina o tempo todo era permeada por 

discussões bem acaloradas, porquê quando começa a ver o viés social, você começa a 

ver mais os problemas que não tem uma solução rápida e fácil [...] Você percebia no 

fundo, que ele [o funcionário] não queria estar tão próximo daquelas pessoas, daquela 

realidade social, é mais fácil eu fechar o olho e levar minha vidinha, isso é problema 

dos outros, não é problema meu [...] Porquê no dia a dia, você não vê as pessoas com 

esse movimento, com esse engajamento, elas estão preocupadas com a sua carreira, 

quer dizer, eu me doar um pouco para alguma coisa, já chega ser surpreendente 

quando você encontra alguém [...] Os gerentes vinham achando que eles iam fazer um 

cursinho rápido, e aí quando eles iam vendo essa realidade, aí geraram os conflitos 

assim... muito grandes, mas que todos cresciam como pessoa com esses conflitos. Mas 

eu tive que enfrentar alguns gerentes muito céticos em relação a essa questão social e 

quase chegou a vias de...tive que chamar a área de pessoas para me dar respaldo para 

eu poder continuar a oficina. (E8)  

 

No relato de E2 fica evidente que a oficina está servindo mais com uma ação social, de 

responsabilidade social da IF, do que como uma ação formativa, uma vez que a adesão da 

comunidade é maior do que a adesão dos próprios funcionários da IF.  

O relato de E8 demonstra que há resistência por parte dos funcionários educandos em 

entender que o banco tem parte da responsabilidade sobre os problemas sociais, uma vez que, 

como qualquer organização, sua atividade provoca impactos no meio onde está inserida.  

Ao comparar o discurso do E2 com E7 há uma questão a ser pensada na organização: se 

tais iniciativas de cunho social integram alguma meta, elas se materializam por interesse das 

pessoas em atingir alguma pontuação e ganhar algum benefício, ou seja, elas não se dão por um 

trabalho de sensibilização, conscientização, reflexão. A outra face da moeda é que, se tais 

iniciativas não integrarem alguma meta, elas sucumbem, são engolidas pelo foco no resultado 

e deixam de existir, conforme esclarecem os educadores:  

Eu vejo assim, que a atuação do banco já foi maior, bem mais intensa anos atrás [...] 

Eu entendo que essa oficina precisa ser revista, faz um tempo que a gente não tem 
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atualização da oficina, então eu vejo que o banco pode intensificar ou retomar a 

intensidade nessa área social e da sustentabilidade. (E2)  

 

Infelizmente é assim, a gente entende que as instituições hoje, elas estão olhando mais 

para o resultado né, mas a educação, essa formação, ela tem que ter um investimento 

forte sempre, porque, se a instituição, ela não investir na educação, na formação, ela 

vai ter problemas nas próximas gerações, [...] pra que a cultura do banco ela não se 

perca, ela tenha a perpetuidade, continue na mente das pessoas, a preocupação com o 

ambiente, com a sustentabilidade, com o planeta, a preocupação com o próximo, né, 

isso requer investimentos  [...] É por isso que eu estou te falando, os cursos presenciais 

estão quase em extinção, tem muito pouco, os cursos presenciais hoje estão mais 

voltados mais para resultado, assim, treinamento mais de venda de produtos, essas 

coisas assim, mas essa parte conceitual, ela está ficando em segundo plano. (E10)  

Os educadores E2 e E10 relatam sobre a diferença de prioridade das ações formativas 

voltadas à sustentabilidade ao longo do tempo, o que demonstra a fragilidade na perpetuidade 

da ECpS na organização. 

Ao serem perguntados sobre as competências desenvolvidas a partir da oficina, os 

educadores discorrem sobre qual seria a postura esperada dos alunos pós curso:  

 

Quando termina essa oficina, a ideia é que eles também atuem, mas assim, com essa 

questão mais do voluntariado, se envolvendo, se engajando mais nesse aspecto do 

voluntariado tá, tanto na agência, quanto com as entidades. (E1)  

 

Não basta a atuação em sala de aula, ele tem que ter uma prática social. Ele tem que 

atuar junto à alguma comunidade, então eu sempre coloco isso para os educadores 

formandos. (E2)  

 

 

 Os relatos dos educadores indicam como postura esperada no pós-curso o envolvimento 

dos funcionários em ações de voluntariado e uma maior atuação na comunidade. Além da 

atuação social externa, essa experiência também pode mobilizar novas ações internas, voltadas 

para as equipes de trabalho:    

Depois das oficinas, o pessoal dá muito feedback e passa como foi o retorno deles na 

agência, que retomaram a equipe de comunicação interna, então assim, nessa parte 

dos funcionários, melhora a própria comunicação né? O clima da equipe. (E6)  

 

Você pode aplicar esse curso no banco, em gestão de clima, para entender o outro, 

mas assim, é um curso mais de formação de ser humano mesmo, você como 

mobilizador social é algo que vai muito além da sua atividade [bancária]. (E7)  

 

 Perguntou-se aos educadores se eles acreditavam haver alguma dificuldade por parte 

dos alunos para trazer a experiência da oficina para o trabalho no banco. Houve respostas 

distintas, desde aqueles que acreditavam não haver dificuldade, até outros que indicaram 

problemas para apresentarem o conteúdo do curso nas equipes de trabalho, em função do 
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assunto não ser valorizado, resistência da equipe, falta de apoio do gestor. Perguntados se eles 

acreditavam que houvesse dificuldades a serem enfrentadas pelos alunos no pós-curso:  

 

Pelo contrário. O banco fortalece muito esta questão, então a instituição é voltada para 

que o funcionário faça algum tipo de trabalho voluntário, que ajude de alguma forma, 

e no dia a dia sempre tem como ajudar [...]  então, eu não vejo nenhuma dificuldade 

dos funcionários do banco, pelo contrário né, é um incentivo do banco, das 

administrações, então isso só favorece que o funcionário do banco faça alguma coisa 

de forma voluntária social e sustentável. (E10)  

Primeiro de tudo, é a motivação para eles não desistirem, né, porque é difícil, muita 

gente começa, interrompe, tem muita dificuldade né, então a gente tenta ajudar com a 

motivação para pessoa não desistir [...] ele vai voltar para uma rotina que ele já tinha, 

que ele não tinha tempo para isso, ele vai ter que planejar diferente do que ele já fazia, 

senão ele vai voltar para mesmice, e vai encontrar pessoas também que não tiveram a 

vivência no curso e vão tentar desmotivar ele. (E6)  

Então era muito da realidade que ia retornar... muitos diziam “Olha eu não posso falar 

isso na minha agência, ou querer fazer isso, porque não tem espaço”; “olha, no banco 

não tem espaço nenhum para isso, mas lá na minha igreja eu vou começar a ajudar”. 

(E8)  

 

Considerando os relatos fornecidos pelos educadores quanto ao formato, objetivos, 

práticas pedagógicas, dilemas vivenciados e dificuldades pós-oficina, verifica-se que essa 

oficina, além de ação formativa é ação de responsabilidade social da IF. Ao estimular o 

voluntariado entre os funcionários, ela vai além, buscando reflexões sobre o papel da IF inserida 

no país e em cada comunidade onde há agências instaladas. Pode-se considerar essa oficina 

como uma iniciativa autêntica de responsabilidade social que vai discutir a raiz dos problemas 

sociais e oferecer uma alternativa de solução, por meio da formação de educadores cidadãos, 

em linha com a proposta de Paulo Freire (2003). Não raras vezes, a oficina é permeada por 

dilemas que envolvem imediatismo x trabalho de longo prazo, resultados individuais x 

resultados coletivos que podem fomentar a reflexão crítica e aprendizagem transformadora, 

conforme Mezirow (1991). Vale ressaltar que as turmas dessa oficina estão cada vez mais 

escassas, sendo a presença dos convidados externos o que ainda suporta a continuidade dessa 

ação. A quantidade de funcionários que experienciam a oficina atualmente é pequena para 

reforçar a visão voltada para prática reflexiva moral de Cunliffe (2009) que permeie a 

organização como um todo, tal qual ocorria com as antigas gerações.  

Deste ponto em diante será analisada a percepção dos funcionários-educandos quanto à 

sua experiência na oficina Educação Cidadã, de modo a entender que natureza de reflexão 

crítica, aprendizagem transformadora e desenvolvimento de competências para sustentabilidade 

essa ação formativa está fomentando nos funcionários educandos, relacionados na seção da 

metodologia. 
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Ao serem perguntados sobre o que haviam aprendido com a oficina e o que ela havia 

proporcionado de reflexão, os educandos apresentaram diferentes respostas, que vão desde: 

nada aprendido, compreensão/entendimento, conhecimento pragmático, reflexão e reflexão 

crítica. Metade dos entrevistados ou aponta que a oficina possibilitou uma compreensão sobre 

a atuação da IF ou revela que ela não agregou em conhecimento novo. Esta percepção tem sido 

justificada por alguns funcionários em função do tempo decorrido da realização do curso, uma 

vez que a pesquisa buscou educandos que participaram dessa iniciativa desde 2010. 

Ou seja, em resposta à pergunta “O que você aprendeu com o curso? Você aprendeu 

algum conteúdo que você não conhecia e passou a usar no trabalho?  O que a sua experiência 

na ocasião do curso te fez pensar, refletir?” 

