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Utilizando-se a Teoria Crítica como suporte epistemológico, buscou-se compreender as 
múltiplas relações existentes na teoria tradicional de liderança, seus conceitos e 
condicionantes históricos que possibilitam o desvelamento do fenômeno se afastando de sua 
aparência a priori. Para tanto, fez-se adequada a utilização do método hermêutico-dialético  
no intuito de compreender a complexidade deste fenômeno. Por meio deste percurso 
metodológico, estudou-se a construção do discurso sobre liderança, bem como os conceitos e 
transformações decorridas no campo da administração e analisaram-se as ideias dos principais 
autores sobre o tema. Ao debruçar sobre a produção acadêmica em liderança, mais 
especificamente a abordagem do traço pessoal, abordagem do estilo, abordagem 
contingencial, e a abordagem da nova liderança, que são agrupações feitas por Bryman 
(2009), percebeu-se que as teorias tradicionais, diversas vezes, naturalizam o processo de 
liderança. Frente a este pensamento, buscou-se refletir criticamente o processo de liderança, 
questionando o seu conceito. Tal reflexão permitiu apreciar as variáveis contidas no processo 
de liderança, percebendo-se, portanto, que, ao abstrair o contexto histórico e conflituoso da 
origem do fenômeno, as teorias tradicionais desenvolveram um conceito objetivado, concreto 
e fixo que, em determinadas situações, é insuficiente para explicar o processo de liderança, 
dado que a cultura, os valores, a história, a religiosidade, presentes no mesmo, são variáveis. 
 
Palavras-chave: Teoria Crítica; Liderança; Hermenêutico-dialética; Reflexão; 
Administração. 
 
1. Introdução 
 

Sabe-se que os estudos de gestão, em sua maioria, alimentam um discurso baseado na 
hegemonia funcionalista/positivista. Essa dominância de uma perspectiva positivista nos 
estudos organizacionais promoveu avanços significativos na Ciência da Administração. Não 
se pode negar a importância desses estudos para a evolução do pensamento administrativo e 
para as formas de organização. Contudo, a grande complexidade que envolve as organizações 
e tudo o que é por elas influenciado, necessita de outras perspectivas para dar conta de 
compreender mais a fundo esse fenômeno. Considerando as várias dimensões possíveis para a 
sua análise.  

Frequentemente, a teoria da administração tradicional aborda uma análise 
organizacional orientada pela ótica capitalista de proteção aos interesses das classes 
dominantes, em que o objeto observado se configura como mais uma forma de controle e a 
organização como um sistema que mantém e protege os interesses dos grupos dominantes. 
Não obstante, não se pode permitir que o modelo de acumulação capitalista e a regulação 
social em vigor impeça o surgimento de estudos que contemplem, por exemplo, a 
responsabilidade social e a racionalidade substantiva nas pesquisas sobre organizações. Neste 
contexto, os estudos de gestão são, para seus usuários, elemento propulsor da emancipação 
intelectual de um sujeito autônomo, capaz de decidir seu próprio destino.  

A preocupação da literatura de gestão não deve centrar-se somente na melhoria da 
performance empresarial, na relação entre eficiência e eficácia, lucratividade e rentabilidade, 
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visto que as organizações são constituídas, na sua maior parte, de pessoas. Assim, os modos 
de dominação presentes na ótica instrumental “inibem a realização do potencial humano” 
(PAULA, 2008, p. 52). Na visão adotada neste trabalho, os pesquisadores tornam-se 
responsáveis por aquilo que produzem: o conhecimento. 

A adoção da Teoria Crítica como aporte teórico e filosófico neste trabalho desafia o 
“status quo” dos estudos de gestão. Trata-se de uma posição política que tem a pretensão de 
fornecer suporte às vozes silenciadas ou marginalizadas que caminham em direção à 
autonomia humana. 

Ao refletir a importância de se resgatar a historicidade do conceito de qualquer objeto 
de investigação, a intenção prioritária é a fuga ao pensamento positivista que identifica a 
sistematização da pesquisa como o elemento chave na busca do conhecimento. 

Nesta pesquisa, entende-se que a liderança se processa em movimento espiral, e neste 
movimento, a empiria suporta o dado e o dado suporta a empiria.  Trata-se de um movimento 
dialético que compreende a organização como um constructo social, na qual os indivíduos que 
compõem a mesma imprimem valores, interpretações e juízos distintos de pessoa para pessoa. 

Ao optar-se por uma perspectiva dialética para descortinar o fenômeno de liderança, 
esta pesquisa fez uma singela tentativa de evitar a visão interessada da Ciência Administrativa 
que, atualmente, encontra-se demasiadamente vinculada ao modelo de acumulação capitalista. 
Utilizando-se a Teoria Crítica como suporte epistemológico, buscou-se compreender as 
múltiplas relações existentes na teoria tradicional de liderança, seus conceitos e 
condicionantes históricos que possibilitam o desvelamento do fenômeno se afastando de sua 
aparência a priori. 
 
 
2. A Teoria Crítica 

Etimologicamente, o termo crítica, compartilha da mesma raiz lexical que a palavra 
crise. De acordo com o dicionário Houaiss (2009, p. 872), provém do grego kritikós,ê,ón e 
significa “'capaz de julgar, de decidir, de pensar, de discernir', substantivamente, 'a faculdade 
de pensar, o discernimento, a crítica, o julgamento', em conexão com o verbo grego krínó 
'separar, decidir, distinguir, discernir'” 

Ainda segundo o mesmo dicionário Crino e Crise, são repercussões por empréstimo 
no latim critìcus,a,um. Tais termos tem sua origem na história médica significando momento 
crítico na evolução de uma doença, decisivo na situação do paciente para a cura ou para a 
morte. 

Compreender a raiz, a etimologia da palavra e sua origem permite que os elementos 
que contribuíram para a evolução do termo não sejam esquecidos, nem tão pouco 
desprezados. Acredita-se que considerar a origem do objeto observado é ponto crucial na 
descoberta do fenômeno. Diante disso, tais explanações se fizeram necessárias. 

Paula (2008, p. 2) ao citar Bronner (1997) e Freitag (2004) esclarece que “a teoria 
crítica sempre expressou interesse pela abolição da injustiça social, além de um compromisso 
com a integridade e liberdade do indivíduo”.  

