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“O ser humano vivência a si mesmo, seus pensamentos como algo separado do resto do 

universo - numa espécie de ilusão de ótica de sua consciência. E essa ilusão é uma espécie de 

prisão que nos restringe a nossos desejos pessoais, conceitos e ao afeto por pessoas mais 

próximas. Nossa principal tarefa é a de nos livrarmos dessa prisão, ampliando o nosso 

círculo de compaixão, para que ele abranja todos os seres vivos e toda a natureza em sua 

beleza. Ninguém conseguirá alcançar completamente esse objetivo, mas lutar pela sua 

realização já é por si só parte de nossa liberação e o alicerce de nossa segurança interior”.  

 

Albert Einstein 



 

RESUMO 

 

LINS, Severino José. A Investigação Apreciativa no Processo de Planejamento Estratégico: a 

experiência da Faculdade da Escada (FAESC). 149 f. Dissertação (Mestrado em Gestão 

Pública) - Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, Universidade Federal de Pernambuco. 

Recife – PE. 2011. 

 

Este trabalho objetiva o estudo e a identificação de mecanismos que possibilitem a construção 

de um processo de planejamento estratégico voltado para o desenvolvimento local 

sustentável, com a utilização da metodologia da Investigação Apreciativa, aplicável a uma 

Instituição de Ensino Superior (IES), no caso a Faculdade da Escada (FAESC). A partir da 

promoção do conhecimento, no caso a educação superior, busca-se estabelecer estruturas 

capazes de integrar o ambiente organizacional com o meio ambiente natural e cultural como 

perspectiva para o desenvolvimento local sustentável, tendo por consequência a melhoria da 

qualidade de vida da população da área de abrangência da FAESC. As reflexões e 

informações levantadas contribuíram para a elaboração de um Planejamento Estratégico 

Participativo (PEP) adequado a uma IES, na sua forma mais específica, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), por meio de ações que gerassem associação entre o 

desenvolvimento socioeconômico local e institucional, assimilação proativa de valores 

ambientais e culturais e ampla participação da academia. Como estratégias metodológicas 

adotou-se a abordagem da Investigação Apreciativa que consiste em quatro etapas, chamado 

Ciclo dos 4-D‟s: Discovery (Descoberta); Dream (Sonho); Design (Planejamento); Destiny 

(Destino). Esta metodologia busca fundamentar intervenções de mudanças e desenvolvimento 

nas organizações, que são inclusivas, participativas e exaltam as melhores contribuições das 

pessoas e de suas práticas. Convém ressaltar, neste estudo, que o apropriado é fazer menção 

ao Ciclo dos 5 D‟s, tendo em vista  a inclusão do D-1, Definition (Definição). Assim, 

rememorando os momentos mais exitosos vividos pela organização, combinado com as 

imagens positivas projetadas para o futuro, a partir de „sonhos‟ e expectativas de uma situação 

desejável e participação efetiva dos stakeholders envolvidos buscou-se construir um plano de 

ação para consolidação da missão da IES. Assim, mediante a utilização de uma pesquisa-ação, 

com base na Investigação Apreciativa, procurou-se estabelecer as condições para elaboração 

de um planejamento estratégico, tendo sido realizadas reuniões, seminários com a 

comunidade acadêmica que resultou no Plano de Desenvolvimento Institucional para um 

período de cinco anos (2011-2016). A proposta desta pesquisa é demonstrar a importância da 

participação comunitária na construção do processo de planejamento estratégico para o 

desenvolvimento local; ressaltar os mecanismos diretamente relacionados, que no caso da 

FAESC foram identificados quatro tipos de mecanismos: os participativos; os de integração; 

os apreciativos; e, os decisórios e, ainda, delinear os elementos básicos identificados no 

processo PEP/PDI que foram: perguntas e respostas apreciativas; emergência de uma cultura 

de planejamento participativo apreciativo e aprendizado do sonho coletivo e do 

autoconhecimento para projetar um futuro melhor baseado em valores éticos, solidários e na 

confiança de sua realização concreta. Por fim, ficou evidenciada, ainda, que ações delineadas 

para a promoção do desenvolvimento devem ocorrer de forma descentralizada e focada no 

„local‟ que se pretende desenvolver e que a participação se torna mais efetiva quando ela não 

se restringe a simples processos de consultas ou participação pontual, mas se é um elemento 

que se configura como uma prática habitual.   

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Local Sustentável. Planejamento Estratégico Participativo. 

Plano de Desenvolvimento Institucional. Investigação Apreciativa. 



 

ABSTRACT 

 

LINS, Severino José. Appreciative  Inquiry in Strategic Planning Process: The Experience of 

the Faculdade da Escada (FAESC). 149 F. Dissertation (Master in Public Management) – 

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, Universidade Federal de Pernambuco. Recife – PE, 

2011. 

