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RESUMO 

Esta dissertação se insere no campo de estudos sobre a reflexão crítica no ambiente de trabalho, 

tratando da sua importância para o desenvolvimento das soft skills. Utilizando a pesquisa-ação 

como estratégia de pesquisa, o estudo teve por objetivo descrever e analisar as narrativas dos 

gestores sobre suas experiências depois da participação em um programa de desenvolvimento 

de soft skills pautada pelos pressupostos da reflexão crítica. O referencial teórico fez uma 

retomada histórica sobre as mudanças ocorridas no contexto organizacional ao longo das 

revoluções industriais; traçou um panorama sobre as práticas de treinamento e desenvolvimento 

nos programas de educação corporativa; e discutiu, à luz das teorias de reflexão crítica e da 

aprendizagem transformadora, a questão da necessidade de soft skills com a reflexão crítica em 

vista de estimular o seu aprimoramento dentro de espaços formativos das organizações. Para 

levar o estudo à efeito, elaborou-se uma proposta de desenvolvimento para onze gestores, de 

acordo com o ciclo da investigação-ação, em um período de quatro meses, dividido em seis 

encontros. A reflexão crítica foi estimulada por rodas de conversa reflexivas, diários reflexivos 

solicitados e incidentes críticos. Emergiram temáticas relacionados aos dilemas de gestão, 

comunicação não violenta e valores. A trajetória de análise foi construída a partir destes 

assuntos como marcadores de significados da experiência reflexiva, sendo a comunicação a 

principal soft skill impactada. Os resultados apontam avanços que indicam que os gestores se 

engajaram na experiência, revisaram seu papel de liderança e, em alguns casos, romperam com 

um padrão de comportamento, buscando novas maneiras de agir. Do ponto de vista das 

limitações, embora os gestores revelassem alteração na forma de se comunicar com sua equipe 

e reproduzirem o formato dos encontros reflexivos na condução de seu trabalho com os 

subordinados, a experiência não teve impacto nas chefias superiores e não houve um processo 

de institucionalização da experiência pela organização para garantir sua continuidade. Pode-se 

concluir que o estímulo à reflexão crítica no ambiente corporativo apresenta um significativo 

potencial para transformação das ações dos gestores, no sentido de torná-los mais abertos e 

permeáveis à mudança, desenvolvendo soft skills relacionadas ao seu papel de líder. Como 

contribuição, os resultados trazem elementos relevantes para a discussão sobre a importância 

da institucionalização da reflexão crítica dentro dos espaços formativos empresariais e 

apresenta uma proposta de desenvolvimento profissional crítico-reflexivo que pode inspirar 

pesquisadores e profissionais da área de recursos humanos das empresas. 

 

Palavras-chave: Soft skills. Reflexão crítica. Aprendizagem transformadora. Educação 

corporativa. Desenvolvimento de gestores.  Incidentes críticos.



 

ABSTRACT 

This dissertation is part of the field of studies on critical reflection in the work environment, 

addressing its importance for the development of soft skills. Using action research as a 

research strategy, the study aimed to describe and analyze managers' narratives about their 

experiences after participating in a program of development of soft skills based on the 

assumptions of critical reflection. The theoretical reference made a historical recovery on 

the changes that occurred in the organizational context throughout the industrial revolutions; 

outlined training and development practices in corporate education programs; and discussed, 

in the light of theories of critical reflection and transformative learning, the question of the 

need for soft skills with critical reflection in order to stimulate their improvement within the 

formative spaces of organizations. To carry out the study, a development proposal was 

prepared for eleven managers, according to the action-research cycle, over a period of four 

months, divided into six meetings. Critical reflection was stimulated by reflexive talk 

wheels, requested reflexive dials, and critical incidents. Emerging issues related to 

management dilemmas, non-violent communication and values.The trajectory of analysis 

was constructed from these subjects as markers of meanings of the reflexive experience, 

being the communication the main soft skill impacted. The results point to advances that 

indicate that managers engaged in the experience, reviewed their leadership role and, in some 

cases, broke away from a pattern of behavior, seeking new ways of acting. From the point 

of view of limitations, although managers revealed a change in how they communicated with 

their team and reproduced the format of reflective encounters in the conduct of their work 

with subordinates, the experience had no impact on senior managers and there was no 

process of institutionalization of the experience to guarantee its continuity. It can be 

concluded that the stimulus to critical reflection in the corporate environment presents a 

significant potential for the transformation of the actions of the managers, in the sense of 

making them more open and permeable to change, developing soft skills related to their role 

of leader. As a contribution, the results bring relevant elements to the discussion about the 

importance of the institutionalization of critical reflection within the corporate training 

spaces and presents a critical-reflexive professional development proposal that can inspire 

researchers and professionals in the human resources area of companies. 

 

Keywords: Soft skills. Critical reflection. Corporate education. Development of managers. 

Critical incidents. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Esta dissertação se insere no campo de estudos sobre reflexão crítica no ambiente de 

trabalho, mais especificamente tratando da sua importância para o desenvolvimento das soft 

skills. 

O século XX foi marcado pelo crescimento da sociedade capitalista e por mudanças 

estruturais, tais como a reestruturação produtiva e a globalização, além do uso de tecnologias 

avançadas que trouxeram consigo o decréscimo do emprego, o aumento da informalidade e o 

crescimento de empregos autônomos; algumas ocupações desapareceram e novas passaram a 

surgir; a velocidade do tempo social é diferente, se comparada ao século anterior: as mudanças 

ocorrem de maneira mais acelerada. Hobsbawm (1995) denominou o século XX como A Era 

dos Extremos, termo que intitulou seu livro. Segundo o autor, aquele tempo social provocou, 

em décadas, alterações significativas na sociedade, levando os indivíduos a uma posição cada 

vez mais volúvel, imediatista e repleta de ansiedade (HOBSBAWN, 1995). 

Estas transformações têm caráter duplo e paradoxal: de um lado os novos modelos de 

produção apelam para mais envolvimento do trabalhador; de outro, este mesmo trabalhador 

sofre com a insegurança no emprego, devido à flexibilização e aumento no desemprego 

(HIRATA, 2002). Estes fatores impactaram o mundo do trabalho que passou a demandar novas 

exigências aos trabalhadores, traduzidas em uma série de capacidades e habilidades que tanto 

servem para manter a empregabilidade quanto para garantir o crescimento profissional 

(SPARTA, 2003). 

O século XXI é marcado pela incorporação de inovações tecnológicas que, 

combinadas com as mudanças socioeconômicas e demográficas em ritmo acelerado, impactam 

e continuarão impactando os mercados de trabalho nos próximos anos, levando a uma perda 

líquida de mais de 5 milhões de empregos em 15 grandes economias desenvolvidas e 

emergentes (KLAUS, 2016). 

Estas transformações tecnológicas e sociais impulsionam a demanda por um perfil de 

trabalhadores com diferentes capacidades e uma postura mais proativa e autônoma, 

proporcionando uma rápida adaptação ao novo contexto organizacional (EBOLI, 2002). Este 

conjunto de atitudes e comportamento demonstrados nas interações entre os indivíduos 

denomina-se soft skills (SS) (DAVIS; MUIR, 2004). O professor alemão Klaus Schwab (2016), 

fundador do Fórum Econômico Mundial, defende a ideia de que a sociedade vive uma 

revolução tecnológica denominada Quarta Revolução Industrial, momento em que algumas 



16 

habilidades e capacidades passaram a ser fundamentais para as organizações e exigidas aos 

profissionais, podendo citar: pensamento analítico e inovação, capacidade de resolver 

problemas complexos, inteligência emocional, liderança, coordenação e gestão de equipes, que 

também são conhecidas como algumas das soft skills (SS). 

Alguns estudos realizados em diferentes países e em diferentes segmentos de mercado 

mostraram que capacidades como comunicação, habilidade de resolução de problemas, trabalho 

em equipe, entre outras, são as habilidades mais desejadas pelas empresas e, ao mesmo tempo, 

representam um gap entre a necessidade das empresas e as competências atuais dos 

profissionais (ROBLES, 2012; MISHRA, 2014; SHARMA, 2018). Como forma de reduzir ou 

eliminar este gap, as empresas têm promovido oportunidades de treinamento e 

desenvolvimento para SS (MISHRA, 2014). Entretanto, não é possível apenas utilizar uma 

pedagogia tradicional focada na aquisição de conhecimento para alcançar o objetivo de eliminar 

este gap: é preciso pensar de maneira mais abrangente para que seja possível inspirar e encorajar 

os profissionais a se aprimorarem (RAO, 2014). 

O treinamento surgiu nas organizações durante a 2ª Revolução Industrial com o 

objetivo de capacitar o indivíduo a fazer o seu trabalho de maneira correta, restringindo-o a uma 

preparação técnico-operacional (VERGARA; RAMOS, 2008). A partir dos anos de 1980, as 

empresas passaram a se preocupar em treinar seus funcionários com o objetivo de adaptá-los às 

mudanças técnicas, gerencias e corporativas (CRUZ, 2010). Nos anos 1990 surgiram os 

treinamentos compactos conhecidos como “T&D fastfood”, com a intenção de treinar grande 

quantidade de pessoas em pouco tempo (MOGGI, 2006 apud EL-KOUBA, 2009). 

Ao longo dos anos, os valores investidos em ações voltadas para treinamento e 

desenvolvimento (T&D) de SS corresponderam a um grande percentual das despesas 

administrativas em muitas empresas (JAIN; ANJUMAN, 2018). Porém, nem sempre este 

investimento foi retornado para a organização, uma vez que existe uma dificuldade em aplicar 

o conhecimento adquirido nos espaços formativos no contexto complexo das interações 

humanas no trabalho (HUNT; BARUCH, 2003). 

Embora diferentes abordagens educacionais tivessem influenciado as ações voltadas 

para T&D, o método tradicional que contempla a transmissão de conhecimento de maneira 

expositiva ainda predomina. Segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Instituto de 

Administração (FIA), 81% das empresas utilizam aula expositiva como método predominante. 

Desta forma, faz sentido pensar em uma pedagogia mais crítica e reflexiva como forma de 

desenvolvimento das SS (EBOLI, 2016). 
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A reflexão crítica tem uma longa tradição de estudos no âmbito educacional, 

principalmente em relação às práticas docentes (FREIRE, 1967; SCHÖN, 1983; 

BROOKFIELD, 1987; BROOKFIELD, 2009; SCHÖN, 2009). Por meio do processo de 

reflexão crítica, adultos podem interpretar e produzir novos conhecimentos e ações. A reflexão 

crítica promove a análise dos pressupostos, desafiando crenças, valores, práticas culturais e 

estruturas sociais e, a partir disso, permitir ao indivíduo imaginar e propor maneiras alternativas 

de ação (BROOKFIELD, 1987). A RC é um processo de exploração e descoberta que realiza 

uma ponte entre a experiência e a aprendizagem (GRAY, 2007). 

Embora as perspectivas críticas sempre se mostraram um ponto central na tradição 

acadêmica, nem sempre foram compartilhadas nas escolas de negócio e nas organizações 

(VINCE; REYNOLDS, 2009). Mesmo sendo uma abordagem importante para a aprendizagem, 

sua proposta tem sido pouco explorada nos estudos relacionados ao desenvolvimento de SS 

(GRAY, 2007). Entre os estudos de SS que existem, não se encontram trabalhos que avaliem 

experiências de treinamento e desenvolvimento voltados para SS pautadas nos pressupostos da 

aprendizagem crítico reflexiva. 

Ao realizar uma pesquisa nas bases de dados EBSCO, JSTOR e CAPES com as chaves 

de busca “Soft Skills”, “Competencies”, “Managment Development” e “Critical Reflection”,  

considerando estes termos nos títulos dos artigos, abstracts e palavras-chave, observou-se que, 

apesar de ocorrerem estudos relacionando a RC com a aprendizagem no ambiente corporativo, 

pouco é revelado sobre práticas ou estratégias que potencializariam a reflexão incorporadas nas 

ações de Educação Corporativa; além disso, não se encontrou nenhum trabalho que realizasse 

uma pesquisa intervencionista dentro do ambiente profissional, propondo uma prática 

metodológica capaz de promover o desenvolvimento de SS a partir da RC. 

Quando a busca foi realizada pelos termos “Corporate Education” e “Critical 

Reflection”, foi possível encontrar um ensaio escrito em 2010, que propôs formas de aplicação 

da RC em um contexto de educação corporativa focando na aprendizagem a partir da reflexão 

nos níveis individual ou organizacional (REIS; SILVA; EBOLI, 2010). Contudo, os trabalhos 

sobre RC no ambiente empresarial ainda são incipientes: há todo um campo de estudos a ser 

explorado. Alguns autores defendem que precisamos de RC no ambiente de trabalho para 

desenvolver profissionais mais autônomos e não mero executores (VAN WOERKOM, 2004; 

GRAY, 2007; ANTONACOPOULOU, 2010; SOUZA; BRUNSTEIN, 2018). 

Coloca-se em discussão as SS como capacidades e habilidades indispensáveis para os 

profissionais contemporâneos enfrentarem os novos desafios da 4ª Revolução Industrial 

(KLAUS, 2016) que exige mais do que habilidades e conhecimentos técnicos. Sob a lente dos 
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estudos da RC, busca-se compreender as SS como fundamentais para os processos de 

desenvolvimento profissional. 

O argumento que conduzirá esta investigação é de que existe a necessidade de se 

investir em processos de treinamento e desenvolvimento de pessoas dentro das organizações 

pautadas por abordagens críticas e reflexivas. Isso porque a RC pressupõe o reexame profundo 

das crenças, valores e pressupostos que regem o comportamento e abrem espaço para formas 

alternativas de pensar, o que tem impacto nas ações dos profissionais. Seu gatilho são os 

dilemas e eventos que, quando vivenciados, podem gerar mudanças. 

Para desenvolver este argumento, a pesquisa parte de um levantamento acerca dos 

conceitos de SS e sua relevância no ambiente de trabalho. Em seguida, a partir de uma proposta 

de desenvolvimento baseada nos princípios da pedagogia construtivista e nos pressupostos da 

RC, elaborada pela pesquisadora, discute as contribuições e limites da RC para o 

desenvolvimento das SS. 

Desta feita, com a intenção de compreender como a reflexão crítica pode ser 

incorporada em uma experiência de educação corporativa, a partir da criação de um espaço 

formativo e reflexivo dentro da organização, coloca-se o seguinte problema de pesquisa: Como 

o estímulo à reflexão crítica contribui para o desenvolvimento de Soft Skills e transforma a 

prática profissional dos gestores? 

 Este problema de pesquisa pode ser desmembrado nos seguintes objetivos: 

 

Objetivo Geral: 

Descrever e analisar as narrativas dos gestores sobre suas experiências depois da 

participação em um programa de desenvolvimento de Soft Skills pautada pelos pressupostos da 

reflexão crítica. 

 

Objetivos Específicos: 

Para aprofundar o entendimento e buscar uma resposta para a pergunta de pesquisa, 

propõe-se os seguintes objetivos específicos: 

• Promover uma experiência de desenvolvimento de Soft Skills pautada pelos 

pressupostos da Reflexão Crítica, a partir dos incidentes críticos identificados na 

organização pela liderança; 

• Solicitar e analisar diários reflexivos dos gestores que participaram da experiência 

formativa; 

• Analisar os materiais reflexivos propostos durante o processo de desenvolvimento; 
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• Descrever e analisar os relatos de transformação contidos nas narrativas gerenciais em 

relação as mudanças percebidas pelos gestores; 

• Discutir o conteúdo e a natureza das transformações. 

 

O objeto de estudo da pesquisa foram as experiências de RC e as transformações que 

desencadeiam nos gestores que vivenciaram uma proposta de desenvolvimento crítico-

reflexivo. Para entender as experiências de reflexão crítica e de transformação, o estudo foi 

conduzido junto a um grupo de líderes de uma organização privada. Para tanto, conduziu-se um 

programa de desenvolvimento baseado em incidentes críticos e diários reflexivos (KEMBER; 

MCKAY; SINCLAIR; WONG, 2008) buscando explorar a reflexão crítica como recurso 

metodológico na intenção de fomentar SS. A empresa objeto de estudo foi selecionada a partir 

dos seguintes critérios: 

a) Consolidação da empresa no mercado: a empresa objeto de estudo é da área de 

serviços e foi fundada há sete anos com histórico crescimento desde sua constituição; 

b) Demanda por SS: atualmente, a organização encontra-se em um momento de 

expansão com a chegada de um grande cliente e a fala da diretoria aponta a necessidade de forte 

investimento no desenvolvimento de SS, uma de suas principais carências; 

c) Acesso do pesquisador e possibilidade da realização de uma ação de 

desenvolvimento, dada a natureza intervencionista da proposta de pesquisa, optando-se por uma 

organização que desse permissão à pesquisadora para conduzir atividades com fins de 

investigação científica. 

 

Ao propor uma experiência de desenvolvimento de SS por uma abordagem crítico-

reflexiva, pretende-se que este estudo apresente uma contribuição teórica para compreensão dos 

seus processos apontando limites e potencialidades. Ao mesmo tempo, seu caráter 

intervencionista pode servir de inspiração metodológica para novas pesquisas em contextos 

geográficos e empresariais distintos, e, por fim, trazer insights aos profissionais da prática para 

incorporarem a RC nos programas de formação organizacional. 

O trabalho está dividido em partes, sendo a primeira a presente introdução. Em 

seguida, há uma seção dedicada ao referencial teórico que se desmembra em: a) a relevância 

das soft skills e sua relevância, b) a formação e desenvolvimento de gestores no ambiente 

corporativo, c) a influência das abordagens educacionais na educação corporativa, d) as 

contribuições da teoria da Aprendizagem Transformadora no desenvolvimento de gestores, d) 

os fundamentos e significados da RC e sua relevância no ambiente de trabalho, e) recursos para 
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desenvolvimento da reflexão crítica. Na terceira parte, descreve-se o percurso metodológico 

seguido nesta pesquisa. A quarta parte dedica-se a apresentar e analisar os resultados. A quinta 

parte busca discutir a teoria e a prática e, por fim, uma sessão para as considerações finais.
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2 SOFT SKILLS E SUA RELEVÂNCIA 

 

 

Esta seção tem por objetivo percorrer os aspectos históricos e conceituais 

relacionados às SS que influenciaram o posicionamento sobre o tema. Para tanto, trata das 

mudanças no nível macroeconômico que impulsionaram a necessidade das SS, passando 

pelas novas demandas do mercado corporativo, e, por fim, considera a evolução da produção 

acadêmica acerca do tema. 

 

2.1 Breve contextualização histórica da soft skills como atributo relevante nas 

organizações 

Para entender as SS como um atributo de relevância para as organizações, vale 

destacar dois aspectos. Primeiro, do ponto de vista socioeconômico, as SS só emergiram 

como um elemento fundamental para a empregabilidade, desenvolvimento profissional e 

aumento da produtividade na segunda metade do século XX. Este período, marcado pela 

globalização, reestruturação produtiva, o uso de tecnologias avançadas e a alta produção de 

bens não-materiais, exigiu uma adaptação das empresas em função destas mudanças 

estruturais e de recursos (HOBSBAWN, 1995; SPARTA, 2003). Segundo, do ponto de vista 

do perfil profissional, as SS passaram a ser consideradas essenciais em um mercado de 

trabalho mais tecnológico e competitivo quando as empresas começaram a desejar e buscar 

indivíduos com habilidades voltadas para as interações sociais, tais como: trabalho em 

equipe, comunicação, liderança, tomada de decisão, entre outras, consideradas como 

diferenciais no mercado (KLAUS, 2016). 

A Figura 1 ilustra as revoluções industriais, destacando algumas características 

históricas e os tipos de habilidades requeridas aos trabalhadores em cada época. É possível 

notar que até o início do século XX a sociedade industrial era marcada pelo uso de uma mão-

de-obra focada em segmentação de funções e tarefas repetitivas, principalmente na era 

fordista-taylorista, na qual o foco era o aumento da produtividade, prevalecendo a 

necessidade de habilidades técnicas para sua execução do trabalho (SPARTA, 2003). 

A reestruturação produtiva, iniciada nos anos 1970, é uma resposta à crise do 

fordismo enquanto padrão de desenvolvimento capitalista. Assim como a globalização, a 

reestruturação produtiva é um movimento estrutural no plano da produção e do trabalho com 

objetivos relacionados a redução de custos, produtividade, competitividade e flexibilização 

do trabalho (DRUCK, 2006). O Toyotismo surgiu como um novo modelo produtivo que 
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nasce no bojo da reestruturação produtiva, este modelo introduziu a ideia de estimular o 

comprometimento do trabalho por meio pressão coletiva da equipe de trabalho, neste 

sentido, surge o trabalho em equipe como uma das competências importantes para os 

trabalhadores (ALVES, 2007). 

 

Ao tratar das profundas mudanças nas qualificações exigidas para o trabalho 

industrial, Ana Teixeira observou: Essa mudança poderia ser sintetizada como 

perda de importância das habilidades manuais em favor das habilidades cognitivas 

(leitura, interpretação dos dados formalizados; lógica funcional e sistêmica; 

abstração; dedução estatística; expressão oral, escrita e visual) e comportamentais 

(responsabilidade, lealdade e comprometimento; capacidade de argumentação; 

capacidade para trabalho em equipe; capacidade para iniciativa e autonomia; 

habilidade para negociação). (TEIXEIRA, 1998 apud ALVES, 2007, p. 248). 

 

Figura 1 – Contextos socioeconômicos e as soft skills 

 

 
 

Fonte: elaborado pela autora com base em Sparta (2003), Alves (2007) e Klaus (2016). 

 

Nessas transições históricas que afetaram a organização do trabalho e a sua 

natureza, o interesse pelas SS no trabalho começa a despontar nos meios de comunicação de 

massa, literatura voltada para negócios e gestão, assim como, nas pesquisas científicas. 

 A obra de Peter Drucker nos anos 1960, sobre os trabalhadores do conhecimento, 

ilustra bem esta passagem e sua influência no universo corporativo. Com o declínio da 

Sociedade Industrial no final do século XX e o surgimento da Sociedade do Conhecimento, 

se começa a observar um novo tipo de profissional que passa a exercer mais atividades que 

demandam capacidade de análise, tomada de decisão e comunicação e menos atividades 

repetitivas e instrumentais (VOHRA; MUKUL, 2009). 
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Nesse movimento, no meio corporativo, despontam exemplos oriundos dos meios 

de comunicação de massa, bem como de instituições e associações diversas, incorporando o 

uso do termo e desenvolvendo ações em direção às SS. Por exemplo, um dos primeiros 

registros referentes a SS no mundo corporativo data por volta dos anos 70 em trabalhos 

desenvolvidos nas Forças Armadas Americanas. Naquela época, definia-se SS como 

importantes habilidades relacionadas ao trabalho que envolviam pouca ou nenhuma 

interação com máquinas e que poderiam ser aplicadas em vários contextos (CHAROENSAP-

KELLY; BROUSSARD; LINDSLY; TROY, 2015). Nos anos 90, a Associação Americana de 

Treinamento e Desenvolvimento publicou um estudo sobre as necessidades da força de 

trabalho, afirmando que o novo ambiente empresarial tinha passado a exigir profissionais 

capazes de resolver problemas e interagir de maneira mais eficaz com os colegas (LAKER; 

POWELL, 2011). 

Um autor que teve forte influência nas organizações e cuja obra está associada ao 

desenvolvimento de SS é Daniel Goleman (1998), que escreveu sobre as habilidades 

associadas à inteligência emocional, estruturando-as em cinco pilares: (1) autoconsciência, 

(2) automotivação, (3) autocontrole, (4) empatia e (5) habilidades sociais. Para o autor, (1) 

a autoconsciência é a capacidade de monitorar e entender o seu próprio padrão emocional, 

assim como a forma como o indivíduo responde a situações de estresse ou de sucesso; (2) 

motivação é a habilidade de lidar com as emoções e manter o foco; (3) autocontrole é o 

domínio sobre as emoções negativas; (4) empatia é a capacidade de se colocar no lugar dos 

outros e ser capaz de analisar ou entender determinada circunstância a partir de outra 

perspectiva que não seja a sua; e (5) habilidades sociais é a forma de se relacionar com as 

pessoas equilibrando outras habilidades como a empatia e autocontrole. 

Essas ideias foram ganhando força à medida que as mudanças na organização do 

trabalho pós era fordista-taylorista impuseram novas exigências aos profissionais das 

empresas e demandaram novas capacidades, como relacionamento interpessoal, resolução 

de problemas, comunicação, entre outras, numa dimensão muito maior do que se demandava 

na era industrial. Além disso, as formas hierárquicas sofreram alterações e muitas 

organizações mudaram de estruturas verticalizadas, cujo comando e controle estavam 

centralizados no topo da pirâmide, para uma organização mais horizontal, promovendo mais 

interação e compartilhamento de informações. Ou seja, as decisões que antes estavam 

segregadas a poucos níveis hierárquicos mais altos passaram a circular em todos os níveis 

organizacionais (LAKER; POWELL, 2011). 
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Em uma perspectiva futura, outros aspectos serão fatores-chaves para o sucesso das 

empresas, como novas formas de medir e recompensar o desempenho, novas estratégias para 

atrair e reter os talentos competentes e estruturas hierárquicas para modelos mais 

colaborativos e em rede, exigindo muito mais habilidades relacionais (KLAUS, 2016). 

No meio acadêmico, o estudo dessas mudanças estruturais na organização do 

trabalho, associadas ao desenvolvimento tecnológico, automatização em larga escala e 

competição acirrada, explicou a ênfase que as SS conquistaram no ambiente corporativo e 

por isso, passaram a ser alvo de pesquisas com o objetivo de compreender seu significado e 

seu papel dentro das organizações (ROBLES, 2012). 