 

Não conhecia detalhes técnicos específicos dos normativos internos da IF, que 

precisamos saber e fazer uso deles. (EC5) 

 

Sim. A oficina me ensinou a enxergar as ações da IF sobre o tema. (EC8) 

 

Gostaria muito de poder ajudar, mas eu realmente não me lembro tantos detalhes sobre 

o treinamento e sobre minhas percepções quando realizei o curso. Acho que estas 

perguntas são muito específicas em relação à oficina e questões abertas são muito 

mais difíceis e trabalhosas quando não lembramos ou sabemos pouco de um assunto. 

(EC27) 

 

Não aprendi nada de relevante para o desempenho no meu trabalho. (EC37) 

 

Não lembro se aprendi algo de uso prático, acho que foram só visões do banco sobre 

o tema e conceitos. (EC38)  

 

Fiz o curso em 2012, já não me lembro do conteúdo, mas sei que nunca utilizei no 

trabalho. (EC39) 

 

 

 Os relatos dos educandos EC5, EC8, EC27, EC37, EC38 e EC39 evidenciam que a 

experiência na oficina fez com que esses funcionários chegassem no máximo ao nível de 

entendimento, conforme Kember et al (2000), ou seja, mantiveram seus esquemas e 

perspectivas de significado inalteradas.   

Por outro lado, houve funcionários que responderam de maneira que o curso lhes muniu 

com conhecimentos pragmáticos, na linha do “problem solving” de Mezirow (1991), que prevê 

a resolução de problemas e foca sobre o conteúdo e processo, como, exemplo o EC30: 

 

A prática da didática [da educadoria cidadã] e apresentações em público. (EC30) 

 

 

 Uma vez que não é objetivo da oficina tratar de apresentar um novo software ou um 

novo fluxo padrão na empresa, mas sim, abordar as relações humanas, uma parte dos educandos 
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respondeu que conseguiu aprender além de conteúdos pragmáticos, ou seja, avaliou as 

premissas da relação banco com a sociedade, refletindo sobre:  

  
Respeito as diferenças e a forma correta de interagir.  (EC3) 

 

Poder me comunicar melhor com as pessoas. Entender sua vida e suas necessidades. 

(EC17) 

 

O principal aprendizado foi se sensibilizar mais com as dificuldades e sofrimentos 

alheios. E daí, partir para alguma ação. (EC28) 

 

Há, em menor quantidade, educandos que questionaram algumas pautas do curso, 

alcançando o problem posing de Mezirow (1991), ou seja, puderam refletir criticamente sobre 

algumas premissas das pautas debatidas e vivenciadas na oficina, referentes ao trabalho e 

pessoas que integram a IF:  

Não descarto nada do que vimos. Penso que precisamos criar meios para que mais 

funcionários de nossas organizações voltem seus sentimentos para o Terceiro Setor. 

Criticamos tanto a "terceirização" e somos os primeiros a terceirizar nossas 

responsabilidades. Como resultado maior da oficina, a certeza de que tudo o que faço, 

é muito pouco diante da amplitude que nos é apresentada. (EC21) 

 

Reforço sobre a atuação ética que urge dentro IF e, infelizmente, muitos de nós, a 

começar pelos gestores, não refletem essa realidade devido a busca de resultados 

baseados apenas em números. (EC32) 

 

 

Os relatos de EC21 e EC32 exemplificam os dilemas vivenciados na IF relacionados à 

busca de resultados e atuação que considere os impactos na sociedade, e evidenciam as 

dificuldades em direção à gestão responsável e prática reflexiva moral de Hibbert e Cunliffe 

(2015) que preveem mudança de atitudes nocivas que privilegiam uma parte em detrimento do 

todo.  

No intuito de identificar se a oficina provocou aprendizagem transformadora, os 

educandos responderam às seguintes perguntas:  “Você acredita que a oficina pode ter levado 

você a alguma mudança nos seus valores, crenças, opiniões ou expectativas, em relação às 

demandas socioambientais? Se sim, como foi essa mudança?”, um terço dos participantes não 

indicou mudança, como por exemplo:  

Não, já tinha estes conceitos quando realizei o curso. (EC13) 

Não acredito que a oficina fez diferença em minha vida. (EC15) 

Não, senti um reforço nas crenças que tenho, continuo com a consciência de que não somos 

apenas "emprestadores de dinheiro", mas temos uma posição de grande influência na 

sociedade e na comunidade em que estamos. (EC40) 

Entretanto, para alguns o curso foi uma oportunidade para ver a questão de uma nova 

maneira, conforme Sterling (2011):   
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Foi uma das melhores experiências que tive nesses anos de banco. Ampliou minha 

visão de como uma instituição financeira tem facetas, e poderes, que podem contribuir 

para inclusão social. (EC24) 

 

Na oficina percebi que tudo está interligado, ou seja, as demandas socioambientais 

estão diretamente ligadas às demandas por segurança, educação e saúde. E que a 

conscientização do indivíduo de que ele também tem seu lugar como sujeito de si 

mesmo no mundo é fundamental. As pessoas em situação de vida precária e 

degradante possuem baixíssima autoestima, pouca ou nenhuma educação e lhes é 

negada qualquer oportunidade. A despeito dos programas sociais existentes, existe 

uma falha grave nessa interlocução do Estado com essas pessoas que chega a me 

parecer proposital. Trata-se de um grande esquema de servidão, necessariamente 

baseado na manutenção da precariedade, da indignidade, que com a corrupção torna 

o quadro lastimável. (EC34) 

 

Os educandos EC24 e EC34 discutem o papel de uma instituição financeira e do Estado 

em relação à inclusão social, ou seja, discutem a responsabilidade social desses atores e com 

isso, mais claramente no discurso do EC24, que passa a enxergar o papel da IF na sociedade de 

maneira diferente.   

Há funcionários ainda que conseguiram citar ações, ou exemplificar uma nova postura 

a partir da experiência na oficina, apresentando indícios de aprendizagem transformadora:  

 
Sim, [desenvolvi] a empatia de me colocar no lugar do outro. (EC10) 

 

Sem dúvida. Foi de longe o melhor curso que eu fiz no banco sob este aspecto. Passei 

a tratar as pessoas com necessidades especiais como iguais, dispensando a eles 

respeito ao invés de compaixão. (EC19) 

 

A ter um olhar mais humano para as pessoas/clientes e assim fazer uma melhor leitura 

de perfil da pessoa para fazer um atendimento mais assertivo, em que eu possa 

combinar satisfação do cliente e resultado para a empresa. (EC34) 

 

 

Ainda no bloco de questões para verificar indícios de aprendizagem transformadora, ao 

serem perguntados “A partir do que você vivenciou na oficina, você notou se alguma coisa que 

pensava antes, não servia mais? Você se reposicionou com relação a algo? Se sim, o quê? e “Se 

houve reposicionamento relatado na pergunta anterior, isso provocou alguma mudança na sua 

prática profissional? Como?”, a grande maioria dos entrevistados indica que o curso não 

provocou reposicionamento no trabalho, conforme ilustrado nos exemplos a seguir: 

 

 

Certamente me reposicionei. Não lembro sobre o quê. (EC33) 

 

Profissionalmente não, mas pessoalmente sim. Passei a ver com maior clareza a 

necessidade de adotarmos uma postura que visa preservação do meio ambiente. 

Adotei, juntamente com minha família a separar nosso lixo domésticos em orgânicos 

e recicláveis a fim de facilitar o trabalho dos catadores e envio para as reciclagens. 

(EC12) 
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Confesso que minha prática profissional não mudou consideravelmente. (EC28)  

 

 

O educando EC33 não apresentou indícios de aprendizagem em nenhum âmbito pessoal 

ou profissional. Já EC12 apresenta implicações da aprendizagem no âmbito pessoal, uma vez 

que ele, assim como EC28 indicam não ter havido alteração das práticas profissionais.  

Nos relatos de reposicionamento, verifica-se mudança de visão do funcionário para 

quadros mais inclusivos, conforme Cunliffe (2004) e Mezirow (2010):    

 

Passei a olhar com mais humanidade para as presidiárias e sugeri na agência que 

doações fossem feitas não apenas para os idosos. (EC9) 

 

Passei a tratá-los como iguais, apenas com necessidades diferentes das minhas. [sobre 

pessoas com necessidades especiais]. (EC19) 

  

 Sobre o relato do EC9, em sua turma havia o representante de uma associação que 

desenvolvia trabalho filantrópico com presidiárias. Em função do contato com esse 

representante durante a oficina, o funcionário passa a considerar as presidiárias como público 

a receber as doações que a equipe da agência concedia a cada semestre, porém, esse funcionário 

encontra barreiras de aceitação de sua ideia junto aos demais membros da equipe, que não 

participaram da oficina.    