 

This work aims the study  and identification of mechanisms that grant the construction of a 

strategic planning process focalized on local sustainable development, using the methodology 

of Appreciative Inquiry, that is applicable to a Higher Education Institution (HEI), in this case 

the Faculdade da Escada (FAESC). From the promotion of knowledge, with the higher 

education, it‟s necessary to establish structures that can integrate the organization scope with 

the natural and cultural environment focused in the perspective for local sustainable 

development, so it will result in a good quality of life of the population who lives in FAESC‟s 

area. The reflections and information obtained about this research contributed to the 

development of a Participatory Strategic Planning (PSP) appropriate to a HEI, in its most 

specific form, the Institutional Development Plan (IDP), through actions that create an 

association between the socio-economic local and institutional, proactive assimilation of 

environmental and cultural values and a vast participation of the academy. As methodological 

strategies, the approach of Appreciative Inquiry was adopted and it is divided in four stages, 

called 4-D‟s Cycle: Discovery, Dream, Design and Destiny. This methodology longs for 

support some possible changes and development in organizations that they are inclusive, 

participative and exalt the best contributions from the people and their practices. It‟s 

important to emphasize, in this study, that is appropriate to mention the 5 D‟s cycle, with the 

inclusion of D-1, Definition. Therefore, recapping the most success moments that were 

experienced by the organization with the positive images projected into the future, from 

„dream‟ and expectations of a desirable and effective participation of the involved 

stakeholders, it was devised to do an action plan for consolidation of mission of the HEI. 

According with the use of action research based on Appreciative Inquiry, the conditions for 

developing of a strategic plan were established and  they have been realized meetings, 

workshops with the academic community that resulted in the Institutional Development Plan 

for a period of five years (2011-2016). The purpose of this research is to demonstrate the 

importance of the community participation in construction of the strategic planning process 

for the local development, stands out the mechanisms related between themselves, that in 

FAESC‟s case were identified four kinds of them: the participative, of the integration, the 

appreciative, and, the decisive, and more, to describe the basic elements identified in the 

PSP/IDP process: appreciative questions and answers; emergency of a culture of participative 

and appreciative planning and how to have a collective dream and of the self knowledge to 

project a best future based on ethical and supportive values and in the trust of its concret 

realization. At the end, it was conclused that the determined actions for the promotion of 

development should be in a decentralized form and focused on „local‟ were intends to develop 

and the participation is more effective when it isn‟t just a simple process of consultations or 

punctual participation, but if it is an element that that represents an habitual practice. 

 

Keywords: Local Sustainable Development. Participative Strategic Planning. Institutional 

Development Plan. Appreciative Inquiry. 
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1.INTRODUÇÃO____________________________________________________________ 

 

Este estudo objetiva estudar e identificar os mecanismos que permitam a construção de 

um processo de planejamento estratégico voltado para o desenvolvimento local sustentável, a 

partir da abordagem e Metodologia da Investigação Apreciativa, aplicável a uma Instituição 

de Ensino Superior (IES), no caso a Faculdade da Escada (FAESC). 

 

A Faculdade da Escada, de agora em diante denominada FAESC, foi pensada no 

momento em que no país ocorria uma grande expansão da educação superior, com o 

surgimento de um grande número de instituições desta modalidade de ensino, bem assim o 

movimento de interiorização deste nível de ensino colocado em pratica a partir dos anos 80 e 

ocorrido com maior ênfase nos anos 90 em função das políticas de desenvolvimento regional 

articuladas à época. 

 

Na atualidade, o trabalho projeta a necessidade de produzir-se um Planejamento 

Estratégico Participativo (PEP), cuja construção toma por base a metodologia da Investigação 

Apreciativa (IA), com o entendimento que a utilização de tal instrumento possibilite à FAESC 

aperfeiçoar e desenvolver ações capazes de contribuir positivamente para o desenvolvimento 

local, de modo a trazer subsídios para sua sustentabilidade.  

 

Para discutir e responder as questões decorrentes deste estudo, a dissertação está 

estruturada em cinco capítulos, de modo a permitir ao leitor um perfeito entendimento. O 

Capitulo 1 trata desta Introdução, na qual se apresenta a delimitação temática, a justificativa 

do estudo, a pergunta de pesquisa e ainda a definição dos objetivos geral e específicos.  

 

O Capitulo 2 trata da revisão bibliográfica essencial para fundamentação da pesquisa, 

na qual são abordados temas como educação, desenvolvimento, sustentabilidade, 

planejamento estratégico, investigação apreciativa, entre outros mais. 

 

O Capítulo 3 descreve os procedimentos metodológicos da pesquisa, as estratégias 

adotadas para coleta e obtenção dos dados objetivando discutir e refletir sobre os resultados. 

Ao mesmo tempo, evidencia a integração da teoria com os dados empíricos, tendo em vista a 

utilização da pesquisa-ação como metodologia, no sentido de mostrar o elo entre o 
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Planejamento Estratégico Participativo (PEP), o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) e a abordagem da Investigação Apreciativa (IA), aplicado ao caso da FAESC.  

 

O Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos na pesquisa, notadamente a criação de 

um Grupo de Apoio a Gestão da FAESC, que participou da construção do PEP e do PDI, que 

também contou com a participação da direção, professores, funcionários e demais 

colaboradores da IES, aproximadamente 60 pessoas, considerados importantes stakeholders 

envolvidos no processo de elaboração do PEP, levando em consideração o ciclo dos 4 D‟s 

(Discovery, Dream, Design e Destiny), que conjuntamente  é denominado Ciclo Apreciativo, 

em cujo centro se estabelece a Escolha do Tópico Afirmativo, que é a essência da 

Investigação Apreciativa.  