Em 1988, Carnevale, Gainer e Meltzer publicaram um livro fruto de uma pesquisa 

conduzida durante dois anos nos EUA, que identificou as habilidades necessárias e 

solicitadas pelas empresas, influenciadas pelas transformações tecnológicas da época. Entre 

estas habilidades estão a capacidade de conceitualizar, organizar e verbalizar pensamentos, 

resolução de conflitos, trabalho em equipe, sendo esta última considerada como crítica. 

Um estudo realizado com milhares de empresas de diferentes nacionalidades, 

segmentos e tamanhos, listou as razões pelas quais os recém-contratados não são bem-

sucedidos em organizações. De acordo com estes resultados, 46% dos novos funcionários 

são demitidos em até 18 meses principalmente pela falta de SS como coachability (conhecida 

como a capacidade de receber feedback) ou inteligência emocional (habilidade de entender 

as próprias emoções e as emoções dos outros) (MURPHY, 2006). 

Andrews e Higson (2008) demonstraram que as SS estão presentes tanto como um 

fator relacionado ao sucesso profissional de longo prazo como à empregabilidade. Segundo 

os autores, a possibilidade de conseguir um emprego logo após a graduação também se 

mostrou diretamente impactada pelas SS. Outra pesquisa realizada em diferentes setores 

econômicos mostrou que os comportamentos relacionados a SS têm contribuído para o 

sucesso profissional mais do que as habilidades técnicas: indivíduos com boas habilidades 

interpessoais e de autogestão tem mais sucesso na carreira. Na Índia, um estudo que contou 

com a participação de 50 executivos teve como objetivo entender a relevância das SS nos 

processos de recrutamento e seleção. Os resultados apresentados mostraram que as SS 

desempenham um papel importante na obtenção do emprego, assim como na progressão de 

carreira (SHARMA, 2018). Desde então, o termo soft skills passou a ser difundido em vários 

estudos acadêmicos com diferentes enfoques e abordagens: 
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a) relacionar os cursos de graduação com a necessidade de desenvolvimento de SS 

para o sucesso dos novos profissionais no mercado de trabalho (ANDREWS, 2008; 

SCHULZ, 2008); 

b) entender os motivos relacionados ao fracasso e sucesso dos profissionais dentro 

das organizações (MURPHY, 2006); 

c) compreender a demanda de SS sob o ponto de vista dos recrutadores e das 

empresas (ROBLES, 2012; MISHRA, 2014; SHARMA, 2018); 

d) relacionar o entendimento das SS e a liderança (HUNT; BARUCH, 2003; 

CROSBIE, 2005; BRUNGARDT, 2011; RAO, 2014); 

e) compreender o processo de treinamento e a transferência de aprendizagem das 

SS (HUGHEY; MUSSUNG, 1997; DAVIS; MUIR, 2004; CROMWELL; KOLB, 2004; 

LAKER; POWELL, 2011; CHAROENSAP-KELLY et al., 2018; JAIN; ANJUMAN, 2018; 

BOTKE; JANSEN; KHAPOVA; TIMS, 2018). 

 

Dentre este conjunto de pesquisas, a discussão sobre questões relacionadas à 

transferência de aprendizagem das SS tomou força e passou a ser de grande interesse aos 

pesquisadores, muito em função das dificuldades que vem sendo observadas no 

desenvolvimento de SS no ambiente de trabalho a partir das experiências de educação 

corporativa (LAKER; POWELL, 2011; JAIN; ANJUMAN, 2018). Vem daí a importância 

de se rediscutir essas experiências formativas, como se verá mais à frente. Antes disto, é 

importante entender o que são SS, tema do próximo item. 

 

 

2.2 Aspectos conceituais 

A origem do termo soft skills não é precisa e nem unânime na literatura acadêmica, 

visto que não é possível encontrar uma definição clara e única do conceito de SS. As SS 

podem ser compreendidas de várias formas, no entanto estas distintas perspectivas não se 

contradizem, ao contrário, mais do que tudo, se complementam. 

Os conceitos de SS variam entre a ideia de habilidade ou atitude como mencionado 

no trabalho de Carnevale et al. (1988), podem também ser compreendidas como um 

comportamento ou uma característica pessoal como descrito pelos autores Laker e Powell 

(2011), ou  podem ainda estar alinhadas a traços de personalidade e até qualidades 

individuais em que se destacam as relações interpessoais,  conforme mencionado no estudo 

de Robles (2012). Neste sentido, ela pode ser compreendida como parte inerente do 
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indivíduo, ou uma habilidade desenvolvida ao longo da sua trajetória de vida, ou ainda uma 

mistura desses dois elementos (SHARMA, 2018), como se observa no Quadro 1. 

Quadro 1 – Definições de soft skills ao longo dos anos 

 

Autor(es) Conceito de SS 

Carnevale et al. (1988) 
Habilidades interpessoais para conceitualizar, organizar e verbalizar ideias, 

resolver conflitos e trabalhar em equipe. 

Hughey e Mussung (1997) 
Habilidades relacionadas à interação com outros, como saber ouvir, 

comunicação, trabalho em equipe e liderança. 

Davis e Muir (2004) 

Atitudes e comportamentos demonstrados nas interações entre os 

indivíduos; diferem das hard skills, que são os conhecimentos técnicos e 

habilidades necessárias para executar tarefas específicas relacionadas ao 

trabalho mais formalmente declaradas nas descrições de funções. 

Mishra (2014) 
Características relacionadas à produtividade que ajudam o indivíduo a lidar 

com pressões desafiadoras em um ambiente competitivo. 

Laker e Powell (2011) Personalidade (características intrapessoais) e habilidade interpessoais. 

Sharma (2018) 

Habilidades necessárias à sobrevivência humana: habilidade de 

comunicação, relacionamento interpessoal, inteligência emocional, trabalho 

em equipe, negociação, gerenciamento de tempo e até mesmo etiqueta 

comercial. 

 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Sharma (2018). 

 

No sentido de ilustrar a gama de habilidades, comportamentos e atitudes que 

compreendem o termo SS, apresenta-se o Quadro 2 com uma lista de SS de acordo com o 

entendimento de diversos autores ao longo dos anos: 

Quadro 2 – Lista de soft skills de acordo com os autores 

 

Autor(es) Soft Skills (SS) 

Carnevale, Gainer e Meltzer 

(1990) 

Resolução de Problemas 

Gerenciamento de Pessoas 

Habilidades interpessoais 

Habilidade de contextualizar 

Organização 

Verbalização de pensamentos 

Resolução de conflitos 

Habilidade para trabalhar em equipe 

Mintzberg (1994) 

Comunicação 

Liderança 

Trabalho em Equipe 

Habilidade de pensar fora da caixa 

Harvey, Moon e Geall 

(1997) 

Espírito de Equipe 

Habilidades interpessoais 

Habilidades de comunicação 

Oblinger e Verville (1998) 

Persistência 

Tomada de iniciativa 

Pensamento criativo assim como seriamente sobre os problemas 

Habilidade para trabalhar em equipe e resolver problemas 

Caudron (1999) 
Habilidade de comunicação 

Habilidades interpessoais 

Inteligência emocional 
John (2009) Comunicação 

 

Fonte: Adaptado de Sharma (2018). 
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Esta multiplicidade de olhares sobre os conceitos relacionados às SS tem 

implicações sobre o entendimento do papel das SS no ambiente de trabalho. É possível 

observar que há uma concordância de que as SS têm um impacto sobre a produtividade das 

organizações e representam tudo aquilo que não é técnico e exige habilidades relacionais 

(DAVIS; MUIR, 2004). Também são consideradas como fatores intangíveis que contribuem 

para o sucesso individual, representado pela empregabilidade ou crescimento profissional 

(ANDREWS; HIGSON, 2008), e contribuem para transformar dificuldades em 

oportunidades, assim como administrá-los de maneira mais positiva (MISHRA, 2014). 

Uma outra discussão que tem se fortalecido no debate sobre SS é o que remete ao 

seu papel em prol da atuação sócio ambientalmente responsável e a conduta ética. SS, que 

tradicionalmente são associadas à personalidade, capacidade de comunicação, às habilidades 

pessoais no contexto do trabalho, tem seu escopo ampliado para o relacionamento com 

demais stakeholders da organização, incluindo a comunidade do seu entorno e à sociedade 

de modo amplo (SINGH, 2013). Negociação com stakeholders, diálogo com a comunidade 

e demais questões que envolvem a defesa de um trabalho em favor do bem comum 

(KUSHINKE, 2010) aumentam a demanda por SS. Isso porque para atingir estas metas 

sociais e ambientais há uma necessidade de alteração na hierarquia de valores empresariais, 

mudanças de pressupostos, modelos mentais, que vão ter impacto direto nas SS. 

Diferente das hard skills que são competências técnicas e envolvem o conhecimento 

sobre algum campo determinado do saber como Operações, Tecnologia, Finanças etc., as 

Soft Skills, neste trabalho, são consideradas como as habilidades, atitudes ou 

comportamentos demonstrados a partir das interações humanas como liderança, 

comunicação, resolução de conflitos, negociação entre outros (SILVA, 2012). Como dito 

anteriormente, com o aumento das exigências no trabalho voltadas a questões de valores, 

ética, responsabilidade social empresarial, sustentabilidade etc., se amplia a demanda por  

diálogo com stakeholders, negociação de interesses diversos, vínculo com a comunidade 

locais, o que têm um impacto direto no desenvolvimento das SS (KUCHINKE, 2010).  

Para minimizar a dificuldade em encontrar profissionais com as SS já 

desenvolvidas, as empresas têm buscado criar mecanismos internos e espaços formativos 

para capacitar e desenvolver SS em seus funcionários, como os programas de treinamento 

que têm como objetivo desenvolver as competências consideradas fundamentais para o 

negócio (MISHRA, 2014). Mesmo com toda relevância e necessidade apontadas em direção 

às SS, a literatura acadêmica tem mencionado as dificuldades em promover, nos espaços 



28 

organizacionais, a aprendizagem de tais habilidades e, mais do que isto, colocá-las em prática 

(JAIN; ANJUMAN, 2013). Na próxima seção será abordado de que forma as organizações 

têm estruturado o desenvolvimento dos gestores ao longo do tempo, a influência das 

abordagens educacionais nestas práticas, evoluções e tendências neste aspecto.
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3 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE GESTORES NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

Esta seção tem por objetivo contextualizar brevemente de que forma a área de 

treinamento e desenvolvimento tiveram origem no contexto organizacional até a migração para 

o conceito de Educação Corporativa em resposta às necessidades transformacionais ocorridas 

nas empresas a partir da 2ª Revolução Industrial e apresentar as práticas relacionadas ao 

desenvolvimento de gestores mais focadas em SS influenciadas pelas diferentes abordagens 

educacionais. 

 

 

3.1 Do treinamento focando em capacitação técnica para educação corporativa orientada 

para as soft skills 

As transformações ocorridas nas organizações partiram de um modelo de produção 

padronizado com tarefas repetitivas, trabalho alienante, trabalhadores com rotinas rígidas no 

início do século XX (SPARTA, 2016) para novos modelos de gestão que demandam 

flexibilidade, gestão, comunicação e autonomia entre outras SS neste século (KLAUS, 2016). 

O treinamento surgiu nas organizações, mais precisamente durante a 2ª Revolução 

Industrial, dentro da visão de Taylor, com foco na capacitação do indivíduo a fazer o trabalho 

da maneira certa.  Desta forma, estava restrito à preparação do trabalhador para operar máquinas 

ou manusear corretamente ferramentas (VERGARA; RAMOS, 2008). 

Nos anos de 1940, nos EUA, Elton Mayo e seus colaboradores desenvolveram a Teoria 

das Relações Humanas como crítica à Teoria Clássica da Administração, demonstrando a 

necessidade de humanizar e democratizar a administração. Este novo modelo defendeu a 

participação do trabalhador nas decisões, movimentando o foco mecanicista para um olhar para 

as inter-relações (MATOS; PIRES, 2006). 

Este movimento das relações humanas introduziu temas relacionados ao 

comportamento nos treinamentos. A partir dos anos de 1980 outras formas de gestão 

favorecendo a participação dos trabalhadores na tomada de decisão começaram a ser 

difundidas, entretanto, mantém-se o seu cerne no aumento da produtividade e na eficiência 

organizacional. As empresas passaram a se preocupar em treinar seus funcionários com o 

objetivo de adaptá-los às mudanças técnicas, gerencias e corporativas (CRUZ, 2010). 

Na década de 1990, Moggi (2006) denominou a metodologia utilizada na área de 

Treinamento e Desenvolvimento de T&D fast-food devido à intenção em treinar muitas 
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pessoas, em curto espaço de tempo. A partir desta experiência, percebeu-se que os processos 

de desenvolvimento precisavam de customização e um bom entendimento sobre fatores como 

cultura e estratégia organizacional (EL-KOUBA, 2009). 

A reestruturação produtiva e a qualidade total evidenciaram a necessidade de as 

organizações encontrarem novas formas de capacitarem seus funcionários mobilizando 

recursos para competências técnicas, sociais e culturais, visto que o trabalhador mais velho, 

embora fosse mais experiente, tinha dificuldades em se ajustar às mudanças tecnológicas e ao 

desempenho de suas funções. A tendência das ações estava centrada em cursos rápidos, on-the 

job, participação em seminários e congressos, tanto para o desenvolvimento de conhecimentos 

técnicos quanto para desenvolvimento de comportamento como liderança, comunicação ou 

tomada de decisão (LARANGEIRA, 1997). 

A área de Treinamento passou a utilizar o termo Desenvolvimento (T&D), 

considerando o aspecto comportamental da sua atribuição, e passaram a entregar cursos para o 

público interno com o objetivo de capacitar ou desenvolver habilidades ou competências 

específicas de acordo com as necessidades individuais e organizacionais (EBOLI, 2002). 

O século XXI, marcado por profundas mudanças tecnológicas e sociais, trouxe consigo 

um novo contexto organizacional marcado pela necessidade de respostas rápidas a fim de 

garantir a competitividade e a sobrevivência da organização, impactando diretamente no perfil 

dos trabalhadores e demandando as chamadas SS. Exige-se que os indivíduos tenham uma 

postura mais proativa, sejam autônomos e capazes de aprender continuamente (EBOLI, 2002). 

Este novo contexto organizacional exigiu da área de T&D novas práticas que 

posicionassem a área dentro dos interesses estratégicos da organização e, então, emerge a 

Educação Corporativa em resposta às demandas e interesses corporativos com foco em 

programas gerenciais (EBOLI, 2004). 

O termo Educação Corporativa (EC) não é novo; segundo Meister (1999), ele foi 

utilizado nos anos de 1950 nas empresas americanas que enxergaram na atividade de gestão e 

desenvolvimento de pessoas um recurso capaz de auxiliar na competitividade. 

O conceito de Educação Corporativa surge com o objetivo de alcançar o novo perfil 

de trabalhador que as organizações almejam, com a intenção de pautar ações para o 

desenvolvimento de SS interessantes à estratégia organizacional. A Educação Corporativa 

introduz a visão de processo na educação para melhoria contínua e gestão do conhecimento 

(EBOLI, 2004). 

Entretanto, uma pesquisa conduzida pela FIA, publicada em 2016, sob a coordenação 

da Professora Marisa Eboli, traçou um panorama geral sobre a EC no Brasil e mostrou que, 
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embora metodologias inovadoras apareçam no desenvolvimento dos profissionais, a 

metodologia formal e tradicional ainda é predominante. Das empresas pesquisadas, 81% 

utilizam aula expositiva como uma ação mais lembrada, seguida dos workshops (71%) e 

exercícios práticos (70%) (EBOLI, 2016). 

Visto que a argumentação desta pesquisa se baseia na ideia de que a RC, proveniente 

da pedagogia crítica (CLOSS; ANTONELLO, 2010), é um aspecto que, ao ser agregado como 

método, pode influenciar positivamente no desenvolvimento das SS, cabe agora entender as 

influencias das diferentes abordagens educacionais nos programas de desenvolvimento de 

líderes e as ações de Educação Corporativa neste sentido. Este é o tema da próxima seção. 

 

 

3.2 A influência das abordagens educacionais nas práticas de educação corporativa  

Partindo do pressuposto de que os programas de treinamento e desenvolvimento 

surgiram nas organizações como um recurso para ensinar determinada atividade para que esta 

seja executada corretamente, a aprendizagem organizacional é tida como um processo formal 

(FOX, 1997). Esta visão processual, consolidada ao longo dos anos, demonstra o interesse 

voltado para as questões de transferência de conhecimento, nem sempre garantindo mais 

eficácia nas ações gerenciais (MORAES; SILVA; CUNHA, 2004). 

Este trabalho não tratará o aspecto da transferência de aprendizagem, visto que a 

proposta desta pesquisa está relacionada ao desenvolvimento de gestores e não aos processos 

voltados para treinar, moldar ou até mesmo reforçar comportamentos. Porém, esta sessão 

pretende traçar um panorama de como as organizações lidaram com a questão da aprendizagem 

gerencial e as influências das abordagens educacionais. 

No cenário em que as SS se tornaram uma qualidade importante para o desempenho 

das funções profissionais, as organizações têm buscado alternativas para desenvolver estas 

capacidades dentro das suas estruturas. Treinamentos voltados para desenvolvimento de SS, 

principalmente relacionadas à liderança tem representado um alto percentual de investimento 

(T&D) (JAIN; ANJUMAN, 2013). 

Embora haja investimento em ações voltadas para treinamento e desenvolvimento com 

o objetivo de maximizar os resultados organizacionais, a aplicação prática dos assuntos 

abordados nessas experiências formativas nem sempre ocorre de maneira espontânea, gerando 

um gap entre o conhecimento e as ações. Este gap não é tratado de maneira adequada pelas 

empresas (CHENG; HAMPSON, 2008). Desta forma, nem sempre todo o investimento em 

treinamento representa uma mudança de comportamento ou atitude que potencializem as SS 
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(JAIN; ANJUMAN, 2013). Uma possível explicação é o fato de que a origem dos modelos de 

aprendizagem ocorreu com base na racionalidade, em um modelo de empresas mecanicistas, 

focadas na produção e controle, não estimulando a reflexão para que os gestores pudessem agir 

com mais autonomia em cenários de mudanças constantes (MORAES; SILVA; CUNHA, 

2004). 

Ao longo do tempo diferentes abordagens educacionais influenciaram a aprendizagem 

nas organizacionais, como, por exemplo, o uso da reflexão e a experiência como fatores críticos 

para aprendizagem, proveniente de uma abordagem pedagógica crítico-reflexiva (DAUDELIN, 

1996). 

Merriam e Caffarella (1991) apresentaram quatro abordagens teóricas de 

aprendizagem: (1) behaviorista, (2) cognitivista, (3) humanista e (4) social. A abordagem 

behaviorista, tendo Skinner como seu principal teórico, considera que a aprendizagem ocorre 

quando é possível observar mudanças de comportamento (MOREIRA, 1999). As ações 

voltadas para treinamento e desenvolvimento utilizam o reforço e repetição como forma de 

fixação do aprendizado com pouco estímulo à reflexão, dificultando o desenvolvimento da 

capacidade de abstrair conceitos para aplicação em situações de maior complexidade 

(BALDWIN; FORD, 1988). 

A abordagem cognitivista, tratada por Piaget, entende que o indivíduo não está alheio 

ao seu aprendizado: ele é um participante ativo que organiza e significa as suas experiências. 

Como resultado desta abordagem, as ações de aprendizagem valorizam os processos mentais 

dos indivíduos (MOREIRA, 1999). 

A abordagem humanista, difundida pelo psicólogo Carl Rogers, compreende que o ato 

de aprender é individual e peculiar à cada sujeito, pois aquele que aprende retém somente aquilo 

que lhe convém porque julga importante para sua interação com seu contexto (LIMA, 2018). A 

experiência e a liberdade para agir são pontos centrais nesta abordagem. 

A abordagem social, defendida por Bandura, trata a aprendizagem na perspectiva 

comportamental, sendo um resultado da experiência, observação e imitação. A organização é o 

espaço de aprendizagem e este processo é uma atividade inerente à rotina organizacional 

(FREITAS; GODOI, 2009). 

Importante não deixar de mencionar outras abordagens educacionais relevantes que 

também têm influenciado o modo como as organizações pensam e atuam em relação ao 

desenvolvimento de pessoas, como a abordagem experiencial e a abordagem da educação de 

adultos. 
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A abordagem experiencial, defendida por Kolb, entende que o desenvolvimento 

profissional ocorre a partir da experiência e da apropriação do conhecimento, sendo um 

processo mental que demanda ação e reflexão (PIMENTEL, 2007). 

Embora a abordagem voltada para educação de adultos de Knowles (1968) também 

faça parte de uma abordagem humanista, vale destacar este autor como sendo considerado o 

percursor da teoria da andragogia enquanto uma forma contraditória ao modelo pedagógico na 

forma escolar tradicional, baseando-se em outros pressupostos de aprendizagem e de ação com 

os adultos. Segundo esta abordagem, os adultos precisam ser ativos na sua própria 

aprendizagem e os princípios do ensino-aprendizagem deveriam levar o contexto social no qual 

os adultos estão inseridos (COELHO; DUTRA; MARIELI, 2016). 

Embora diferentes abordagens teóricas sobre aprendizagem estivessem presentes na 

discussão sobre aprendizagem organizacional, o método tradicional de expor um conhecimento 

ainda prevalece nas ações educacionais: 81% das empresas utilizam aula expositiva como 

método predominante, segundo estudo realizado pela FIA (EBOLI, 2016). 

Em estudo realizado em 2002 comparando práticas de T&D em nove países (Austrália, 

Canadá, China, Japão, Coréia, Indonésia, México, Taiwan, Estados Unidos) e região da 

América Latina representada pela Costa Rica, Guatemala, Panamá e Nicarágua concluiu que 

não existe uma universalidade nas práticas de treinamento e desenvolvimento, entretanto 

algumas semelhanças podem ser percebidas, provavelmente influenciadas por valores culturais 

e tendências do setor. Na época desta pesquisa, os resultados demonstraram que por parte dos 

países asiáticos não existia grande interesse em desenvolver SS, enquanto países Anglo e Latino 

indicaram uma forte intenção em desenvolver SS, indicando que estas habilidades estavam 

incorporadas em suas culturas e desenvolvimento. O estudo não revelou quais os métodos ou 

atividades envolvidas nestas ações (DROST et al, 2002). 

Reynolds (1998) defendeu a necessidade da incorporação de uma visão mais crítica 

nos processos de educação gerencial com a intenção de desenvolver profissionais críticos e 

morais, não apenas bons executores. Segundo Cunliffe (2004) é por meio da reflexão crítica 

que se cria formas responsáveis e éticas para gerenciar equipes e a organização. 

Autorreflexão, compartilhamento de ideias e opiniões, solicitações de feedbacks e 

pensamentos em grupos, segundo Van Woerkom (2004), são comportamentos individuais ou 

em grupo que permitem a revisão de processos, mudanças nos valores organizacionais 

desencadeando um processo de aprendizagem no contexto da organização. 

Na literatura acadêmica, pode-se encontrar algumas iniciativas que estimulam a 

reflexão em sala de aula e que poderiam ser incorporadas nas práticas de desenvolvimento de 
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pessoas dentro das organizações, como por exemplo: utilização de journals, diários para 

registro e análise de experiências ou mapas conceituais (BOUD,1994; MOON, 2013); 

atividades de autorreflexão, feedbacks com colegas (BOUD, 1994); utilização do ciclo 

investigação-ação (TRIPP, 2005), entre outras. 

Em 2010, Closs e Antonello apresentaram um estudo sobre as publicações nacionais 

entre 2000 e 2006 relacionadas à educação gerencial. Os achados demonstraram que os autores 

salientaram a importância da reflexão crítica no processo de aprendizagem dos gestores como 

forma de aprendizagem e uma das características mais marcante em suas transformações. A 

reflexão como aspecto central da aprendizagem está bastante presente na teoria da 

aprendizagem transformadora que será tratada na próxima seção. 

 

 

3.3 A relevância da aprendizagem transformadora no desenvolvimento de gestores 

O conceito de Aprendizagem Transformadora (AT) foi apresentado em 1978 por Jack 

Mezirow, sociólogo americano e professor, com a publicação de seu artigo denominado 

Perspective Transformation, no qual reconhece a dimensão crítica da educação de adultos e que 

esta dimensão permite que um indivíduo avalie e reavalie suas estruturas de significados ou 

modelos de referência (MEZIROW, 2013). Na próxima seção serão apresentados os principais 

fundamentos da AT e seus significados. 

 A Teoria da Aprendizagem Transformadora de Mezirow foi influenciada pelas ideias 

de Kuhn, Freire e Habermas (KITCHENHAM, 2008), e segundo Mezirow, também por sua 

própria esposa que, depois de mais velha, voltou a estudar para concluir a graduação 

(MEZIROW, 2013).  

Habermas (1981) fez uma distinção importante entre aprendizagem instrumental e 

comunicativa. A aprendizagem instrumental está relacionada à capacidade de controlar o 

ambiente, melhorar desempenho ou capacidade de prever; por isso, este tipo de aprendizagem 

está diretamente relacionado a aprender a projetar, construir, prever, calcular ou diagnosticar. 

Já a aprendizagem comunicativa está relacionada ao entendimento sobre aquilo que o outro 

deseja nos comunicar e nesta ação estão envolvidos outros elementos que auxiliam na 

compreensão daquilo que é comunicado, como, por exemplo, a intenção, confiabilidade, 

autenticidade, entre outros. Ao discutir as diferenças entre as formas de aprendizagem, 

Habermas contribuiu para o entendimento sobre as condições ideais para que a aprendizagem 

de adultos ocorra: estar aberto a outros pontos de vista, não existir coerções, distorções ou 

ansiedades, ter informações completas, ter oportunidade de participar e manifestar suas próprias 
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ideias, testar e validar novas perspectivas antes validados pelo discurso e encontrar um juízo 

melhor (HABERMAS, 1981). 