Com relação às ações, os funcionários indicam mudanças:  
 

Tenho um cliente que tem dificuldade de fala e procuro agir com ele da forma mais 

normal possível. Quando não o entendo, digo claramente que não entendi e peço para 

repetir, sem mostrar cuidados que não teria com outra pessoa que por qualquer motivo 

não entendesse.  (EC19) 

 

Passei a ser uma pessoa mais colaborativa e consciente no trabalho. (EC25) 

 

Como atuo como gerente de relacionamento em atendimento, lido com grande 

variedade de público, mais intensamente na concessão do crédito. Sempre foco na real 

necessidade do cliente em fazer aquele empréstimo, procuro ter certeza de que o 

cliente precisa efetuar aquela operação que o levará ao endividamento. Muitas vezes 

atendo idosos acompanhados de pessoas mais jovens, geralmente filhos, netos ou 

sobrinhos, que falam pelo idoso pedindo para que eu simule empréstimos...então 

busco ser bem criteriosa na concessão de crédito para esses clientes, apesar de 

existirem metas específicas para a venda desse produto. (EC34) 

 

Ao serem perguntados sobre as habilidades e competências que acreditam ter 

desenvolvido a partir da oficina, assim como no curso desenvolvimento sustentável, cerca de 

um terço dos funcionários afirmou não ter desenvolvido competências, como por exemplo nas 

respostas:  

Nenhuma, apenas aprimorei as que já estavam em mim. (EC26) 

 

Nenhuma. (EC38) 
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Há os funcionários que afirmam ter adquirido após a oficina uma competência de 

natureza mais pontual, uma ação específica, ou seja, adquiriram as habilidades de se colocar no 

lugar do outro, ouvir mais, interagir, ou seja, competências no campo das relações interpessoais:  

 

Identificar, ainda que superficialmente, as principais habilidades e vocações de cada 

um. (EC7) 

 

Maior interação com as pessoas e o público em geral. (EC30) 

 

Maior perspectiva de grupo e iniciativas possíveis no ambiente de trabalho. (EC4) 

 

Acho que procurar estar no lugar dos outros para entender melhor suas necessidades. 

(EC17) 

 

 

Na análise sobre competências/habilidades, fica evidente um elemento sempre presente 

nos relatos da oficina: o fato de se colocar no lugar do outro. Pode-se dizer que os outros dois 

terços do grupo adquiriram, cada um em sua profundidade, habilidades humanas, de empatia, 

de se colocar no lugar do outro, habilidade imprescindível para o desenvolvimento da 

sustentabilidade, em função da consciência do impacto das ações de cada um no meio em que 

vivem.  

A questão de considerar o “outro”, o “próximo”, também está presente nas respostas 

que indicam uma competência reflexiva/societal: 

 

Pensar como sendo parte de um sistema maior cujas ações tem impacto e 

consequências. (EC18) 

 

Capacidade de julgar, propor e praticar conceitos baseados nas características do 

banco e na sustentabilidade como essencial para a efetiva cidadania. (EC24)  

 

 

O EC18 mostra que conseguiu refletir sobre a IF de maneira sistêmica, cujas ações 

impactam num contexto maior no qual ela está inserida, o que vai de encontro, inclusive, com 

a ideia de sustentabilidade forte. A resposta do EC24 exemplifica o conceito da phronesis. Ou 

seja, considerando que para esse funcionário a oficina foi uma experiência disruptiva, ela 

permitiu que esse educando, na posição de funcionário da IF, refletisse tanto como empregado, 

quanto como cidadão. 

O tópico a seguir busca comparar o discurso entre educadores e educandos e as 

iniciativas, de modo a verificar em que intensidade essa proposta de ECpS se aproxima ou se 

afasta dos pressupostos da reflexão crítica e aprendizagem transformadora.  
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c) Discussões sobre a ECpS da IF à luz da teoria de reflexão crítica   

 

i. Comparação das visões dos educadores e educandos 

 

Os educadores de ambas as iniciativas declaram que trabalham as turmas com o intuito 

de promover uma aprendizagem por meio da construção do saber e da reflexão, pautada numa 

lógica “Paulo Freireana”. Ou seja, defendem que as iniciativas promovam um olhar 

diferenciado para as questões de sustentabilidade, que retomem o aspecto humano das relações 

pessoais e com os clientes, que confrontem a postura egoísta pessoal e profissional, tanto para 

promover uma cooperação e ação coletiva em prol do desenvolvimento sustentável (curso DS), 

quanto para promover mudança de pensamento que leva a questionar o quanto cada educando 

está fazendo algo pelo próximo (oficina). O foco dos educadores vai além do ambiente de 

trabalho, ao pensar no indivíduo/cidadão além do profissional, em linha com a definição de 

comportamento de trabalho reflexivo crítico de Woerkom (2004), que considera valores tanto 

individuais quanto organizacionais.  

 Apesar do discurso transformador dos educadores, nota-se que em algumas questões os 

educandos trazem um cenário diferente. 

 Os educandos do curso Desenvolvimento Sustentável na IF, em sua maioria, ao serem 

perguntados sobre o que aprenderam ou o quê o curso os fez refletir, indicaram que o mesmo 

foi informativo, que tomaram conhecimento das ações realizadas pela IF. Considerando que há 

uma série de cursos e materiais autoinstrucionais que compõe a trilha e abordam essas 

iniciativas que a IF participa ou desenvolve, isso significa que tais ações autoinstrucionais não 

surtiram efeito para esse grupo de entrevistados e isso é reforçado quando os educadores 

afirmam que a IF faz muito e divulga pouco.  Para além do caráter informativo, há uma parcela 

de educandos que afirmam terem aprendido questões instrumentais, tais como economizar 

papel e energia na agência, a operacionalizar ferramentas, produtos e linhas de crédito.  

 Ainda sobre o curso DS na IF, uma pequena parcela de alunos indicou a ocorrência de 

reflexão crítica com o questionamento de premissas, por exemplo, ao confrontarem 

sustentabilidade e marketing, ao questionarem as taxas de juros praticadas pelo banco, ao 

questionarem as metas baseadas somente em números.  
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Educadores e educandos concordam com a existência de dilemas e dificuldades 

pertinentes ao processo (imediatismo x resultado de longo prazo, ceticismo da equipe sobre a 

questão, resistência dos colegas, falta de apoio do gestor). 

 Ao contrário do intuito dos educadores em promover uma aprendizagem 

transformadora, a maioria dos educandos não teve seus quadros de referência alterados com o 

curso DS na IF. Apenas uma pequena parcela de educandos demonstrou indícios de AT, ao 

relatarem que passaram a ver a sustentabilidade de maneira diferente, seja indo além de uma 

obrigação moral da empresa, seja considerando tais questões para tomada de decisão de 

operações para os clientes, ou ainda enxergando a responsabilidade do banco para com a 

sociedade na qual está inserido.  

 Sobre as competências estimuladas com o curso, apesar de os educadores terem a 

percepção que os educandos saem do curso com uma proposta de ação voltada para a 

sustentabilidade, a grande maioria afirma não ter desenvolvido competências com o curso, ou 

no máximo, terem obtido competências instrumentais, por exemplo, como elaborar um projeto 

orientado para sustentabilidade. Apenas um décimo dos entrevistados relatou o que pode 

significar o desenvolvimento de uma competência societal, conforme Brunstein, Scartezini e 

Rodrigues (2012), tais como: trabalhar em busca do desenvolvimento local, pensar no coletivo, 

incluir o aspecto humano nas transações comerciais.   

  Já na oficina educação cidadã, observa-se um alinhamento maior da fala dos educadores 

com os educandos.  

 O discurso construtivista dos educadores da oficina é forte, principalmente pelo fato de 

haver participantes externos. Educador e educandos aprendem com a troca de experiências, uma 

vez que na oficina, há uma abordagem mais holística, que trabalha a razão e emoção por meio 

de músicas, poemas e as próprias vivências dos participantes. Educadores e educandos relatam 

o choque promovido pela participação do público externo, sendo que há educandos que 

externalizam ter essa participação como a única lembrança da oficina.    

Apesar dos educadores da oficina buscarem uma mudança de pensamento em direção à 

empatia para promoção da inclusão social, metade do grupo de educandos entrevistados indicou 

que a oficina não agregou em conhecimento ou foi apenas informativa. Outra parte ficou no 

nível de aprendizagem instrumental, como por exemplo, direcionaram doações para grupos em 

situação de vulnerabilidade, ou aprenderam a ouvir mais o outro. Uma parcela do grupo 

elaborou um raciocínio do tipo problem solving ao refletirem sobre as formas possíveis de se 

respeitar às diferenças, as necessidades e dificuldades de outras pessoas.  Uma pequena parte 

chegou à reflexão de tipo problem posing com o questionamento da tendência humana de 
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terceirizar responsabilidades, necessidade de atuação ética, busca desenfreada por resultados, 

questionamento de relações de poder, a responsabilidade do governo e demais setores que 

impactaram na exclusão e desigualdade social.  

Sobre a aprendizagem transformadora, ao contrário do que pretendiam os educadores, a 

maioria dos educandos entrevistados relatou que a oficina não provocou reposicionamento de 

pensamento. Poucos funcionários apresentam relatos que indicam uma mudança de visão 

acerca das questões de sustentabilidade, por exemplo, ao oferecerem atendimento respeitoso e 

não “de pena” aos portadores de necessidades especiais, ao dedicarem um olhar mais humano 

aos clientes, ao verem os próprios colegas da equipe por uma óptica mais colaborativa, ao 

avaliarem as consequências de um empréstimo a um cliente no longo prazo ao invés de somente 

oferecê-lo para bater alguma meta.  

Educadores e educandos da oficina concordam com a existência de dilemas e 

dificuldades pertinentes ao processo (individualismo x beneficência coletiva, imediatismo x 

resultado de longo prazo, iniciativa x desmotivação para atuar em causas sociais, ceticismo x 

crença da equipe sobre a possibilidade e mudança, resistência x abertura dos colegas, suporte x 

falta de apoio do gestor). 