Não obstante, o significado do termo crítica, alcunhado pelos teóricos Frankfurtianos 
supera tais definições. Ratificando Maranhão (2010, p. 3) pondera que: 

“O significado do termo crítica, portanto, supera uma delimitação teórica, indicando 
uma verdadeira declaração de princípios (SOARES, 2002). O esclarecimento se 
torna o projeto epistemológico destes teóricos para quem a crítica significa 
compromisso em dizer como as coisas podem ser construídas da melhor forma 
(SCHWEPPENHÄUSER apud VILELA, 2005). O projeto da Teoria Crítica 
buscava libertar o homem da menoridade e acompanhá-lo na realização do projeto 
Kantiano da lei da liberdade: “a Teoria Crítica almeja o esclarecimento do homem 
sobre a sua condição de agente histórico da produção de suas condições de vida e 
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das relações sociais às quais está submetido, a fim de criar as condições capazes de 
mobilizá-lo para uma ação transformadora” (VILELA, 2006, p. 4).”  

 
Nesta perspectiva, este estudo adota uma abordagem Teórico Crítica, cujo cerne é o 

esclarecimento e autonomia do sujeito, a saída do indivíduo de sua menoridade, de sua 
incapacidade de pensar por conta própria, a isso Kant (1973), citado por Adorno e 
Horkheimer (1985), atribui o conceito de esclarecimento (Aufklärung).  

Adorno e Horkheimer (1985, p. 81), no Excurso II: Juliette ou Esclarecimento e 
Moral, livro Dialética do Esclarecimento, afirmam que nas palavras de Kant “o 
esclarecimento [Aufklärung] é a saída do homem de sua menoridade, da qual o próprio é 
culpado. A menoridade é a incapacidade de se servir de seu entendimento sem a direção de 
outrem”, ou seja, “o processo de emancipação intelectual resulta da superação da ignorância e 
da preguiça de pensar por conta própria.” (Nota Preliminar do Tradutor, p. 8) 
 

2.1. Um Breve Histórico 
Penetrar na proposta da Teoria Crítica é acreditar em uma análise social crítica, um 

caminhar em direção à autonomia e emancipação do homem. Certamente, a escolha por uma 
perspectiva Crítica não é tarefa fácil e exige do “pesquisador o abandono à certeza 
funcionalista, baseada em pesquisas empíricas que geram hipóteses e modelos.” (PAULA, 
2008). 

É no contexto social alemão, em 1924, que se procede a fundação do Instituto de 
Pesquisa Social (Institut für Sozialforschung - IPS). Também são encontradas outras 
nomenclaturas nas traduções brasileiras como Institut zur Sozialforschungen – ISF (em 
alemão), traduzido por Instituto para a Pesquisa Social. 

Ao assumir a direção do IPS, em 1931, Horkheimer adota uma composição 
multidisciplinar para o instituto, incluindo Sociologia, Psicologia e Psicanálise, História, 
Filosofia, Artes. Além da existência de um corpo de pesquisadores com formação acadêmica 
polivalente na tradição da universidade alemã da época.  

O IPS assume o debate entre o marxismo autêntico e o marxismo acadêmico; 
compromisso com a história do movimento operário; pesquisa social engajada/orientada para 
mudar a sociedade; apoia e assume temas dos movimento sociais de vanguarda tanto culturais 
como políticos (VILELA, 2006). 

O termo Teoria Crítica foi cunhado em 1937 por Horkheimer, então diretor do 
instituto, e teve como expoentes: Theodor Adorno, Leo Loewenthal, Walter Benjamin, 
Friedrich Pollock, Erich Fromm e Herbert Marcuse, numa tentativa de “rompimento com as 
formas tradicionais positivistas de fazer ciência social” (VILELA, 2006, p. 10). 

A Teoria Crítica é considerada como uma teoria da práxis por se opor à tentativa de 
construir um sistema teórico fixo. Configura-se também como uma tentativa de fuga do 
pensamento sistemático, da metodologia positivista das ciências naturais, na qual o protocolo 
da pesquisa, a ordem estabelecida pela teoria e sua racionalidade tem mais importância que os 
resultados da pesquisa.  

Nas teorias tradicionais, há um afeto extremo ao protocolo, se o pesquisador não segue 
o modelo, os resultados da pesquisa estão, de certo, comprometidos e invalidados. Assim, a 
Teoria Crítica rejeita a ideia de que o processo científico tem maior importância que o 
conhecimento em si. Em verdade, para a Abordagem Crítica, a verdade está condicionada a 
um campo de força interacional entre sujeito e objeto, na qual a empiria descortina o objeto e 
o objeto revela a teoria, sendo tal movimento dinâmico. 

De acordo com Horkheimer (1983), a Teoria Crítica deve ser pensada como uma 
produção de conhecimento que não apenas descreve a sociedade, mas que pretende 
compreendê-la à luz de uma emancipação ao mesmo tempo possível e bloqueada pelos 
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mecanismos de dominação presente. O primeiro desenvolvimento desta teoria deu-se com 
Max Horkheimer, em sua obra de 1937, conhecida por Teoria Tradicional e Teoria Crítica. 

A Teoria Crítica se distingue da Tradicional no que diz respeito ao comportamento 
crítico, essa compreende a realidade como contradição levando em consideração o modelo 
econômico vigente, que é, sobretudo, produto da ação humana, que por sua vez, pode também 
tomar outro rumo e orientar-se para emancipação. A Teoria Tradicional por sua vez, 
“considera a gênese dos fatos concretos determinados como a aplicação prática dos sistemas 
de conceitos, pelos quais estes fatos são apreendidos, e, por conseguinte seu papel na praxis 
como algo exterior (HORKHEIMER, 1983, p. 139).”  

 O comprometimento da Teoria Crítica é com a liberdade e autonomia dos homens. 
Horkheimer (1983) afirma que o comportamento crítico consciente faz parte do 
desenvolvimento da sociedade, não de indivíduos isolados e nem uma generalidade de 
indivíduos, mas do relacionamento entre esses indivíduos e seus grupos, na construção de um 
desenrolar histórico. 

A Teoria Crítica visa desenvolver uma série de teorias atentas aos problemas sociais, 
como a desigualdade de classes vista em Karl Marx, não somente no âmbito sociológico, 
porém também filosófico. Mais do que compreender os acontecimentos, a Teoria Crítica 
pretende transformar o mundo através de um novo modelo de pensamento de acordo o 
comportamento humano.  

Em seu livro Max Horkheimer coloca o homem como objeto, produtor de sua própria 
história, sendo que tudo não depende apenas da natureza, mas também das ações do homem 
que tem poder sobre ela quando são conscientes desse poder. Com isso a teoria crítica permite 
uma dialética do esclarecimento, ou seja, uma epistemologia que permite ao homem uma 
liberdade. Liberdade essa baseada no fato de que o homem é capaz de perceber a realidade, a 
partir da crítica, isto é, da razão- "é o entendimento sem a direção de outrem” (KANT citado 
por ADORNO & HORKHEIMER, 1985).  