 

Ressalte-se, entretanto, que neste estudo se faz referência ao ciclo dos 5 D‟s, com a 

introdução do D-1, Definition (Definição), tendo em vista a necessidade de estabelecer o foco 

e o escopo do trabalho de intervenção. Assim, as etapas estudadas tomam como partida as 

definições e pactos estabelecidos, tendo o D-1 como referência tanto da pesquisa realizada na 

dissertação como do Ciclo Apreciativo do PEP/PDI na FAESC. 

 

O Capitulo 5 apresenta a conclusão da dissertação, na qual são enfatizados os temas 

fundamentais levantados na pesquisa, tanto na dimensão teórica, quanto na metodológica, 

destacando-se a importância do processo de planejamento para consolidação da missão da 

FAESC, no tocante ao desenvolvimento local sustentável. Por fim, apresenta sugestões para 

trabalhos futuros. 

 

1.1. DELIMITAÇÃO TEMÁTICA 

 

Este estudo foi desenvolvido com fundamento na linha de pesquisa “Conhecimento 

Tecnológico e Relações Sociais”, tendo em vista a harmonia com o teor do programa 

relacionado que 

(...) tem por objetivo a compreensão dos fenômenos sociais e políticos de estudos 

sobre o conhecimento cientifico e tecnológico que promovam ou não inserções 

sociais no mundo moderno, expressas nas agendas dos poderes públicos, 

comunidades de pesquisa, movimentos sociais e setor produtivo – envolvidos com a 

produção, difusão e distribuição deste conhecimento”. (MPANE, 2010). 
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Em particular visa estudar a experiência da FAESC e o seu papel na conjuntura do 

desenvolvimento da Zona da Mata Sul do Estado de Pernambuco, de modo a identificar ações 

que possibilitem a construção de estratégias de planejamento capazes de contribuir para o 

desenvolvimento local, com a conjunção de fatores tais como a formação de capital social 

versus a promoção do conhecimento. 

 

Neste contexto é de se destacar a efetiva participação de atores sociais na condição de 

agentes que, além de realizadores do desenvolvimento, também funcionam como 

articuladores e facilitadores das ações para a incrementação do objetivo pretendido.  

 

          A FAESC localiza-se no Município da Escada, a cerca de 60 km do Recife, em plena 

Zona da Mata Sul do Estado de Pernambuco, que bem representa boa parte do panorama da 

Região Nordeste, com suas potencialidades e limitações.  

 

Caracterizada pela monocultura da cana-de-açúcar, esta região, ao longo dos anos, tem 

padecido pela falta de atenção do poder público, pela ausência de compromisso da classe 

política que, ao invés de promover políticas públicas sérias, voltadas para o crescimento 

econômico, utiliza quase sempre políticas compensatórias e assistencialistas. O que se percebe 

é que tais políticas sociais aliviam momentaneamente os sofrimentos da população mais 

carente, mas não resolvem o problema da pobreza e pouco contribuem para o crescimento e o 

desenvolvimento da região. 

 

          A construção do desenvolvimento sustentável não depende apenas do setor público. 

Paralelamente também é importante que a sociedade também possa desenvolver iniciativas no 

sentido de contribuir com o processo de desenvolvimento. Neste sentido Bandeira (1999) 

enfatiza  

(...) são múltiplos os argumentos que sustentam a necessidade de uma participação 

ampla e efetiva da sociedade civil na formulação e implementação das ações de 

governo, não apenas para produzir melhores programas e projetos, mas também 

como instrumento para a construção de uma sociedade mais dinâmica, mais justa e 

mais democrática (BANDEIRA, 1999. p. 9-10). 

 

Desse modo, a iniciativa privada pode e deve assumir um papel significativo, a partir 

da implementação de ações capazes de suprir a falta ou insuficiência de políticas públicas. 

Nesta perspectiva, é fundamental que organizações, a exemplo da FAESC, assumam o papel 

de coadjuvante no processo de desenvolvimento na localidade. 
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Assim, desenvolvendo ações alinhadas a outras práticas envolvendo a comunidade, a 

partir de organizações da sociedade civil, disseminando o conhecimento como forma 

complementar e decisiva para a promoção do crescimento e conseqüentemente do 

desenvolvimento econômico, os benefícios à região se tornarão reais, por extensão, na medida 

em que os municípios no entorno do local da ação forem também beneficiados.  

 

Na realização de tal empreitada é essencial que a FAESC possa contar com um 

planejamento estratégico estruturalmente composto por ações coordenadas e que tenham 

potencialidades para levar a referida IES a contribuir para a promoção do desenvolvimento 

local, a melhoria da qualidade de vida, bem assim a manutenção de sua sustentabilidade 

institucional.  

 

Por conseqüência, a FAESC poderá desempenhar melhor seu papel, de forma 

integrativa e positiva, contando com seu capital humano e sua capacidade de explorar as 

potencialidades institucionais identificadas com o desenvolvimento local. A proposição 

anteriormente referida serviu de base para a elaboração de um processo de planejamento 

estratégico cuja visão de futuro se projeta para os próximos cinco anos (2011-2016). 