 Considerando o surgimento de competências como uma das etapas da aprendizagem 

transformadora, conforme Mezirow (2010), em relação às competências que a oficina objetiva 

promover, os educadores indicam o estímulo dos participantes para atuação na comunidade e 

com isso, um benefício para a própria IF, com a melhora nas relações do educando com sua 

equipe. Os educandos afirmam terem passado a se relacionar de forma mais humana e empática 

com clientes e colegas. Respostas pontuais relatam o aparecimento de uma competência 

societal, de Brunstein, Scartezini e Rodrigues (2012), quando os funcionários participantes 

passam a enxergar o impacto das ações da IF na sociedade, além de continuar o diálogo entre 

IF e comunidade, que foi iniciado com a oficina. 

 A partir da comparação dos relatos de educadores e educandos, notou-se que o intuito 

das iniciativas formativas foi alcançado somente por pequena parte dos educandos 

entrevistados, no que diz respeito à AT, RC e desenvolvimento de competências em prol da 

sustentabilidade, na ordem de um terço dos educandos entrevistados. Isso indica que, apesar do 

discurso dos educadores ter o intuito de transformação, nota-se o esvaziamento da proposta, na 

percepção dos funcionários participantes. No discurso dos educandos prevalecem relatos de 

ações mais operacionais tais como: coletiva seletiva, doações, economia de material. Mesmo 

sendo ações pragmáticas, os educandos passam a vivenciar os dilemas e dificuldades relatados 

quando retornam à rotina e passam a testar tais ações no ambiente de trabalho.   
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 O próximo tópico fará uma comparação dos objetivos e resultados alcançados pelas duas 

ações formativas, de modo a verificar a maneira como elas se aproximam ou se afastam da 

reflexão crítica e aprendizagem transformadora.  

  

ii. Comparação das iniciativas 

 

Conforme fora elucidado nas seções anteriores, a IF materializa sua responsabilidade 

socioambiental em torno da ideia de desenvolvimento sustentável. E essa ideia, vem sendo 

trabalhada na organização, de maneira que há uma mudança de visão: até 2012 a visão da IF 

orientava a forma de fazer negócios e buscava estruturar iniciativas de modo a desenvolver 

regiões conforme a vocação local. Atualmente, o desenvolvimento sustentável é um referencial 

que orienta a atuação de cada colaborador de forma geral, cuja preocupação é integrar ações 

dos pilares econômicos, sociais e ambientais de forma padronizada.  

A tentativa de ampliar o conceito de DS em toda a IF para além dos negócios, acabou 

por enfraquecer a atuação nesse último campo. Ou seja, ao prever que os funcionários 

estivessem envolvidos com ecoeficiência, ações de voluntariado, soubessem de todos os 

requisitos dos pactos que a IF é signatária, fez com que se tirasse o foco das ações voltadas para 

o desenvolvimento local por meio dos projetos de desenvolvimento regional sustentável, que 

perderam força no período de 2003 a 2017. 

O curso Desenvolvimento Sustentável, oferecido desde 2015, tem como objetivo que os 

funcionários trabalhem as questões voltadas à sustentabilidade por meio do modelo de atuação 

integrada em desenvolvimento sustentável, que orienta a atuação das agências em torno dos 

pilares econômico, social e ambiental, que se concretizam em planos de atuação. Ou seja, tal 

modelo faz com que as dependências desenvolvam ações semestrais de caráter social, ambiental 

e econômico e registrem tais ações em sistema próprio (como por exemplo, realização de 

negócios sociais, ações voltadas para ecoeficiência, voluntariado).  A dinâmica do curso 

consiste em apresentar os negócios sociais, as etapas do modelo de atuação integrada em 

desenvolvimento sustentável, além disso, busca uma discussão da turma sobre as dificuldades 

de atuação. Tentam assim, uma reflexão sobre a importância da cooperação e ação coletiva para 

o desenvolvimento sustentável, e incentiva o protagonismo de cada funcionário em prol da 

sustentabilidade.     

  A oficina Educação Cidadã, oferecida desde 2003, objetiva promover a inclusão social 

por meio da formação de educadores que irão atuar em suas comunidades e da construção de 
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práticas de educação cidadã, baseadas na pedagogia emancipatória de Paulo Freire (2003). A 

oficina promove uma formação de educadores sociais durante uma experiência de interação da 

comunidade na IF, permitindo que haja contato entre funcionários e atores locais como 

educadores populares, mobilizadores sociais, líderes comunitários, voluntários, agentes de 

desenvolvimento rural. 

A oficina tem uma natureza dupla. Ao mesmo tempo que é uma proposta de educação 

corporativa, é também uma ação de extensão, na forma de ação social da IF, uma vez que esta 

convida as pessoas da comunidade a participarem dessa iniciativa formativa. Suas dinâmicas 

são mais voltadas para a prática, na qual os participantes são convidados a construir algo em 

cada atividade do curso.  

O diferencial dessa oficina é que, por ser aberta à comunidade, os funcionários são 

colocados em contato com diversos agentes locais e essa interação por si só carrega grande 

potencial de aprendizagem transformadora uma vez que os funcionários vivenciam diferentes 

realidades (os participantes externos trabalham com catadores de lixo, ou em hospitais 

beneficentes, ou com alfabetização de adultos, ou em programas com presidiários, etc.). 

Conforme esses participantes externos vão fornecendo seus relatos, isso permite ao funcionário 

realizar uma série de questionamentos e se aprofundar na realidade local que o circunda, de 

modo que ele possa analisar sua atuação enquanto pertencente àquela comunidade, tanto 

enquanto funcionário de um banco, quanto como pessoa. 

A oficina permite a participação de funcionários de qualquer nível da hierarquia. A 

inscrição é voluntária, e depende da formação de turma para acontecer. Ao analisar o objetivo, 

dinâmica, falas dos educadores e educandos, pode-se dizer que a natureza da oficina se 

aproxima mais do caráter reflexivo crítico, ao promover um debate que pensa a inclusão social 

por meio da educação cidadã, os participantes se envolvem em diálogos reflexivos sobre 

questões políticas, históricas, culturais, sobre o impacto do primeiro/segundo/terceiro setor na 

exclusão social, discutem sobre o papel do voluntariado, conhecem e vivenciam a pluralidade 

da realidade do grupo. 

Conforme demonstrado na tabela 7, na seção 4.3.b, que mostra o percentual anual de 

funcionários que participaram da oficina, desde 2011, nota-se uma diminuição da participação, 

consequência da mudança de visão da IF acerca da sustentabilidade.  

  O quadro 3, a seguir, compila as características das ações formativas analisadas nessa 

seção:  
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Quadro  3 Comparação das ações formativas: Curso desenvolvimento sustentável e oficina 

educação cidadã 

  
Curso Desenvolvimento 

Sustentável 

Oficina Educação Cidadã 

 

Oferecido(a) 

desde 2015 2003 

Natureza Pragmático, com momentos 

reflexivos críticos 

Reflexiva Crítica, com atividades pragmáticas 

Dinâmica Leva as pessoas a tomarem 

conhecimento do que existe 

e do que pode ser feito, há 

debates e discussões em 

menor escala 

Estimula o educando a debater, discutir, 

produzir, colocar em prática, exercitar, 

vivenciar 

Objetivo Instrumentais: organizar a 

atuação em DS da IF: 

apresentar as ações da IF, 

falar do modelo e plano de 

atuação, discutir frentes e 

atores para atuação 

Reflexivos: formação de educadores na 

comunidade, por meio de reflexões sobre 

exclusão social, retomada do aspecto 

humano, sobre o quê diferentes atores estão 

fazendo pela comunidade, além dos 

educandos vivenciarem a integração 

banco-comunidade, empatia como caminho 

para a inclusão social 
Visão de 

sustentabilidade 

ao longo do tempo 

Alinhado à visão de 

sustentabilidade da IF de 2015: 

apoiador e assessor das 

iniciativas existentes 

Espelha a visão de sustentabilidade da IF 

de 2003: estruturador de ações locais, 

desenvolvimento regional sustentável 

Foco Mais voltado para olhar para 

dentro (quais iniciativas a 

agencia pode promover e 

participar de modo que 

encaixe no modelo de 

atuação padronizado?)  

Voltada para fora (estimulando 

participação voluntária dos funcionários, 

criação de projetos para auxiliar 

instituições externas) 

Públicos Somente funcionários Funcionários e público externo 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

O quadro mostra que as iniciativas se polarizaram em naturezas, dinâmicas, objetivos e 

foco. Mas ambas carregam tanto questões pragmáticas quanto reflexivas, em diferentes 

intensidades. Enquanto a iniciativa de 2003 permitia um diálogo com a comunidade, o que 

favorecia a reflexão dentro da IF e a visão que os funcionários tinham sobre o papel da 

organização na sociedade, em 2015, nota-se um esvaziamento dos espaços reflexivos, conforme 

a IF vai ajustando sua postura para um perfil competitivo de mercado, deslocando a 

sustentabilidade para um olhar negocial. Como situação ideal, seria de se propor que os 

funcionários participassem de ambas as ações formativas, e primeiramente da oficina, que faz 

uma leitura da questão social brasileira e posteriormente do curso que discute formas de atuação 

nos pilares econômico, social e ambiental.  
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Apesar de não ser objetivo do curso e da oficina entrar em definições teóricas sobre 

sustentabilidade, foi feita uma última pergunta no roteiro: “A partir da sua experiência no curso 

e rotina de trabalho, o que você entende por/como você explicaria com suas palavras o conceito 

de sustentabilidade?”, cujo intuito era captar a percepção dos funcionários sobre a questão. 