Esta condição de validação e teste de hipóteses presente na aprendizagem na educação 

de adultos defendida por Habermas foi incorporada na Teoria da Aprendizagem 

Transformadora, que é definida como o processo de transformação dos quadros de referências, 

perspectivas ou hipóteses, permitindo que se tornem mais flexíveis, inclusivos, reflexivos e 

capazes de mudar. Estes quadros ou modelos de referência são estruturas moldadas por meio 

da cultura e da língua que permitem a interpretação dos significados a experiência humana e 

definem a maneira como os indivíduos agem (MEZIROW, 2013). Para Mezirow (1990, 1997) 

a Aprendizagem Transformadora modifica quadros de referências (pressupostos e 

expectativas), permitindo uma abertura para a mudança. 

O conceito de paradigmas de Kuhn (2006) contribuiu para a base da teoria de Mezirow: 

ao realizar um estudo sobre o que constituía uma investigação científica, o pesquisador 

percebeu uma divergência de pontos de vista entre cientistas sociais e cientistas naturais e a 

partir deste fato ele teorizou sobre a relevância dos paradigmas. Segundo Kuhn (2006), existiam 

inúmeras e conflitantes visões de mundo e estes paradigmas eram reconhecidos por um tempo 

fornecendo problemas e soluções para uma determinada comunidade; mais tarde, este 

entendimento sobre paradigma se tornou o quadro de referências de Mezirow 

(KITCHENHAM, 2008). 

O trabalho de Paulo Freire sobre educação bancária no qual o professor “deposita” 

informações nos alunos como se deposita dinheiro em um banco tem como principal implicação 

desta forma de aprendizagem é a dependência do professor que é um detentor do conhecimento, 

não sendo possível aos alunos desenvolverem sua capacidade crítica. Segundo Freire (1970), a 

conscientização crítica poderia ser a forma de estabelecer um relacionamento transformador 

entre professor e aluno com uma visão mais crítica e democrática sobre a aprendizagem. Freire 

argumenta que o crescimento da consciência ocorre em três estágios: pensamento intransitivo, 

que é o nível mais baixo de consciência no qual os indivíduos acreditam que suas vidas estão 

no controle de um terceiro, como Deus ou o governo, neste cenário estando suas ações pouco 

podendo conduzir à mudanças; o segundo nível, denominado de semitransitivo, envolve o 

pensamento e ação para mudança, mas sem a condição de uma visão mais ampla sobre o 

contexto e os problemas, onde o indivíduo analisa os problemas de maneira isolada; o último 

nível, transitividade crítica, é representado por indivíduos que pensam de maneira global e ao 

mesmo tempo crítica, conseguem pensar criticamente e criticar as ações, entendendo que ele 
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mesmo está no centro das mudanças. No quadro 3 é possível visualizar as influências destes 

teóricos na obra de Mezirow. 

 

Quadro 3 – Influências na Teoria da Aprendizagem Transformadora de Mezirow 

 

Influência/ Autor Elemento utilizado na AT 

Kuhn (2006) 

Mudança de perspectiva 

Quadro de referência 

Significado de perspectiva 

Modelo mental 

Freire (1970) 

Dilema desorientador 

Autorreflexão 

Modelo mental 

Habermas (1971) 

Processo de aprendizagem 

Mudança de paradigma 

Significado de perspectiva e esquemas 

 

Fonte: Kitchenham (2008, p. 106). 

 

Em um estudo qualitativo realizado nos Estados Unidos com mulheres que estavam 

retornando ao estudo depois de um longo período de tempo, Mezirow (1978) procurou entender 

os elementos que facilitavam ou dificultavam o progresso neste retorno. Com base nos seus 

achados, Mezirow e sua equipe de pesquisadores concluíram que as mulheres passaram por 

uma transformação pessoal e identificaram dez fases para a ocorrência desta transformação: 

1. Um dilema desorientador; 

2. Autorreflexão com sentimento de culpa ou vergonha; 

3. Reflexão crítica de pressupostos; 

4. Reconhecimento de que o descontentamento e o processo de transformação são 

compartilhados e que outros negociaram uma mudança semelhante; 

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

6. Planejamento de um curso de ação; 

7. Aquisição de conhecimento e habilidades para implementar seus planos; 

8. Tentativa provisória de novos papéis; 

9. Construção de competência e autoconfiança em novos papéis e relacionamentos; e 

10. Reintegração na vida deste novo papel ou competência. 

 

Importante mencionar que o dilema desorientador pode ser determinado por qualquer 

situação que conduza o indivíduo à autorreflexão, seja por um problema ou um desafio, pois 

quando ocorre uma frustação ou algo que contradiz as suas expectativas, o indivíduo começa a 

questionar o seu quadro de referências, permitindo que este referencial esteja flexível e 
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fornecendo uma abertura para mudança. O processo de autorreflexão ocorre nos limites deste 

quadro de referências que representam os códigos sociolinguísticos (normas sociais, culturas, 

ideologias), códigos psicológicos (personalidade) e códigos epistêmicos (preferências de 

aprendizagem, estilo) (MEZIROW, 1997). Desta forma, a AT é o processo pelo qual um 

indivíduo, a partir de um dilema desorientador e por meio da reflexão crítica, transforma seus 

quadros de referências, tornando-os abertos, reflexivos e emocionalmente capazes de mudar 

(MEZIROW, 1990). 

Outros pesquisadores continuaram os estudos relacionados a AT e a RC, entendendo 

estes conceitos como interconectados no processo de aprendizagem; desta forma, pode-se citar: 

Dirkx e Smith (2006), Cranton (2006), Kegan (2013), Illeris (2014), Taylor (2017), entre outros. 

Para Cranton, o aprendizado é experiencial, um processo dinâmico que envolve ação 

e reflexão, mediante a interação entre indivíduo e o meio ambiente, gerando revisões constantes 

sobre os significados e a transformação da experiência (CRANTON, 2013). No sentindo de 

entender como a AT ocorre de maneira prática, Dirkx e Smith (2009) comentam que observar 

este tipo de aprendizagem e definir de que forma ela acontece é muito difícil, uma vez que ela 

envolve processos não racionais como emoção, intuição, imaginação, entre outros (DIRKX; 

SMITH, 2009). Kegan (2013) reforça a ideia defendida por Mezirow, em que a AT não é apenas 

uma mudança de comportamento e nem da quantidade de conhecimento, mas sim de uma 

mudança epistemológica, quando os indivíduos estão dispostos a realizar atividades com 

potencial de gerar mudanças (MEZIROW, 2013). Para Illeris (2014) o contexto e o ambiente 

permeados por mudanças constantes demanda ao indivíduo a necessidade de transformação 

(ILLERIS, 2014). 

Em um de seus trabalhos mais recente, Taylor (2017) comenta que existem novos 

insights sobre a RC e a sua importância para a AT, principalmente, em relação aos fatores que 

influenciam a reflexão, assim como os elementos que levam à não-reflexão. Neste caso, a RC 

é um processo de desenvolvimento baseado na experiência. Outro aspecto abordado por Taylor 

é a importância holística da AT, reconhecendo o papel dos sentimentos e a relação com os 

outros no processo de aprendizagem transformadora. Por fim, o autor trata sobre o interesse na 

falta de transformação entre alguns indivíduos e as barreiras que inibem a transformação. 

O ambiente corporativo com mudanças constantes aumenta a demanda nas 

organizações por aprendizagens que permitam a adaptação dos gestores neste contexto com 

muitas variações. Dada esta necessidade, o desenvolvimento dos gestores no ambiente 

corporativo tem recebido críticas de autores que defendem a importância da reflexão ou 

reflexão crítica para aprendizagem, pois de maneira geral não tem privilegiado a questão crítico-
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reflexiva. Esta situação socioeconômica gera um ambiguidade no discurso referente à 

necessidade de desenvolvimento dos gestores: de um lado é preciso buscar mais capacitação 

para manutenção da empregabilidade e garantia do crescimento profissional, sendo mais 

salário, mais status e acumulação de bens sinônimos de sucesso; por outro lado, as crises éticas, 

sociais e ambientais demandam, por parte da sociedade, um outro discurso corporativo mais 

voltado para sustentabilidade, cultura, valores, propósito de vida etc. (CLOSS; ANTONELLO, 

2014). 

Frente à necessidade de estarem mais preparados para enfrentar novos desafios e as 

mutações no ambiente corporativo, os gestores têm buscado aprender de maneira formal por 

meio de cursos, MBA’s, workshops, entre outros, algumas vezes patrocinados pela empresa ou 

em outras vezes como um investimento pessoal em sua carreira. Entretanto, alguns autores 

apontam que este modelo formal de aprendizagem tem tido um caráter instrumental com 

redução do incentivo à autonomia e menor efetividade de conteúdos e métodos, deixando de 

estimular uma visão mais crítica (WOOD JR.; PAULA, 2004). 

Em contrapartida, quando os gestores são desafiados a participarem de novos projetos, 

assumirem outras responsabilidades ou até mesmo desempenharem papéis diferentes, a 

capacidade de analisar criticamente, elaborar diagnósticos, estabelecer parcerias, negociar, ou 

seja, capacidades também conhecidas como soft skills que são oriundas de uma prática 

reflexiva, acabam por se tornar uma deficiência em sua atuação profissional. Maclean, Harvey 

e Chia (2012) reforçam a importância da prática reflexiva na carreira de altos executivos. Eles 

nomearam cinco modos de a reflexividade se expressar na prática: através do acúmulo de 

recursos econômicos, culturais, sociais e simbólicos; vivenciando desafios ou oportunidades; 

superando limites; aprendendo de problemas ou desenvolvendo estratégias pessoais 

(MACLEAN et al., 2012). 

Contudo, a racionalidade técnica ainda é predominante nos programas de Educação 

Corporativa e, para mudar este cenário, as organizações precisam criar espaços e condições 

necessárias para este aprendizado de maneira contínua (REIS et al., 2010). Embora seja pouco 

desenvolvida nos seus processos de aprendizagem corporativos, a RC e a teoria da AT poderiam 

contribuir para a aprendizagem gerencial, estimulando o pensamento autônomo e flexibilização 

de pressupostos condicionados sobre o mundo, sobre os outros e sobre si (CLOSS; 

ANTONELLO, 2014). 

Cabe agora discutir o significado de RC, visto que este tema vem sendo amplamente 

explorado no contexto escolar e na formação dos professores, mas ainda não foi incorporada de 

maneira significativa nos processos de desenvolvimento corporativo. Mesmo na literatura sobre 
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aprendizagem gerencial, segundo a qual a RC tem sido considerada como um ponto significante 

para o entendimento e autoconhecimento, os trabalhos têm sido incipientes no sentido de 

oferecer sugestões sobre os mecanismos ou recursos para estimular ou alcançar a RC com fins 

para o desenvolvimento de SS (GRAY, 2007; REIS et al., 2010). Este é o tema da próxima 

seção.
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4 REFLEXÃO CRÍTICA  

 

 

Nesta seção pretende-se: (1) apresentar os fundamentos e significados da RC segundo 

os diversos autores ao longo dos anos, assim como o processo reflexivo; (2) discutir o papel da 

RC no ambiente de trabalho e expor as ambiguidades em torno da reflexão que, ao mesmo 

tempo, é necessária e difícil de ser institucionalizada no ambiente corporativo; e, por fim, (3) 

discutir os recursos para o desenvolvimento da RC. 

 

 

4.1 Fundamentos e significados 

Na literatura acadêmica não há uma teoria consistente sobre reflexão crítica: alguns 

autores tratam o tema como reflexão, outros como reflexão crítica ou pensamento crítico. 

Dewey (1933), considerado um dos autores mais expressivos, utiliza os termos pensamento 

crítico ou pensamento reflexivo de maneira intercambiável (VAN WOERKOM, 2004). Por 

isso, vale destacar as diferenças entre reflexão e reflexão crítica para evidenciar os motivos 

pelos quais este trabalho está pautado pelo conceito de RC e não apenas na reflexão. A reflexão 

envolve um pensamento ou análise focado no sentido da prática em um contexto mais imediato, 

utilizando os entendimentos intuitivos sobre a situação analisada (SCHÖN, 1983). A reflexão 

crítica é um pensamento mais profundo com uma análise que busca acessar conteúdos 

intrínsecos relacionados aos valores, crenças ou pressupostos (CLOSS; ANTONELLO, 2010). 

John Dewey é apontado por diversos autores (VINCE; REYNOLDS, 2016; RAELIN, 

2011; KEMBER et al., 2008) como o fundador ou precursor dos estudos sobre reflexão.  Ele 

era filósofo, psicólogo e pedagogo, e situou seus estudos sobre reflexão dentro da área da 

educação, considerando-a como um elemento importante dentro do processo de aprendizagem. 

Seu olhar sobre a RC foi a partir da prática docente: para ele, o pensamento reflexivo tem sua 

origem em situações problemáticas que leva ao pensar reflexivo com o objetivo de encontrar 

os meios ideais para enfrentar essas situações. Em seu livro de 1959, Como Pensamos, Dewey 

apresenta a teoria em que o ato reflexivo não separa o pensamento e a ação (DORIGON; 

ROMANOWSKI, 2012). 

Em continuidade aos trabalhos de Dewey, outros autores introduziram o conceito de 

pensamento reflexivo como uma prática empregada por profissionais e na educação de adultos, 

entre estes autores pode-se citar Schön (1983), Brookfield (1995) e Mezirow (1997). 
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Em 1983, Schön, em seu livro The reflective practitioner: how professionals think in 

action, traz a ideia da reflexão crítica no trabalho, defendendo que, por meio da reflexão, é 

possível criticar o entendimento das práticas repetitivas e, com base em novas situações, pode-

se construir um novo sentido. 

Em 1987, Brookfield, professor e estudioso sobre educação de adultos, em seu livro 

Developing Critical Thinking apresenta o pensamento crítico como uma atividade que pode ser 

observada dentro e fora da escola ou sala de aula. Segundo o autor, a vida é permeada por uma 

série de decisões a respeito de vários assuntos, e estas decisões são baseadas nos pressupostos 

individuais, que podem ou não ser examinados ou questionados à cada decisão. A reflexão 

crítica é o processo de encontrar e entender o que estes pressupostos são. 

Em 1997, Mezirow, tratou a reflexão crítica como o pensar sobre os pressupostos que 

determinam e baseiam a tomada de decisão. Para ele, o processo de aprendizagem ocorre a 

partir de um quadro de referências anterior, moldado ou delimitado na trajetória dos indivíduos, 

e que representa suas perspectivas de significado. O resultado da aprendizagem é a 

transformação desse quadro de referência do sujeito (MEZIROW, 1997). 

 Portanto, compreende-se a reflexão como a prática de dar um passo atrás e ponderar 

sobre o significado para si e para os outros em um ambiente em que recentemente se vivenciou 

uma experiência (RAELIN, 2011); é também considerada a representação da consciência 

humana, tanto individual quanto coletiva, uma parte fundamental para a construção da 

aprendizagem humana (VINCE; REYNOLDS, 2016). 

A reflexão crítica tem um caráter transformacional, permitindo que o indivíduo 

consiga identificar seus pressupostos, seus significados e a partir deste pensamento mais 

profundo, mudar os significados existentes, assim como os pressupostos relacionados a eles 

(MEZIROW, 1981). O processo reflexivo leva o indivíduo a percorrer um caminho até 

aprofundar o seu nível de pensamento, sendo a RC o nível mais profundo (BROOKFIELD, 

1995). 

 

 

4.2 Reflexão crítica: características, processos e níveis 

Brookfield (1987) descreveu as características que permitem identificar um pensador 

crítico e de que forma o pensamento crítico acontece. Em relação aos pensadores críticos, o 

autor lista uma série de características que estes possuem, como uma postura ativa em relação 

à vida, bem como autoconfiança que permite o questionamento sobre as situações, problemas 

e atitudes.  Os pensadores críticos estão atentos às inúmeras possibilidades existentes na vida e 
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entendem o futuro como algo mutável que pode ser alterado tanto individualmente quanto por 

meio de uma ação coletiva. Ser um pensador crítico implica buscar continuamente os 

pressupostos e não aceitar as coisas como finais e definitivas. 

As emoções são centrais dentro do processo do pensamento crítico porque, muitas 

vezes, os valores e pressupostos que foram considerados como “corretos” e aceitos durante 

muito tempo, podem gerar ansiedade, uma vez que passam a ser questionados. Resistência, 

ressentimento e confusão também são sentimentos que podem emergir à medida que se 

questiona aquilo que, desde sempre, foi considerado como o que deveria ser seguido. O 

pensamento crítico pode ocorrer a partir de eventos positivos ou negativos, para algumas 

pessoas a manifestação do pensamento crítico ocorre de maneira exclusivamente interna, com 

outros pode ocorrer em alguma atividade externa, ou seja, a forma de manifestação do 

pensamento crítico pode variar de acordo com os contextos ou situações em que ocorrem 

(BROOKFIELD, 1987). 

Para Brookfield (1987) os componentes do processo de RC são: (1) identificação de 

pressupostos que fundamentam suas ideias ou crenças; (2) consciência contextual trata-se de 

quando o indivíduo percebe que suas suposições foram criadas a partir de um contexto histórico 

e social; (3) especulação imaginativa, que leva o indivíduo a explorar maneira de pensar e agir 

de uma forma alternativa; e (4) ceticismo reflexivo, que é a dúvida sobre as reivindicações feitas 

de validade universal ou verdade absoluta. Este processo é representado na Figura 3. 

 

Figura 2 – Componentes do pensamento reflexivo 

 

 
 

Fonte: elaborado pela autora, baseado em Brookfield (1987). 

 

Para que o pensamento crítico ocorra, primeiro é preciso identificar os pressupostos, 

valores e crenças que até então foram considerados como certos e definitivos, ou se deve 
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questionar o senso comum. Outro aspecto que contribui para o pensamento crítico é o contexto 

no qual os pensadores estão inseridos: mesmo com o questionamento dos pressupostos, existem 

outros fatores contextuais que também refletem ou normatizam a forma de agir, como, por 

exemplo, determinadas regras de uma empresa que definem a forma mais adequada de se 

comportar, a cultura a qual o indivíduo pertence também orienta a forma considerada correta 

de agir, assim como o contexto socio-histórico também interfere nas atitudes e comportamentos. 

Além disso, o pensamento crítico também exige a capacidade da imaginação para explorar 

alternativas à maneiras pré-determinadas de se pensar e viver. Uma vez que os pressupostos são 

identificados e se entende que o contexto exerce influência nos comportamentos habituais, 

vislumbrando outras alternativas possíveis, passa a existir o que o autor chama de ‘ceticismo 

reflexivo’, que indica que o indivíduo passa a perceber que não é o fato de uma prática ou uma 

estrutura existir há muito tempo que determina sua validade (BROOKFIELD, 1987). 

Em suma, o pensamento crítico para Brookfield (1987) é uma atividade relacionada à 

vida, realizada por qualquer pessoa, com nível de profundidade variando de acordo com os 

estímulos que cada um receberá em relação à reflexão. A capacidade de pensar criticamente é 

fundamental para compreender as relações pessoais e as próprias atitudes em determinadas 

circunstâncias. 

A reflexão é uma atividade processual de exploração e descoberta que muitas vezes 

pode levar a resultados inesperados. Por meio da reflexão é possível conectar experiências e 

aprendizado, envolvendo cognição e sentimentos (BOUD; KEOGH; WALKER, 1985). Para 

Dewey, que desenvolveu sua teoria com base na investigação sobre a atuação dos professores, 

o ato reflexivo é um processo que apresenta cinco fases: (1) sugestão, (2) intelectualização, (3) 

ideia guia/ hipótese, (4) raciocínio e (5) verificação da hipótese pela ação. A ocorrência de um 

problema é o fator desencadeador da ação reflexiva, pois é ao se deparar com uma dúvida ou 

problema que o indivíduo começa a refletir e isso caracteriza a primeira etapa, denominada 

sugestão (DEWEY, 1959). 

A segunda etapa envolve a elaboração do problema, quando o indivíduo busca os 

meios para a solução do problema ou determinada situação e, a partir deste estímulo, problemas 

e soluções emergem simultaneamente. A terceira etapa envolve o uso criativo da imaginação 

para desenvolver as possíveis soluções. Este desenvolvimento se dá à medida que ocorre uma 

análise detalhada dos fatos e tem como resultado a formulação de uma hipótese. A quarta etapa 

envolve as ideias e o raciocínio que permitem analisar a hipótese formulada anteriormente. A 

quinta etapa é a verificação da hipótese que leva à ação, em vista de se produzir o resultado 

previsto (DORIGON; ROMANOWSKI, 2012). 
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Para Mezirow (1990), a reflexão possui três níveis. O primeiro está relacionado ao 

conteúdo, momento em que o indivíduo descreve, examina e compreende uma determinada 

problemática. O segundo nível é referente ao processo, em que o indivíduo é capaz de rever 

uma experiência passada, analisar suas estratégias e procedimentos para resolver determinada 

situação. O último nível é a reflexão sobre os pressupostos, onde, em um nível mais profundo, 

o indivíduo consegue acessar seu quadro de referências e partir deste movimento para refletir 

criticamente. 

Em 2000, Kember et al., com base em Mezirow (1990), trataram a reflexão como um 

processo que possui níveis reflexivos que podem ou não ocorrer de maneira consecutiva. Os 

autores desenvolveram um questionário para medir os níveis de reflexão com quatro categorias. 

O Quadro 4 resume estas categorias: 

1) A Ação habitual / Não reflexão ocorre quando um procedimento é seguido sem 

pensar, como no caso de atividades rotineiras. A ação é quase automática. Novos funcionários 

podem também se comportar desta maneira quando seguem rigidamente aquilo que lhes foi 

ensinado; 

2) A Compreensão é uma categoria distinta da ação habitual, onde os conceitos são 

entendidos como teoria e não estão relacionados às experiências ou aplicações da vida real; 

3) A Reflexão vai além da categoria compreensão: conceitos são interpretados em 

relação às experiências pessoais, situações encontradas na prática são consideradas e discutidas, 

surgem insights pessoais para além da teoria; 

4) A Reflexão crítica é considera um nível superior de reflexão: muitas de nossas 

ações são conduzidas a partir de um conjunto de crenças e valores que foram quase 

inconscientemente assimilados por meio de nossas experiências e meio ambiente. Uma 

mudança de perspectiva nos obriga a reconhecer e alterar os pressupostos existentes e, a partir 

disso, realizar uma revisão crítica destas crenças que levaram a uma aprendizagem prévia. Daí 

a dificuldade em ocorrer reflexão crítica com frequência e a perspectiva de transformação se 

concretizar (KEMBER; MCKAY; SINCLAIR; WONG, 2008). 
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Quadro 4 – Níveis de reflexão 

 

Ação habitual / Não reflexão 
• Não há entendimento de conceitos. 

• Apenas reprodução de algo já habitual. 

Compreensão 

• Compreensão de um conceito ou tópico. 

• Restrito à teoria. 

• Focado no que está no livro. 

• Não relaciona teoria com experiências práticas. 

Reflexão 
• Teoria é aplicada a situações práticas 

• Existem insights e análises que relacionam a teoria com a prática. 

Reflexão crítica 

• Mudança de perspectiva. 

• Análise profunda sobre crenças e pressupostos. 

• É improvável que a reflexão crítica ocorra com frequência. 

 

Fonte: elaborado pela autora com base em Kember et al. (2008). 

 

Adaptando os níveis de reflexão de Mezirow (1990) e de Kember et al. (2008), é 

possível construir um outro quadro correspondente aos níveis de reflexão dentro do ambiente 

corporativo (Quadro 5). Neste quadro não consta o nível ação habitual de Kember et al. (2008) 

pois, neste nível, segundo o autor, não há reflexão, mas apenas a reprodução de ação já realizada 

anteriormente de maneira automática, sem necessidade de pensar antes de agir. 

 

Quadro 5 – Adaptação dos níveis de reflexão de Mezirow (1990) e Kember et al. (2008) para o ambiente 

corporativo 

 

Níveis de reflexão  

Conceito adaptado para o ambiente corporativo 
Mezirow (1990) 

Kember et al. 

(2008) 

Reflexão de 

Conteúdo 
Compreensão 

O indivíduo chega à uma reflexão de conteúdo, ou seja, examina 

como se percebe, sente e age diante de determinada situação ou então 

se encontra em um nível de compreensão no qual consegue-se 

entender uma problemática organizacional. Neste caso, é capaz de 

descrever e examinar um determinado problema, mas não vai além 

dele, pensando em alternativas de solução. 

Reflexão de 

Processo 
Reflexão 

O indivíduo revê uma experiência passada, faz o movimento de step 

back, analisa e pensa sobre as ações tomadas para resolver 

determinada situação passada, conectando o seu conhecimento sobre 

a empresa e os problemas com alguns insights sobre o que poderia 

ser feito de diferente dentro do seu próprio quadro de referências. 

Reflexão de 

Pressupostos 
Reflexão Crítica 

O indivíduo acessa seu quadro de referências, questiona as verdades 

e crenças em um movimento de Ceticismo Reflexivo e parte para a 

Imaginação Especulativa (BROOKFIELD, 1987), conectando o 

conhecimento sobre determinada situação, sua revisão da 

experiência, chegando a uma ideia de ação orientada para a mudança. 

 

Fonte: elaborado pela autora, adaptado de Mezirow (1990) e Kember et al. (2008) 

 

Devido ao seu aspecto fundamental, relacionado ao questionamento de pressupostos, 

valores e crenças, que permite estabelecer um novo significado para as situações ou fenômenos 
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vivenciados, possibilitando uma mudança de perspectiva e de comportamento, a RC passou a 

ser alvo de estudos nos contextos organizacionais. Embora alguns estudos apontem para as 

dificuldades em se institucionalizar a RC no ambiente de trabalho (RIGG; TREHAN, 2004), 

também existem estudos que demonstram sua importância para as mudanças organizacionais 

(DIXON; LEE; GHAYE, 2016): este é o tema do próximo tópico. 