 
2.2. Estudos Críticos Organizacionais e a Necessidade da Compreensão Histórica do 

Fenômeno 
Naturalmente, tem-se como grande contribuição da Teoria Crítica, a necessidade da 

compreensão histórica do fenômeno, isto é, o resgate da historicidade dos fatos. Trata-se da 
adoção de um discurso histórico. A sociedade instiga a razão do homem, certamente não há 
relação determinista entre contexto e razão, entretanto há de se considerar que existe uma 
constelação de ideias entre ambas, o que sugere que a razão se torna razão – o homem se torna 
racional – dentro de um contexto em que os significados são socialmente construídos. 

A importância de recuperar a historicidade do fenômeno reside nos significados que os 
sujeitos atribuem ao objeto, significados esses, que são socialmente construídos dentro da 
história. Para Vilela (2006, p. 14) “a Teoria Crítica almeja o esclarecimento do Homem sobre 
a sua condição de agente histórico de produção de suas condições de vida e das relações 
sociais às quais está submetido”. Da mesma forma há uma necessidade de se instaurar um 
compromisso ideológico e criar condições capazes que resistam às formas dominantes 
mobilizando uma ação transformadora. 

Vilela (2006) ao citar Schweppenhaeuser (2003) afirma que “a teoria tradicional é 
positivista ignorando que o objeto de pesquisa é produto de uma história, pressupõe a 
exterioridade e a neutralidade do sujeito do conhecimento com relação a esse objeto.” 
Entretanto o que se observa, ainda segundo o autor, é que para a Teoria Crítica o sujeito do 
conhecimento vê no objeto investigado o produto de uma gênese histórica que contribui para 
co-determinar o objeto, ou seja, o concebe como produto de uma história social e particular, 
embora negue as formas de determinação. Corroborando, Vilela (2006) afirma que outro 
aspecto importante da Teoria Crítica é a implicação de uma postura ideológica com relação à 
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função social da própria ciência, que deveria ser comprometida com uma outra concepção de 
sociedade. A sociedade almejada pelo projeto da Teoria Crítica era uma comunidade livre, 
construída pelos homens, com a utilização consciente e correta dos recursos técnicos, 
materiais e sociais. Trata-se de um compromisso dos cientistas sociais com um novo modelo 
de ciências e sociedade.  

Ao longo da história pode-se perceber que a sociedade se constitui de dominantes e 
dominados. Os últimos são disciplinados a aceitar decisões consideradas importantes para o 
bem social, ou o bem comum.  

As contribuições da Teoria Crítica para os Estudos Organizacionais residem na 
recuperação do discurso social-histórico-político, espera-se com isso promover um diálogo 
histórico, moral e ético. Assim também, visa “criar sociedades e lugares de trabalho livres de 
dominação, em que todos os membros têm igual oportunidade para contribuir (...) com o 
progressivo desenvolvimento de todos (ALVESSON e DEETZ, 2010, P. 237).” 

Dada a sua dimensão ideológica de acumulação do capital, a Administração, 
habitualmente é considerada uma área acrítica, visto que é comum na formação dos 
administradores o uso da lógica da reprodução, pelo menos até o final dos anos 70 e início dos 
80 com o surgimento dos textos de teoria crítica nos estudos organizacionais, cujos principais 
autores foram: “Benson (1977); Burrell e Morgan (1979); Frost (1980); Deetz e Kersten 
(1983); Fischer e Sirianni (1984)” (ALVESSON e DEETZ, 2010, p. 227). Para Aktouf (2005, 
p. 151) “as escolas de gestão são ambientes conservadores e elitistas que formam 
administradores e teóricos que tenderão a reproduzir os mesmos modelos, os mesmos modos 
de pensar.” Comutando desta posição, Alvesson e Deetz (2010, p. 238) afirmam que 
“acadêmicos particularmente aqueles que estudam Administração, são frequentemente vistos 
como ideólogos. Eles servem a grupos dominantes [...] dão suporte a administradores com 
ideias e vocabulários que visam a um controle cultural-ideológico”. 

Estes mesmos autores observaram quatro temas recorrentes nos escritos 
organizacionais que abordam a perspectiva da crítica ideológica, são eles: a naturalização da 
ordem social - ou o modo como um mundo construído socialmente/historicamente seria 
tratado como necessário, natural, racional e auto-evidente; a universalização de interesses 
administrativos e a supressão dos interesses conflitantes; o domínio instrumental dos 
processos de racionalidade, pela competição; e a hegemonia, o modo como o consentimento é 
orquestrado. No contexto da administração, os estudos organizacionais críticos, focam seus 
escritos na “distorção e no estreitamento do discurso histórico por meio da reificação, da 
universalização de interesses de segmentos sociais, da dominação da racionalidade 
instrumental e hegemonia” (ALVESSON e DEETZ, 2010, p. 232).   
 
3. Metodologia 
 

Este trabalho teve como principal objetivo compreender as múltiplas relações 
existentes na teoria tradicional de liderança, seus conceitos e condicionantes históricos que 
possibilitam o desvelamento do fenômeno se afastando de sua aparência a priori. Para tanto 
fez-se adequado a utilização da pesquisa qualitativa, baseada em fontes bibliográficas, e 
exploratória. 

Deste modo a base epistemológica utilizada foi a Teoria Crítica, uma vez que se 
acredita que as teorias analisadas sobre o tema fazem parte de uma constelação, na qual cada 
estudo representa a recuperação das particularidades do objeto. Para a análise dos dados foi 
aplicada a técnica hermêutico-dialética, pois se entende que esta técnica superou as lacunas 
existentes entre o racionalismo (modo ideal) e a práxis (contexto em que foi observada). Por 
meio da exegese textual buscou-se revisar ontologicamente e epistemologicamente uma 
parcela das Teorias de Liderança, bem como os sujeitos envolvidos, quais sejam líder e 
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liderado, na tentativa de contribuir com o desvelamento do fenômeno que se aparenta 
complexo. 

Por meio deste percurso metodológico estudou-se a construção do discurso sobre 
liderança, bem como os conceitos e transformações decorridas no campo da administração; 
analisou-se as ideias dos principais autores sobre o tema e foi feito uma analogia dos novos 
expoentes procurando entender como esse paradigma está se desenvolvendo, tal analogia foi 
desenvolvida a luz da teoria crítica; houve um esforço, ainda que razoável, em desvelar 
criticamente uma parcela dos conceitos de Liderança buscando resgatar sua historicidade. 
 