 

Na construção do mencionado planejamento foi adotada a abordagem metodológica da 

Investigação Apreciativa (IA), que conforme Robbins (2005, p. 432) “acentua os pontos 

positivos” da organização. Ainda, de acordo com Robbins, “essa abordagem busca identificar 

as qualidades únicas e as forças especiais de uma organização, que podem servir de ponto de 

partida para a melhoria do desempenho” (ROBBINS, 2005, p. 432). 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

 

 

O Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros – Suape, localizado na 

porção sul da Região Metropolitana do Recife e distante cerca de 40 Km da capital, está 

atualmente em fase de consolidação e expansão, com a aplicação de altos investimentos 

públicos e privados através de empreendimentos de grande porte como uma refinaria de 

petróleo, estaleiro naval, polo petroquímico, entre outros, conforme se infere de consulta 

direta no site do complexo
1
.   

                                                           
1
 Endereço eletrônico: http://www.suape.pe.gov.br. 

http://www.suape.pe.gov.br/
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Conforme disposto nas Diretrizes para Ocupação Sustentável para o Território 

Estratégico de Suape (Pernambuco, 2008) cinco municípios estão compreendidos nessa área 

de influência: Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Moreno e Escada. 

 

De acordo com as referidas Diretrizes, o objetivo principal é  

(...) elaborar um referencial de ação que oriente as iniciativas dos diferentes atores 

no uso e ocupação deste espaço, para alcançar o seu desenvolvimento sustentável, de 

forma a:  

 Promover o desenvolvimento do território, de forma integrada, harmônica e 

complementar as vocações dos municípios;  

 Promover a integração e a compatibilização das propostas de ordenamento e de 

expansão urbana dos municípios, contidas nos seus Planos Diretores, visando uma 

ocupação sustentável do território;  

 Assegurar a integração dos dois grandes eixos de desenvolvimento do Estado (BR-

101 e a BR-232), promovendo a interiorização dos empreendimentos, 

minimizando conflitos e potencializando investimentos. (PERNAMBUCO, 2008). 

 

 

O município da Escada, inserido no Território estratégico de Suape, deverá receber 

todos os impactos diante do desenvolvimento econômico ora em fase de expansão, merecendo 

atenção e estudos acadêmicos.  

 

Neste sentido, é de se ressaltar os problemas que afetam o município, principalmente 

com o crescente número e aglomerados semi-urbanizados que lá se instalam, principalmente, 

na periferia, com famílias inteiras sem renda definida, oriundas da zona rural e dos municípios 

circunvizinhos acarretando o aumento da população, em busca de um futuro melhor.  

 

O relatório do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata 

de Pernambuco – PROMATA (Pernambuco, 2003) implementado pela Secretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento Social enfatiza: 

(...) outros problemas vêm agravando as condições de vida da população local, a 

exemplo das seguintes questões: poluição dos recursos hídricos por lançamento de 

efluentes domésticos e industriais; atendimento precário à demanda de serviços 

básicos de saúde, educação e, sobretudo, infraestrutura urbana, em especial o 

saneamento (abastecimento de água, esgotamento sanitário e tratamento inadequado 

dos resíduos sólidos), além da inadequação e ineficiência econômica, promotora do 

desemprego e baixo nível de renda na região. (PERNAMBUCO, 2003). 

 

         Assim sendo, sem escolaridade, adultos e jovens, tem pouquíssimas chances de 

conseguirem os novos empregos que estão por vir e consequentemente suas crianças, não 

recebem integralmente os direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tais 

como: moradia, assistência à saúde, escola e lazer. 
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         Para superar esta dificuldade, no âmbito do município iniciativas devem ser 

desenvolvidas por instituições privadas, organizações não governamentais, associações de 

bairros, entre outras, com a finalidade de criar espaços alternativos para a convivência social e 

o reconhecimento da cultura como forma de resgatar a cidadania da família inteira, adultos, 

jovens e adolescentes.  

 

         Neste contexto, a análise do caso da FAESC mostra como uma entidade privada pode 

desenvolver ações que são próprias do Estado, que sejam capazes de estruturar e fortalecer 

experiências, contemplando a formação e capacitação de jovens e adultos das comunidades 

periféricas, das áreas urbana e rural, bem assim, das localidades do entorno, possibilitando o 

desenvolvimento local e melhoria na qualidade de vida das pessoas.  

  

É de se ressaltar que ditas ações encontram respaldo no próprio Plano de 

Desenvolvimento Institucional (2006-2009) da FAESC (2007), cuja atuação tem evidenciado 

a oferta de cursos de graduação superior de Administração, Pedagogia, Letras e Turismo e a 

oferta do ensino fundamental e médio pelo Aplicação Colégio e Cursos (ACC).  

 

Além disso, o Núcleo de Responsabilidade Social da FAESC que tem desenvolvido 

diversos programas de extensão objetivando atender necessidades básicas dos alunos e da 

comunidade local, mediante ações implementadas diretamente ou em parcerias com a 

Prefeitura da Escada ou com o governo do Estado de Pernambuco.   

 

Por outro lado convém destacar a missão institucional da FAESC (2007), definida no 

seu PDI (2006-2009), que é a promoção do desenvolvimento sustentável no Nordeste, com 

foco na região da Mata Sul de Pernambuco, a partir da oferta de serviços educacionais, 

difusão do conhecimento, a capacitação e a formação de pessoas, para a melhoria da 

qualidade de vida de forma sustentável. 