 

 

4.3 Reflexão crítica no ambiente de trabalho 

Alguns autores (RIGG; TEHAN, 2004; VINCE; REYNOLDS, 2009) têm dedicado 

seus estudos a entenderem de que forma a RC pode ocorrer no ambiente de trabalho e os meios 

para estimular a sua institucionalização. Suas conclusões indicam que a RC pode ser muito 

difícil de acontecer dentro do contexto de trabalho (COTTER, 2014).  

Considerando que a RC é um elemento importante envolvido na experiência de 

trabalho e na aprendizagem nas organizações, torna-se um componente indispensável para o 

desenvolvimento dos profissionais, de suas habilidades e capacidades necessárias para o 

resultado das organizações. No entanto, há alguns fatores impeditivos para a sua promoção no 

contexto corporativo. O fato de que o pensamento crítico leva ao questionamento do status quo 

e permite ao indivíduo considerar outras perspectivas, este pode ser o ponto de desconforto 

dentro do ambiente profissional. A RC, dentro do ambiente de trabalho, identifica e questiona 

valores, crenças e pressupostos organizacionais, não apenas com a intenção de promover um 

exercício de julgamento, mas também desafia estruturas e práticas existentes (GRAY, 2007).  

Joseph Raelin (2002), em seu artigo “I don´t have time to think! Versus the art of 

reflective practice” argumenta que, em um ambiente muitas vezes frenético e cheio de 

atividades, os profissionais e especialmente os líderes têm encontrado dificuldade em refletir 

porque o gestor tem seu papel endereçado mais para o “fazer” do que para o “pensar”. A ação 

é necessária, mas, sem reflexão, muitas decisões podem ser atrasadas ou mal direcionadas. 

(RAELIN, 2002).  Outra dificuldade para a inserção da prática reflexiva no contexto 

profissional é a crença de que a reflexão só pode ser praticada no nível individual e não no nível 

coletivo ou organizacional (REYNOLDS, 1998).  

Além da abordagem que considera o exame de propósitos, motivos, valores e 

interesses como elemento central da RC no nível individual, existem outras abordagens que 

ampliam o entendimento da RC dentro do contexto organizacional e vão além da ideia do 

praticante reflexivo introduzida por Schön (1983). Aqui é possível citar a ideia do organizing 
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reflection, abordada por Vince e Reynolds (2009), que entende que a reflexão é a representação 

da consciência humana tanto no nível individual quanto no nível coletivo. 

A reflexão organizacional tem como ponto principal a ideia de que a mudança ocorre 

a partir da reflexão como elemento-chave da aprendizagem individual. É a aplicação desta 

aprendizagem que leva à visão da reflexão como um processo organizacional, levando em conta 

os processos sociais e políticos do ambiente de trabalho (VINCE; REYNOLDS, 2009). 

Segundo Vince e Reynolds (2009), a abordagem da reflexão organizacional entende 

que as organizações são ambientes nos quais a reflexão é, frequentemente, ignorada ou 

indesejada, como forma de proteção dos membros da organização das consequências desta 

reflexão. Do ponto de vista dos autores, a reflexão é mal desenvolvida nas organizações porque 

a reflexão e a produção de novos conhecimentos podem gerar confrontos com os modelos 

estabelecidos sobre a maneira de pensar e trabalhar, bem como com as relações de autoridade, 

decisões estratégicas e abordagens à liderança.  

Por outro lado, quando a prática reflexiva passa a ser entendida como algo que inspira 

a ação e gera novas possibilidades para enfrentar os problemas, ela passa a ser endossada na 

organização. A RC pode ser um caminho quando os membros da organização se sentem livres 

para desafiar e questionar as crenças, valores e estruturas, fazendo emergir novos padrões e 

requisitos (RAELIN, 2002).  

Estas tensões organizacionais têm, de um lado, os aspectos normativos de RH, 

políticas e procedimentos, e, de outro lado, têm a RC como um elemento necessário para o 

desenvolvimento de capacidades, habilidades e SS. Pode-se compreender este impasse nas 

organizações sob o olhar do ambiente profissional como espaço público de interações entre 

indivíduos. 

Existem outras abordagens que entendem a reflexão como algo que pode ser 

desenvolvida no âmbito coletivo: a reflexão pública e a reflexão produtiva. 

A reflexão pública enfatiza a necessidade do coletivo, pois é empreendida na 

companhia dos outros, criando diferentes relações interpessoais, responsabilidades e 

autoridade. As reflexões no ambiente de trabalho vão além do indivíduo se envolver em uma 

experiência coletiva como projetos, comitês ou grupos de trabalho, sendo diretamente associada 

a diálogos de aprendizagem (VINCE; REYNOLDS, 2009). 

A reflexão produtiva tem aspectos semelhantes aos da reflexão pública, entretanto, a 

reflexão pública está preocupada em situar a reflexão nas complexidades das organizações, se 

concentra em como a competência é distribuída dentro das empresas, além dos processos de 
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monitoramento e intervenção que são desenhados para vincular competências à produtividade 

(BOUD; CRESSEY; DOCHERTY, 2006). 

Inspirado no trabalho da filósofa alemã Hannah Arendt, Cotter (2004) escreveu sobre 

os espaços reflexivos da aparência e desenvolveu um framework para pensar a RC no local de 

trabalho. Segundo Arendt, o âmbito público é um espaço de aparências e artificialidade do 

mundo, no qual são concebidas as representações da realidade e seus símbolos. Baseado nos 

três eixos do pensamento da Arendt: divulgação, pluralidade e natalidade, Cotter apresentou 

três tipos de espaços reflexivos na empresa: (1) espaço de honestidade, (2) espaço da crítica, 

(3) espaço de novos começos (COTTER, 2004). 

Silva (2018) explica o pensamento de Hannah Arendt que considera que existem três 

elementos relacionados à condição humana e à forma como cada indivíduo se insere no contexto 

público: (A) divulgação é a forma como o indivíduo se revela para os outros em uma esfera 

pública; é por meio da ação e do discurso que cada um se diferencia dos demais e, ao mesmo 

tempo, apresenta quem ele é. Segundo a autora, as palavras e ações confirmam que cada pessoa 

é desta forma, a insere no mundo humano; (B) pluralidade, para Arendt, todas as ações ocorrem 

de maneira plural à medida que necessitam do outro para acontecer; não existe ação sem o 

outro, pois isso sempre impacta os demais; (C) natalidade é a capacidade humana de começar 

algo novo (SILVA, 2018).  

Voltando ao framework de Cotter (2004), o espaço de honestidade é um espaço 

reflexivo à medida que os indivíduos lidam com outras opiniões e julgamentos que podem 

mudar a forma de pensar ou as próprias convicções; a reflexão que ocorre dentro do espaço de 

honestidade é uma forma de exposição dentro do contexto organizacional, até mesmo porque 

as ações oriundas da RC são imprevisíveis. Já o espaço da crítica se articula com a pluralidade 

de Arendt ao defender que a pluralidade é uma condição para a ação e para o pensamento crítico, 

mesmo com as suas dificuldades; pensar na pluralidade como uma possiblidade de julgamentos 

e críticas pode parecer algo negativo, entretanto se a empresa for entendida como um ambiente 

plural, no qual vários stakeholders interagem, a pluralidade passa a ser uma condição natural. 

O espaço de novos começos é a esfera que mais dialoga com as metas e desafios 

organizacionais, no sentido de que ter a RC é como um estímulo para novas formas de agir e 

trazer inovações. Para alcançar a RC no ambiente de trabalho, é necessário que os três aspectos 

de espaço (honestidade, críticas e novos começos) sejam promovidos num processo de 

organizyng reflection (COTTER, 2004). 

O framework de Cotter (2004) fornece uma maneira de pensar e promover a RC no 

ambiente organizacional. Seguindo esta ideia, há que se pensar que os programas de educação 



49 

corporativa, treinamento e desenvolvimento nas empresas, podem ser um ambiente propício 

para fomentar reflexão crítica organizacionalmente. Enquanto um exercício que pode ser 

estimulado organizacionalmente, cabe pensar em como as ações formativas podem abrir espaço 

para a honestidade, a crítica e novos começos, dando oportunidade para que os sujeitos da 

organização revejam suas crenças e pressupostos.  

Mas como promover reflexão crítica nos espaços formativos da empresa? Quais 

recursos ou métodos contribuem para propostas de desenvolvimento profissional mais críticas 

e reflexivas?  Na próxima seção serão abordado três métodos: incidentes críticos, diários 

reflexivos e diálogos reflexivos. 

 

 

4.4 Recursos para desenvolvimento da reflexão crítica 

Ao buscar na literatura a produção sobre incidentes críticos, diários reflexivos e diálogos 

reflexivos, foi possível observar que estes elementos podem ser compreendidos tanto como 

ferramentas para desenvolvimento (PRESKILL, 1996; GRAY, 2007) quanto instrumentos para 

construção de dados em pesquisa (GODOI; MATTOS, 2006). 

 

 

4.4.1 Incidentes críticos 

Existem formas diversificadas descritas na literatura acadêmica para facilitar o 

desenvolvimento da prática reflexiva, como força-tarefa, incidentes críticos ou estudo de grupos 

como formas para estímulo da prática reflexiva de forma coletiva (GRAY, 2007). 

O uso de incidentes críticos foi proposto pela primeira vez pelo Dr. Jonh C. Flanagan 

em 1941, por ocasião de sua participação no Programa de Psicologia da Aviação da Força Aérea 

dos Estados Unidos, na II Guerra Mundial, com a finalidade de desenvolver procedimentos para 

a seleção e classificação de tripulações, bem como determinar as exigências críticas no 

desempenho de uma tarefa; neste contexto o termo incidentes críticos era entendido como uma 

técnica (PRESKILL, 1996). 

No âmbito organizacional, o uso de incidentes críticos, derivado dos estudos sobre 

práticas educacionais, está relacionado ao significado que o indivíduo atribui a um evento ou 

experiência, que não necessariamente, precisam ser de natureza dramática e pode ser entendido 

como um método. Daí sua relevância nos estudos sobre práticas reflexivas (TRIPP, 1994). 

Um exemplo relevante sobre como os incidentes críticos podem ser utilizados 

enquanto recursos para estimular e desenvolver a reflexão crítica aparece no trabalho 
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desenvolvido por Kember et al. (2008). Em 2000, os pesquisadores desenvolveram um 

questionário para medir o nível de reflexão em estudantes e apresentaram um protocolo capaz 

de auxiliar professores ou demais profissionais que desejassem desenvolver algum trabalho 

baseado na reflexão crítica (KEMBER et al., 2000). 

Em 2008, Kember et al. examinaram a confiabilidade dos procedimentos, aplicando-o 

em um curso de radiografia que tinha como um de seus objetivos principais promover o 

pensamento crítico. Para realizar este trabalho, foi solicitado aos estudantes que escrevessem 

relatório sobre os incidentes críticos ocorridos durante sua colocação clínica, considerando os 

seguintes critérios: 

• Qualquer incidente que não fosse rotineiro e apresentasse um problema que exigisse 

uma decisão; 

• Uma situação que exigisse improvisação, alteração de procedimento ou inovação; 

• Algo emocionalmente, fisicamente ou mentalmente exigente de alguma forma. 

 

Com base nas respostas dos alunos para a solução dos problemas (incidentes críticos) 

os professores puderam avaliar os níveis de reflexão de acordo com o esquema desenvolvido 

por Kember et al. (2008). 

De maneira geral, os incidentes críticos são classificados como erros, mas, de fato, 

trata-se de um método que pode levar o indivíduo ou um grupo para um nível mais profundo 

de reflexão, permitindo dissecar, refletir, aprender e agir, promovendo a aprendizagem por meio 

da reflexão (GRAY, 2007). 

Para o desenvolvimento do método de incidentes críticos, geralmente utilizam-se os 

diários reflexivos que podem conter histórias, metáforas e também os incidentes críticos. Os 

diários reflexivos têm caráter individual, porém, podem ser compartilhados. Estes e outros 

aspectos serão abordados na próxima seção. 

 

 

4.4.2 Diários reflexivos 

Na literatura acadêmica, os diários reflexivos também são conhecidos como on-the-

job journaling ou reflexive journal, contudo neste trabalho utilizamos a nomenclatura em língua 

portuguesa, mesmo que no referencial teórico sejam apresentadas referências de autores 

internacionais. 

Zaccarelli e Godoy (2010), em um ensaio teórico sobre o uso de diários nas pesquisas 

organizacionais, nos fornecem uma perspectiva histórica sobre o uso de diários: segundo as 
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autoras, esta prática teve origem tanto na Europa quanto no Japão por volta do século X, 

inicialmente sendo utilizados pela elite e membros da corte. Com a expansão do uso da escrita, 

os relatos pessoais e por escrito se ampliaram (ZACCARELLI; GODOY, 2010). 

Desde então, o uso de diários passou de um recurso individual para registro de 

acontecimentos e pensamentos sobre a própria existência para um método reflexivo com uma 

longa tradição no desenvolvimento de profissionais na educação e na área de saúde, permitindo 

aos professores e facilitadores identificarem problemas e aos alunos refletirem criticamente 

sobre as situações descritas nos diários. O conteúdo dos diários geralmente, é confidencial, 

porém pode ser compartilhado desde que com o consentimento dos envolvidos (GRAY, 2007). 

Os diários reflexivos têm sido utilizados para facilitar o processo de reflexão em 

relação à ação para o ensino e desenvolvimento profissional. Ao escrever sobre a própria 

experiência, o indivíduo organiza as ideias e reconstrói a sua experiência de uma forma 

reflexiva, criando um diálogo entre aquilo que foi vivido com o que foi refletido e a partir disso, 

este pensar sobre a ação fornece novas bases para a compreensão do que foi feito. Ao apresentar 

uma forte conexão entre a experiência prática e a reflexão sobre a prática, as narrativas são 

ferramentas que acessam o pensamento, reconectam as ações aos valores e crenças e permitem 

a criação de um novo significado (MARCOLINO; REALI, 2010). Neste aspecto, os diários 

reflexivos podem ser um elemento relevante para a aplicação prática da reflexão crítica no 

ambiente de trabalho, podendo ser considerados como um caminho para fomentar a reflexão 

dentro dos espaços formativos organizacionais, permitindo aos funcionários recordar as 

observações, analisar com várias perspectivas, interpretar o entendimento, analisar a própria 

prática e reconstruir experiências (CYBORAN, 2005). 

Algumas vantagens foram observadas pelos pesquisadores ao utilizarem os diários 

como método de pesquisa, pois eles tornam explícitos o conhecimento tácito, permitem a 

autoavaliação de eventos e experiências vividas, assim como o nível de detalhes que forem 

registrados nas narrativas. O uso de diários minimiza possíveis interferências e permitem 

acessar informações de maneira menos invasiva. Por outro lado, convencer os participantes de 

uma pesquisa a preencherem os diários é uma desvantagem apontada, assim como o fato de 

nem todos as pessoas gostam ou têm habilidade para escrever (ZACCARELLI; GODOY, 

2010). 

Em relação à forma de escrita, os diários são o resultado de uma escrita que não busca 

uma estrutura definida, desta forma podendo conter histórias, anedotas, descrições, incidentes 

críticos ou, até mesmo, relatos de problemas (GRAY, 2007). Existem duas formas possíveis de 

escrita de diário, diários individuais e diários colaborativos: (1) Diários individuais: os 
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indivíduos escrevem regularmente suas experiências e reflexões sobre as ações, além da 

descrição de situações que podem ser analisadas em outros momentos, (2) Diários 

colaborativos:  são escritos individualmente, porém são compartilhados com outros, em 

consenso, para que por meio do olhar e percepção do outro, todos possam refletir sobre suas 

próprias experiências (RICHARDS, 1991). 

Em relação à forma de elaboração dos diários, estes podem ser (1) pré-existentes: os 

indivíduos registram suas experiências e memórias, escolhem sem interferência aquilo que 

desejam registrar e podem ser analisados posteriormente por um pesquisador, por exemplo; e 

(2) solicitados: como o próprio nome sugere, é requerido pelo pesquisador que solicita 

determinado relato sobre um aspecto específico, com a finalidade de investigar determinadas 

informações (ZACCARELI; GODOY, 2010). 

Neste trabalho, serão utilizados os diários individuais e solicitados com foco na escrita 

das narrativas relacionadas aos relatos pessoais e profissionais sobre a sua experiência dentro 

do processo de desenvolvimento das SS no contexto organizacional. 

 

 

4.3.3 Diálogos reflexivos 

Os diálogos ou conversas reflexivas promovem múltiplos entendimentos sobre a 

realidade, inclusive sobre as práticas, crenças e “verdades” organizacionais (CUNLIFFE, 

2004). 

Segundo Gray (2007), os diálogos reflexivos podem ser distinguidos das conversas 

reflexivas pela natureza da sua utilização. Para o autor, os diálogos reflexivos servem para 

situações em que gestores analisam e compartilham pensamentos e sentimentos sobre situações 

passadas, depois refletem sobre si com base nas reações e diálogos com os outros. 

Os diálogos ou conversas reflexivas possuem um sentido coletivo de aprendizado e 

reflexão, desta forma, fazem parte da rotina organizacional de maneira informal, seja pelas 

interações sociais, seja pela necessidade constante de transferir informações entre os membros 

de uma empresa (DITTRICH; GUÉRARD; SEIDL, 2016). 

Por meio do diálogo em grupo, os pressupostos e modelos mentais ficam mais 

evidentes e fornecem uma oportunidade para compartilhar ideias e até mesmo críticas. Por isso, 

este método só deve ser utilizado uma vez que o grupo compartilhe da mesma percepção sobre 

o objetivo do aprendizado (GRAY, 2007). 

Os diálogos reflexivos proporcionam um aumento da consciência que permite ao 

indivíduo refletir sobre si ao expor para os outros as situações ou incidentes. O mesmo ocorre 



53 

quando o indivíduo ouve as narrativas dos outros que também permitem uma reflexão sobre 

suas crenças ou atitudes no trabalho. E este movimento de interação dialógica promove o 

desenvolvimento de competências (SANDBERG: TAGARMA, 2007). 

Neste trabalho, os diálogos reflexivos encontraram espaço dentro da empresa, objeto 

de pesquisa. Estes espaços foram denominados pela pesquisadora de Roda de Conversas 

Reflexivas. 

Tendo em vista a discussão teórica apresentada até aqui, a próxima sessão descreve os 

procedimentos metodológicos que guiaram a pesquisa. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Esta seção descreve os procedimentos metodológicos utilizados para se alcançar os 

objetivos propostos neste trabalho. A pesquisa foi orientada por uma abordagem qualitativa de 

natureza interpretativista, o que significa que buscou-se entender o fenômeno em análise no 

ambiente natural em que ele ocorre, considerando os sentidos atribuídos pelos sujeitos às 

experiências que vivenciam (GEPHART, 2004). O objetivo de um estudo qualitativo é 

compreender um fenômeno, assim como os significados envolvidos no processo, a partir das 

diferentes perspectivas assumidas pelos sujeitos. Assim, a pesquisa qualitativa é polifônica, e 

busca compreender estes múltiplos significados em um dado contexto e em um determinado 

período (MERRIAM, 2002). 

A pesquisa qualitativa emprega diferentes concepções filosóficas, estratégias de 

investigação, métodos de coleta, análise e interpretação de dados (CRESWELL, 2010). Neste 

estudo, especificamente, escolheu-se a pesquisa-ação como estratégia de pesquisa, dado seu 

caráter interacionista e intervencionista. Os primeiros registros sobre este método de pesquisa 

aconteceram nos anos de 40, mais precisamente em 1943, quando Kurt Lewin, um psicólogo 

alemão, fazia um trabalho de encorajamento ao uso de vísceras na cozinha diária. Seu trabalho 

aplicou o conhecimento das ciências sociais com a experimentação controlada, na tentativa de 

entender os problemas sociais e incorporá-los na pesquisa. Entretanto, os resultados de seus 

estudos foram vistos com desconfiança pela comunidade científica, devido à dificuldade em 

mensurar os resultados e controlar as variáveis. Nos anos 50, o Tavistock Institute, no Reino 

Unido, iniciou um programa de pesquisa no setor de mineração e carvão utilizando como base 

o trabalho de Lewin. Posteriormente, a Noruega se juntou ao Reino Unido e a Escandinávia no 

desenvolvimento da pesquisa-ação focando no entendimento das organizações a das mudanças 

organizacionais (EDEN, 2001). 

Nos anos de 1940 e 1950, a pesquisa-ação teve sua aplicabilidade em diversos 

segmentos: na administração, no desenvolvimento comunitário, na mudança organizacional e 

no ensino. A partir dos anos 1970, sua utilização começou a ganhar popularidade na educação. 

No âmbito educacional, tornou-se uma estratégia para o desenvolvimento de professores e 

pesquisadores como forma de aprimorar o ensino (TRIPP, 2005). 

Desde então, a pesquisa-ação cresceu nos estudos organizacionais, tendo como 

característica o envolvimento do pesquisador com os membros da empresa em torno de um 
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assunto de interesse para a organização, e os participantes se mobilizam a agir conforme a 

intervenção definida na pesquisa (EDEN, 2001). 

O termo pesquisa-ação é genérico e pode ser compreendido como o processo de 

investigação-ação que segue um ciclo que aprimora a prática entre o agir e o investigar a 

respeito dela. Este ciclo, representado na Figura 4, percorre as etapas de planejamento, 

implantação, descrição ou monitoramento e avaliação dos resultados. A maioria dos processos 

de desenvolvimento ou aprimoramento segue a mesma sequência, entretanto, ações diferentes 

serão requeridas de acordo com a sua finalidade (TRIPP, 2005). 

 

Figura 3 – Ciclo da Pesquisa-Ação 

 

 
 

Fonte: Tripp (2005). 

 

Como dito, a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa participante intervencionista e pode 

ser aplicada em qualquer ambiente de interação social, portanto este tipo de pesquisa é 

situacional. O pesquisador, neste contexto, atua como um praticante social que intervém numa 

situação com o objetivo de entender as mudanças que exigem uma resposta prática (ENGEL, 

2000). É nesta direção que este estudo pretende gerar uma contribuição, a partir de uma 

experiência vivida pela pesquisadora no papel de facilitadora e pelos gestores que serão 

participantes de um programa de desenvolvimento, buscando compreender como o estímulo à 

reflexão crítica contribui para o aprimoramento de SS e transforma a conduta profissional dos 

gestores. 

Pensando no ciclo de pesquisa-ação de Tripp (2005), é possível estabelecer um 

paralelo da pesquisa intervencionista, tal qual proposto pelo autor, com as que foram 

conduzidas neste estudo, mantendo o caráter contínuo deste tipo de investigação. Desta forma, 
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houve uma etapa “diagnóstico”, que consistiu na identificação das necessidades relacionadas 

ao desenvolvimento dos gestores e, posteriormente, na etapa de “planejamento” das atividades 

que fizeram parte do programa de desenvolvimento. Em seguida, deu-se início à etapa “ação”, 

representada pela aplicação do programa de desenvolvimento composto pelas Rodas de 

Conversas Reflexivas, enquanto a etapa de “monitoramento” foi realizada durante o processo, 

por meio das trocas de e-mails e conversas informais com os participantes. Por fim, a etapa de 

“avaliação” foi realizada a partir da última Roda de Conversa Reflexiva, na qual a pesquisadora 

buscou “validar” as suas análises com os gestores e realizou uma reflexão final sobre a 

experiência dos diários reflexivos.  

 Os incidentes críticos configuraram-se como um componente central do projeto 

porque serviram como base para as atividades nos encontros como fonte de reflexão nas rodas 

de conversas reflexivas, também como parte do exercício reflexivo relatados nos diários 

reflexivos. Por meio dos incidentes críticos foi possível estabelecer as SS requeridas ou 

deterioradas em função dos incidentes, levando-os a novas descobertas e ações (Figuras 3 e 4). 

 

Figura 4 – Ciclo de Desenvolvimento desta Pesquisa baseada Ciclo da Pesquisa-Ação 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora com base em Tripp (2005). 

 

Neste caso, o programa de desenvolvimento e as atividades propostas tiveram por 

intenção promover um espaço formativo e reflexivo, permitindo aos participantes que 

refletissem sobre suas ações individual e coletivamente, nas questões que envolvem SS. Este 
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espaço reflexivo foi composto por seis Rodas de Conversas com duração de duas horas cada 

uma, distribuídas ao longo de quatro meses (Figura 6). 

 

Figura 5 – Programa de Desenvolvimento pautado na Reflexão Crítica 

 

 
 

Fonte – elaborado pela autora. 

 

Nas Rodas de Conversas Reflexivas os participantes foram estimulados a refletirem 

sobre um determinado Incidente Crítico e convidados a escreverem em seus diários. A 

observação foi um dos aspectos importantes para o registro dos dados sobre o campo, por isso 

durante este trabalho a pesquisadora também fez uso de um diário reflexivo como instrumento 

para anotar as suas próprias impressões e as manifestações dos participantes. 