3.1 Alicerce Epistemo-metodológico deste estudo 
 

Dentro de um sistema de crenças, a verdade está condicionada a um núcleo temporal, 
não por ser relativa e efêmera ao tempo histórico, mas por estar condicionada às limitações e 
aos entraves que surgem diante da dinamicidade do tempo.  

Axiologicamente, os conceitos socialmente construídos adquirem valor dentro da 
história, assim, o fato é fato dentro de um sistema de crenças compartilhado, na qual os 
conceitos são socialmente construídos. Tal sistema apresenta em sua estrutura formas distintas 
de atribuir significado ao mundo, desta forma, os sujeitos adquirem modos distintos de 
compreensão, percepção e simbolismos. 

Após as explanações aqui tecidas é natural que algumas questões surjam, como o 
relativismo da verdade. Este trabalho, portanto, faz referência a um conhecimento relativo? 
De maneira alguma, entende-se aqui, que a realidade dos fenômenos se processa em um 
movimento espiral e a descoberta dos mesmos é lenta e parcial, de modo que, as visões 
particulares dos pesquisadores em um determinado momento e com o uso daquele 
determinado aparato metodológico permitiram que naquele espaço de tempo o fenômeno 
fosse observado daquela maneira. Não se coloca em questão a invalidade dos conhecimentos 
anteriormente adquiridos, já que os conceitos sobre o fenômeno fazem parte de uma 
constelação, e por meio da contradição dos discursos e fricção entre os modelos permitem 
alcançar um conceito universalmente válido resultante das forças de atração e repulsão a qual 
o fenômeno foi submetido durante o tempo em que foi observado. Então, acredita-se que a 
partir da fricção de um campo força, as contradições existentes no conceito sobre o objeto 
permitem chegar a uma abordagem aplicável a cenários diversos. 

Afirma-se, desta forma, o primado do objeto como alicerce epistemo-metodológico, 
buscando-se questionar o pensamento através do próprio pensamento, sem a intenção lógica 
de identificação. Desta forma, “Adorno procura evitar que o pensamento caia na armadilha de 
que ele possa ser a própria realidade em si e não um momento do para si na compreensão do 
objeto. (FARIA, MARANHÃO E MENEGHETTI 2013, p.647).” 

Este movimento de pensar a realidade em si, e a realidade para si, desnuda o sujeito e 
aponta para uma fragilidade do conceito que cada indivíduo cria sobre o objeto, sendo assim o 
sujeito concreto que é fruto dos condicionantes materiais, se propõe a conhecer o objeto, 
mesmo que este não possa ser conhecido em sua totalidade. 

Esta dialética que prioriza o objeto busca realizar um confronto entre o que o objeto é 
e o que ele aparenta ser. “Sem o sujeito, o momento do objeto não existe (FARIA, 
MARANHÃO E MENEGHETTI 2013, p.651).” Ainda segundo os mesmos: 

“O sujeito concreto – objeto, portanto, fruto das condições materiais existentes – é 
desafiado a criar seus esquemas e sua capacidade de julgar, sob o risco de ser levado 
a interpretar o mundo tal como lhe é apresentado pelos esquemas prontos. Cabe ao 
sujeito refletir permanentemente sobre sua ação de conhecer o objeto. É o sujeito 
concreto que deve questionar as verdades dadas como prontas por sistemas de 
interpretações definitivas. (FARIA, MARANHÃO E MENEGHETTI 2013, p.651).” 
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4.  Análise de Dados 
Tendo em vista que o “processo de análise de dados consiste em extrair o sentido dos 

dados de texto e imagem” (CRESWEELL, 2007, p. 194), esta pesquisa de caráter qualitativo, 
baseada em fontes bibliográficas se propôs a refletir criticamente sobre as Teorias 
Tradicionais de Liderança, respondendo à seguinte problemática: Quais as múltiplas relações 
existentes na teoria tradicional de liderança, seus conceitos e condicionantes históricos que 
possibilitam o desvelamento do fenômeno se afastando de sua aparência a priori? 

O marco teórico desta pesquisa foi fundamentado na Teoria Crítica Frankfurtiana e por 
meio de uma interpretação profunda adquirida via exegese textual o fenômeno foi sendo 
descortinado. A base epistemológica proporcionada pela Teoria Crítica permitiu que cada 
teoria sobre liderança fosse vista como uma constelação, na qual as ideias presentes no objeto, 
não representam a simples “adição de fatos na constituição do todo, mas a recuperação das 
particularidades de cada objeto, através da crítica imanente.” (MARANHÃO, C., 2010, p. 17). 
Assim, a constelação de ideias torna possível o acesso ao sentido do objeto. 

Ao considerar as origens marxistas da Teoria Crítica, percebe-se que estas focam no 
desvelamento de ideologias, concebendo o sujeito como um indivíduo inserido em um 
contexto social e histórico, sendo, portanto, o fato histórico. Diante disso, as Teorias 
Tradicionais de liderança foram interpretadas em seu contexto de origem e por meio da 
dialética prosseguiu-se com o desvelamento da ideologia presente em tais estudos.  

Faz-se necessário destacar que a compreensão do fenômeno por meio da crítica à 
ideologia dominante nas formas de produção do conhecimento, não foi suficiente para 
desvelar o fenômeno, sem a interpretação profunda das Teorias Tradicionais em Liderança o 
discurso é vazio, e de pouca contribuição para a evolução da administração, assim como para 
os usuários da mesma. A forma que este estudo encontrou para superar as lacunas de ambas as 
partes foi agrupá-las em uma metodologia que entende as limitações de ambas, compreende 
suas diferenças e controvérsias, mas caminha rumo ao pensamento crítico. Minayo (2004) 
argumenta que o método hermenêutico-dialético visa transcender os aspectos unicamente 
procedimentais ligados às técnicas usuais da pesquisa qualitativa, como por exemplo, a 
análise de conteúdo, e o propõe como um caminho do pensamento que vai além do 
“mecanicismo” metodológico não reflexivo. 

Buscou-se revisar ontologicamente e epistemologicamente uma parcela das Teorias de 
Liderança, especificamente a agrupação feita por Bryman (2009) e sua relação com o 
contexto social. 

Acredita-se que este percurso metodológico possibilitou o desvelamento do caráter 
reificador do conceito de liderança, criando, assim, as bases para a constituição de sua 
historicidade, através do materialismo dialético. A recuperação do caráter metafísico do 
conceito de liderança é primordial para a real compreensão do fenômeno, contribuindo, desta 
forma, para uma formação mais sólida e crítica do administrador.  
 