Notou-se que os funcionários entrevistados, em sua boa parte, ao referirem sobre 

sustentabilidade, traziam discursos exposados, citando o Brundtland ou o triple bottom line, em 

detrimento de uma reflexão sobre o impacto da organização na sociedade, na linha da 

sustentabilidade forte de Bursztyn e Bursztyn (2013), tais como: 

 

Este conceito é muito amplo, profundo e necessário para as populações. Desta forma, 

eu simplificaria sua definição em um tripé de palavras, chamado tripé da 

sustentabilidade: econômico, social e ambiental. (DS5)   

 

Fazer negócios pensando no resultado de hoje sem comprometer a capacidade de 

continuar fazendo negócios no futuro. (DS11)  

 

É a utilização consciente e adequada dos recursos que temos à nossa disposição hoje, 

cuidando para que continuem disponíveis no futuro. Se eu amo meus filhos, e amarei 

meus netos, com certeza quero para eles um mundo melhor do que este onde vivo. 

(DS12) 

 

É utilizar dos recursos existentes de forma que supram minhas necessidades e que 

permitam que no futuro as pessoas possam continuar suprindo suas necessidades, 

indefinidamente. (DS25)  

 

Sustentabilidade é uma balança em que você equilibra diversos fatores, social, 

ambiental, corporativo, dentre outros, para gerir uma empresa de forma que esta se 

perpetue. (EC1) 

 

Sustentabilidade implica em realizar toda e qualquer ação no presente pensando no 

futuro, ou seja, temos que atuar e atender as necessidades atuais, mas não podemos 

com essas ações comprometer as gerações futuras. (EC8) 

 

Sustentabilidade são ações/atividades que buscam atender nossas necessidades 

relacionadas a recursos naturais (meio ambiente/sociedade) pensando no futuro, ou 

seja, ações com consciência de não comprometer a sobrevivência das próximas 

gerações, que também dependerão destes recursos para sua sobrevivência. (EC23) 

 

Tais falas dos entrevistados mostram que há na IF a reprodução de discursos exposados, 

sendo mais um fator indicativo para a necessidade de retomada de momentos reflexivos, tais 

quais ocorriam anteriormente. 

  

iii.  A ECpS da IF 

 

A ECpS da IF em estudo foca no nível da aprendizagem individual. Apesar de haver 

ações formativas em grupos, estes são compostos por atores de diferentes equipes de trabalho, 
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sendo que uma das ações (a oficina) conta ainda, com a presença de atores externos à 

organização.  Ela é aberta a quaisquer funcionários, não há restrição de público (se gestor, se 

analista, se técnico). 

Em relação ao que está sendo debatido nas ações formativas de ECpS, percebe-se que a 

alteração da visão da sustentabilidade de 2003 e 2015 fez com que as propostas de ação 

formativa oferecidas fossem sendo modificadas para acompanhar tal visão.  

As propostas mais antigas, caminhavam por uma linha construtivista, transformadora e 

com maior potencial para desenvolver competências em prol da sustentabilidade, porém, não 

atingiram a proporção necessária para mudança face ao tamanho da IF.  

As propostas mais recentes dispõem de poucos exercícios que desafiem os problemas 

em torno da questão social e ambiental, de maneira que se encontrem novas perspectivas que 

reorientem a solução de tais problemas, conforme Mezirow (1990), e redirecionem a forma 

como os colaboradores e IF se envolvem com tais questões socioambientais. Ou seja, não estão 

favorecendo a promoção de um novo paradigma em direção à sustentabilidade, mantendo o 

status quo, no qual predomina a reflexão que se aproxima do tipo problem solving de Mezirow 

(1991). 

Para haver mudança de pensamento, essa ECpS deve retomar seu discurso 

construtivista, deve ser inovadora e contextual, conforme Sterling (1996), deve ser voltada para 

solução dos desafios globais, de acordo com a UNESCO (2015) e deve favorecer um discurso 

mais dialético, em linha com Springett (2014), que promova conscientização dos educandos 

enquanto agentes na busca da sustentabilidade, rompendo com o modo tradicional de como os 

negócios são conduzidos. 

Em termos do impacto que essa trilha causa atualmente na IF, ou seja, o lugar que a 

ECpS está tendo na organização, a tabela 4 mostra o percentual de funcionários da ativa que 

fizeram os cursos da trilha. Essa tabela apresenta o baixo índice de realização dos cursos 

voltados à responsabilidade socioambiental, confrontada à quantidade de funcionários da 

organização, ou seja, essa arquitetura de ECpS ainda é tímida para provocar mudanças em uma 

organização desse porte. 

Há ainda uma questão quanto ao “veículo” que leva tais conteúdos e processos ao 

educando, ou seja, deve ser discutida a efetividade dos “cursos presenciais” x “à distância” para 

as pautas de sustentabilidade, considerando a complexidade das mesmas.  

Conforme relato dos educadores e educandos, apesar da IF ser signatária de vários 

acordos internacionais e participar de muitas iniciativas voltadas ao meio ambiente e sociedade, 

os educandos ao chegarem nas turmas presenciais, demonstram não conhecer esse 
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envolvimento, mesmo que o conteúdo de tais pactos, acordos e parcerias com ONGs esteja 

disponível em arquivos e presente nas ações autoinstrucionais da Universidade Corporativa. 

Como exemplo, o curso Desenvolvimento Sustentável na IF exige um treinamento pré-requisito 

autoinstrucional, que explica a metodologia de atuação da IF em desenvolvimento sustentável.  

Contudo, os educandos chegam no curso presencial e demonstram para o educador a 

necessidade de reverem o conteúdo, ou seja, o objetivo dessa ação autoinstrucional não foi 

completamente atingido, ficando uma lacuna a ser sanada na turma presencial.  

 Vale ressaltar que uma mudança de grandes proporções em direção à sustentabilidade 

na organização, deve contar com um conjunto de iniciativas e comportamentos, que vão além 

da universidade corporativa. Os dilemas relatados por educadores e educandos entrevistados, 

refletem a falta de suporte organizacional pós-curso (seja do gestor, da equipe, da ausência ou 

pequeno peso do tema em metas individuais e grupais), sendo esse um dos fatores que explicam 

o porquê dessa arquitetura de ECpS se dissipar ao longo do tempo e perder a força na 

organização. Sugestões sobre como reforçar as ações formativas voltadas à sustentabilidade 

serão retomadas na seção seguinte, da conclusão.   
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5. CONCLUSÕES 

 

A análise permitiu esclarecer que a arquitetura de ECpS acompanhou uma mudança de 

visão da sustentabilidade na organização e no país, no que tange às políticas públicas, no 

período de 2003 a 2017. A visão de 2003 trazia o papel do banco enquanto estruturador de 

ações para o desenvolvimento regional, em linha com o Programa Fome Zero do Governo 

Federal, enquanto em 2017, a IF passa a ser apoiadora de iniciativas que já ocorrem localmente, 

com foco na geração de negócios alinhados à sustentabilidade, em decorrência do 

reposicionamento do Banco em função do momento vivido pelo mercado. Há também, uma 

mudança de visão ao se comparar a geração dos funcionários: os funcionários das antigas 

gerações participavam da sociedade, integrando conselhos municipais, entidades sociais, o que 

contribuía para a visão macro da localidade. Os funcionários atuais focam na realização de 

negócios. Ou seja, houve um distanciamento do discurso dessas gerações, com visões distintas 

sobre o papel da IF na sociedade.  

Tais visões da organização e gerações, além da aproximação das demandas 

socioambientais à área de negócios, ao mesmo tempo em que tentam transformar essas questões 

em resultado, provocam um enfraquecimento das discussões socioambientais, conforme os 

funcionários entrevistados vão se referindo à sustentabilidade com discursos exposados, citando 

o Brundtland ou o triple bottom line em detrimento de uma reflexão sobre o impacto da 

organização na sociedade, conforme a sustentabilidade forte de Bursztyn e Bursztyn (2013). 

Com base nessas visões, essa pesquisa buscou conectar as teorias da reflexão crítica à 

sustentabilidade, uma vez que esta última exige uma mudança paradigmática que só é alcançada 

com a promoção da primeira, seja em ambientes educacionais ou corporativos. 

Para tanto, foram analisadas a arquitetura de ECpS de uma IF brasileira e desse conjunto 

foram estudados em profundidade um curso e uma oficina de modo a responder sobre a natureza 

de reflexão e aprendizagem que estão sendo fomentadas nesses espaços formativos da empresa. 

Considerando o referencial teórico apresentado e os dados discutidos na análise, a presente 

seção retoma os objetivos geral e específicos, além do problema de pesquisa. 

Quanto aos objetivos específicos, analisa-se cada um. Sobre o primeiro deles “descrever 

a estrutura organizacional em sustentabilidade da IF”, o item 4.1 trouxe a definição de 

sustentabilidade adotada pela IF, explica a relação que o tema tem com a organização, seus 

impactos nos sistemas de gestão, processos e formas de atuação. Com isso, buscou-se apresentar 

a maneira pela qual a IF enxerga o tema, para posteriormente discutir como a arquitetura da 

ECpS responde a essa visão com soluções e ações formativas. 
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Com relação ao segundo objetivo “contextualizar historicamente e analisar a trajetória 

das iniciativas educacionais da IF, apresentando a arquitetura organizacional e as ações 

educativas para sustentabilidade”, pode-se dizer que a seção 4.2 mergulha nessa arquitetura de 

ECpS e busca apresentar as diferentes iniciativas de ações formativas que ocorrem desde 2003. 