Os participantes da pesquisa foram doze gestores da organização objeto de estudo, 

provenientes de diferentes departamentos. Os dados dos participantes, como departamentos, 

formação acadêmica, idade e tempo de empresa, podem ser observados no Quadro 6. A escolha 

destes participantes ocorreu a partir da indicação da Gerente de Recursos Humanos e a 

validação do Diretor responsável por esta área. 
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Quadro 6 – Perfil dos Participantes da Pesquisa 
 

Área Sexo Idade Escolaridade 

TI Homem 38 anos Segundo grau 

OPERAÇÕES Mulher 35 anos Segundo grau 

OPERAÇÕES Mulher 29 anos Segundo grau 

OPERAÇÕES Mulher 34 anos Segundo grau 

RH Mulher 38 anos Superior 

TREINAMENTO Mulher 43 anos Superior 

FINANCEIRO Homem 27 anos Superior 

QUALIDADE Mulher 35 anos Superior 

FINANCEIRO Homem 39 anos Superior 

OPERAÇÕES Homem 41 anos Superior 

OPERAÇÕES Mulher 35 anos Superior 

OPERAÇÕES Homem 40 anos Superior 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A construção dos dados nesta pesquisa contou com duas fontes principais: (1) 

observação e descrição das reações e relatos dos participantes durante a experiência de 

desenvolvimento, daquilo que foi verbalizado, assim como suas interações,  engajamento e 

expressões não-verbais; (2) documentos: trocas de e-mails; conversas de WhatsApp entre 

facilitadora e participantes; diários reflexivos dos gestores e diário reflexivo da pesquisadora. 

Para os diários comprou-se um caderno brochura que foi entregue aos participantes no primeiro 

encontro. Em decorrência da característica processual da pesquisa-ação, uma metodologia 

complexa e que se dá por meio de uma construção coletiva do pesquisador com os participantes, 

optou-se por não usar procedimentos de análise categorial que poderiam não representar o fluxo 

e o dinamismo com que os dados foram construídos ao longo da investigação. Neste sentido, a 

análise dos dados textuais (diários) e observacionais (verbais e não-verbais) foi sendo 

conduzida pela inspiração da análise de narrativas temática de Riessman e Quinney (2005), 

encontro a encontro. Isso significa que a trajetória de análise foi construída a partir das temáticas 

enquanto marcadores de significados emergentes da experiência reflexiva em cada um dos 

encontros que seguiram as etapas da pesquisa-ação de Tripp (2005), a saber: a) estabelecimento 

do Espaço de Reflexão e identificação do Incidente Crítico; b) reflexão sobre as SS 

(Comunicação); c) reflexão sobre os Valores Individuais; d) reflexão sobre outros Incidentes 

Críticos e SS; e) experiências e ações desencadeadas após a reflexão; f) avaliação das Rodas de 

Conversas Reflexivas. 
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Além dos marcadores temáticos que significaram cada encontro, a análise também 

buscou identificar, com base nas propostas de Mezirow (1990) e Kember et al. (2008), os níveis 

de reflexão atingidos pelos participantes durante o processo e a natureza das transformações. 

A próxima seção descreve e analisa os resultados da pesquisa.
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

6.1 Breve histórico da fundação da empresa e seu crescimento desordenado 

A história da fundação da empresa ajuda a explicar o envolvimento dos participantes 

e a abertura da empresa para a realização desta pesquisa, desde a alta direção até os gestores 

diretamente impactados. A síntese sobre a fundação da empresa aqui descrita foi obtida com 

base em entrevistas informais entre os sócios da empresa e a pesquisadora.  

A empresa foi criada há sete anos pela iniciativa de quatro amigos que decidiram 

empreender e tiveram em mente a intenção de construir um negócio como referência positiva 

no mercado, uma alternativa viável dentro de um segmento bastante restrito com apenas quatro 

competidores. 

A base de sustentação e diretriz desta história sempre estiveram pautadas em inovação, 

alta performance, qualidade, tecnologia e serviço “com paixão” ao cliente, conforme constam 

nas informações sobre sua missão, visão e valores. Por se tratar de uma empresa de serviços, 

entregar o resultado dentro do menor custo possível, em função da margem de lucro sempre ser 

muito apertada, é um desafio diário. Por conta deste posicionamento, a empresa não realizou 

muitos investimentos em desenvolvimento de líderes. Ano após ano, a organização foi obtendo 

um alto crescimento buscando fazer o máximo com o menor custo. 

Esta estratégia funcionou e proporcionou estabilidade financeira. Após setes anos 

desde sua fundação, com 400 funcionários e 130 clientes corporativos, a empresa conquistou 

um grande cliente, a 3ª maior seguradora do mercado nacional. 

A chegada deste cliente representou um crescimento imediato de 100% em relação à 

quantidade de funcionários, o que trouxe à tona problemas relacionados à estrutura, pessoas e 

processos. As áreas administrativas, que fornecem o suporte necessário para a área operacional, 

não foram dimensionadas de acordo com o volume de atividades relacionadas ao novo cliente 

e a questão dos recursos foi potencializada pela falta de processos. Em pouco tempo o ambiente 

organizacional foi impactado por estas mudanças, o clima de otimismo devido à conquista deste 

cliente deu lugar a uma atmosfera de stress e grande pressão por resultados. A alta direção não 

se movimentou no sentido de manter o nível gerencial alinhado com as questões estratégicas e 

focou apenas nos problemas qualitativos e de ordem financeira. Este posicionamento 

enfraqueceu o sentimento de pertencimento dos gestores e criou um ambiente de 

individualismo, medo e insegurança que puderam ser observados a partir dos relatos dos 

gestores e observações da pesquisadora que conviveu durante oito meses nesta organização. 
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Neste cenário a pesquisa foi iniciada e, possivelmente em virtude destes últimos 

acontecimentos, a chegada de uma proposta de desenvolvimento voltada para a reflexão e 

discussão sobre os incidentes críticos foi bem recebida pelos participantes. 

 

 

6.2 O campo e a negociação da pesquisa 

Por se tratar de uma estratégia de pesquisa intervencionista, a pesquisa-ação demanda 

envolvimento do pesquisador com os membros da empresa (EDEN, 2001). Um dos fatores que 

influenciaram a escolha do campo de estudo foi a possibilidade de aplicação de um programa 

de desenvolvimento para líderes com uma abordagem crítico-reflexiva. 

Em outubro de 2018, a pesquisadora, que também atua como consultora 

organizacional, foi convidada para realizar um projeto com o objetivo de auxiliar a empresa na 

contratação e treinamento dos novos funcionários em função da chegada do novo cliente. 

No decorrer deste projeto, estabeleceu-se uma relação de confiança e parceria entre a 

consultora e os sócios da empresa, o que permitiu a proposta de realização do programa de 

desenvolvimento para os gestores. Imediatamente, a ideia foi bem aceita, abrindo-se as portas 

da empresa para a realização deste estudo. 

Em virtude de a pesquisa-ação ser compreendida como uma investigação que 

comporta contínuos aprimoramentos em um ciclo de diagnóstico, planejamento, ação, 

monitoramento e avaliação (TRIPP, 2005), optou-se por apresentar e analisar os resultados em 

acordo com este processo, conforme demonstrado a seguir: 

A. Diagnóstico: identificação da necessidade de desenvolvimento de SS e definição 

dos gestores. 

B. Planejamento da ação: elaboração de uma metodologia específica para aplicação 

em um programa de desenvolvimento utilizando recursos didáticos que estimulem a RC 

(Incidentes Críticos, Diálogos Reflexivos e Diários Reflevixos).  

C. Ação: execução do programa de desenvolvimento com base nas trocas e discussões 

realizadas nas Rodas de Conversas Reflexivas. 

D. Monitoramento: envio de e-mails aos participantes após cada Roda de Conversa 

Reflexiva com o objetivo de reforçar o estímulo a RC e coletar indícios de ações desencadeadas 

a partir dos encontros. 

E. Avaliação: encontro de fechamento com os participantes para levantamento das 

percepções sobre o Programa de Desenvolvimento expondo de que forma esta experiência 
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influenciou o desenvolvimento de SS, incluindo um momento de análise quanto ao uso dos 

diários reflexivos, segundo os gestores. 

Todas estas etapas foram concluídas dentro da estratégia de pesquisa estabelecida. 

 

 

6.3 O contexto das necessidades de desenvolvimento dos gestores e Soft Skills 

Esta seção representa a primeira etapa desta pesquisa, denominada de diagnóstico. 

Para o entendimento das necessidades em torno das SS junto ao corpo diretor, foram realizados 

alguns encontros com os sócios da empresa. Entendeu-se que, em virtude do rápido crescimento 

da organização em um segmento de mercado com alta demanda dos clientes externos, a margem 

de lucro apertada não permitiu que o desenvolvimento dos líderes fosse colocado como uma 

necessidade ao longo da trajetória da empresa. Entretanto, os sócios perceberam que as 

competências que tinham sido importantes para a construção da empresa não seriam mais 

suficientes para seguir em frente. Somente as habilidades técnicas e o conhecimento do negócio 

não bastariam. Habilidades relacionais, de comunicação e trabalho em equipe eram os maiores 

obstáculos para se atingir as metas organizacionais. Neste momento, acordou-se a realização de 

um Programa de Desenvolvimento de SS para os líderes da empresa. 

 

6.3.1 A seleção dos participantes 

Em um trabalho conjunto com a Gerente de RH e o Diretor da empresa responsável 

pelo RH definiu-se doze gestores que poderiam participar do projeto. Os critérios utilizados 

pela empresa foram os seguintes: 

• Pessoa chave para a organização; 

• Líder com posição de Gerência ou Coordenação; 

• Todas as áreas da empresa deveriam ter pelo menos um representante para obter o 

maior impacto dentro da organização. 

Após a indicação dos participantes, a pesquisadora elaborou um e-mail convite (como 

pode ser observado no Apêndice 1). Todos os convidados aceitaram o convite prontamente, 

como exemplificam os comentários de alguns gestores ao aceitarem o convite. 

 

Claro que podemos agendar e, além disto, agradeço pela vossa disponibilidade. (E-

mail do Gestor 3). 

 

Que sensacional, com certeza podemos agendar, ainda não tenho nada marcado para 

esse dia/hora. (E-mail do Gestor 4). 
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Interessante destacar que aqueles que não foram convidados se manifestaram, 

questionando o porquê de não terem sido incluídos. 

 

Eu queria saber como eu posso participar destes encontros, é possível?... Por que 

somente estas pessoas foram escolhidas? (Conversa de WhatsApp de um gestor não 

participante do programa). 

 

6.3.2 O envolvimento dos gestores/participantes  

Com a lista de participantes definida pela empresa, a pesquisadora agendou uma 

reunião para apresentar o programa de desenvolvimento, esclarecendo que se tratava de um 

projeto corporativo e que havia também uma finalidade acadêmica, já que fazia parte da 

proposta de dissertação de mestrado. 

Neste momento, foram expostos os objetivos do projeto de pesquisa e a discussão 

teórica que permeava o estudo, especialmente processos de reflexão e desenvolvimento de SS. 

Abaixo o roteiro de apresentação aos gestores participantes: 

• O que são SS e RC; 

• Contextualização histórica da necessidade de SS; 

• Exposição da necessidade de mercado em relação a SS; 

• O que a literatura acadêmica discute sobre SS; 

• A estrutura do programa e a metodologia; 

• A necessidade de envolvimento dos participantes; 

• Construção dos dados de maneira colaborativa. 

 

A apresentação proposta teve uma reação positiva e concordância sobre a necessidade 

de desenvolvimento de SS dentro daquele grupo. Entenderam a relevância de um programa de 

desenvolvimento pautado em reflexões, mostrando-se abertos para participar e contribuir com 

a experiência. Não se observou nenhum tipo de resistência, receio ou questionamento negativo 

por parte deste grupo. As falas que emergiram foram positivas corroborando para a percepção 

de aceitação e envolvimento, como por exemplo, “que legal”, “a gente precisa muito disso”, 

“quero muito participar”. 

 

6.3.3 Mudanças em relação aos gestores/participantes 

Devido ao crescimento rápido, a empresa está passando por um momento bastante 

turbulento. Os gestores têm trabalhado em uma jornada muito acima do normal, inclusive aos 
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finais de semana. Isso tem gerado um grande desgaste físico e emocional, uma vez que todos 

os gestores estão sob forte pressão e estresse. 

Alguns dos profissionais definidos para participarem do projeto estão na área 

Operacional e de Qualidade, desta forma, o aumento do volume de trabalho impactou na 

presença das rodas de conversa reflexivas. Considerando os doze participantes definidos pela 

empresa, nove estiveram presentes no primeiro encontro (um foi solicitado pelo Diretor quando 

ia entrar na sala e outro não compareceu sem justificar). 

Um dos participantes solicitou desligamento logo após a reunião de apresentação do 

projeto e outro participante preferiu se desligar em função da alta demanda de trabalho em sua 

área. Entretanto, o RH pediu para que a pesquisadora substituísse estas pessoas por outros 

gestores, por entender a relevância do programa de desenvolvimento. Após o início dos 

encontros, outro gestor foi desligado da empresa não sendo possível sua reposição. O grupo 

final ficou composto por onze participantes (Quadro 6). 

 

 

6.4 Elaboração de uma proposta para o desenvolvimento de SS pautada em RC 

Inspirada na teoria da Aprendizagem Transformadora de Mezirow (2009) e na 

abordagem educacional voltada para educação de adultos de Knowles (1968), a proposta 

desenvolvida para este programa de desenvolvimento teve como pilares os pressupostos 

relacionados a andragogia:  

1. adultos são capazes de dirigir seu próprio aprendizado;  

2. as experiências vividas são ricas para o aprendizado;  

3. as necessidades de aprendizagem estão relacionadas ao contexto social; 

4. é centrada no problema; 

5. é motivada por fatores internos; e 

6. a reflexão é um meio para revisão dos quadros de referência dos indivíduos para 

alcançar a aprendizagem.  

 

Outros aspectos foram considerados no desenvolvimento desta proposta, como a 

prontidão para aprendizagem centrada nos papéis sociais e a capacidade de interpretar, 

transformar e dar sentido às várias situações de aprendizagem (SMITH, 2002).  

Ativa, participativa e construtivista, a proposta de desenvolvimento (Figura 6) tem 

caráter processual e grupal, contemplando as seguintes fases: 1. Identificação do Incidente 

Crítico (IC); 2. Entendimento sobre as SS impactadas; e 3. Dilemas, Insights e Imaginação de 
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Novos Começos. Todas estas etapas ocorrem dentro de uma Experiência Reflexiva promovida 

por esta proposta metodológica. 

Figura 6 – Fases da proposta criada para o Programa de Desenvolvimento 

 

 
 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

1. Identificação do Incidente Crítico (KEMBER et al., 2008) emergente do diálogo 

entre os participantes sobre a sua rotina. Por meio das narrativas sobre os últimos 

acontecimentos organizacionais, os gestores levantam informações importantes sobre os 

problemas que mais impactaram sua rotina de maneira negativa. Esta identificação é crucial 

para elaborar um quadro contextual capaz de fornecer elementos necessários para definir o 

Incidente Crítico mais relevante e que será tratado como pano de fundo para o processo 

reflexivo.  

2. Entendimento sobre as SS. Nesta fase, a partir do quadro contextual construído na 

fase anterior, os envolvidos são encorajados a identificarem as SS mais requeridas ou 

deterioradas durante a ocorrência do Incidente Crítico. Uma pergunta reflexiva (GIBBS, 1988) 

serve como um fio condutor para o estímulo da reflexão como um movimento individual e 

coletivo: “Durante a ocorrência do Incidente Crítico e até mesmo após a sua ocorrência, quais 

SS foram deterioradas ou mais requeridas pelos envolvidos na situação-problema?”. 

3. A terceira fase é o resultado desencadeado a partir da experiência reflexiva. Os 

participantes, depois de identificarem os Incidentes Críticos e as SS impactadas, conectam as 
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discussões com suas práticas. Neste momento os dilemas emergem (MEZIROW, 1990), surgem 

os insights, possibilitando a imaginação de novos começos ou ações de mudanças (COTTER, 

2014). Eles discutem, dialogam, ouvem o outro, julgam as ideias apresentadas, concordam, 

discordam, expõem pontos de vista, reconstroem pensamentos, significam e ressignificam as 

experiências. A partir deste momento pode-se chegar ou não até o nível da reflexão crítica. 

Os recursos didáticos utilizados nesta metodologia como suporte para a prática, além 

dos IC, foram: diálogos reflexivos e diários reflexivos, além das reuniões periódicas e troca de 

e-mails com os participantes. Os diálogos reflexivos serviram como um caminho para fomentar 

a reflexão dentro dos espaços formativos organizacionais, acessando o pensamento, 

reconectando ações, valores e crenças, permitindo aos envolvidos a recordar as observações, 

analisar situações passadas sob novas perspectivas, interpretar o entendimento, analisar a 

própria prática e reconstruir experiências. Já o uso dos diários se mostrou um grande desafio, 

em toda a oportunidade foi preciso relembrar aos participantes sobre os diários (CYBORAN, 

2005; MARCOLINO; REALI, 2010). 

Os dilemas e questões reflexivas atuaram como gatilho para iniciar cada nova fase. Por 

exemplo, para identificar o Incidente Crítico, a facilitadora introduziu a seguinte questão:  

 

Nos últimos seis meses, quais os acontecimentos mais relevantes na organização que 

geraram um problema que demandou um esforço coletivo para sua resolução, seja 

uma inovação, improvisação, mudança de procedimento ou algo emocionalmente, 

fisicamente ou mentalmente exigente de alguma forma? Outro exemplo, é a questão 

utilizada para inserir o tema da SS nos diálogos: diante deste Incidente Crítico, qual a 

SS mais deteriorada ou requerida? 

 

Em relação às SS Comunicação, Trabalho em Equipe e Empatia, estas surgiram como 

aspectos mais deteriorados à partir do IC e à medida em que a reflexão avançava dentro dos 

diálogos, os dilemas apareciam como situações nas quais os gestores/participantes encontravam 

mais dificuldade em lidar ou, até mesmo, faltavam repertório ou experiência prévia para 

solucioná-los.    

É possível observar na Figura 7 uma síntese sobre o resultado e a construção dos temas 

pelos participantes a partir do estímulo gerado pela metodologia aplicada. Ao serem 

estimulados a pensar sobre um Incidente Crítico que fosse comum e relevante a todos os 

participantes, os gestores elegeram um IC que estava relacionado ao contexto corporativo e que 

tinha gerado grande impacto na organização, assim como impactou nas interações entre pares 

e alta direção. 
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Figura 7 – Temas emergentes a partir da aplicação da proposta 

 

 
 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A evolução dos assuntos por encontro, mostrada na Figura 8, foi marcada pelas 

necessidades de aprendizagem que emergiram dos diálogos e da interação entre facilitador e 

participantes. Ou seja, o conteúdo do encontro seguinte foi definido com base nos resultados 

das interações do encontro anterior. Coube ao facilitador obter o melhor extrato das 

experiências dos participantes para que pudesse no próximo evento levar um conteúdo que fosse 

relevante e fizesse sentido para o processo reflexivo. Interessante notar que as discussões que 

estiveram em torno das SS não se vincularam a temáticas de natureza técnica como processos, 

sistemas da empresa, procedimentos etc. E, ao aprofundar a reflexão, os assuntos foram se 

tornando mais complexos. 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

Figura 8 – Evolução dos assuntos abordados por encontro (Rodas de Conversas Reflexivas) 

 

 
  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A seguir, serão detalhados cada um dos encontros considerando seus objetivos, temas 

abordados, dinâmicas e atividades propostas, assim como os relatos dos gestores e da 

facilitadora acerca das interações e reflexões. 

 

6.5 Ação, monitoramento e os diálogos reflexivos 

Nesta seção, serão apresentadas as narrativas dos gestores nos encontros, também 

compreendidos como Rodas de Conversas Reflexivas. Em acordo com a estratégia de pesquisa 
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escolhida para a realização desta investigação, esta parte do trabalho representa as etapas da 

pesquisa-ação denominadas Ação e Monitoramento. A Ação se refere à execução do programa 

e toda a co-construção do conhecimento entre pesquisadora/facilitadora e os participantes, 

baseando-se nos Incidentes Críticos e Diálogos Reflexivos enquanto recurso didático utilizado 

neste trabalho. O Monitoramento foi realizado por meio das trocas entre 

pesquisadora/facilitadora após os encontros por meio de envio de e-mails aos participantes após 

as Rodas de Conversa Reflexiva com o objetivo de reforçar o estímulo à RC. Algumas das 

respostas a estes e-mail evidenciaram as reflexões e ações desencadeadas após os encontros. 

 

6.5.1 Descrição e análise dos Encontros Reflexivos (Rodas de Conversas Reflexivas) 

Como forma de apresentar de maneira detalhada toda esta trajetória metodológica 

ocorrida na execução do Programa de Desenvolvimento, optou-se por relatar encontro a 

encontro com a descrição da atividade desenvolvida e seu objetivo em cada Roda de Conversa 

Reflexiva, as interações e manifestações dos participantes captadas pela pesquisadora e a 

análise com base no referencial deste estudo. 

 

Encontro 1 – Estabelecendo o Espaço de Reflexão e identificando o Incidente 

Crítico do Grupo 

O objetivo principal do primeiro encontro era estabelecer um espaço que permitisse a 

espontaneidade nos comentários e a honestidade dos participantes (COTTER, 2014). Por se 

tratar de participantes que são pares na hierarquia da empresa, de alguma forma, poderia haver 

certo receio em expor suas opiniões sobre o que acontece no dia-a-dia corporativo. 

Neste momento, a pesquisadora assumiu o papel de facilitadora e iniciou o encontro 

falando sobre a necessidade de todos se posicionarem de maneira honesta e sincera dentro das 

Rodas de Conversas Reflexivas. A intenção era tornar o espaço propício para a manifestação 

mais sincera e espontânea possível, mesmo com os constrangimentos do ambiente corporativo. 

A criação de um espaço de honestidade foi fundamental para a reflexão e o estímulo à liberdade 

para falar e pensar sobre os problemas relacionados à gestão. 

Segundo o framework de Cotter (2014) existem três tipos de espaços reflexivos dentro 

da organização: espaço de honestidade, espaço da crítica e espaço de novos começos. No caso 

deste Programa de Desenvolvimento, para que as Rodas de Conversas Reflexivas promovessem 

a RC, foi necessário desenvolver a coexistência da honestidade, crítica e novos começos no 

mesmo espaço; isso só poderia ocorrer à medida que os gestores se abrissem de maneira 
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transparente, recebendo e fornecendo críticas, ao mesmo tempo realizando julgamentos que 

permitissem pensar em novos começos. 

A intenção da facilitadora, neste primeiro encontro, foi criar uma atmosfera diferente 

dentro da sala de reuniões para que os participantes não se sentissem em um espaço de reuniões 

e sim em um espaço de reflexão e aprendizado. Foram colocados dois cartazes nas paredes para 

reforçar a questão da confidencialidade e honestidade dentro daquele espaço com as seguintes 

frases (Apêndice 3): 

 

Aqui é um espaço de reflexão e honestidade! 

 

Livros, mentes e guarda-chuvas somente servem se os abrirmos! 

 

 Outro aspecto relevante no discurso de abertura da facilitadora foi deixar claro aos 

participantes que as informações obtidas por meio dos diálogos não seriam compartilhadas com 

a empresa e não terão efeitos sobre processos internos de promoção, aumentos salariais ou 

qualquer outro tipo de ação desta natureza. 

 

A partir de agora, criamos um espaço de honestidade e confidencialidade, onde todos 

devem confiar uns nos outros no sentido de entender que aqui estamos abertos às 

críticas e sugestões. Ao ouvir o outro podemos olhar para nós mesmos e repensar 

nossa maneira de pensar e agir. (Facilitadora). 

 

 

Havia um clima de incerteza logo no início do encontro, principalmente por parte da 

facilitadora que não sabia de que forma os participantes reagiriam à sua proposta. 

 

No começo eu estava mais insegura do que os gestores, não sabia até que ponto eles 

estariam dispostos a falar, expondo todos os seus pensamentos mais profundos sobre 

os seus problemas de gestão. (Diário da Facilitadora).  

 

Entretanto, este sentimento de insegurança foi cedendo lugar a uma dinâmica mais 

fluída e menos tensa. No início, a maneira como as pessoas se sentavam era mais formal, todos 

posicionados corretamente, o semblante mais sério e isso foi mudando ao longo da conversa; 

depois de um tempo, todos pareciam mais à vontade, movimentando as cadeiras, levantando-se 

para pegar um café, gesticulando e sorrindo. 

Foi possível observar na fala de um dos participantes o entendimento da necessidade 

do estabelecimento deste espaço de honestidade como forma de validar o discurso da 

facilitadora e para obtenção da aceitação e validação de todos os envolvidos. 

 

É importante que todos tenham esta postura de não sair falando do que se trata aqui!  

(Gestor 4). 
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A partir deste comentário de um dos participantes, acima exposto, foi como se todos 

aos integrantes deste grupo passassem a estar comprometidos entre si, reagindo fisicamente 

concordando com as cabeças e dizendo algumas palavras de concordância, como por exemplo, 

“isso mesmo, concordo, eh”. 

Tempos depois, muitos comentários dos gestores relatavam o interesse de outros 

membros da organização de saber o que estava acontecendo nos encontros e como reagiam se 

mantendo sigilosos. 

Feito isso, a facilitadora expôs alguns conceitos importantes para a condução das 

atividades com o grupo, tais como: Incidentes Críticos, Reflexão Crítica, Soft Skills, Diálogos 

e Diários Reflexivos. 

Em relação aos Diários Reflexivos (CYBORIAN, 2005) foi explicado ao grupo o 

propósito deste recurso didático e a forma de utilizar: 

• Anotar todas as reflexões, insights, dúvidas, receios, medos, enfim, qualquer ação, 

reflexão ou sentimento emergidos a partir dos diálogos nas rodas de conversas reflexivas; 

• Levar os diários para reuniões, para casa ou qualquer lugar que julgar necessário; 

• Não existe um padrão para as anotações, ela pode vir em forma de mapa mental, 

desenho, texto, comentário ou qualquer outro tipo de expressão escrita do processo reflexivo; 

• Todos se comprometeram em entregar os diários para a pesquisadora ao final dos 

encontros para análise e fins acadêmicos. 