4.1 Hermenêutico-DialéticaI em Administração: Um olhar sobre as Teorias Tradicionais 
de Liderança 

 
Para Ernildo Stein (1987) a hermenêutica busca atingir o sentido do texto e a dialética 

dá ênfase às contradições como possibilidade de crítica social. Ainda segundo o autor, 
dialética e hermenêutica são afirmações do significado prático da razão humana, uma vez que 
ambos têm a práxis da racionalidade como objeto, é a partir dessa estrutura polar da reflexão 
que é possível entender como a crítica e hermenêutica se servem de seus respectivos métodos 
para convergirem de modos divergentes sobre o mesmo. Se por um lado “a crítica se afirma 
basicamente na diferença e contraste com aquilo sobre o que reflete, a hermenêutica visa 
primeiramente a mediação e a unificação com o mesmo (STEIN, 1987, p. 24).”   
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apenas para a realização de uma tarefa); maximização do rendimento; desenvolvimento em busca da eficiência 
e prosperidade. 
 Homem Economicus; 
Teoria Clássica: Fayol; 
Abordagem das Relações Humanas:  
Experiência de Hawthorne (1927 – 1932); 
Elton Mayo: Homem Social, Motivação, Liderança e Comunicação,  
Homem Social 

Figura 2 - Análise das Teorias Tradicionais de liderança: Abordagem do Traço. 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 
Durante o apogeu da abordagem do Traço Pessoal a ênfase estava na seleção de 

líderes, acreditava-se que a liderança era uma característica inata e não uma habilidade a ser 
aprendida, isso justifica a preocupação de tais teorias com a natureza humana. Diante dessa 
crença, existiam três grupos de aspectos observados nos líderes como: aspectos físicos (porte, 
aparência), habilidades características (inteligência e oratória, escolaridade e conhecimento), e 
traços de personalidade (autoconfiança, valores...). 

Neste “primeiro estágio da teoria e pesquisa em liderança” (BRYMAN, 2009), fica 
perceptível que a produção do conhecimento persegue os objetivos econômicos decorrente da 
ótica capitalista institucionalizadas nas organizações. Os autores não demonstraram 
preocupação com a compreensão concreta do fenômeno e sim com a utilidade de seus 
achados de forma a maximizar a produção dos funcionários nas empresas.  

Em um contexto anterior ao surgimento dos estudos de Liderança nas organizações, no 
qual não havia preocupação conceitual entre “liderar e gerir”, a Administração Científica, 
dada a sua ênfase nas tarefas, retrata a importância do gerente como aquele que direciona a 
empresa no alcance de seus objetivos e analisa as tarefas pertinentes a cada funcionário. A 
importância do gerente é ressaltada por Fayol que sintetiza as quatro funções do administrador 
que é planejar, organizar, dirigir e controlar.  

É no contexto da Abordagem das Relações Humanas que os líderes começaram a 
despertar uma maior atenção dos pesquisadores em administração. O foco anteriormente 
atribuído ao funcionário, caracterizado como extensão da máquina, cede lugar a um 
funcionário entendido como criatura social completa, com desejos, sentimentos, necessidade 
de pertencimento ao grupo e temores que afetam o comportamento no trabalho, fatores que 
podem potencializar os resultados dos mesmos, ou ratear a atenção dos indivíduos diminuindo 
o seu nível de produção. 

Nesta fase também são introduzidos fatores importantes para a compreensão da 
liderança como, por exemplo, influência, comportamento, grupos e metas. Não obstante, nota-
se a naturalização da liderança, tida como algo objetivo e fixo.  

 
 

Quadro de Análise - ABORDAGEM DO ESTILO 
Abordagem Hermenêutica Dialética 

Teorias de Liderança 
Abordagem de Estilo 

Style Approach 

Gramática 
(Analisa o discurso, o 
uso das palavras e o 

conceito) 

Psicológico 
(Transcende o sentido das 
palavras; reconstruir as 
“intenções do sujeito que 

proferiu as palavras”) 

Realidade 
(Contraditória e mutável) 

 
 
 

Stogdill (1950) 

Ato ou processo de 
influenciar as 
atividades de um grupo 
organizado em seus 
esforços no 
estabelecimento e 
execução de metas. 

Processo de influência; 
Autoridade; Indução; 
Comportamento 
Formação de um grupo 

A liderança começa a ser 
entendida como um 
processo, reconhecimento 
da autoridade do líder e a 
formação de um grupo que 
persegue os objetivos das 
organizações 
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Rensis Likert 

Elos de ligação e 
sistema 4, escalas que 
mensuravam o 
comportamento dos 
gerentes de alta 
produção 

Exame do comportamento 
e funções dos gerentes; 
Padrão geral a ser seguido 
por outros gerentes 

Apesar da mudança na 
abordagem de liderança, as 
ideias ainda perseguem 
objetivos econômicos, 
institucionalizado nas 
organizações capitalistas, 
entretanto o foco agora 
reside em encontrar 
características essenciais 
presente nos líderes que 
possam ser ensinadas e 
treinadas nos executivos 
para que estes melhorem o 
desempenho profissional, 
aumentando 
consequentemente o lucro 
empresarial. Introdução do 
fator motivacional; 

 
 
 
 

McGregor (1960) 

 
 
 
 
Teorias X e Y 

 
 
 
 
Comportamento; 
Comparação de estilos 
antagônicos de gerência 

Inserção do fator 
motivacional, entretanto a 
abordagem ainda está 
voltada para o modo de 
produção capitalista e seus 
estilos de gerência, uma 
vez que ainda objetiva 
aumentar a produção dos 
trabalhadores, por meio do 
fator motivacional, 
influenciado pela 
liderança. 

Contexto:  
Teoria Estruturalista (1950): 
Tipologia de Etizioni: As organizações são “artificiais” e planejadas, nelas configura-se a existência de divisão 
de trabalho, centros de poder e substituição dos funcionários; Sendo o envolvimento dos indivíduos definido 
por: alienatório, calculista e moral, controlados por meios físicos, materiais e normativos, e a classificação das 
organizações em coercitivas, utilitárias e normativas. 
Tipologia de Blau e Scott: As organizações estão inseridas em comunidades e se relacionam com outras 
organizações e clientes; 
Burocracia; 
Homo organizacional;  
Abordagem Neoclássica: Toyotismo: Modelo de organização da produção capitalista que se desenvolveu na 
década de 1950; 
Abordagem Comportamental: Processo decisório; Liderança; Conflitos; Motivação. 
Homem Administrativo: 

Figura 3 - Análise das Teorias Tradicionais de liderança: Abordagem do Estilo.  
Fonte: Elaborado pelos autores 

 
Nesta segunda etapa da teoria e pesquisa em liderança, surge um questionamento: a 

liderança pode ser ensinada? Doravante, a ênfase no estudo que antes era depositada na 
seleção de líderes se volta para o treinamento de líderes.  