 

 Assim, objetivando a consolidação e o fortalecimento da FAESC como agente capaz 

de colaborar para o desenvolvimento local, este trabalho se justifica como contribuição para 

que alcance a sua missão institucional, em face das necessidades da sociedade no âmbito local 

e regional, diante do atual processo de desenvolvimento e crescimento por que passa o Estado 

de Pernambuco, com perspectivas de continuar nos próximos anos.  
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Diante dessas premissas, é plenamente justificável a construção de um planejamento 

estratégico estruturado em ações potenciais que possibilite a FAESC contribuir positivamente 

para a promoção do desenvolvimento local sem esquecer a sua sustentabilidade institucional. 

 

1.3. PROBLEMATIZAÇÃO 

 

A investigação ora desenvolvida foi idealizada para estudar e demonstrar a atuação da 

FAESC, instituição educacional do ensino superior, mantida pela Sociedade do Ensino 

Superior da Escada Ltda. – SOESE, como agente de transformação da realidade local, 

mediante difusão do conhecimento considerando o capital social envolvido na instituição, e o 

modo como pode contribuir para o processo de desenvolvimento local e sustentável, atuando 

diretamente ou em parcerias com a Prefeitura da Escada e outras entidades da sociedade 

organizada do âmbito local ou externo.  

 

É de se ressaltar que não obstante a condição de entidade com fins lucrativos, tendo 

em vista a sua natureza jurídica de sociedade limitada, na realidade, a FAESC foi pensada 

como uma instituição com a missão de promover o desenvolvimento sustentável no Nordeste, 

com foco na região da Mata Sul do Estado de Pernambuco, a partir da promoção e difusão do 

conhecimento, a capacitação e a formação de pessoas para a melhoria da qualidade de vida de 

forma sustentável, conforme enfatizado na seção anterior.  

 

Nesta perspectiva, é essencial e oportuna a elaboração de um planejamento estratégico 

para que possa ser utilizado como uma ferramenta indicada no processo de construção de uma 

gestão capaz de levar a FAESC a contribuir de forma efetiva na promoção do 

desenvolvimento local centrado na sustentabilidade.  

 

Assim, a FAESC ao buscar ampliar sua presença e participação no processo de 

desenvolvimento local deverá demonstrar que está apta a enfrentar os desafios a partir da 

adoção de técnicas de gestão capazes de fortalecer as ações da instituição, de modo a 

legitimar a sua atuação perante a sociedade como agente promotor do desenvolvimento. Para 

tanto, o processo de planejamento tem como produto o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) para os próximos cinco anos, no âmbito de um trabalho de melhoria 

contínua. 
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Note-se que o PDI (2006-2009) já previa: 

(...) a FAESC, em todos os seus setores, seja capaz de desenvolver seu projeto 

institucional através de um processo de planejamento continuo e participativo, que 

seja culturalmente incorporado ao seu cotidiano, de maneira que possa articular e 

desenvolver o máximo de sua qualificação técnica formal com o máximo de 

qualificação social, reafirmando, assim, os seus valores no desenvolvimento da sua 

missão (...), na produção, difusão e avanço das fronteiras do conhecimento (...), 

comprometendo-se com o avanço e transformações da realidade local, da 

coletividade da região e do país (FAESC, 2007, p. 7). 

 

A proposta consiste em elaborar um planejamento estratégico com um enfoque 

participativo, em que sejam consideradas as ações que contemplam o período 2011-2016, e 

conforme dito anteriormente, na sua construção será considerado a metodologia da 

Investigação Apreciativa (IA).  

 

Diferentemente da maioria das abordagens do desenvolvimento organizacional que são 

centradas em problemas para os quais se buscam soluções, conforme Cooperrider e Whitney 

(2006), a IA toma como fundamento os momentos de sucesso e eficácia do passado da 

organização para, com o conhecimento adquirido através da reflexão, construir um futuro 

ideal.  

 

Este modelo foi idealizado por David Cooperrider e outros professores da Case 

Western Reserve University, Cleveland, EUA, na década de 1980, que introduziram a 

expressão Appreciative Inquiry, cujo foco se centraliza na busca do melhor que existe nas 

pessoas, nas organizações e no mundo ao redor, no que diz respeito ao estado de maior 

eficácia e capacidade em termos humanos, econômicos e ambientais (COOPERRIDER; 

WHITNEY, 2006).  

 

A IA fundamenta-se em cinco princípios que sustentam sua concepção e aplicação: o 

construtivista; o da simultaneidade; o da poética; o antecipatório; e o positivo. Sua aplicação 

prática como método é demonstrada pelo ciclo dos 4-D‟s, representado na figura 1(1).  

 

Estudo mais detalhado a respeito será mostrado na seção 2.5, do Capitulo 2. 
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Figura 1. O Ciclo dos 4 D‟s 

Fonte: COOPERRIDER; WHITNEY, 2006, p. 18. 

 

 

 

A respeito desta metodologia, Cooperrider, Whitney e Stravos enfatizam que: 

A IA envolve a arte e a prática de formular perguntas que fortaleçam a capacidade 

do sistema de assimilar, prever e realçar o potencial positivo. A investigação é 

mobilizada  através da criação  da “pergunta positiva incondicional”, que sempre 

envolve centenas ou milhares de pessoas. As intervenções da IA focalizam-se na 

velocidade da imaginação e inovação – em vez de diagnósticos negativos, críticos e 

espiralados geralmente usados nas organizações. Os modelos de descoberta, sonho, 

planejamento e futuro vinculam a energia do núcleo positivo às mudanças que 

jamais se pensou fossem possíveis. (COOPERRIDER, WHITNEY, STRAVOS 

2009, p. 19).   