Foi elaborado um quadro descritivo dos cursos que compõem a trilha de conhecimentos 

catalogados como Responsabilidade Socioambiental.  

Em referência ao terceiro objetivo específico “analisar até que ponto estas iniciativas se 

aproximam e/ou afastam dos pressupostos de RC e AT, comparando seus objetivos”, a tabela 4 

descreve se o curso é autoinstrucional ou presencial, o título da ação formativa, seus objetivos, 

o percentual de funcionários que realizaram, carga horária e o tipo de reflexão (se posing ou 

solving). O tipo de reflexão foi associado conforme o objetivo do treinamento: aqueles de 

caráter pragmático como, por exemplo, “ações para promover a saúde no trabalho”, “identificar 

leis trabalhistas”, foram situados como problem solving. Por outro lado, se o curso declara que 

objetiva levar o educando ao debate, discussões e reflexão, como, por exemplo, acerca da 

“importância de respeitar e conviver com as diferenças entre as pessoas, como condição para 

acompanhar as constantes transformações sociais”, ou sobre “construir vivências voltadas para 

a inclusão social”, o curso foi compreendido como mais próximo de uma lógica de problem 

posing. Dos 42 cursos, foram identificados nove com potencial para reflexão crítica, e desse 

último grupamento, foram analisados em profundidade dois deles.  

No caso da oficina Educação Cidadã e do curso Desenvolvimento Sustentável na IF, 

nota-se a diferença de discurso entre educadores (proposta organizacional) e os educandos 

(realidade funcional), ao analisar tais iniciativas à luz das teorias de reflexão crítica e 

aprendizagem transformadora. Apesar das narrativas transformadoras declaradas pelos 

educadores, os educandos externalizaram, em maioria, terem conhecido a atuação da IF, 

afirmam que passaram a economizar recursos, com depoimentos que relataram um 

conhecimento de natureza mais instrumental.  

Mesmo baseando-se na pedagogia de Paulo Freire (2003), que a arquitetura de ECpS 

adota para levar os educandos a uma transformação pró-sustentabilidade, nota-se pequeno 

alcance nesse sentido, com resultados mais pragmáticos, o que ficou claro nas entrevistas com 

os educandos. Enfim, o discurso é transformador, mas a transformação é pontual.   

Conforme já elucidado, a reflexão exige diálogo e debate sobre dilemas, que são 

favorecidos por meio de encontros presenciais. Pelos números apresentados anteriormente, 

nota-se uma queda das turmas atualmente, o que impacta nos processos reflexivos em direção 
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à mudança paradigmática, ou seja, o ambiente de educação corporativa nesse momento, não 

está favorecendo a reflexão crítica e aprendizagem transformadora para sustentabilidade.  

Houve ainda uma breve discussão sobre a questão de competências, uma vez que a AT 

promove mudanças no indivíduo que geram ações que podem estar vinculadas a uma 

competência (um resultado reconhecido como de excelência). Observou-se que há uma 

tendência dos educandos entrevistados em relatar sobre ações pontuais quando perguntados 

sobre os resultados do curso ou da oficina em termos de competências (reciclagem de papel, 

economia de materiais, trabalhos filantrópicos). São escassos os relatos que indicam a 

superação de comportamentos individualistas, em busca de pensamentos sistêmicos e 

inclusivos, objetivo da educação para sustentabilidade, conforme Sterling (1996). Foram 

poucos os relatos que indicam o desenvolvimento de uma competência societal, que enxergue 

o impacto da organização na sociedade e considere os vários grupos de interesse envolvidos, 

conforme Brunstein, Scartezini e Rodrigues (2012); raros também foram os relatos que apontam 

para uma competência reflexiva, em linha com Mochizuki e Fadeeva (2010), cuja ação estivesse 

considerando as características intrínsecas dos contextos locais e permitindo resposta adequada 

aos desafios imprevisíveis das interações sociais. Essas competências contribuiriam para a 

construção de uma nova mentalidade social, uma mudança paradigmática em direção à 

sustentabilidade, em linha com Sterling (2011), Scully-Russ (2012) e Hibbert e Cunliffe (2015). 

 A partir da análise dos objetivos específicos, essa pesquisa buscou alcançar o objetivo 

geral que é descrever e analisar iniciativas de ECpS desencadeadas por uma instituição 

financeira à luz dos conceitos de reflexão crítica e aprendizagem transformadora, de modo a 

verificar como tais ações formativas estão fomentando os pressupostos de sustentabilidade na 

organização. Com a mudança de visão da IF, a vinculação da área de sustentabilidade 

subordinada à área de negócios, a mudança de geração de funcionários, a tendência de 

massificação dos treinamentos por meio de ações autoinstrucionais, fez com que a trilha de 

ECpS se adequasse à nova realidade, o que provocou diminuição da quantidade de ações 

formativas que oferecessem exercícios reflexivos, o que por sua vez, enfraqueceu a proposta no 

sentido de promover mudança paradigmática que a sustentabilidade exige.  

 Em resposta à pergunta “Que natureza de reflexão e aprendizagem estão sendo 

fomentadas nestes espaços formativos da empresa?”, pode-se dizer que conforme tabela 4, a 

grande maioria dos objetivos dos cursos foca em conteúdo e processos, ou seja, essa trilha está 

levando muito mais a uma compreensão, a um entendimento sobre as ações da IF voltadas à 

sustentabilidade do que à reflexão crítica acerca dessa pauta propriamente dita. A partir de uma 
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perspectiva temporal, em 2003, havia iniciativas proativas que iam de encontro a uma mudança 

cultural, de valores e de pressupostos para que a sustentabilidade fosse potencializada na IF.   

De 2003 a 2017, a ECpS da IF perde força enquanto filosofia e desenvolvimento de 

pessoas frente a treinamentos voltados para a área de produtos e demandas do mercado 

(prevenção da inadimplência, aumento da oferta de crédito, aprimoramento de tecnologias), que 

fazem com que o caráter emancipatório das ações formativas perdesse espaço. Tais contextos 

de incerteza, risco, complexidade e constante mudança fizeram com que a IF respondesse com 

estratégias que focassem em resultados, aumento das regras e burocracias. Ou seja, se a 

arquitetura de ECpS continuar seguindo essa tendência, não resultará em mudanças de vulto, 

que dependem de ações e posturas orientadas para a sustentabilidade, como nos exemplos: um 

gerente de contas, além de “bater a sua meta”, deve observar como a atividade de seus clientes 

causam impactos ambientais e sociais. Este mesmo gerente pode também estruturar alguma 

parceria entre seus clientes que possibilite desenvolvimento econômico local. Em outro caso, 

um funcionário da área de desenvolvimento de produtos, pode dar soluções para grupos com 

pouco acesso à atividade bancária.  

 Os resultados dessa pesquisa reforçam as dificuldades encontradas por Rigg e Trehan 

(2008) e Brookfield (2010) para promoverem a RC em ambientes corporativos. Os funcionários 

externalizaram a falta de tempo, concorrência com outras atividades, resistência dos colegas, 

burocracia/dificuldade de operacionalização, imediatismo, falta de priorização das pautas 

socioambientais.  

Tais dificuldades desfavorecem o fortalecimento de gestões mais responsáveis a partir 

da prática reflexiva moral citada por Hibbert e Cunliffe (2015); a observação de ações mais 

assertivas por meio da prática da phronesis, além do estímulo de uma nova aprendizagem 

organizacional que incentive a discussão e diálogo, em direção à superação de treinamentos 

tradicionais que impõe instruções e regras estabelecidas pelo alto escalão da organização.  

 A arquitetura de ECpS vem desde 2003 inflando em número de ações que se tornam 

cada vez mais virtuais e pragmáticas, dando pouco espaço para reflexividade e reflexão crítica. 

Com base no exposto, a seguir apresentam-se as contribuições deste estudo: 

 

i. Implicações do estudo para a Educação Corporativa para Sustentabilidade 

 

Esse estudo buscou contribuir com as discussões para se pensar a reflexão crítica e 

aprendizagem transformadora na educação corporativa para sustentabilidade, ao trazer um 
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exemplo empírico – ações formativas para sustentabilidade de uma instituição financeira 

brasileira. Além disso, traz elementos importantes a serem considerados na análise dessas 

experiências e que podem ser considerados como contribuição à teoria, por representarem uma 

forma de olhar esse processo de ECpS:  

a) Oscilações das ações de ECpS: de 2003 a 2017, nota-se diferentes intensidades de 

priorização das ações de ECpS na IF. Ou seja, percebeu-se momentos de avanço e 

épocas de recuo das discussões sobre sustentabilidade. A continuidade, intensidade e 

amplitude das iniciativas de ECpS não seguiu em uma constante nesse período, ou seja, 

o discurso pró-sustentabilidade de tais ações não se sustentou nesse ínterim. Nesse 

período, notaram-se ilhas de excelência, como por exemplo, a oficina educação cidadã, 

mas que não tiveram força para fazer da ECpS um movimento sólido e contínuo na 

organização.  Tal fato se deve a momentos em que a IF precisou voltar suas estratégias 

para respostas rápidas às condições do mercado, seja com prevenção da inadimplência, 

aumento da oferta de crédito, aprimoramento de tecnologias. Ocorre que a priorização 

de respostas a contextos imediatos prejudica o desenvolvimento de soluções a contextos 

de longo prazo, foco da sustentabilidade. Por outro lado, o recuo observado atualmente 

na IF significa uma oportunidade para avanço, de maneira que a tendência da educação 

corporativa para sustentabilidade seja reforçada e atualizada e que sua proposta evolua. 