As pesquisas realizadas em Ohio State University tiveram grande importância 
metodológica e conceitual para a pesquisa em liderança. Entretanto, a abordagem de estilo 
começou a ser questionada, pois havia um impasse: como treinar um líder se não há consenso 
do que o mesmo seja? 

A abordagem de estilo trouxe significativas contribuições, uma vez que inseriu o fator 
motivacional, a autoridade e o processo nos estudos em liderança.  

Nota-se o interesse da abordagem em contribuir com modelo de produção capitalista 
ao inserir em seus estudos o fator motivacional. 
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 O objetivo ainda centrava-se na melhor forma para liderar um grupo no intuito de 
alcançar os objetivos propostos pela organização. Ao estudar os estilos de gerência, a intenção 
era elaborar um padrão a ser seguido pelos gerentes, de forma a potencializar seus resultados. 

A inserção do fator motivacional pode ser entendida como uma herança ou 
contribuição da Abordagem das Relações Humanas que entende o homem como um ser 
social. Interpreta-se, todavia, que no cenário da Abordagem Comportamental, em que a ênfase 
reside no comportamento humano, a busca da eficácia é por meio da motivação, na qual a 
liderança tem um papel fundamental, assim como, a aceitação da autoridade e do processo 
decisório. Mais uma vez a liderança é vista como uma ferramenta catalisadora da 
lucratividade empresarial, o que denota a forte presença da ideologia capitalista. 

A Abordagem Estruturalista por sua vez, contribuiu com o pensamento de que a 
organização está inserida em um ambiente e é participante de uma sociedade, dessa forma ela 
é um elemento que estabelece relação com a totalidade.  

A liderança começa a ser entendida como um processo ou ato de influenciar e os 
líderes estão inseridos em organizações diferentes entre si, sendo que os meios de controle 
podem ser diferentes bem como o envolvimento dos indivíduos. Há também a contribuição do 
entendimento de vários tipos de sociedade e autoridade, por meio da tipologia Weberiana. 
Neste contexto, surge o homem organizacional, aquele que desempenha diferentes papéis em 
várias organizações. 

Figura 4 - Análise das Teorias Tradicionais de liderança: Abordagem Contingencial 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 
A abordagem contingencial continuou a compartilhar elementos com os estudos de 

Ohio, porém, insere-se agora o fator situacional. Para os teóricos desta abordagem, a liderança 
deixa de ser um traço inato e passa ser uma característica a ser desenvolvida. Neste contexto, 
começa a surgir um grande número de programas de treinamentos e desenvolvimento em 
liderança.  

Observa-se neste momento uma forte presença da ideologia capitalista, no que tange 
ao surgimento e financiamento de programas de treinamento e desenvolvimento em liderança. 

Quadro de Análise – ABORDAGEM CONTIGENCIAL 
Abordagem Hermenêutica Dialética 

Teorias de Liderança 
Abordagem 

Contingencial 
Contigency approach 

Gramática 
(Analisa o discurso, o 
uso das palavras e o 

conceito) 

Psicológico 
(Transcende o sentido das 
palavras; reconstruir as 
“intenções do sujeito que 

proferiu as palavras”) 

Realidade 
(Contraditória e mutável) 

 
 
 
 

Fiedler (1967) 

 
 
Escala do LPC (least 
prefered coworker – 
colega menos 
preferido); O líder pode 
ser favorável ou 
desfavorável a algumas 
situações; Líder 
eficiente e ineficiente. 

 
 
A liderança eficaz é 
baseada no grau de ajuste 
entre o estilo de um líder e 
o ponto até o qual uma 
situação específica permite 
que ele exerça a influencia 
sobre o grupo.  

Fatores situacionais que 
moderavam a efetividade 
das abordagens de 
liderança. A ideologia 
capitalista permanece 
presente nos estudos, uma 
vez que deram suporte ao 
surgimento de programas 
de desenvolvimento em 
liderança, intensamente 
desejados pelas 
organizações empresariais. 

Contexto: 
Trabalhos de Lawrence e Lorch (1969) e o contingencialismo; 
Teoria da Contingência: Não existe uma única forma ou modelo de administrar, sendo que o modelo mais 
adequado irá depender da situação e do ambiente, a principal variável é a tecnologia, pois permite à 
organização se adaptar. 
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A figura do homem organizacional ainda é recorrente, a liderança pode ser eficiente ou 
ineficiente, dependendo da favorabilidade do líder.  

A ideologia capitalista mostra-se constante, visto que nessa abordagem o interesse era 
mapear as situações favoráveis para cada líder, pois se instaurou a crença de que qualquer um 
pode ser líder, basta ser treinado. Nesta seara, os achados deram suporte ao surgimento de 
programas de desenvolvimento em liderança, intensamente desejados pelas organizações 
empresariais. 

 
Quadro de Análise –ABORDAGEM DA NOVA LIDERANÇA 

Abordagem Hermenêutica Dialética 
Teorias de Liderança  
Abordagem da Nova 

Liderança 
New Leadership 

approach 

Gramática 
(Analisa o discurso, o 
uso das palavras e o 

conceito) 

Psicológico 
(Transcende o sentido das 
palavras; reconstruir as 
“intenções do sujeito que 

proferiu as palavras”) 

Realidade 
(Contraditória e mutável) 

 
 
 
 
 
 
 

Burns (1978) 
Bass (1985)  

Tichy e Devanna (1986) 

Liderança 
Transformacional: 
figuras visionárias e 
inspiradoras, imbuídas 
de ideais e metas 
específicas e capazes de 
causar emoções 
intensas em seus 
seguidores. 
Liderança Transacional: 
vê a relação líder e 
liderado como um 
processo de troca. 
trabalho por 
recompensas. O líder é 
encarado como um 
supervisor. 

Transformacional: inserção 
de fatores como, por 
exemplo, carisma, 
inspiração, consideração 
individualizada e 
estimulação intelectual. 
Transacional: inserção de 
fatores como, recompensas 
e gestão. 
Outros fatores que 
diferenciam ambas: 
identificação como um 
agente de mudança; 
coragem e extroversão; fé 
nas pessoas; orientados por 
valores; sempre 
aprendendo; capacidade de 
lidar com a complexidade, 
ambiguidade e incerteza; 
visionários. 