 

Para que os diários pudessem contribuir para a construção dos dados, foi necessário 

solicitar a entrega ao final dos encontros. Ao mesmo tempo que isso criou uma vantagem para 

a pesquisadora permitindo o acesso às reflexões pessoais, por outro lado, o fato de compartilhar 

estas informações pode ter prejudicado o seu conteúdo. Mesmo assim, foi importante para que 

os objetivos da investigação fossem atingidos: manter os diários públicos ao invés de privado. 

Foi proposta uma atividade, denominada “Linha do tempo”, inspirada no trabalho de 

Kearings e Springett (2003), na qual os participantes foram convidados a olhar para a empresa 

nos últimos seis meses e levantarem fatos relevantes e que fossem enquadrados como Incidentes 

Críticos (KEMBER et al., 2000). 

Cada um expôs seu ponto de vista sobre um Incidente Crítico e o porquê de sua 

escolha, ao final, ficou definido em consenso pelo grupo que o Incidente Crítico relevante à 

todos foi a entrada de um grande cliente, aqui denominado Alpha. Os participantes novamente 

foram conduzidos a refletir em relação as mudanças e impactos sobre eles: 
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Depois da entrada da Alpha, o que mudou em vocês? Esta mudança foi para melhor 

ou para pior? A mudança trouxe o melhor de cada um ou o pior? (Facilitadora). 

 

Segundo os gestores, a chegada da Alpha impactou muito todas as áreas da empresa, 

o aumento do volume de trabalho em um curto espaço de tempo, trouxe à tona muitos problemas 

de natureza estrutural que impactou nas questões relacionais: falta de empatia, falta de parceria, 

ausência de trabalho em equipe, comunicação agressiva e falta de informação. 

Quando questionados sobre qual comportamento mais foi alterado, todos concordaram 

que a Comunicação foi altamente impactada. 

 

[...] Depois da entrada da Alpha tudo ficou diferente, as pessoas perderam aquela 

união e a vontade de ajudar, agora um quer atacar o outro, encontrar culpados... 

(Gestor 1). 

 

Não sei se antes éramos tão unidos assim, acho que já tínhamos estes problemas e só 

ficaram mais evidentes... trabalhar em equipe nunca foi nosso ponto forte. (Gestor 2). 

 

O problema é a forma que se falam as coisas... tem muita agressividade no jeito das 

pessoas, um desespero... (Gestor 11). 

 

No decorrer da discussão para identificar as SS mais impactada, seja pela sua 

deterioração ou pela sua ausência, emergiram um conjunto de questões que retratavam os 

dilemas enfrentados pelo grupo: “Somos um tipo de líder operacional ou estratégico? Como 

ser estratégico sem direcionamento da alta direção, como definir ações com suas equipes sem 

saber para onde ir? Neste cenário de mudança, qual a forma de se posicionar? Encobrir os 

problemas? Ou mostrar os problemas para aproveitar a mudança para gerar melhoria?”. 

No ambiente corporativo, o ritmo acelerado, cheio de atividades e necessidade de 

resultados rápidos, os líderes encontram dificuldades em refletir sobre seu papel e planejar as 

ações antes de executá-las (RAELIN, 2002). Os dilemas expostos pelo grupo demonstraram 

esta dificuldade, ao questionarem sobre os limites entre ser estratégico ou operacional é possível 

observar que os gestores se sentem meros executores de ordens superiores não conseguindo 

planejar suas ações e de suas equipes ou, por outro lado, ao não se sentirem autônomos 

suficientes para agir, acabam optando por aguardar o direcionamento de seus líderes. 

Ao definir as Rodas de Conversas como espaços reflexivos, neste primeiro encontro, 

criou-se o sentimento de que estes encontros poderiam inspirar ações e encorajar a busca por 

novas possibilidades para enfrentar os problemas. 

 

O grupo foi muito participativo. Não demorou muito para que todos estivessem 

envolvidos nas discussões e reflexões, contribuindo ativamente sem medo da 

exposição ou julgamento. Parece-me que estavam “sedentos” deste momento, 

desejosos da oportunidade de falar, ouvir e pensar sobre o que acontece na empresa. 

(Diário da Facilitadora). 
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Após este primeiro encontro, a facilitadora enviou um e-mail para os participantes com 

o resumo dos principais pontos levantados e discutidos pelos participantes, o e-mail teve um 

caráter de monitoramento para entender de que forma a reflexão estava se manifestando fora 

das Rodas de Conversas Reflexivas. 

 

 

 

Bom dia!  

 

Depois de ontem, refleti muito sobre tudo o que vocês disseram e o que conversamos. 

Gostaria de compartilhar com vocês alguns destes pensamentos de ontem: 

 

Diferença entre ser um líder operacional e estratégico: 

 

Muitas vezes, pensamos que somos operacionais porque existe uma necessidade de 

colocar a mão na massa, por conta de um time reduzido ou em desenvolvimento. Ou 

então, por que o nosso líder não compartilha informações estratégicas. 

 

Ontem, fizemos uma leitura do cenário da empresa e entendemos que esta situação é 

processual e que por isso, levará mais tempo até se consolidar. 

 

O que fazer em cenários em mudança e com poucas informações estratégicas? 

 

Movimento de encobrir os problemas ou movimento de mudança para melhoria 

 

O líder busca culpados em outros departamentos, toma ações de pequeno alcance 

somente para sanar problemas visíveis e não atua em profundidade, sente alívio 

quando o problema passa e não se planeja para outra situação similar no futuro.  

 

Movimento de mudança 

 

O líder enxerga a situação caótica como oportunidade e aproveita para apresentar 

soluções mais profundas, propõe reestruturações de processos e apresenta inovações 

(implanta coisas que não existem). Estabelece uma comunicação de parceria com os 

outros e entende que suas ações hoje serão revertidas em resultados amanhã. 

 

De que forma você tem reagido? 

 

Será que o encontro de ontem contribuiu para uma nova visão? 

 

Você pode ler e não responder este e-mail, pode responder para todos com seus 

comentários ou mandar seus comentários somente para mim. Faça o que sentir 

vontade de fazer.  

 

Não esqueçam dos seus diários! 

 

Abraço. (E-mail da Facilitadora). 

 

Foi possível observar que o processo reflexivo foi iniciado a partir dos diálogos 

reflexivos nos encontros deste primeiro encontro, como mostra um trecho da resposta ao e-mail 

enviado para a facilitadora pela gestora 4: “Tenho tentado entender a falta de movimento que 

estamos passando. As vezes minha reação é de proatividade e otimismo... difícil reagir”. Neste 
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e-mail a gestora lista uma série de intenções referente às ações que ela deseja tomar em seu 

departamento, o que envolve mudança de processos, inovação em políticas internas etc. 

Não foram enviadas outras respostas a este e-mail. Uma explicação mais pragmática 

poderia ser a falta de tempo, em função da demanda de trabalho aumentada com a chegada do 

novo cliente, outra explicação possível estaria relacionada ao fato deste ter sido o primeiro 

encontro e a confiança entre facilitadora e participantes ainda estava em construção. 

 

Encontro 2 – Refletindo sobre a Soft Skill (Comunicação) 

Nas discussões do encontro anterior, os participantes identificaram que a entrada do 

cliente Alpha trouxe muitos impactos negativos na forma como as pessoas se comunicavam 

dentro da organização. E que a Comunicação foi a SS mais deteriorada nesta situação-problema. 

 

Uma coisa que ficou muito estranha aqui foi a forma como as pessoas passaram a se 

tratar, antes tinha mais trabalho em equipe, mais parceria, agora parece que todo 

mundo só quer colocar o dedo na cara do outro... (Gestor 4). 

 

Tem muita agressividade agora... (Gestor 11). 

 

Você não sabe mais o que fazer... não há uma comunicação de cima e nem um 

direcionamento do que se deve fazer, só muita pressão e cada um corre pra um lado. 

(Gestor 2). 

 

Para canalizar as reflexões geradas a partir das discussões, conduzindo-as para ações, 

cada encontro teve um conteúdo apresentado pela facilitadora como forma de estimular os 

processos de aprendizagem. 

Neste encontro, o tema abordado foi Comunicação Não Violenta, mais 

especificamente, os aspectos relacionados à Comunicação Alienante: julgamentos 

moralizantes, comparações e negação da responsabilidade (ROSENBERG, 2006). 

O objetivo foi conduzir as reflexões sobre comunicação em um nível mais profundo. 

A facilitadora iniciou o encontro fazendo uma recapitulação dos assuntos abordados 

anteriormente e a partir disso, estimulou a reflexão com algumas questões reflexivas (GIBBS, 

1988), com o objetivo de estimular a criação de um novo quadro de referências (MEZIROW, 

1990): 

• Descrição dos acontecimentos: vocês têm exemplos de situações que demonstram que 

houve problema de comunicação? 

• Sentimentos: quais os sentimentos envolvidos? 

• Avaliação da situação: qual o sentido desta experiência? 

• Conclusão: o que mais poderia ser feito ou o que poderia ser feito diferente? 
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Os gestores trouxeram diversas situações em que tiveram uma experiência de 

comunicação que apresentou um resultado positivo, seja com o líder imediato ou com os pares. 

De maneira geral, o grupo concordou que existe uma cultura de relacionamento na organização, 

marcada pelo favoritismo ou apadrinhamento e que isso afeta diretamente o modo como as 

pessoas se comunicam. 

 

Aqui você não é valorizado pela capacidade que você tem em gerar resultados, mas o 

quanto você é amigo do diretor. (Gestor 2). 

 

Aqui tudo tá muito em cima do relacionamento. (Gestor 3). 

 

É uma cultura de relacionamento... (Gestor 7). 

 

Outros dilemas emergiram a partir destas reflexões sobre a cultura organizacional 

baseada no relacionamento, como mostra este excerto dos diálogos: 

 

O relacionamento tem mais força e mais sentido nas tomadas de decisões. Como 

devemos nos posicionar nestas situações? O resultado não é o parâmetro principal 

para avaliar o trabalho das pessoas? Como devemos nos posicionar nestas situações? 

(Anotações do Campo). 

 

Os participantes não encontraram respostas aos seus dilemas, mas na tentativa de 

entender e explicar estes dilemas, cada um refletiu e questionou a forma de agir do outro em 

determinada situação e a sua própria conduta. 

 

Eu vejo que tem pessoas que estão se escondendo porque sabem que são amigo de 

ciclano ou beltrano, não tem vontade de mudar, de fazer as coisas certas, não precisa, 

né? (Gestor 6). 

 

Da minha parte, eu não me meto com aqueles que não adianta porque não é o 

resultado, é a amizade, então eu procuro fazer a minha parte e ir até onde eu posso. 

(Gestor 2). 

 

No decorrer das narrativas outras reflexões surgiram sobre o comportamento e a 

cultura organizacional: 

 

O que está envolvido neste jeito de se comportar? (Gestor 9) 

 

Por que algumas pessoas são mais competitivas que outras? Por que outros tem mais 

dificuldade em expor seus sentimentos? (Gestor 2) 

 

São os valores que definem isso? Como cada um age? (Gestor 3) 

 

Foi concedido um tempo para que os participantes pensassem e buscassem responder 

estas questões. Alguns mencionaram a educação familiar como um fator que determina 
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comportamento, outros falaram em situações que influenciam as atitudes e mencionaram os 

valores de cada indivíduo como um fator importante a ser levado em consideração. 

 

Todos fizeram questão de apresentar uma situação que exemplificasse a comunicação 

não adequada ou a comunicação alienante, contextualizaram os motivos que os 

levaram a entender que a cultura organizacional é voltada para o relacionamento e não 

para os resultados. (Anotações do Campo). 

 

 

Alguns dias após este encontro um novo e-mail foi enviado pela facilitadora aos 

participantes. 

 

Bom dia! 

 

Seguem algumas reflexões sobre nosso último encontro: 

 

Tipos de Comunicação Alienante 

 

• Julgamentos Moralizantes 

• Comparações 

• Negação de responsabilidade 

 

Com qual destes tipos de comunicação alienante você mais se identificou? Por quê? 

 

Cultura organizacional baseada no relacionamento 

 

• O relacionamento tem mais força e mais sentido nas tomadas de decisões; 

• O resultado não é o parâmetro principal para avaliar o trabalho das pessoas. 

 

O líder influencia a cultura do seu departamento.  

 

Você reproduz a cultura organizacional ou contribui para uma subcultura diferente em 

seu departamento? 

 

• Relacionamento com Profissionalismo = Buscar resultados com as pessoas 

• Relacionamento sem Profissionalismo = Conchavos, conflitos, distorções da 

realidade com objetivos individuais 

 

De que forma você tem agido? 

  

Será que o encontro de ontem contribuiu para uma nova visão? Como você tem 

reagido (pensamento, sentimento, ação) após o encontro? 

 

Abraço e uma ótima semana para todos! (E-mail da Facilitadora). 

 

Desta vez, mais respostas espontâneas emergiram e o seu conteúdo demonstrou que os 

gestores mergulharam mais no processo reflexivo, foram além do nível da compreensão. No 

nível de compreensão, adaptando a proposta de Kember et al. (2008) para o ambiente 

organizacional, o indivíduo é capaz de apreender uma problemática organizacional inserida em 

determinado contexto, porém, sem conectar este conhecimento com as suas próprias  práticas e 

experiências, não produzindo insights ou ideias e não há nenhum exercício de questionamento 
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do problema e das suas raízes (MEZIROW, 1990). Neste movimento, eles começaram a olhar 

para dentro de si, questionando os pressupostos sobre determinada situação ou relacionamento 

interpessoal (MEZIROW, 1990). 

 

O encontro abriu meus olhos para certos pontos que eu procurava não enxergar. 

Sempre acreditei que eu deveria ajudar as pessoas, e por isso, procurei ajudar as 

pessoas da melhor forma possível (meus pares), porém já me deparei com alguns 

conflitos, mesmo sendo algo que ajudaria outra área. (Gestor 2). 

 

O encontro me fez refletir e contribuiu muito para eu me decidir e caminhar 

profissionalmente e pedindo ajuda quando necessário, mas não mais fazendo das 

pessoas “deuses” e me colocando menos. Estou com outras ações, sentimentos, 

pensamentos e todos para melhoria da equipe e minha. (Gestor 3). 

 

Foi ótimo, maravilhoso, me fez enxergar em quem devo ou não confiar, com quem 

estou me abrindo, me fez enxergar que aqui somos profissionais, mas nem todos estão 

torcendo pelo meu crescimento e sucesso. Percebi que algumas pessoas têm aquele 

comportamento “preciso ficar bem com o diretor a qualquer custo” mesmo que 

custe passar a rasteira ou prejudicar o outro. (Gestor 10). 

 

E, neste movimento de autorreflexão, surgem as dificuldades para conseguir 

aprofundamento da própria reflexão aos níveis mais profundos, impossibilitando a imaginação 

de novos começos. 

 

Estou tentando ter uma visão diferente, juro que estou tentando, mas ainda está muito 

difícil, você é podada sem ao menos as pessoas te darem uma oportunidade, claro que 

a vontade de melhorar, ser mais analítica. (Gestor 7). 

 

Estou procurando falar de uma maneira mais calma, entender o que as pessoas buscam 

e de uma maneira objetiva mostrar o que precisamos melhorar para juntos atingirmos 

os objetivos da empresa, não é fácil encontrar uma saída. (Gestor 9). 

 

No exercício reflexivo, os pensamentos não se limitaram a rever ou analisar situações 

apenas relacionadas ao seu próprio comportamento, mas também, direcionando para o 

comportamento e atitudes dos líderes que estão hierarquicamente acima dos gestores 

participantes desta pesquisa. 

 

[...] Me deparo com uma barreira com alguns líderes, pois alguns deles enxergam 

“ajuda” como “ordem”, ou seja, acham que estamos querendo ajudar porque estamos 

querendo puxar o tapete. (Gestor 2). 

 

Eu olho para meu líder e não quero repetir os mesmos erros, percebo que temos 

valores muito diferentes... (Gestor 11). 

 

Os pares também aparecem como alvo de reflexão relacionando o contexto da 

organização com seus comportamentos e atitudes. 

 

Meu maior conflito interno é tentar ajudar as pessoas a enxergar as coisas de um jeito 

diferente ou fora da caixa, mas como você (facilitadora) mesma me disse uma vez, 

não posso sofrer por algo que não está ao meu alcance mudar, mas isso ainda me afeta 

um pouco. (Gestor 3). 



78 

 

Mais do que nunca precisamos correr unidos e não cada um para um lado, mas é 

justamente o que está acontecendo. (Gestor 4). 

 

Tenho muita dificuldade de entender como as pessoas se eximem da responsabilidade 

e eu tenho que documentar, cobrar etc. para poder me proteger. (Gestor 8). 

 

Venho indo contra o meu eu e buscando parcerias, onde posso contar nas ações, ajudar 

e ter a compreensão quando necessário ... resumindo uma mão lava a outra, mas com 

profissionalismo. (Gestor 9). 

 

Neste encontro os participantes aprofundaram as discussões e a busca pelo 

entendimento dos seus próprios comportamentos, de seus pares e líderes. Ao final, a facilitadora 

fez a sua própria reflexão, buscando encontrar uma forma de continuar estimulando a 

reflexividade, acessando de maneira mais profunda o conhecimento sobre si e o outro. 

 

Se eles pudessem conhecer a sua hierarquia de valores ou entender como os valores 

se relacionam com o comportamento, talvez isso ajudasse a aprofundar a reflexão 

deste grupo. (Diário da Facilitadora). 

 

Dessa forma, julgou-se que valores seria a temática mais apropriada para o próximo 

encontro. 

 

Encontro 3 – Refletindo sobre os Valores Individuais 

Tendo em vista os questionamentos emergidos no encontro anterior sobre a origem 

dos comportamentos ou atitudes, o objetivo deste encontro foi contribuir para que os gestores 

pudessem acessar um outro nível de autoconhecimento, baseado nos valores pessoais 

(SCHWARTZ, 1992). 

A teoria de valores de Schwartz (1992) foi apresentada aos participantes, assim como 

o conceito de valores humanos, os dez valores humanos propostos por Schwartz (1992) e seus 

significados: a forma de organização hierárquica e os polos opostos de abertura a mudança 

versus conservadorismo, autopromoção versus auto transcendência.  

Os gestores foram convidados a preencherem o questionário PVQ 21 (SCHWARTZ 

et al. 2001) e foram orientados sobre como proceder para chegar à sua hierarquia de valores. 

As informações geradas permitiram aos participantes que refletissem de maneira mais assertiva 

e profunda sobre os motivos que os levam a apresentar determinado comportamento. 

Embora a teoria de Schwartz (1992) esteja ancorada no paradigma positivista e o teor 

desta pesquisa tem caráter interpretacionista, foi importante o uso deste questionário como um 

complemento no sentido de gerar autoconhecimento sobre seus valores e despertar o interesse 

por um pensamento mais profundo a respeito de si. 
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Alguns comentários espontâneos surgiram enquanto os gestores analisavam e 

pensavam sobre sua hierarquia de valores. 

 

Como faz sentido entender isso! (Gestor 9). 

 

(...) Este negócio é uma bruxaria, nunca tive tido uma leitura tão boa sobre mim. 

(Gestor 11). 

 

Eu sempre agi desta forma, mas nunca tinha parado para pensar que era por isso. 

(Gestor 1). 

 

Esse autoconhecimento dos valores parece mágico, conta coisas sobre nós que nem 

sabemos...consigo conectar as coisas. (Gestor 4). 

 

[...] Eu sabia que protegia minha equipe e agora sei o porquê. (Gestor 3). 

 

De acordo com Brookfield (1987), Mezirow (1990) e Kember et al. (2008), a reflexão 

é entendida como um processo que acontece em diferentes níveis reflexivos. Ao observar a fala 

dos gestores é possível identificar que o pensamento evoluiu e não está mais contido apenas no 

nível da compreensão, que contempla apenas o entendimento de conceitos. Nesta atividade foi 

possível que todos entrassem em um nível de reflexão, no qual os participantes conseguiram 

conectar o conceito de valores com as experiências práticas e tiveram insights no momento 

desta conexão, como mostram as falas mencionadas anteriormente. 

Outro dilema surgiu enquanto os gestores refletiam sobre sua própria hierarquia de 

valores. “Como poderei esperar uma mudança na empresa se cada um age de acordo com seu 

próprio valor?”. 

 

Entender a sua hierarquia de valores nos ajuda a olhar para nosso quadro de 

referências e de que forma isso pode influenciar nossos comportamentos. Este é um 

exercício individual para autoconhecimento. (Facilitadora).  

 

Para dar continuidade ao processo reflexivo desencadeado neste encontro, a 

facilitadora enviou um e-mail solicitando que os participantes realizassem algumas atividades 

antes do próximo encontro: 

 

Bom dia! 

 

Espero que nosso último encontro tenha gerado muitas outras reflexões! 

 

Para dar continuidade neste processo, peço que vocês façam uma breve atividade antes 

do nosso próximo encontro. 

 

Vocês deverão pensar sobre a sua prática como gestor e escolher um outro Incidente 

Crítico, desta vez que tenha um caráter mais individual, que tenha relação com você. 

 

Reveja a cena do Incidente Crítico e questione o porquê daquelas respostas, daquela 

interação ou do resultado do Incidente/Comunicação. 
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Reflita sobre a forma de comunicação durante o IC (você e o outro). 

 

Anote as suas percepções e conclusões no diário reflexivo. 

 

Até mais! (E-mail da Facilitadora). 

 

Os gestores não enviaram e-mails em resposta ao e-mail da facilitadora, possivelmente 

porque este e-mail não solicitava nenhum retorno, o seu objetivo foi preparar os participantes 

para um novo encontro. 

 

Encontro 4 – Refletindo sobre outros Incidentes Críticos e Soft Skills 

O objetivo desde encontro foi analisar outros Incidentes Críticos para verificar se 

outras SS seriam requeridas ou deterioradas, de que forma os gestores utilizaram suas 

experiências reflexivas como recurso para resolver problemas ou pensar em novas maneiras de 

agir.  

A facilitadora solicitou aos gestores que refletissem antes do encontro sobre os 

problemas relacionados a gestão dentro da rotina de trabalho. Cada um deveria levar ao 

encontro um novo incidente crítico que apresentasse grande relevância para sua atuação como 

líder e que tenha causado impacto físico, emocional ou intelectual. A intenção foi estimular a 

autonomia do pensamento crítico, conseguindo realizá-lo além do espaço reflexivo. 

A dinâmica deste encontro foi baseada no compartilhamento dos incidentes de maneira 

voluntária entre os participantes e dialogar sobre estas experiências tendo como base a seguinte 

reflexão: “Se eu vivesse novamente esta experiência ou algo parecido, qual seria o meu 

comportamento? Poderia ser feito algo de diferente?”. 

Alguns comentários externalizaram a necessidade de mudar o comportamento, o que 

demonstra que, ao refletir sobre uma experiência passada, permite-se pensar em novos começos 

(COTTER, 2014). Por se tratar de um processo de exploração e descoberta (BOUD; KEOGH; 

WALKER, 1985), foi possível identificar que os gestores foram capazes de conectar as 

experiências que estavam atravessando com os aprendizados gerados nas Rodas de Conversas 

Reflexivas. A próxima fala demonstra este movimento, ao relatar como a reflexão de uma 

gestora recém-chegada na empresa ajudou na sua adaptação a uma nova cultura organizacional. 

 

Eu cheguei aqui e percebi este jeito de vocês se relacionarem, achei estranho porque 

na outra empresa em que trabalhava era o oposto, mas eu vejo que preciso mudar a 

forma como escrevo meus e-mails, com muito mais cuidado... (Gestor 8). 

 

Ao reviver uma experiência passada, os sentimentos envolvidos naquela situação 

vieram à tona novamente. Outro gestor ficou emocionado ao reviver uma cena que do seu ponto 

de vista foi um assédio moral:  
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Quando ele [o líder imediato] veio pra cima de mim e gritou, vomitou um monte de 

coisas... eu fiquei sem reação, a minha vontade era sair dali e não voltar mais... e 

depois passa um tempo e ele vem querer saber se está tudo bem, mas desta vez quando 

ele vier eu vou me posicionar e dizer como eu me senti com a forma como ele falou 

comigo. (Gestor 3). 

 

... só de pensar em contar esta história eu já fico com as mãos tremendo... (Gestor 1). 

 

Eu não merecia aquele tipo de tratamento [gestor muito emocionado [e me senti 

exposta na frente da minha equipe. (Gestor 6). 

 

Os gestores conectaram as experiências de gestão relacionadas a outros incidentes 

críticos de forma que puderam fazer uma reflexão sobre o outro (líder imediato, outros líderes, 

subordinados) e sobre si enquanto um gestor que precisa entregar resultados e conduzir pessoas. 

 

Até hoje quando falo desta situação eu me emociono, o nível de agressividade dele [o 

líder imediato] para comigo foi muito grande... eu preciso colocar o limite, agir com 

autonomia para que ele nunca mais faça isso... Não vou ser um líder deste tipo com 

minha equipe. (Gestor 8). 

 

Neste processo de exploração e descoberta, sentimentos foram revividos e esta 

dinâmica trouxe um aspecto interessante em relação ao envolvimento dos participantes: à 

medida que um gestor se comovia ou se emocionava revivendo uma situação, os demais se 

solidarizavam e vivenciavam a experiência do outro, em um momento de profunda conexão. 

 

Este encontro foi o mais intenso do ponto de vista da participação e reflexão. A 

conexão entre os participantes permitiu que as diversas experiências fossem 

multiplicadas e intensificadas. Cada participante trouxe uma experiência vivida e saiu 

do encontro com muitas outras. (Diário da Facilitadora). 

 

Um novo dilema surgiu neste encontro, levando os participantes a refletirem sobre a 

conduta de seus líderes: “Como lidar com o meu líder e evitar que o comportamento dele seja 

reproduzido na minha liderança?”. 