Resta saber, se depois desse recuo, esses movimentos oscilatórios vão se reverter em 

avanços; 

b) Estrutura do curso/Formato mais adequado: Essa proposta da aprendizagem 

organizacional deve contar com um ambiente aberto à reflexão e discussão, propício 

para expor opiniões, que considere todas as diferentes perspectivas e tenha vontade 

política para promover transformação e desenvolvimento. Os cursos a distância com 

plataforma autoinstrucional não favorecem esse processo dialógico e de pluralidade.  O 

formato é o presencial ou a distância, desde que este esteja apoiado em plataformas que 

permitam às pessoas se verem, se ouvirem e serem mediadas por um ator que conduzirá 

a discussão, conforme Fook e Gardner (2007).  A ECpS, assim como a educação para 

sustentabilidade, de acordo com Sterling (2011) deve ser mais crítica e mais 

transformadora. Ao promover espaço para discutir paradoxos sobre o que a organização 

poderia fazer e não está fazendo, uma mudança paradigmática seria estimulada, ou seja, 

as iniciativas de ECpS possibilitariam debates e experiências por meio da reflexão 

crítica. Há a necessidade de discussão, de pluralidade, conforme Cotter (2014) de forma 

que a questão da sustentabilidade seja trabalhada na organização não numa forma de via 



146 
 

de mão única, mas sim, com diálogo, participação, protagonismo e construção dessa 

agenda que é relevante não só para a organização, mas também para o desenvolvimento 

da sociedade e da época na qual a IF está inserida; 

c) Conexão com o dia a dia do trabalho: A IF possui unidades voltadas exclusivamente ao 

tema da sustentabilidade que conseguem materializar projetos, ou seja, há algumas 

“ilhas de excelência” em sustentabilidade na organização. A ECpS da IF, ao apresentar 

todas as iniciativas das quais esse banco participa: estimular o voluntariado, promover 

o diálogo com a comunidade, etc., acaba focando mais em aspectos externos ao invés 

de levar a discussão da sustentabilidade para o próprio ambiente de trabalho. Ou seja, 

apesar das ilhas de excelência e da arquitetura de vulto da ECpS, ela perde força e não 

sustenta o avanço dessas iniciativas na organização como um todo. Conforme Sterling 

(1996), para que a educação para sustentabilidade consiga obter sua finalidade, ela deve 

ser contextual, focada, integradora, inclusiva, entre outras características. Uma vez que 

as iniciativas deste estudo se voltam para discussões macro acerca da Agenda 30 por 

exemplo e não para discutir o dia a dia do colaborador, observa-se que somente uma 

pequena parcela de funcionários consegue associar o tema com seu trabalho e rotina; 

d) Importância do pragmatismo em pautas que exigem reflexão e vice-versa: o lado 

instrumental da ECpS favorece a materialização do conceito de sustentabilidade na 

organização, em linha com Bursztyn e Bursztyn (2013) ao defenderem que o 

desenvolvimento sustentável só tem interesse prático na medida em que se possa ser 

traduzido em princípios, métodos e instrumentos de ação. Entretanto, o fato de haver 

um resultado instrumental do conjunto de ações de ECpS da IF não é problema, desde 

que ele dê espaço para a reflexão previamente, uma vez que esta é imprescindível em 

função da sustentabilidade ser uma pauta complexa. O equilíbrio das dimensões 

pragmáticas e reflexivas permite que tais reflexões se tornem procedimentos 

operacionais na empresa, de forma a difundir esse conhecimento por toda a organização, 

sendo rediscutidos de tempos em tempos para evolução do tema na organização; 

e) Suporte organizacional pós-curso: Para Cotter (2014) a reflexão crítica será dificilmente 

bem-vinda em organizações que tendem mais ao conservadorismo do que à mudança e 

cujas pessoas tendem a ser mais mantenedoras do status quo do que disruptivas. Em 

função dessa resistência, não se deve atribuir somente à educação corporativa a 

responsabilidade para transformação em direção à sustentabilidade. Deve haver 

acompanhamento contínuo e suporte pós-curso: vontade política, estrutura 

organizacional, engajamento dos gestores e empregados. 
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Como forma de implicações para se pensar uma discussão teórica sobre uma educação 

corporativa para sustentabilidade, alguns elementos que a teoria e o caso vem tratando são 

reunidos na figura a seguir:  

 

Figura 12 Elementos de análise da ECpS 

 
Fonte: a autora 

 

Ao utilizar os elementos da figura para analisar a arquitetura de ECpS da IF é possível 

entender algumas razões pelas quais ela não está promovendo resultados no sentido de uma 

mudança paradigmática, uma vez que ela não é contextual, ou seja, não abrange a realidade de 

todos os funcionários da organização (restringe-se a ilhas de excelência); ela oscila e não 

consegue uma continuidade ao longo do tempo; ela caminha para ações pragmáticas em 

detrimento de momentos reflexivos; ela minimiza estruturas presenciais que favoreceriam o 

diálogo e passa a ações massificadas autoinstrucionais. Resta saber se há interesse da IF em 

romper essa tendência, no sentido de fortalecer a ECpS na organização, dada a relevância do 

tema.  
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Concluída a discussão sobre as implicações do estudo à ECpS, essa pesquisa busca 

contribuir com a ECpS da IF com as observações a seguir. 

 

ii. Implicações do estudo para a ECpS da IF 

 

Uma questão a ser avaliada pela IF seria retomar algumas características de iniciativas 

antigas (turmas com participantes externos, uma estrutura na área de gestão de pessoas 

específica que dê esse suporte) com soluções novas, (ferramentas de reuniões virtuais, 

aplicativos de conversa, grupos em redes sociais) de modo que haja:  

a) Interação com os participantes externos, na proporção de 50% interno e 50% externo. 

Conforme Fook e Garner (2007) e Cotter (2014) a reflexão crítica trata-se mais de uma 

questão de vivência grupal que impactam na experiência individual; 

b) Sequência de 2 encontros: (o primeiro para discutir dilemas e se apropriar das reflexões 

e um segundo para discutir sobre as reflexões revertidas em ações no pós-oficina). Com 

relação ao formato, alguns dos educadores demonstraram na entrevista a necessidade de 

a turma do curso/oficina retornar em grupo novamente após passado algum período, 

para discutirem a efetividade e troca de experiências a partir da primeira reunião. O 

potencial dessa segunda reunião para reflexão crítica, aprendizagem transformadora e 

desenvolvimento de competências seria significativo, pois a partir do momento em que 

os funcionários experimentassem alguma ação, se envolvessem, vivenciassem dilemas 

e, nesse segundo momento questionassem as premissas dessas experiências, em tese, tal 

formato fomentaria uma aprendizagem transformadora. Essa proposta vai de encontro 

com Leite (2005) que trata sobre como as plataformas virtuais/e-learning, podem 

colaborar com grupos presenciais prévios, uma vez que educação a distância pode suprir 

lacunas e complementar de forma diferente, as coisas que não existiam antes. O 

problema da oferta de turmas presenciais é que elas implicam em despesas de 

deslocamento, uma vez que os cursos ocorrem geralmente nas capitais. Uma alternativa 

para o aumento das turmas seria a realização de encontros utilizando as ferramentas de 

reuniões virtuais (webcam, microfone e software específico e/ou videoconferência), 

permitindo que os funcionários apresentem suas visões de mundo, seus contextos 

distintos, participem de uma construção, reflitam, estejam dispostos a mudar, 

promovam mudança e se apropriem de competências para sustentabilidade;  
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c) Possibilidade de acompanhamento do educador no pós-curso. De maneira a aumentar a 

disponibilidade de educadores, sugere-se que os funcionários já aposentados, que 

atuavam como educadores, poderiam ser convidados a atuarem novamente.      

d) Suporte da área de Gestão de Pessoas Local e avaliação da efetividade das turmas; 

e) Amplitude: considerando o tamanho da organização, essa pesquisa não pretende propor 

que 100% dos funcionários participem das iniciativas, mas que haja um percentual 

maior, que permita que o assunto não esmoreça na organização; 

f) Atualização do conteúdo: manter os conteúdos dos cursos atualizados, voltados para a 

realidade (dia a dia) dos funcionários, o que incentivaria a participação dos 

colaboradores no sentido de que eles também sejam sensibilizados e estimulados a 

desenvolverem ações que vão além de coleta seletiva e iniciativas filantrópicas e se 

voltem para iniciativas de maior impacto para o desenvolvimento local e para a 

organização.   

A ECpS significa uma inovação e tendência em educação corporativa, dado que a pauta 

das questões socioambientais se mostra cada vez mais presente, não só em função de regulação 

e pressão social, mas também, pelos efeitos que sua não observação tem causado nos tempos 

atuais (desastres ambientais como o de Mariana, em Minas Gerais; crises econômicas como a 

originada pela ação do banco Lehman Brothers, crises institucionais como a causada pelos 

escândalos de corrupção na Petrobrás, JBS, etc.).  