A liderança começa a ser 
entendida como um 
processo que engloba 
múltiplos fatores. Os 
estudos em liderança 
começam a apreciar temas 
comuns, ao que parece as 
Teorias começaram a 
entrar em um consenso 
conceitual sobre o tema, 
neste momento, inserem-se 
as variáveis exógenas 
como: política. 

 
 

House (1977)  
Conger (1989) 

 
 
 
Liderança Carismática 

Os líderes tem traços de 
personalidade 
extraordinários, e exercem 
profunda influência aos 
seguidores, há um laço 
emocional entre líder e 
liderado. 

 
 
 

Sashkin (1988) 
Westley e Mintzberg 

(1989) 

Liderança Visionária: 
influenciam opiniões e 
atitudes das pessoas 
dentro da organização, 
procuram garantir o 
futuro da organização 
por meio da 
socialização de pessoas. 

 
Correr riscos; acepção da 
identidade do grupo, 
normas; valores e opiniões 
compartilhadas; visão de 
futuro da organização 

Bennis e Nanus (1985) 
Kotter (1990) 

Liderança: derrubam a 
crença de que a 
liderança é algo, 
extraordinário, fora do 
comum.  

A liderança requer o 
desenvolvimento das 
habilidades interpessoais 
do líder.  

Contexto:  
Teorias Organizacionais; 

Figura 5 -  Análise das Teorias Tradicionais de liderança: Abordagem a Nova Liderança 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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A abordagem da Nova Liderança surge como uma tentativa de desmistificar o 

fenômeno, trazendo para dentro do seu conceito variáveis exógenas à relação de liderança, 
como por exemplo, a política. No âmbito das Teorias organizacionais, a dinamicidade de um 
mercado competitivo aflora a ideologia de maximização de outputs e minimização de inputs, 
na tentativa de garantir o sucesso organizacional.  

A presença do Líder na estrutura organizacional torna-se imprescindível, ao que 
parece o líder é entendido como um agente causador de transformações a partir do trabalho 
em conjunto, com um único intuito de alcançar os objetivos propostos. 
 Ao analisarmos os condicionantes históricos presentes na evolução do fenômeno 
percebe-se que a liderança não é uma liderança neutra, ela se configura em mais uma relação 
entre sujeitos inseridos em um modelo de produção capitalista, modelo este que se apropria 
das vantagens destas relações com o objetivo de maximizar o lucro empresarial. 

Neste intento, observa-se, pois, a figura do sujeito, indivíduo participante da força 
produtiva, sem dúvidas eventos como a Revolução Industrial obrigou a classe operária a 
suportar o novo sistema fabril que alterou completamente a vida tradicional dos trabalhadores 
(HUNT, 1989), assim também a Revolução Francesa, a chegada do livro impresso, a 
tecnologia são fatores que dinamizaram o modo de produção capitalista, as empresas passam 
a ter maior acesso a informações e ferramentas administrativas que “garantiriam o sucesso 
organizacional”. Nota-se, pois, neste contexto a criação de um sistema que domina as ações 
do sujeito, de forma sutil e absolutamente perversa em nome dos objetivos empresariais. É 
por meio das práticas organizacionais manipulatórias que os funcionários são obrigados a 
repetir discursos, missão e valores que lhes são impostos inibindo o potencial humano e 
aprisionando o ser. 

Uma vez que a ética do capitalismo é o lucro, as organizações com fins lucrativos se 
apropriam da relação de liderança, vista neste modo de produção como uma ferramenta 
gerencial que pode garantir o sucesso das práticas organizacionais.  

Faz-se interessante resaltar que a liderança é um elemento que compõe as relações 
organizacionais, não se configurando no todo. Assim, nota-se que a Ciência da Administração 
frequentemente arraigada no funcionalismo, reforça o modo como as forças capitalistas se 
apropriam destas relações, se apropriando de cada lugar, força ou recurso com o objetivo 
primordial de se obter maiores resultados.  

Segundo o dicionário Houaiss (2009), o significado de ideologia por extensão de 
sentido, rubrica filosofia, representa a totalidade das formas de consciência social, o que 
abrange o sistema de ideias que legitima o poder econômico da classe dominante (ideologia 
burguesa) e o que expressa os interesses revolucionários da classe dominada (ideologia 
proletária ou socialista). A crítica que se insere neste trabalho reside na preocupação de 
perceber como esta forma de consciência social está configurando o homem incapaz de 
desvendar e de reconhecer a realidade social para além de suas aparências. (VILELA, 2006) 

 
4.2 Exegese II  em Administração: Uma Análise Crítica dos Principais Conceitos de 
Liderança: 

 
Partindo das argumentações iniciais feitas por Pereira, Rezende e Maranhão (2013, p. 

11), de que é preciso “pensar dialeticamente em liderança, pensar na historicidade de seu 
conceito, na realidade em movimento espiral, incessante e contraditório”, argumenta-se, neste 
trabalho, a importância de se perceber a relação de liderança como uma prática social, que 
reflete modos de conduta ou ações historicamente situadas, em que os participantes da mesma 
legitimam-na porque compartilham o mesmo constructo social.  
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A configuração analítica tecida por essas autoras - representadas nesta sessão pelos 
esquemas do conceito de liderança; aceitação da liderança e o processo crítico de liderança - 
permite perceber os principais aspectos de uma liderança tradicional, segundo a abordagem 
funcionalista. Trata-se, portanto, de um exercício de influência sobre o comportamento de um 
grupo (Figuras 6 e 7) de uma ação de cunho simbólico, capaz de construir sentido pelo 
desenvolvimento do consenso social (Figuras 7 e 8), de um processo relacional, de uma práxis 
histórica, em movimento espiral, incessante e contraditório. 

 

 
Figura 6 - Esquema do conceito de liderança de acordo com o mainstream 

Fonte: Pereira, Rezende & Maranhão (2013). 
 
Neste movimento de situar historicamente o objeto pesquisado, percebe-se que a 

relação de liderança é construída pelo social e, assim também, constitutiva deste social, isto é, 
modelada e construída pelos liderados. É o liderado quem confirma a relação de liderança, 
pois a legitima. Só há líder porque há liderados, e assim, a relação se estabelece quando estes 
últimos aceitam-na ou a subvertem. Isto pode ser percebido na figura 7.  