Um fato que chamou atenção é de que os assuntos levantados a cada encontro 

demonstram um maior aprofundamento nas questões refletidas. O encontro foi iniciado pelas 

reflexões individuais e terminaram em um novo Incidente Crítico Coletivo: Assédio Moral. 

Este resultado, possivelmente, é fruto do exercício reflexivo e mudança na forma de pensar 

sobre si mesmo, a empresa e o outro. No primeiro encontro, os gestores estavam confusos e não 

conseguiam sequer montar um cenário sobre os acontecimentos organizacionais: eram muitos 

sentimentos misturados às necessidades de direcionamento para as ações que deveriam ser 

tomadas. Neste quarto encontro é possível notar que a visão foi ampliada, os participantes 

conseguiram contextualizar as situações, relativizar os comportamentos, analisar os motivos e 

propor novas maneiras de agir.  
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No começo eles mal sabiam explicar o que acontecia na empresa, era muita angústia 

misturada com insatisfação. Conseguem agora entender o contexto e pensar em outras 

atitudes. Conseguem comunicar e dialogar de maneira mais madura, calma e 

consistente, apresentam as situações ou os problemas e em seguida conectam e 

relacionam dentro do contexto. (Diário da Facilitadora). 

 

Este encontro trouxe à tona muitos sentimentos e emoções que estavam conectadas 

aos momentos vivenciados, foi perceptível que a capacidade de reviver estas situações, 

relembrando as falas, interações com outras pessoas, discussões e conflitos passados,  muitas 

vezes remetem a lembranças dolorosas, permitiu ressignificar as experiências e passar a utilizá-

las de maneira mais favorável para seu desenvolvimento, fazendo com que os gestores 

entendessem que algumas atitudes negativas dos seus líderes não devem ser replicadas para 

seus subordinados. 

 

Encontro 5 – Experiências e Ações Desencadeadas após a Reflexão  

Neste encontro o objetivo foi estimular os participantes a contarem suas ações após o 

encontro anterior para entender de que forma haveria ou não uma conexão entre a reflexão e o 

desenvolvimento das SS. Individualmente e de maneira espontânea, cada gestor foi relatando 

as experiências que no seu ponto de vista foram mais relevantes. 

As narrativas mostram que a reflexão iniciada nas Rodas de Conversas Reflexivas 

promoveu uma predisposição a novos comportamentos ao passo que o pensamento crítico-

reflexivo permitiu o acesso as crenças e valores individuais (MEZIROW, 2013). Ao analisar a 

natureza dos relatos foi possível perceber que todas estão relacionadas à Comunicação.   

 

Depois do último encontro [risos] eu fiquei uns três dias impactada, eu não parava de 

pensar em como eu sou e como eu não gosto de ser como eu sou... uma pessoa que se 

acomoda, que desiste e que não pelo que acredita [...] quero mostrar as coisas que eu 

fiz depois [...] criei um novo processo de integração para novos funcionários e estou 

buscando fazer mais... (Gestor 3). 

 

Pode-se notar que a comunicação entre líder e liderado foi um aspecto de 

desenvolvimento, visto que este gestor passou a se reunir com a equipe e estabeleceu uma maior 

proximidade com seu time. 

 

Eu não coloquei intermediários entre mim e a equipe, eu estou diretamente 

desenvolvendo as pessoas. Na semana passada me reuni com uma equipe de outro 

gestor para ensiná-los sobre um procedimento. Eu senti esta necessidade. (Gestor 9). 

 

Outro gestor se preocupou em fazer um alinhamento prévio com seu líder antes de 

assumir uma nova área, demonstrando que a Comunicação passou a ser um aspecto a ser 

observado antes de agir. 



83 

 

Cheguei na área nova e antes de sair fazendo eu fui e fiz um diagnóstico [...] me reuni 

com meu chefe e fizemos um alinhamento com meus pares. (Gestor 11). 

 

Ocorreu uma transformação da reflexão para novas práticas ou tentativas de agir de 

maneira diferente do que era usual (MEZIROW, 2013).  

 

Fiz a descrição das atividades de cada pessoa da minha equipe, um organograma e 

hoje vou me reunir com minha equipe para um feedback e deixar um espaço aberto 

para que eles possam dizer o que precisa ser mudado. Eu só consegui fazer isso porque 

parei para pensar na minha equipe de um jeito diferente. (Gestor 2). 
 

Até este ponto do Programa de Desenvolvimento os diários estavam em posse dos 

participantes e a pesquisadora não teve acesso aos registros.  

Um último e-mail foi enviado aos participantes para agendar a entrega dos diários. 

 

Boa tarde! 

 

O momento da entrega dos diários está chegando! 

 

Agendarei um horário com cada um de vocês para que possam me entregar e se 

desejarem poderão comentar ou trocar alguma informação comigo. 

 

Abraço! (Facilitadora). 

 

Os gestores cederam os diários individualmente e pessoalmente para a facilitadora em 

momentos distintos. A opção por realizar a entrega desta forma foi intencional para manter a 

coerência com toda a atmosfera de confidencialidade criada desde o primeiro encontro. Na 

seção 6.4.2, a Experiência dos Diários Reflexivos será detalhado os pormenores sobre a 

utilização deste recurso de desenvolvimento. 

 

Encontro 6 – O Encontro final: avaliando as Rodas de Conversas Reflexivas  

O último encontro reflete a etapa de Avaliação do ciclo da pesquisa-ação, momento 

em que a pesquisadora busca entender de que forma a experiência de participação contribuiu 

para o desenvolvimento de SS. 

Nesta Roda de Conversa Reflexiva a facilitadora lançou ao grupo algumas questões 

reflexivas buscando atender o objetivo deste encontro. Uma das perguntas foi relacionada às 

mudanças percebidas pelos gestores a partir da sua participação no Programa de 

Desenvolvimento: “vocês acreditam que houve alguma transformação em vocês?”. 

Imediatamente, sem refletir muito, os participantes disseram que sim, que ocorreram 

mudanças. E, então, a facilitadora solicita que eles fiquem um tempo pensando e elaborando 

estas mudanças, o que sentiram que mudou, de que forma mudou. Depois de alguns minutos, a 

facilitadora retoma a plenária e permite que eles, voluntariamente, falem sobre a experiência. 
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Durante este evento dialógico, os gestores falaram sobre suas próprias experiências e 

ouviram os relatos das experiências dos outros. Esta troca permitiu ampliar a compreensão 

sobre as mudanças percebidas devido à participação no Programa de Desenvolvimento pautado 

em RC. Com base nos relatos, identificou-se três naturezas de transformações: 

 

1. Compreensão do seu papel de gestor no contexto organizacional. Neste momento, 

alguns gestores perceberam que o seu próprio posicionamento de liderança deveria ser diferente 

em função do contexto organizacional, partindo de uma postura individualista para uma postura 

coletiva, comprometendo-o com os objetivos do grupo e não mais focado em seus interesses 

pessoais. 

 

Mesmo com tanto tempo de experiência eu não tinha me tocado de que as 

coisas estão interligadas. Eu achava que bastava fazer o meu [trabalho] bem 

feito e isso bastava. Mas o meu papel é maior, como líder eu sou líder da 

empresa, o que acontece na outra área passa a ser minha responsabilidade 

também. (Gestor 1). 

 

Eu era aquele que falava pra todo mundo que eu tinha que fazer o meu trabalho 

bem feito e isso bastava, mas eu entendi que não é isso. Não significa que vou 

fazer o trabalho da outra pessoa, mas a gente tá interligado... estamos no 

mesmo barco... o interesse pelo resultado é o mesmo. (Gestor 11). 

 

2. Mudanças nos quadros de referências, pressupostos ou, crenças. Estes excertos das 

narrativas demonstram que estes gestores acessaram o seu quadro de referências e questionam 

aquilo que antes era considerado uma verdade absoluta, em um movimento de Ceticismo 

Reflexivo (BROOKFIELD, 1987), os participantes ressignificam alguns pressupostos ou 

crenças. 

 

Eu tinha uma coisa definida na minha cabeça, de que precisava respeitar a hierarquia 

e esperar o meu líder determinar o caminho, o que precisava ser feito. Entendi que 

não é nada disso, eu sou um líder e eu preciso definir o que precisa ser feito, a minha 

equipe é minha responsabilidade. (Gestor 3). 

 

Não é porque alguém está acima de mim que merece ficar em um pedestal. (Gestor 

6). 
 

Não é do meu feitio interagir com a equipe, mas agora eu vejo a diferença que faz 

estar mais próximo das pessoas. (Gestor 4). 

 

3. Em relação à forma de atuação como líder. Nestes relatos é possível observa que 

ocorre uma espécie de rompimento com o modelo de liderança do seu gestor, ou seja, param de 

reproduzir aquele comportamento e passam a tentar novas ações, novos começos que 

remeteram ao desenvolvimento de SS como liderança, comunicação e trabalho em equipe.  
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Me reuni com o time do Pedro e fiz um treinamento para eles sobre como operar o 

sistema, ninguém me pediu, mas eu vi que não adiantava eu consertar as coisas na 

minha área e pronto. (Gestor 4). 

 

Feedback com minha equipe agora é mais constante, eu preciso que eles façam o 

trabalho da forma correta, mas pra isso eu preciso me comunicar melhor... Organizei 

todas as atividades de cada uma das pessoas da minha equipe, defini papéis e 

responsabilidades, desenhei o organograma, fiz uma reunião para apresentar estas 

informações, estou animado com os resultados destas ações, as pessoas ficaram mais 

engajadas... (Gestor 2). 

 

Alguns gestores, ao implantar novas práticas reproduziram a própria experiência 

reflexiva vivenciada nos encontros com sua equipe.  

 

Fiz minha primeira reunião com minha equipe e foi incrível, fizemos um 

brainstorming para discutir o que deveria ser melhorado no nosso departamento, 

passarei a fazer isso a cada 15 dias... (Gestor 2). 

 

Fui lá e fiz um diagnóstico primeiro e planejei o que deveria ser feito, tipo parar e 

pensar sobre o que precisa ser feito e não simplesmente sair fazendo. Esta parte de 

planejar nunca foi meu ponto forte, mas fez diferença (Gestor 7). 

 

Após as reflexões e narrativas dos gestores sobre suas percepções de mudanças e os 

sentimentos relacionados às transformações, a facilitadora apresentou a sua análise relacionada 

ao trabalho de pesquisa e o seu ponto de vista sobre a experiência. 

 

Quero apresentar para vocês aquilo que eu observei e compreendi sobre este processo 

que vivi com vocês. Em nosso primeiro encontro eu observei que vocês estavam com 

muitas emoções represadas e, ao mesmo tempo, uma confusão sobre o que estava 

acontecendo na empresa. Estavam “paralisados” esperando que alguém dissesse o que 

vocês deveriam fazer. Falamos sobre muitos assuntos; a cada encontro, eu trazia um 

tema que, com base na minha reflexão, era importante para ajudar no seu 

desenvolvimento. Nosso ponto de partida foi a Comunicação, que vocês identificaram 

com principal problema na empresa em função da entrada do cliente Alpha. Vocês 

concordam com esta observação? (Facilitadora). 

 

 Os participantes foram unânimes em concordar com as primeiras observações 

apresentadas pela facilitadora que indicou o estado de ânimo dos gestores e a desorientação 

relacionada ao papel de cada líder ocasionadas, entre outros fatores, pela falta de comunicação 

da alta direção. 

 

Total... a gente tava precisando desabafar...[risos] (Gestor 1). 

 

Era muita angústia, a gente até hoje não tem um direcionamento claro do que vai 

acontecer, mas pelo menos, a gente aqui conseguiu fazer um mapa da empresa... do 

que está acontecendo e entendeu o nosso papel. (Gestor 7). 

 

A gente “tava” paralisado mesmo [risos] (Gestor 3). 

 

E a facilitadora continuou sua narrativa sobre as suas percepções em relação à 

evolução dos gestores, expondo que, em sua análise, o nível de reflexão foi alterado no decorrer 
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dos encontros. À princípio, o grupo tinha dificuldade em entender o contexto e o seu papel de 

liderança, e foi evoluindo para um nível mais reflexivo e crítico. 

 

À medida que a compreensão sobre os assuntos avançava e os diálogos ficavam mais 

reflexivos, vocês se abriram para novas ideias e começaram a entender que apesar do 

ambiente corporativo, cheio de transformações e incertezas, tinha uma coisa que não 

tinha mudado, a necessidade de assumir a responsabilidade como líder e cuidar do seu 

time. Quando vocês refletiram sobre seus valores e aquilo que vocês entendiam como 

uma verdade em relação à gestão, permitiram que outras possibilidades fizessem parte 

do seu repertório. (Facilitadora). 

 

Os comentários de alguns participantes “validaram” as percepções apresentadas pela 

facilitadora, reconhecendo os aspectos apresentados sobre o desenvolvimento das conversas, 

trocas de opiniões e pontos de vista, discussões e reflexões neste processo, demonstrando que 

em algumas situações, como a aplicação do PVQ 21 (SCHWARTZ et al., 2001), 

proporcionaram uma reflexão mais profunda sobre seus valores e comportamentos. 

 

Fez muita diferença as nossas conversas... (Gestor 4). 

 

E aquele negócio dos valores, meu... mudou minha visão sobre mim, sobre as 

pessoas... (Gestor 6). 
 

Eu saía daqui leve... tirava um peso das costas... tipo uma terapia (Gestor 11). 

 

Fez toda diferença pra gente participar disso! (Gestor 10). 
 

 

E, por fim, a facilitadora mencionou que foram vários os exemplos de ações, tentativas, 

novos começos, novas práticas que surgiram no dia-a-dia deles. Todos caminharam na direção 

de aprimorar sua Comunicação (Soft Skill), seja com a equipe ou com os pares. Os gestores 

questionaram se a empresa tinha intenção de continuar com os encontros, mesmo com o fim da 

pesquisa. 

 

Estes encontros não vão continuar? ... É uma pena porque isso deveria ser uma ação 

constante na empresa. (Gestor 4). 

 

O único lugar que me fazia sentir seguro para pensar e falar era aqui. (Gestor 10). 

 

Infelizmente isso ficou restrito só pra gente, deveria ter algo deste tipo para todos na 

empresa. (Gestor 1). 

 

Provavelmente, a gente vai ser engolido pela rotina e não vai mais ter tempo para 

pensar. (Gestor 2). 

 

É... apesar de ter outras pessoas aqui, não me sentia julgado. (Gestor 1). 

 

Sem estes momentos pra parar, discutir, rever as coisas, sem este espaço... a gente não 

vai ter tempo para pensar. (Gestor 4). 
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Ainda dentro do último encontro, a facilitadora propôs uma reflexão acerca do uso os 

Diários Reflexivos, este tema será tratado na próxima sessão, embora a discussão tenha ocorrido 

dentro desta Roda de Conversa Reflexiva, a intenção é tratar a experiência com os Diários 

Reflexivos de maneira específica por três olhares: o olhar dos participantes sobre a experiência 

de escreverem os diários, o olhar da pesquisadora/facilitadora que escreveu seu próprio diário 

e o olhar da análise das narrativas escritas deixadas pelos gestores. 

 

6.4.2 A experiência com os diários reflexivos  

No último encontro, a facilitadora propôs aos participantes também fazerem uma 

reflexão sobre o uso dos diários, solicitando que falassem sobre esta experiência: “Como foi a 

experiência com os diários?”. Os excertos das narrativas, apresentados a seguir, demonstram 

resistência em utilizar este recurso, embora tenham se esforçado até porque assumiram esse 

compromisso com a facilitadora. 

 

Eu refleti muito depois de cada encontro, mas quanto tentava escrever parecia que 

toda aquela reflexão ia embora. (Gestor 4). 

 

Muitas vezes eu fiquei na cama pensando e pensando sobre tudo que a gente falava 

aqui, mas não estava com meu diário e aí não anotava. (Gestor 1). 

 

Pra mim, é muito difícil fazer um diário, simplesmente não consigo escrever. (Gestor 

7). 

 

Eu gosto de falar, se deixar eu falo o dia inteiro, mas escrever não é comigo. (Gestor 

11). 

 

Tem uma coisa engraçada, eu não sei mais escrever à mão... quase fiz o diário no 

computador, mas não sabia se podia, mas escrever é complicado. (Gestor 1). 

 

Chirema (2007) realizou um estudo qualitativo com estudantes de enfermagem e 

examinou o uso de diários reflexivos, com base em entrevistas com os alunos, foi descoberto 

que alguns deles preferiam falar sobre as situações ou questões, em vez de escrevê-las. Por isso, 

é importante reconhecer as preferências individuais, engajando-os em uma variedade de 

abordagens para promover o aprendizado transformativo. Zaccarelli e Godoy (2010) também 

apontaram que garantir que os participantes preencham os diários é uma desvantagem no uso 

deste tipo de recurso. 

Contudo, os diários reflexivos podem facilitar o processo de reflexão em relação à 

ação e ao desenvolvimento profissional. Na escrita da própria experiência, o indivíduo 

reconstrói a sua vivência, organizando as próprias ideias de uma forma reflexiva. Segundo 

Marcolino e Reali (2010), os registros por escrito possibilitam o acesso ao próprio pensamento, 

reconectando as ações aos valores e crenças e permitem a criação de um novo significado. 
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Contudo, o fato de entregar os diários para a facilitadora ao final do programa de 

desenvolvimento pode ter influenciado os registros realizados. 

Apesar disso, algumas narrativas escritas foram específicas e demonstraram a busca 

por respostas aos seus dilemas e o uso da reflexão como um recurso para acessar novas 

possibilidades. 

 

No momento fiquei muito nervoso [narrando sobre sua participação em uma reunião] 

mas não é da minha índole esbravejar ou brigar, fiquei muito bravo pela exposição... 

mas refleti e entendi que teria que fazer meu trabalho e do outro, busquei apoio em 

outras pessoas e consegui finalizar o trabalho. (Diário do Gestor 9). 

 

Refletindo cheguei à conclusão que conseguimos o que queremos usando da 

inteligência e não se deixando levar pela emoção... não posso permitir que outras 

pessoas tirem o comando de mim, de forma que eu possa me descontrolar. (Diário do 

Gestor 8). 

 

Ao analisar as narrativas escritas nos diários, percebeu-se alguns aspectos que 

merecem destaque: os diários não foram utilizados sistematicamente; a quantidade de 

informação registrada não foi extensa; e o conteúdo dos diários revelou aspectos relevantes em 

relação ao nível e reflexão alcançados e o desenvolvimento das SS. 

Considerando os níveis de reflexão propostos por Mezirow (1990) e Kember et al. 

(2008) e ajustando-os para o contexto corporativo, conforme o Quadro 5 apresentado no 

Referencial Teórico, foi possível identificar três níveis de reflexão. 

 

1. Reflexão de Conteúdo e Compreensão: o pensamento está direcionado para o 

conteúdo e focado na compreensão dos problemas sem uma proposta de mudança. Os gestores 

buscam explicar o contexto sem, no entanto, questionarem sua própria conduta. Nestes excertos 

dos diários reflexivos nota-se que alguns dos gestores foram capazes de descrever os problemas 

enfrentados pela empresa, entretanto, de uma forma como se eles não fizessem parte da solução 

e assumiram uma postura passiva diante destas situações. 

 

Mudanças pesadas estão acontecendo e serão mais fortes daqui para frente. (Diário do 

Gestor 1). 

 

A empresa está com este problema de comunicação porque parou de fazer reuniões, 

não alinha as questões estratégicas com os líderes. (Diário do Gestor 10). 

 

Temos vários problemas de performance, mas não vejo a empresa se movimentar para 

resolver. (Diário do Gestor 8). 

 

Alguns participantes registraram apenas trechos dos temas discutidos nos encontros 

sem avançar para a reflexão. 
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Comunicação alienante: julgamento moralizante, negação da responsabilidade e 

comparações (Diário do Gestor 11). 

 

Consistência é fazer uma pequena ação sempre (Diário do Gestor 8). 

 

2. Reflexão de Processo ou Reflexão: os gestores que conseguiram evoluir a sua forma 

de pensamento, saindo do nível da compreensão/conteúdo para o nível de reflexão de processo 

ou reflexão mudaram o seu discurso em relação ao contexto organizacional e seu papel 

enquanto líder. Tiveram insights sobre o que precisaria ser feito na direção de desenvolver 

novas habilidades, atitudes ou competências (SS), porém dentro do seu próprio quadro de 

referências. O pensamento ficou mais direcionado para si mesmo e a necessidade de mudanças. 

Ações efetivas não foram relatadas, como pode-se observar nos registros a seguir. 

 

Percebi que minha equipe reage a tudo que eu faço... Não quero ser o espelho do meu 

líder, ele não é um modelo para mim. (Diário do Gestor 7). 

 

Vejo pessoas a minha volta que não participaram destes encontros e que estão 

alienadas, não entendem o que acontece na empresa. (Diário do Gestor 9). 

 

Preciso fazer uma organização de processos na minha área. (Diário do Gestor 8). 

 

Após a reflexão:  

• Rever a estrutura da equipe 

• Continuar observando o time  

• Analisar a possibilidade de ter um backup. (Diário doa Gestor 8). 

 

Alterar tipos de abordagem com: 

Equipe – diminuir distância, buscar proximidade sem gerar informalidade. 

Pares – Ser incisivo em todo tipo de situação 

Superiores – Maior dificuldade, não há diálogo. (Diário do Gestor 4). 

 

Ter visão estratégica... Se a empresa não define os rumos, preciso esclarecer os 

objetivos da equipe. (Diário do Gestor 4). 

 

3. Reflexão de Pressupostos ou Reflexão Crítica: neste processo reflexivo, outros 

gestores apresentaram indícios de terem evoluído para o que Brookfield (1987) chama de 

Ceticismo Reflexivo, ou seja, acessaram seu quadro de referências e questionaram suas 

verdades, valores e crenças. Nestes relatos é possível observar que o pensamento está 

acompanhado de ações concretas. 

 

Não sou mais a mesma pessoa depois destes encontros, revi meus valores, olhei para 

mim em terceira pessoa e não gostei do que vi. (Diário do Gestor 4). 

 

Teve um encontro que me fez ficar uns 3 dias pensando sobre mim, eu olhava para 

mim como se fosse outra pessoa, pensava nos meus valores e não queria mais ser 

daquele jeito... quero ser diferente. (Diário do Gestor 3). 
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Eu nem sabia quais eram os meus valores, quer dizer eu tinha uma ideia, mas não com 

esta profundidade... eu sei da minha capacidade de mudar e entender os meus limites... 

até onde eu consigo ir e onde preciso de ajuda. (Diário do Gestor 2). 

 

Os gestores que avançaram para a reflexão crítica trouxeram exemplos concretos de 

ações implantadas no sentido de organizar seu departamento, melhorar a comunicação com a 

equipe e se posicionar de maneira mais efetiva como líder, demonstrando que conseguiram 

assumir novos papéis (MEZIROW, 2013) e desenvolveram SS relacionadas as práticas como 

gestor: 

 

Hoje realizei o meu primeiro encontro com a minha equipe... apresentei o objetivo do 

encontro, organograma da área, descrição das funções ... fizemos um brainstorming 

onde colocarmos no papel nossas fraquezas. A partir daí definimos ações para que 

possamos cada vez mais profissionalizar a área... Paula me deu um feedback muito 

positivo e a Carla do RH também. Ambas falaram que dei um salto na parte da 

liderança. (Diário do Gestor 2). 

 

Criei um novo programa de integração para receber novos funcionários. Me reuni com 

outros líderes para apresentar o processo da minha área porque isso era um problema 

entre nós. Eles não tinham visibilidade das ações e isso gerava ruídos na nossa 

comunicação. (Diário do Gestor 3). 

 

Realizei um treinamento para o outro departamento porque percebi que a dificuldade 

deles estava relacionada a falta de conhecimento sobre o sistema. O resultado foi 

ótimo porque resolvi um problema de meses em uma única reunião. (Diário do Gestor 

4). 

 

É importante esclarecer que não foram somente os gestores que apresentaram indícios 

de RC que tomaram ações. No entanto, aqueles que revelaram uma mudança profunda no seu 

papel ou na maneira de conduzir seu trabalho também aprofundaram seu nível reflexivo. 

 

Aumentei em 9% a produtividade do meu departamento, primeiro refletindo, 

planejando, e depois agindo com muito mais eficiência. (Gestor 11). 

 

Vale ressaltar que as análises de narrativas dos diários reflexivos mostraram que 

poucos gestores conseguiram alcançar o nível de reflexão crítica, da mesma forma os relatos 

observados durante os encontros reflexivos, o que corrobora a literatura e os estudos que 

buscam analisar os níveis reflexivos mostram que em geral a minoria de fato apresenta este 

nível de transformação (MEZIROW, 1990; KEMBER et al., 2008).  

As emoções fazem parte do processo reflexivo (BROOKFIELD, 1987) e estiveram 

muito presentes em todo o processo de reflexão dentro dos encontros e nos registros dos diários 

reflexivos. Isso demonstra a importância de considerar as emoções nos programas de 

desenvolvimento profissional sob pena de limitar o potencial da experiência de formação. 
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Sentimento de raiva, desrespeito, trabalho ser inútil. Preciso ponderar minha maneira 

de falar e entender o sentimento da Fulana, talvez o medo de perder o poder, a posição 

dela... (Diário do Gestor 11). 

 

Acabei tendo um feedback muito ruim e que só gerou desânimo e vontade de mandar 

todos a merda. (Diário do Gestor 5). 

 

Me sinto preocupado, ansioso, nervoso, com muito medo... e ao mesmo tempo, 

reflexivo, buscando aperfeiçoamento, pé no chão... (Diário do Gestor 1). 

 

O quadro 7 sintetiza os dados construídos ao longo da trajetória desta pesquisa à luz 

das teorias utilizadas como base para o desenvolvimento deste trabalho. 