  

 

Na consecução do trabalho busca-se a resposta para a pergunta da pesquisa: Que 

mecanismos institucionais permitem a construção de um processo de planejamento 

estratégico voltado para o desenvolvimento local sustentável, aplicável ao caso da 

FAESC, segundo a ótica da Investigação Apreciativa?  

 

 

 

 

 

 

 

   CICLO DOS 4 Ds 

Descoberta 

(Discovery) 

“O que traz vida?” 

(O Melhor do que é) 

Sonho 

(Dream) 

“O que poderia ser?” 

(O que o mundo está 

pedindo?)Criando 

Visão dos Resultados 

Destino (Destiny) 

“Como dar poder, 

aprender 

e 

ajustar/improvisar?” 

Sustentando 

Planejamento 

(Design) 

“O que deve ser - o 

ideal?” 

Co-criando 

TÓPICO 

AFIRMATIVO 
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1.4. OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

Estudar e identificar os mecanismos institucionais que permitam a construção de um 

processo de planejamento estratégico voltado para o desenvolvimento local, aplicável ao caso 

da FAESC, segundo a ótica da Investigação Apreciativa.  

 

1.4.1. OJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Na busca pela resposta para o questionamento especificamente deverá:  

a) Contextualizar a atuação da FAESC e do seu papel no desenvolvimento local. 

b) Levantar mecanismos identificados com a construção de um processo de planejamento 

estratégico voltadas para o desenvolvimento local sustentável, no âmbito da FAESC. 

c) Delinear os elementos básicos de um processo de planejamento estratégico 

identificados com o desenvolvimento local, segundo a ótica da abordagem e 

Metodologia da Investigação Apreciativa, na FAESC. 

d) Contribuir para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional da FAESC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO_________________________________________________ 

 

 

 

 

Esta dissertação, como já foi dito anteriormente, trata da necessidade de construção de 

um Planejamento Estratégico para a FAESC, entidade integrante do sistema de ensino 

brasileiro, com atuação no campo da Educação, o que a leva também à elaboração do Plano 

de Desenvolvimento Institucional. Para consubstanciar o estudo este capitulo faz revisão de 

literatura sobre o tema proposto para subsidiar a fundamentação do trabalho e os 

procedimentos metodológicos. 

 

Neste contexto são considerados os aspectos da formação da instituição, o foco no 

desenvolvimento local sustentável e a integração da metodologia da Investigação Apreciativa 

envolvendo os agentes participantes da FAESC.  

 

Assim, toma-se como pressuposto que o papel desempenhado pelas IES particulares, 

contribui para os ganhos sociais decorrentes da descentralização e da democratização do 

ensino superior, sobressaindo à importância da educação no processo de promoção do 

desenvolvimento local sustentável.  

 

Neste sentido, um dos principais papéis das IES é a busca constante pelo 

conhecimento que abrange sem distinção todas as áreas do saber, independetemente das 

esferas de interesse se científicos ou tecnológicos, mormente na atualidade diante da chamada 

era do conhecimento, tendo em vista o grande volume de informações disponiveis neste 

mundo globalizado.  

 

Compete às IES, o desafio de superar algumas limitações e estabelecer uma forma de 

articular o ensino, a pesquisa e a extensão, à luz de compromissos necessários à livre-

investigação e o seu planejamento, ao mesmo tempo em que estabelece a adoção de meios 

mais eficientes para tornar estas atividades autosustentáveis e sintonizadas com o que de fato 

interessa à sociedade.  
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2.1. ASPECTOS DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: DESCENTRALIZAÇÃO E 

DEMOCRATIZAÇÃO  

 

A educação é um direito de todos e dever do Estado, conforme dispõe a Constituição 

Federal de 1988 em seu artigo 205, que trata da responsabilidade que lhe cabe quanto à 

normatização e execução das políticas educacionais (BRASIL, 1988). Todavia, dentro de suas 

prerrogativas, o Estado pode conceder à iniciativa privada algumas de suas atribuições, sendo 

que, no tocante a educação, em especial com relação ao ensino de nível superior, tem sido 

observada nas três últimas décadas uma considerável expansão dessa política pública.  

 

Esse processo expansionista foi deliberadamente conduzido por políticas oficiais, 

possibilitando a criação de novas Instituições de Ensino Superior, a criação de novos cursos e 

formatos organizativos, além da reestruturação das IES, já existentes, entre outras. Tais 

políticas têm resultado em um intenso processo de massificação e privatização da educação 

superior no Brasil.  

 

 Não obstante essa intensa expansão do número de IES das ultimas décadas, estudos 

apontam que durante os anos 1940 e 1950 já havia uma tendência neste sentido. Segundo 

Mendonça e Araújo (2006, p. 3-4) “o contexto dos anos 1940 e 1950 foi marcado pelo 

populismo, e constituiu palco da expansão do ensino superior, concedida principalmente pelo 

governo federal”, que dentre outras medidas “criou faculdades onde não havia, garantiu a 

gratuidade do ensino, federalizou instituições estaduais e privadas integrando-as às 

universidades federais”. 