 

 
Figura 7 - Esquema que reflete a aceitação da liderança 

Fonte: Adaptado de Pereira, Rezende & Maranhão (2013). 
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A partir do esquema proposto pela figura 6 e 7 ficam perceptíveis os quatro temas 
recorrentes nos escritos organizacionais que abordam uma perspectiva crítica segundo 
Alvesson e Deetz (2010), sejam eles: a naturalização da ordem social; a universalização de 
interesses administrativos e a supressão dos interesses conflitantes; o domínio instrumental 
dos processos de racionalidade, pela competição; e a hegemonia, o modo como o 
consentimento é orquestrado.  Já a figura 8 representa um esquema que recupera a construção 
sócio-histórica do líder, isto é, sua dimensão criativa.  Vai além dos diferentes perfis de 
liderança, elaborados ao longo do século XX pela matriz funcionalista: o líder de qualidades 
inatas e pessoais, o líder produzido pela apreensão de um estilo ou comportamento; o líder 
contingencial, emergente e atuante sob determinadas situações, mas não em outras; o líder 
operante por recompensas, líder transacional; ou liderança pautada em sujeitos capazes de 
suscitar emoções intensas e trocas enriquecedoras, líder transformacional; liderança 
carismática, a personalidade extraordinária, que exerce profunda influência, ou também 
visionária, capaz de correr altos riscos, com alto grau de autonomia decisória. 

Nota-se que esta dimensão criativa alinha-se com a concepção de “inventividade” 
delineada por Michel de Certeau (1994), e não de performatividade, no sentido de incremento 
de produtividade. Desta forma, o líder seria aquele que, frente às imposições materiais 
colocadas no seu caminho, subverte o status quo, desloca certezas e cria atalhos, por meio da 
práxis social e da ação transformadora.  Ciente do seu lugar no mundo faz questionamentos e 
transforma a realidade. Não se trata de uma visão mistificada sobre a liderança, mas de uma 
visão que encara a prática como uma ação transformadora da realidade, a prática social como 
o potencial emancipador de qualquer sujeito, sujeitos que contribuem igualmente para o 
desenvolvimento da sociedade.  

 
 

 
Figura 8 - Esquema que reflete o processo crítico de liderança. 

Fonte: Pereira, Rezende & Maranhão (2013). 
 
Dois pontos mantêm afinidade com a ótica de liderança no bojo da Teoria Crítica: a 

dimensão e os limites criativos da liderança e o seu caráter relacional que implica em um 
pensar-se também sobre quem não é líder, ou seja, “pensar no liderado, no subordinado, como 
ele aceita [ou subverte] a liderança” (PEREIRA, REZENDE, & MARANHAO, p. 11).  
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5. Conclusão 
Por meio de um movimento hermenêutico-dialético percebeu-se a existência de fatores 

endógenos à relação de Liderança, ou seja, fatores inerentes ao processo que estão 
intimamente relacionados com o Líder e o liderado são eles: influência, comportamento, 
grupos, metas, autoridade, motivação, situação e contingência. 

Entretanto, a partir de uma exegese textual nas Teorias Tradicionais em Liderança 
observou-se à necessidade do fenômeno ser explorado por outros fatores exógenos, 
relacionados ao ambiente em que a liderança é desenvolvida e também às crenças individuais 
dos envolvidos, sendo eles: cultura, valores, história, economia, religiosidade, sendo 
considerados neste trabalho com variáveis existentes no processo de liderança.  

Devido ao caráter eminentemente teórico deste trabalho, isto se configura em uma de 
suas limitações. Outra limitação refere-se à tentativa dos pesquisadores em executar um 
projeto crítico frankfurtiano que apesar de muito felizes em sua empreitada, não conseguiram 
executar todo o escopo crítico (movimento dialético de resgate à historicidade) que esta 
abordagem requer. Ainda sim, os resultados são louváveis, enriquecedores e bastantes 
satisfatórios. 

Fica como sugestão para estudos futuros: compreender as variáveis inerentes ao 
processo de liderança por meio de uma pesquisa de campo, com líderes de diversas 
organizações, sejam elas: tribos, clãs, igrejas, organizações políticas, empresas e ONGs.  

Ao optar-se por uma perspectiva dialética para descortinar o fenômeno de liderança, 
esta pesquisa fez uma singela tentativa de evitar-se a visão interessada da Ciência 
Administrativa, que atualmente, encontra-se demasiadamente vinculada ao modelo de 
acumulação capitalista. 

Entende-se, portanto, que o conceito de liderança foi afetado pelos efeitos ideológicos 
da sociedade capitalista, com interesse único em maximizar os ganhos, um conceito 
subordinado às leis que regem o mercado que dita o modo operante de produção.  

Interessa aqui combater a fragmentação proposta por uma ideologia de mercado que se 
apropriou do conceito de liderança e negligenciou as interações simbólicas entre os 
indivíduos. Assim, a literatura tradicional em liderança naturalizou o objeto, pois se rendeu à 
capitalização dos lucros, associada a engrenagem da lógica capitalista, e compreendeu o 
fenômeno como um ato ou processo de influenciar as atividades de um grupo organizado em 
seus esforços no estabelecimento e execução de metas. Para Pereira, Rezende e Maranhão 
(2013, p. 13) “o processo é desenvolvido por uma pessoa, que imprime um valor substantivo, 
que não é fixo, sendo variável em cenários diferentes, pois as variáveis econômicas, culturais, 
axiológicas, históricas e religiosas, são mutáveis em cenários diversos." Não obstante, ainda 
segundo as autoras, “é notável a pluralidade de padrões éticos, bem como, ausência de um 
bem absoluto ou universalmente válido.” 

A relação de liderança está pautada nas variáveis construídas em meio às práticas 
sociais. Ao pensar dialeticamente em liderança, percebe-se a existência de um sujeito inserido 
em práticas sociais historicamente situadas, tais quais as crenças, os valores, a cultura, a 
economia, a ideologia. A liderança é uma construção sócio-histórica dos sujeitos participantes 
do processo. 
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I Esse artigo atribui ao termo “Hermenêutico-Dialética” a conceituação específica de técnica, vista aqui como o 
caminho do pensamento. O termo foi alcunhado por Minayo (2004), utilizada e validada por autores como: 
Cardoso, Batista-dos-Santos e Alloufa (2013).   
II Esse artigo atribui ao termo “exegese” o sentido de cotejamento de diferentes paradigmas epistemológicos das 
ciências sociais. Tal conceituação específica difere-se da compreensão muitas vezes empregada nas ciências 
humanas e filosofia, associada ao método histórico-crítico emergente no século XVII, pelo qual buscava-se 
precisar a autenticidade, a veracidade e o significado histórico-cultural dos vocábulos e discursos, sobretudo dos 
textos bíblicos (GARCÍA-JALON, Santiago. Linguistica y Exegésis Bíblica. Madrid: Biblioteca de Autores 
Cristianos, 2011).   
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