A ECpS por si só não evitaria nenhum desastre ou escândalo, porém, integrada a um 

conjunto de ações, em tese, ela constituiria o espaço para questionar premissas organizacionais 

e promover mudança em direção a quadros mais inclusivos e responsáveis, desde que se trate 

de uma postura organizacional genuína, que entenda sustentabilidade como um dever 

incondicionado e com a crença de que essa ideologia é o caminho correto a ser seguido, na linha 

da lógica kantiana.  

Sabe-se que o atual contexto brasileiro de crise política e econômica, retração do PIB 

(Produto Interno Bruto), aumento do desemprego, provocam uma preocupação econômica 

maior em detrimento das preocupações sociais e ambientais. Tal postura pode significar uma 

resposta pontual aos tempos de crise, mas a longo prazo, pode levar a desastres já citados.  

Os resultados deste estudo concluem que a ECpS ainda necessita de maior estímulo e 

apoio na IF, reforçando seu espaço e importância perante aos demais cursos diretamente 

relacionados ao negócio. Responder à complexidade atual com o exercício da reflexão crítica   

representa uma tendência, conforme estudos empíricos em contextos de trabalho que autores 

realizaram nos cinco continentes, como por exemplo Woerkom (2004) com pesquisas na 
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Holanda; Fook e Gardner (2007) na Austrália; Mochizuki e Fadeeva (2010) no Laos; Brookfield 

(2010) nos Estados Unidos e Shotter e Tsoukas (2014) na África do Sul.  

 É importante ressaltar que a dinâmica e benefícios promovidos pela ECpS podem ser 

transportados para outras trilhas de educação corporativa, além da sustentabilidade, desde que 

se busque uma mudança. A ECpS fundamentada na reflexão crítica, tende a gerar resultados 

diferentes do que se havia.  

As ações formativas voltadas à inovação na IF, carregam muitas características da 

ECpS, quando buscam mudança de paradigma e pensamento disruptivo. Os cursos oferecidos 

no mercado sobre inovação ocorrem por meio do exercício da reflexão crítica em grupo. Sendo 

assim, a IF pode se apropriar das características da ECpS e projetá-las para ações que busquem 

inovação, já que esta última não está baseada em instruções, ou seja, no “como fazer”, que só 

vão existir depois que a inovação ocorreu.  

O esforço de se manter um espaço reflexivo para que as pessoas possam exercer sua 

honestidade, discutir visões plurais e criar novas alternativas, conforme Cotter (2014), já 

significaria uma contribuição, tanto interna, com funcionários engajados e alcançando 

vantagens competitivas, quanto externa, com a sociedade convivendo com uma organização 

responsável, que trabalha para reduzir ou eliminar as externalidades intrínsecas aos seu core 

business. 

 

iii. Limitações e Sugestões para estudos futuros 

 

As limitações dessa pesquisa podem representar oportunidade para continuidade desse 

estudo ou pesquisas futuras.  

A principal limitação dessa pesquisa está no fato de que não foi possível a observação 

das turmas. No entanto, além das observações, sugere-se que estudos futuros compreendam um 

período maior para verificar o movimento da ECpS ao longo dos anos. Considerando que esse 

estudo analisou o período de 2003 a 2017, seria importante observar como essa arquitetura de 

ECpS se comportará, qual será sua tendência, qual o caminho trilhado em direção à 

sustentabilidade, de maneira a observar se as oscilações favorecerão espaços reflexivos ou se 

as ações pragmáticas e autoinstrucionais prevalecerão.   

Sugere-se também verificar as características apontadas como contribuições à teoria em 

outras organizações, para além da indústria financeira, assim como se fazer estudos 

comparativos das propostas de educação corporativa para sustentabilidade em outros bancos.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A 

Roteiro – educadores e responsáveis pelo programa 

Roteiro para avaliação de reflexão crítica e indícios de aprendizagem transformadora, adaptado 

a partir de Kember et al. (2008) e King (1998).  

 

Perfil 

1) Nome do entrevistado 

2) Idade  

3) Gênero (    ) masculino (    ) feminino 

4) Formação Acadêmica 

5) Qual sua área de atuação na empresa? 

6) Cargo Gerencial (    ) sim (    ) não 

7) Você atua com produtos sustentáveis? 

8) Qual é sua visão sobre bancos (como organizações voltadas para resultado) adotarem 

iniciativas na área de sustentabilidade?  

9) Qual é a sua opinião sobre a atuação da IF em sustentabilidade?  

10) Conte-me um pouco sua trajetória como educador em RSA. Como surgiu a ideia, 

quando começou?  

 

Reflexão Crítica e Aprendizagem Transformadora 

11) Conte sobre sua atuação como docente nos cursos de sustentabilidade/RSA. E que tipos 

de práticas pedagógicas você adota dentro da sala de aula? 

12)  Como você descreveria os objetivos da oficina?  

13) Qual é o seu objetivo ao ensinar sustentabilidade/RSA?  

14) O que significa para você ser um educador no tema da sustentabilidade no Banco?  

15) O que você quer provocar no aluno quando traz à luz conceitos do RSA? E O que você 

gostaria que os alunos pensassem/refletissem sobre sustentabilidade?  

16) Que tipo de reflexão/questionamento os alunos fizeram quando você apresentou o 

conteúdo? 

17) Como você avalia a aprendizagem dos alunos? Você percebeu alguma mudança/atitude 

no discurso dos alunos?  

Desenvolvimento de Competências  

18)  Você acredita que possa haver alguma dificuldade por parte dos alunos para colocar 

em prática no Banco os conceitos da oficina?  

19) Depois que cursam a sua disciplina, o que você quer que os alunos façam? Qual seria a 

postura ideal dos alunos pós curso? 

20) Você já recebeu algum feedback ou dúvida dos alunos pós curso? 

21)  Após discorrer sobre sua experiência como funcionário e como educador, como você 

definiria sustentabilidade?  

22) Você gostaria de acrescentar algo que ainda não foi comentado?  
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APÊNDICE B 

Texto introdutório do e-mail enviado aos educandos em maio/2017, solicitando responder às 

perguntas. 

 

Prezado colega, 

 

Sou funcionária (número da identidade funcional), bolsista da Universidade Corporativa da 

IF e mestranda na área de Administração da Universidade Mackenzie (São Paulo – SP). 

 

Considerando sua participação na Oficina EC/Curso DS, sua percepção dessa experiência é 

muito importante para a pesquisa, que foca nas iniciativas de educação corporativa da 

Universidade Corporativa em sustentabilidade.  

 

Você não levará muito tempo para responder e os questionários coletados serão tratados sem 

necessidade de identificação dos respondentes. 

 

Obrigada por fazer parte dessa pesquisa, sua percepção é muito importante. 

 

Atenciosamente, 

 

Vanessa Mariano de Castro Vieira 

Bolsista da Universidade Corporativa - mestrado 
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APÊNDICE C 

Roteiro de entrevistas – funcionário participante (após término da oficina presencial) 

Roteiro para avaliação de reflexão crítica e indícios de aprendizagem transformadora, adaptado 

a partir de Kember et al (2008) e King (1998).  

 

 

Perfil 

Idade  

Tempo de Banco 

Formação Acadêmica 

Qual sua área de atuação na empresa? 

Cargo Gerencial (    ) sim (    ) não 

 

Motivação e trajetória de formação em sustentabilidade na IF 

1) Qual é sua visão sobre bancos adotarem iniciativas na área de sustentabilidade?  

2) Qual era o seu objetivo ao participar do curso?  

 

Reflexão Crítica 

3) O que você aprendeu com o curso? Você aprendeu algum conteúdo que você não conhecia 

e passou a usar no trabalho?  

4) O que a sua experiência na ocasião do curso te fez pensar, refletir? 

 

Aprendizagem Transformadora 

5) Você acredita que em algum momento o curso pode ter te levado a alguma mudança nos 

seus valores, crenças, opiniões ou expectativas, em relação às demandas socioambientais? Se 

sim, como foi essa mudança?  

6) A partir do que você vivenciou no curso, você notou se alguma coisa que você pensava antes, 

não servia mais? Você se reposicionou com relação a algo? Se sim, o que?  

7) Se houve reposicionamento relatado na pergunta anterior, isso mudou a sua prática? Como? 

 

Desenvolvimento de Competências 

8) Quais competências/habilidades você acredita que ter adquirido com o curso? 

9) Ao tentar colocar em prática os conceitos do curso, você já se deparou com alguma 

dificuldade ou barreira durante seu trabalho? Se sim, qual(is)?  

 

Sustentabilidade 

10) A partir da sua experiência no curso e rotina de trabalho, o que você entende por/como 

você explicaria com suas palavras o conceito de sustentabilidade?  
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APÊNDICE D 

Template 
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APÊNDICE E 

Análise das entrevistas. A coluna “A” contém o código de identificação do respondente, DS1, DS2, e assim por diante. A Coluna “B” indica o 

bloco de perguntas do roteiro, nesse caso trata-se do bloco de reflexão crítica. A coluna “C” refere-se ao número da pergunta analisada, no caso 

em tela, a pergunta 3 que é  “O que você aprendeu com o curso? Você aprendeu algum conteúdo que você não conhecia e passou a usar no 

trabalho?”.  A coluna D contém as respostas para a pergunta. A coluna “E” refere-se à associação da resposta com a teoria. A coluna “F” indica a 

adequação da resposta com o item do template.  

 

 