 

Conforme Conselho e Bessa (2007), “a expansão quantitativa do ensino superior é 

enfatizada como notória no período de 1960 a 1967, quando foram criadas 267 novas IES, das 

quais a maioria era privada”. Nesta década “as matrículas somavam 180 mil, sendo que 82 mil 

dessas eram das IES particulares”, momento em que “o setor privado ultrapassou o público 

em relação ao número de alunos matriculados, chegando a 50,5% do total em 1970” 

(CONSELHO e BESSA, 2007, p 12). 

 

Há precedentes também na década de 80, sobre o aumento considerável da demanda 

pelo ensino superior, o que segundo Rodrigues e Martins ([2003?], p. 43) constituía-se “uma 

educação de massas”. Para as autoras, “perante o crescimento da demanda, os governos 
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nacionais e regionais criaram uma oferta diversificada, com uma considerável participação da 

iniciativa privada”. Ainda, conforme Rodriguez e Martins,  

No final dos anos 90 observa-se um notável aumento das instituições de educação 

superior não universitárias, de caráter privado. Junto às antigas instituições de 

origem religiosa, surgiram outras – Institutos de Educação Superior, Centros 

Universitários, Faculdades Integradas, entre outras – vinculadas a municípios, 

cooperativas e outras organizações da sociedade civil em geral de caráter 

empresarial, objetivando captar a demanda não atendida pelas universidades 

públicas e voltadas especialmente para as áreas profissionalizantes (RODRIGUEZ e 

MARTINS, [2003?], p.43).  

 

A educação superior nos últimos anos tem sido motivo de debates e sérias 

controvérsias. Em vários países foram implantadas reformas na tentativa de adequá-la as 

novas exigências sociais. A discussão diz respeito ao papel da universidade e a forma como 

ela deve responder às demandas sociais, ganha vulto na década de 1990, haja vista  seu papel 

no mundo globalizado e a necessidade de atender a parcelas maiores da sociedade. 

 

 Neste sentido, conforme Mendonça e Araújo  

No Brasil, as universidades públicas sempre constituíram alvo de reivindicações 

para ampliação de vagas. O aumento da demanda também forçava os governos e as 

elites civis a buscar e apresentar mecanismos que facilitassem o acesso ao ensino 

superior (MENDONÇA e ARAÚJO, 2006, p. 4). 

 

 

Desde a década de 1990, a conjugação dos diversos procedimentos que deram causa à 

demanda e oferta do ensino superior possibilitou um aumento expressivo das matrículas e 

também a abertura de novas vagas, o que contribuiu de forma decisiva para a expansão do 

ensino superior no país, notadamente do ensino superior privado induzido pelo governo da 

época.  

 

Entre os procedimentos que contribuíram para o aumento da demanda pelo ensino 

superior é de se destacar a expansão do ensino de nível médio que, segundo Almeida (2007), 

ocasionou uma nova demanda crescente decorrente dos egressos desse nível de ensino, que 

passaram a exercer grande pressão para entrada nas universidades públicas e privada.  

 

Em estudo elaborado para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), Barreyro (2008) aponta a evolução do número de instituições de 

ensino e também o número de alunos matriculados no período de 1980 a 2004 conforme 

demonstrado nas tabelas 01(2) e 02(2), a seguir:  
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ANO TOTAL % IES 

PUBLICAS 

% IES 

PRIVADAS 

% 

1980 882          -              200 - 682 - 

1985 859 -2,6 233 16,5 626 -8,2 

1990 918 6,9 222 -4,7 696 11,2 

1995 894 -2,6 210 -5,4 684 -1,7 

2000 1.180 31,9 176 -16,2 1004 46,8 

2004 2.013 70,5 224 27,3 1789 78,2 

 

Tabela 1(2) – Evolução do número de IES por categoria administrativa – Brasil – 1980/2004 

Fonte: Barreyro (2008, p. 29) 

 

ANO TOTAL ENSINO PUBLICO  ENSINO PRIVADO 

1980 1.377.286 492.232 885.054 

1985 1.367.609 556.680 810.929 

1990 1.540.080 578.625 961.455 

1995 1.759.703 700.540 1.059.163 

2000 2.694.245 887.026 1.807.219 

2004 4.163.733 1.178.328 2.985.405 

 

Tabela 2(2) – Evolução das matriculas na graduação presencial – Brasil – 1980/2004 

Fonte: Barreyro (2008, p. 39) 

 

 

Como se observa, ocorreu um acréscimo bastante significativo no número de IES, 

notadamente no setor privado, onde se percebe que no início da década de 2000, houve um 

incremento de 46,8%, no qual repercutiu o avanço das IES nos últimos cinco anos da década 

de 1990 e que continuou a crescer na década seguinte, e até 2004, já apresentava um aumento 

de 78,2% em relação ao ano 2000. Por outro lado, é de se destacar também o crescimento do 

número de alunos matriculados na graduação presencial, que passou de 1.377.286 alunos em 

1980 para 4.163.733 alunos em 2004. É de se destacar que a maioria dos estudantes dos 

cursos de graduação estavam nas IES privadas, ou seja, 2.985.405 estudantes, enquanto que 

nas IES públicas registravam 1.178.328 alunos matriculados (BARREYRO, 2008). 