 

Quadro 7 – Síntese das narrativas à luz das teorias Aprendizagem Transformadora, Reflexão Crítica e 

Organizing Reflection 
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Fonte: elaborado pela autora. 

 

Na próxima seção será realizada uma discussão relacionando os elementos teóricos e 

de campo sobre a reflexão crítica no trabalho, a educação corporativa pautada em RC e o 

desenvolvimento de soft skills.
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7. DISCUSSÃO 

 

 

Tendo em vista responder à questão de pesquisa, Como o estímulo à reflexão crítica 

contribui para o desenvolvimento de Soft Skills e transforma a prática profissional dos 

gestores?, e aos objetivos propostos, os resultados apresentados levam a três eixos de discussão. 

O primeiro eixo se refere ao debate sobre a reflexão crítica no ambiente de trabalho. 

Em relação à experiência de reflexão crítica, alguns autores que têm se dedicado a estudar a RC 

no ambiente do trabalho são unânimes em concluir que é muito difícil ocorrer a RC no contexto 

organizacional (RAELIN, 2002; VINCE; REYNOLDS, 2009; COTTER, 2014; 

BROOKFIELD, 2017). Este aspecto foi claramente evidenciado logo no início deste estudo, 

quando a pesquisadora iniciou o processo para agendar o primeiro encontro com os gestores. A 

empresa já havia indicado os gestores/participantes e as primeiras conversas com os diretores e 

RH se mostraram bastante promissoras no sentido de permitir a realização da investigação 

científica. Entretanto, ao enviar uma mensagem de texto para um dos diretores, ficou evidente 

que a palavra reflexão não era tão atraente quanto a palavra treinamento.  

Raelin (2002) esclarece os motivos pelos quais os líderes têm encontrado dificuldades 

em refletir no seu artigo “I don´t have time to think! Versus the art of reflective practice”. O 

autor mostra que o ambiente corporativo está repleto de mudanças, possui ritmo acelerado e 

atividades que não são favoráveis para momentos de reflexão, e os gestores têm assumido mais 

o papel de executores, voltados mais ao fazer, determinar, realizar do que ao pensar (RAELIN, 

2002).  

Foi necessário explicar ao grupo participante da pesquisa que aqueles encontros não 

se tratavam de treinamentos, pois a intenção não era “adestrar”, “ condicionar” ou “moldar” o 

comportamento deles e, sim, estabelecer um espaço de confiança entre os participantes, 

proporcionando a liberdade para dialogar e refletir de maneira espontânea, o que poderia levá-

los a novas formas de pensar e agir. Rapidamente o grupo entrou em uma profunda sinergia e 

conexão, partilhando os desafios de serem líderes em uma empresa que está passando por 

muitas mudanças relacionadas ao seu crescimento rápido (de 400 para 880 funcionários em três 

meses). 

O espaço reflexivo criado neste Programa de Desenvolvimento proporcionou a cada 

um dos indivíduos momentos em que foi possível expor sentimentos, pensamentos, discutir 

desafios e celebrar conquistas sem medo de julgamento, como mostra o relato a seguir: 
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Acho que esse é o único lugar que me sinto à vontade para expor o que realmente 

sinto sem ser julgado ou tratado como um coitado (Gestor 1). 
 

A iniciativa em criar este espaço reflexivo não foi da empresa: ela ocorreu devido ao 

interesse da pesquisadora pelo campo e a necessidade da organização em desenvolver seus 

líderes. Contudo, mesmo cedendo a sala de reuniões e liberando os gestores para participarem, 

foi possível perceber o quanto os encontros não eram vistos como algo tão relevante para o 

negócio. Foi preciso realizar as Rodas de Conversas Reflexivas antes do início do expediente 

para não “atrapalhar” a rotina da empresa. E, algumas vezes, foi preciso ceder a sala de reunião, 

previamente reservada, para outras reuniões inesperadas, consideradas “mais importantes”. Em 

algumas circunstâncias, um ou outro participante era solicitado pelo líder imediato para sair da 

sala para resolver outros assuntos “urgentes”. Um dos gestores relatou que foi chamado pelo 

seu líder imediato alguns minutos antes de uma das Rodas de Conversas Reflexivas e, por isso, 

explicou que não poderia demorar, visto que já tinha sua agenda comprometida. Então o seu 

líder comentou para que todos do departamento ouvirem: 

 

Então meu chefe saiu da sua sala e bem no meio do meu departamento, na frente da 

minha equipe ele disse: Mas estas reuniões são importantes? Não dá para não ir? Eu 

fiquei transtornado, como assim não são importantes, quando eu estou nesta reunião 

eu também estou trabalhando porque estou pensando em como fazer melhor o meu 

trabalho (Gestor 3). 

 

Este trecho de uma das falas ilustra que, diferente do seu líder que não fazia parte do 

programa de desenvolvimento, este gestor entendeu a importância da reflexão para o 

desempenho do seu trabalho. Trata-se de um espaço dentro da empresa que ainda precisa ser 

compreendido como parte importante do trabalho, como parte da cultura organizacional. Vince 

e Reynolds (2009) apresentaram a ideia do organizing reflection, que entende que a reflexão é 

a representação da consciência humana tanto no nível individual quanto no nível coletivo. O 

ponto central da teoria destes autores destaca que a reflexão tem que ser parte da cultura 

organizacional e deve ser estimulada continuamente. Além disso, discutem as ações de 

mudança ocorridas após a reflexão. Neste trabalho, foram inúmeras as demonstrações de ações 

geradas a partir das reflexões: mais proximidade com a equipe, reuniões entre departamentos, 

planejamento antes da execução do trabalho, melhora no relacionamento entre os pares e 

reposicionamento do seu papel como líder. 

As reflexões geradas nos diálogos reflexivos, nas conversas entre si e na escrita dos 

diários permitiram que os envolvidos neste programa pudessem ressignificar suas experiências 

e analisar as tensões organizacionais por diferentes perspectivas. Desta forma, os conflitos e as 

situações que geravam desconforto vieram à tona e dispararam um processo em busca de 
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compreensão do seu próprio comportamento e o dos outros, e, em alguns casos, chegando a um 

novo quadro de referências. A dinâmica das Rodas de Conversas Reflexivas corroborou com 

uma das abordagens relacionadas a reflexão no âmbito coletivo, aproximando-o que Vince e 

Reynolds (2009) chamam de reflexão pública (VINCE; REYNOLDS, 2009), que ocorre na 

presença dos outros. 

 

Este encontro [encontro 4] foi o mais intenso do ponto de vista da participação e 

reflexão. A conexão entre os participantes permitiu que as diversas experiências 

fossem multiplicadas e intensificadas. Cada participante trouxe uma experiência 

vivida e saiu do encontro com muitas outras (Diário da Facilitadora). 

 

As reflexões foram além do indivíduo e envolveram todos os membros do grupo em 

uma experiência coletiva e, em alguns casos, os gestores reproduziram sua experiência nos 

encontros para sua equipe, como no caso do gestor (Gestor 2) que realizou uma reunião com 

sua equipe nos mesmos moldes dos encontros reflexivos para discutir o que poderia ser 

melhorado em seu departamento ou, ainda, no caso do gestor (Gestor 9) que parou e pensou 

sobre um determinado problema para depois planejar suas ações com uma determinada equipe. 

No entanto, cabe ponderar aqui que a reflexão pública teve limites, uma vez que ela 

não se expandiu para o conjunto da organização, nem foi direcionada aos membros superiores 

da hierarquia, mas limitou-se ao grupo participante da experiência e a alguns de seus 

subordinados. Ela não se tornou parte de uma experiência de organizing reflection 

integralmente, tal qual propõem Vince e Reynolds (2009).  Estes resultados fazem pensar que 

uma possível extensão da RC para outros gestores poderia promover uma transformação mais 

significativa do ponto de vista do negócio, uma vez que fortaleceria as relações entre os pares 

e as áreas, estimulando o trabalho em equipe e facilitando uma comunicação pública interna 

mais clara e objetiva. Entretanto, não parece que a empresa terá esta iniciativa, restando 

acreditar que os gestores envolvidos neste programa disseminem a proposta da RC em suas 

equipes e criem seus próprios espaços reflexivos. 

Estes resultados levam ao segundo eixo de análise desta seção de discussão: a 

educação corporativa como espaço de reflexão crítica.  

Autorreflexão, compartilhamento de ideias e opiniões, feedbacks e discussão em 

grupos, individual ou coletivamente, promovem a revisão de processos e mudanças nos valores 

organizacionais, desencadeando um processo de aprendizagem no contexto da organização, 

segundo Van Woerkom (2004). A aplicação de um programa de desenvolvimento pautado em 

RC, proposta nesta pesquisa, demonstrou que a formação de um espaço reflexivo permitiu que 

um grupo de gestores trocassem informações sobre determinadas situações, relatassem suas 
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dificuldades, desafios, frustrações e, ao mesmo tempo, ouvissem o outro, podendo significar ou 

ressignificar suas experiências. Os próprios gestores envolvidos neste processo salientaram a 

importância da RC no seu processo de aprendizagem e desenvolvimento (CLOSS; 

ANTONELLO, 2010), como revelaram os seguintes excertos: 

 

Parar para pensar, refletir, fez toda diferença nas coisas que eu comecei a fazer depois 

do encontro (Gestor 2). 

 

A gente nunca tem tempo de parar e refletir...mas aí falta planejamento para executar, 

para chegar ao resultado...talvez a resposta esteja aí mesmo... falta de pensar (Gestor 

11). 

 

A discussão sobre a importância da reflexão nos processos de aprendizagem não é 

nova, entretanto promover a RC dentro do ambiente corporativo tem se mostrado um exercício 

difícil e complexo (VINCE; REYNOLDS, 2009). Contudo, o contexto e o ambiente corporativo 

permeados por mudanças constantes demandam a necessidade de transformação 

comportamental voltada para SS (ILLERIS, 2014); neste sentido, as bases teóricas da 

aprendizagem transformadora (MEZIROW, 2018), difundidas no meio acadêmico, podem 

contribuir para as práticas e políticas de desenvolvimento, fomentando ações e atividades que 

tenham um potencial reflexivo e que podem gerar mudanças. 

No caso desta pesquisa, partindo de um incidente crítico (KEMBER et al., 2008), os 

participantes desta investigação foram estimulados a reverem suas ações passadas (step back) 

e, por meio da reflexão crítica, questionarem suas crenças, valores e pressupostos. Alguns 

gestores permaneceram no nível da compreensão, enquanto outros avançaram seu nível 

reflexivo até chegar à RC, o que corrobora o posicionamento de alguns autores como Van 

Woerkon (2004), Kember (2008) e Brookfield (2017). Acredita-se que os resultados deste tipo 

de experiência poderiam ser exponencializados, uma vez que, em seis encontros já foi possível 

registrar indícios de abertura à mudança e reflexão de pressupostos. 

Outro aspecto relevante a ser mencionado é que não bastou haver uma metodologia 

adequada ou temas aderentes às necessidades dos participantes: o êxito dos encontros esteve 

diretamente relacionado à qualidade da interação entre a facilitadora e os participantes, e ao 

engajamento dos gestores com a ideia de um espaço reflexivo dentro do ambiente 

organizacional. Promover espaços para a emergência de reflexão crítica de pressupostos não se 

trata de um exercício apenas racional, mas, pelo contrário, é necessário um ambiente que dê 

vazão às emoções (BROOKFIELD, 1987). Muitas emoções também vieram à tona e permearam 

os momentos reflexivos; a criação deste espaço permitiu a elaboração e reelaboração de 

sentimentos que até então não tinham espaço para serem trabalhados.  



97 

 Vale registrar que os próprios participantes garantiram a reserva das salas e, mesmo 

quando foi preciso liberar a sala para uso da empresa, se mobilizaram para encontrar outro 

espaço dentro da empresa para nos reunirmos. Além disso, quando os gestores entenderam o 

propósito do programa de desenvolvimento e aderiram à ideia de que aquele encontro estava 

definido como um espaço de honestidade e de confidencialidade (COTTER, 2014), foi possível 

observar a naturalidade, liberdade, comprometimento e entrega por parte dos participantes. 

Frente à cada dilema, evento ou incidente crítico discutido e traduzido na percepção de cada 

um, os participantes puderam acessar o seu quadro de referências e refletir sobre novas formas 

de agir, ressignificando as experiências passadas. 

Por fim, o terceiro eixo de análise discute o estímulo à aprendizagem transformadora 

e o desenvolvimento de soft skills. O ponto de partida para construir o programa de 

desenvolvimento pautado nos fundamentos da RC foi o estabelecimento do espaço reflexivo 

para desenvolvimento de SS. À medida que a discussão dos incidentes críticos evoluía, foi 

possível observar um movimento em forma de fluxos que direcionava as pautas e as discussões 

dos encontros, que não foram organizados ou tematizados previamente. A definição da agenda 

dos encontros foi sendo construída a partir dos diálogos que impulsionaram o rumo das 

atividades do grupo. 

Nesse processo, foi possível observar também o fluxo das reflexões, que foi analisado 

conforme adaptação feita das propostas de análise dos níveis de reflexão de Merizow (1990) e 

Kember et al. (2008), representada no Quadro 5 deste trabalho. Alguns gestores apresentavam 

narrativas que demonstravam mera compreensão dos fenômenos contextuais e das situações 

que envolviam questões de comunicação da sua rotina de trabalho, sem ir além; outros já 

demonstravam um nível de reflexão, como o gestor que escreveu em seu diário que não deseja 

ser como seu líder porque chegou à conclusão de que ele é um modelo para outras pessoas 

(Diário Gestor 7); em menor número, identificaram-se aqueles que chegavam à uma reflexão 

de pressupostos, questionando seus valores e visão de mundo, buscando assumir novos papéis. 

Este processo, no entanto, não foi linear, e, por vezes, alguns gestores que demonstravam 

indícios de reflexão ou RC, em algum momento pareciam retroagir e suas narrativas 

mostravam-se menos críticas e reflexivas. Esse processo de avanços e retrocessos nas reflexões 

e transformações, já foram registrados na literatura de aprendizagem transformadora 

(MEZIROW, 2017) e reforçam a importância da institucionalização de espaços reflexivos na 

empresa (VINCE; REYNOLDS, 2009), garantindo continuidade e aprofundamento necessários 

para que tais transformações se solidifiquem. De toda forma, mesmo com a observação desses 

retrocessos naturais, o que é importante registrar é que houve um rompimento com a inércia 
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que se percebia no início da proposta de desenvolvimento reflexivo, indicando que um 

movimento de mudança foi disparado com a formação de um espaço crítico-reflexivo na 

empresa. Este movimento está representado na Figura 9. 

 

Figura 9 – Fluxo de reflexão 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As emoções manifestadas pelos participantes tiveram um papel importante neste fluxo 

reflexivo e demonstraram o quanto cada um deles se conectaram com experiências passadas 

para aprofundar a leitura e questionamentos que estavam fazendo acerca dos problemas de 

comunicação que enfrentavam. O processo para gerar a permeabilidade no quadro de 

referências pode ser doloroso porque remete o indivíduo ao desconforto de questionar seus 

pressupostos, crenças e valores e ao mesmo tempo, o movimento de dar um passo atrás e rever 

determinada situação pode levá-lo de volta para experiências negativas. Neste sentido, palavras 

como raiva, desrespeito, desânimo, ansioso, nervoso, com muito medo, entre outras, foram 

observadas na escrita dos diários reflexivos. 

No caso específico deste grupo, a SS apontada pelos participantes no primeiro encontro 

como foco de aprimoramento foi a Comunicação. As discussões e a experiência desencadearam 

duas mudanças significativas em relação à SS Comunicação, na autonomia e na forma de 

interação com os outros:  
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A. O fortalecimento da autonomia dos gestores. Inicialmente, os gestores relataram 

que buscavam aguardar receber informações estratégicas da alta direção para que pudessem 

tomar ações com suas equipes, ou reclamavam pela falta de reuniões ou alinhamentos por parte 

de seus líderes. Não somente estavam inertes como em determinadas situações, reproduziam o 

comportamento, por vezes violento, da alta direção. Ao final deste processo, foi possível 

observar que os participantes assumiram a sua responsabilidade em relação à sua forma de 

comunicação, entendendo os impactos da sua própria forma de comunicação com os demais 

membros de sua equipe;  

B. A mudança nas interações com os outros. A partir do momento em que os gestores 

desenvolveram a sua autonomia sobre a forma de se comunicarem, e vivenciaram uma proposta 

de diálogo crítico e reflexivo nos encontros, foi possível registrar nas suas narrativas uma 

mudança na forma de interação com demais membros da empresa. Demonstraram nos 

encontros dialógicos e nos textos dos diários reflexivos a incorporação de ações de troca e 

compartilhamento de informações com feedbacks e reuniões com suas equipes, e entre 

departamentos e pares, que não haviam antes de iniciarem o programa de desenvolvimento de 

SS.  

Com base nos resultados obtidos nesta investigação-ação, pode-se entender que a 

comunicação, enquanto SS, foi sendo definida no processo pela capacidade de interagir de 

maneira autônoma com outros atores organizacionais, rompendo com a reprodução dos 

comportamentos indesejados da chefia, e pela busca de uma interação de qualidade com a sua 

equipe e pares, pautada pelo estabelecimento do diálogo para alcançar os objetivos coletivos da 

sua área. E este resultado foi alcançado por um profundo processo de engajamento dos 

envolvidos com a proposta de desenvolvimento profissional. A Figura 10 representa esse 

processo.  
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Figura 10 – Conceito de comunicação emergente no grupo enquanto Soft Skill 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Desta forma, pode-se entender que a comunicação enquanto uma SS pode ser 

desenvolvida por meio de um processo reflexivo organizacional que gere autonomia e qualidade 

de interação entre seus membros. 

A partir das discussões apresentadas, passa-se agora para as considerações finais deste 

trabalho.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Este estudo buscou compreender a experiência reflexiva de um grupo de gestores 

participantes de um Programa de Desenvolvimento de Soft Skills pautado em Reflexão Crítica 

(RC). Para alcançar seus objetivos, a pesquisa partiu de um referencial teórico que resgatou os 

principais aspectos relacionados às transformações ocorridas no mundo do trabalho e de que 

forma as Soft Skills passaram a ser demandadas no ambiente corporativo, além de recapitular 

os conceitos relacionados à reflexão crítica e aprendizagem transformadora no contexto 

organizacional (VAN WOERKON, 2004; KLAUS, 2016; MISHRA, 2014; BROOKFIELD, 

2017; SOUZA; BRUNSTEIN, 2018). 

Capacidades como comunicação, resolução de problemas, trabalho em equipe e 

liderança são as habilidades mais desejadas pelas empresas e, ao mesmo tempo, são as 

competências mais difíceis de serem encontradas no mercado nos profissionais atuais. Como 

forma de suprir esta ausência dentro das organizações, as empresas promovem oportunidades 

de treinamentos e desenvolvimento orientados para SS (MISHRA, 2014). Entretanto, muitas 

destas iniciativas são promovidas de forma mecanicista e racionalista, focando suas ações em 

treinar, capacitar ou moldar, dentro de uma lógica em que o profissional é um sujeito passivo 

dentro do seu processo de aprendizagem (MORAES; SILVA; CUNHA, 2004). 

Tendo em vista a escassez de estudos que apresentem experiências de 

desenvolvimento profissional mais críticos e reflexivos, tão necessários para o desenvolvimento 

profissional (ANTONACOUPOULO, 2010), esta pesquisa buscou trabalhar com uma proposta 

de desenvolvimento de SS nesta perspectiva. Estudos sobre abordagens crítico-reflexivas têm 

permeado muitas discussões e estudos no campo da educação escolar, principalmente em 

relação às práticas docentes (FREIRE, 1967; SCHÖN, 1983; BROOKFIELD, 1987; 

BROOKFIELD, 2009; SCHÖN, 2009); entretanto tais discussões nem sempre estão sendo 

traduzidas e/ou adaptadas para o contexto organizacional (VINCE; REYNOLDS, 2009).  

Para responder à pergunta de pesquisa que orientou este estudo, Como o estímulo à 

reflexão crítica contribui para o desenvolvimento de SS e transforma a prática profissional dos 

gestores? foi criado um programa de desenvolvimento pautado em RC. Diferente dos métodos 

tradicionais utilizados nas sessões de treinamentos corporativos, foram realizados seis 

encontros denominados de Rodas de Conversas Reflexivas, que tinham como pressuposto a 

utilização de Incidentes Críticos como base para as discussões de reflexões e o uso de diários 

reflexivos como forma de manter o estímulo a RC além dos encontros. 
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Com base nas experiências de reflexão, nos relatos dos participantes, nas observações 

da pesquisadora e nos excertos dos diários reflexivos, conclui-se que muitas transformações 

ocorreram durante este trabalho. Primeiro, em relação à criação de um espaço reflexivo dentro 

da organização, no qual se provocou um movimento que tirou os líderes da inércia em que se 

encontravam. Depois, em relação ao desenvolvimento do pensamento reflexivo sobre as ações 

e vivências passadas, permitindo-se aos gestores que analisassem situações e acessassem seu 

quadro de referências antigos, tornando-os mais abertos e permeáveis à mudança. As 

transformações foram além das Rodas de Conversas Reflexivas e expandiram-se para o 

departamento do gestor, impactando diretamente sua forma de atuação como líder, como 

quando alguns participantes reproduziram a experiência para suas equipes ou executaram ações, 

com suas equipes e pares, baseadas nas reflexões decorrentes dos encontros. O grupo de 

gestores apresentaram forte engajamento com a proposta, embora poucos alcançaram o nível 

de RC, fato que está alinhado com a literatura acadêmica sobre o tema.  

Os resultados aqui apresentados revelaram que um programa de desenvolvimento de 

SS pautado em RC tem significativo potencial no que tange às mudanças nas práticas dos 

gestores, como forma de viabilizar este processo no ambiente corporativo. Faz-se necessário a 

criação de um espaço reflexivo patrocinado pelo RH e alta direção para que haja a legitimação 

desta prática dentro da organização, tornando-a parte da cultura organizacional. A experiência 

desta pesquisa mostrou a relevância dos estímulos coletivos e institucionalmente organizados 

para que se rompa com a mera reprodução de hábitos indesejados, ou que se construam vias 

alternativas de trabalho. Mostrou também a importância de um facilitador que contribua para 

que possa mediar a reflexão, consolidando sua prática dentro de um espaço de honestidade, 

confiança e abertura para novos começos (COTTER,2014). 

Contudo, se mudanças positivas puderam ser evidenciadas, a proposta de pesquisa 

também indicou limites importantes, que podem ser endereçados por pesquisas futuras: 1) Não 

foi possível determinar com mais exatidão em que momento a reflexão ou a RC ocorreu. Este 

ponto poderia ser observado em uma entrevista individual, que não foi possível de ser 

conduzida nesta investigação; 2) Identificar as mudanças relatadas nas práticas dos gestores 

com base nos relatos dos pares, líderes imediatos ou subordinados; 3) O tempo limitado para o 

desenvolvimento da pesquisa é um fator que restringiu a possibilidade de observar a evolução 

dos gestores em relação a RC após os encontros; 4) As transformações relatadas estiveram 

restritas ao contexto de gestão ao qual o gestor está inserido, não sendo expandido para o 

restante da organização.  
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Em termos de continuidade da pesquisa, as reflexões e ações geradas a partir desta 

experiência em um programa de desenvolvimento de líder, embora tenham revelado aspectos 

positivos, apresentaram limitações e necessidade de novas pesquisas para expandir o 

entendimento sobre este fenômeno, como estudos em diferentes segmentos de mercados, 

diferentes regiões do país e em empresas com grupos maiores ou menores de gestores. Outro 

aspecto que ficou evidente nesta pesquisa, foi que a RC não é um processo estritamente 

racional, sua manifestação ocorre permeada de muitos sentimentos e emoções, podendo este 

aspecto ser explorado em outros estudos intervencionistas. 

Além disso, algumas perguntas não puderam ser respondidas, e espera-se que novas 

investigações abarquem: 

• Ao longo do tempo, o estímulo a RC gerado nos encontros poderá promover novas 

reflexões permitindo que mais gestores alcancem a RC no futuro?  

• O processo reflexivo terá continuidade mesmo sem alguém para seguir estimulando 

ou mediando as discussões?  

• Outras SS serão desenvolvidas a partir deste processo reflexivo? 

• As ações de mudanças iniciadas serão suficientes para continuar desenvolvendo SS? 

 

Do ponto de vista das implicações práticas da pesquisa, ao promover a discussão sobre 

a RC para o desenvolvimento de SS esta pesquisa trouxe algumas lições aprendidas que podem 

auxiliar futuros pesquisadores ou profissionais de RH que desejam implantar um programa de 

desenvolvimento pautado em RC: 

• A alta direção precisa ser o patrocinador das Rodas de Conversas Reflexivas para que 

a participação de todos os envolvidos seja garantida; 

• A mediação do processo reflexivo é fundamental para gerar estímulos e o grau de 

confiança adequado para que o grupo sinta segurança para compartilhar opiniões e experiências; 

• O diário reflexivo é um recurso promissor, mas precisa de muito estímulo para que ele 

seja mais do que uma obrigação e se torne uma ferramenta útil para o aprimoramento do 

trabalho; 

• É fundamental monitorar e manter o estímulo as ações e reflexões após os encontros. 

 

Espera-se que este estudo possa inspirar profissionais do mercado e pesquisadores a 

proporem e fomentarem novas experiências de formação crítico-reflexivas, estimulando o 

desenvolvimento de profissionais que não sejam meros executores ou reprodutores de hábitos 
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cristalizados nas organizações, mas que sejam atores crítico-reflexivos do espaço 

organizacional, que, como diz Cotter (2014), possam promover novos começos. 
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