 

Considerando a abrangência e velocidade de expansão, desde a década de 60, as IES 

particulares assumiram um papel relevante na história do ensino superior brasileiro. A 

trajetória do ensino superior particular pode ser vista como um processo de democratização do 

acesso a este nível de ensino, embora, conforme Conselho e Bessa (2007), seja criticada por 

estar associada a uma política privatista e de mercantilização do ensino.  

 

Aprofundando o entendimento a respeito da democracia como valor fundamental da 

sociedade moderna, é imperativo destacar que todos os seres humanos têm os mesmos direitos 

e deveres. Assim, a escola na construção do saber historicamente acumulado deve propiciar 
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de forma igualitária todas as condições necessárias à formação de sujeitos autônomos e 

comprometidos com a liberdade humana.   

 

A democracia, da forma como se apresenta no capitalismo e para os capitalistas, no 

entendimento de Silva (2006, p. 24), “constitui-se num elemento central para a dominação 

não forçada e, por isso mesmo, merece atenção especial no debate sobre a democratização da 

educação”. Neste sentido a autora complementa: 

Cumpre lembrar que a democracia, apesar de ser um tema recorrente, está envolta 

em significados diversos e divergentes. Para algumas interpretações, capitalismo e 

democracia não se opõem, mas antes são complementares. È certo, porém, que a 

defesa da complementaridade ente ambos está assentada na doutrina liberal. 

(SILVA, 2006, p. 24). 

 

Assim sendo, procurando entender o mérito quanto à questão de que se trata de um 

processo de democratização ou privatização e mercantilização do ensino, é de se distinguir 

que ambas as interpretações são necessárias à formação de uma visão crítica sobre a 

importância da complementaridade entre o setor público e privado. Quanto a este último, 

sabe-se que a relação do ensino privado com o mercado se fundamenta na capacidade de 

suprir uma demanda, utilizando recursos próprios e governamentais.  

 

Sob esse prisma, conforme Conselho e Bessa (2007), de um lado “o ensino público 

assume uma concepção educacional intimamente ligada ao ensino e à pesquisa, o que gera 

altos custos”, o que pode ser interpretado como um dos fatores inibidores da expansão das 

instituições públicas e por outro lado, “o setor privado assume uma universidade que prima 

pela formação profissional”, razão pela qual se capacita a atender a uma maior demanda 

(CONSELHO e BESSA, 2007, p 17). 

  

Neste contexto, vale ressaltar que nas sociedades capitalistas o ensino é um bem 

público disponível, bem assim a liberdade de aprender e ensinar é um principio de 

estratificação social que permite a inserção na sociedade, a partir da qualidade de ensino 

recebido e também do poder aquisitivo das famílias que pagam por esses serviços 

educacionais. 

 

Convém destacar que o ensino privado tem abrigo na Constituição Federal de 1988, 

mas precisamente nos incisos II e III, do artigo 206, O primeiro assegura a liberdade para 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte o saber; por sua vez, o segundo, 
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garante o pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e a coexistência de instituições 

de ensino dos setores públicos e privados (BRASIL, 1988). 

 

Por sua vez, o funcionamento da rede privada de ensino segue uma lógica mercantil e 

procura instalar-se naquelas localidades onde as famílias têm um poder aquisitivo elevado e 

conseqüentemente uma propensão maior a consumir certos produtos e serviços educacionais. 

Segundo Peroni et all (2009), isto ocorre diante do fato de que o Estado transfere para a 

iniciativa privada políticas públicas de sua responsabilidade,  

(...) a sociedade civil refere-se à parcela bem sucedida no mercado, uma vez que 

defende o fato de o Estado incentivá-la para que assuma as políticas sociais, por 

meio do empreendedorismo (PERONI et all, 2009, p.766). 

 

Não obstante tal lógica de funcionamento da rede privada, com predominância 

comercial, e a tendência de preencher espaços onde o poder aquisitivo das pessoas é maior, 

sobressaem à dimensão pública da educação e a própria responsabilidade do Estado em 

conduzir a política nacional de educação, que autoriza e supervisiona a atuação das escolas 

privadas. 

 

Como já abordado, um fenômeno interessante vem a ser a expansão do ensino 

superior, que no Brasil significou também a sua interiorização. Nesse sentido, Mendonça e 

Araújo (2006) afirmam que  

No Brasil, as políticas de expansão foram, praticamente, atreladas às políticas de 

interiorização. A expansão do ensino superior ocorreu pela consolidação do setor 

privado, bem como pela ampliação do número de vagas nas IES federais. É 

consenso nos trabalhos dos pesquisadores (...), que, no período entre 1964 e 1970, a 

expansão se deu forma contida, resultado da política de autorização de vagas 

combinadas com as exigências de contenção de despesas nas IES públicas. Contudo, 

o ensino privado potencializou sua expansão através da abertura de universidades e 

faculdades isoladas. (...) A partir dos anos 1980, os discursos a favor do 

desenvolvimento regional foram articulados com a expansão e a interiorização do 

ensino, especialmente o de nível superior (MENDONÇA e ARAÚJO, 2006, p.8-9). 

 

Na esteira da expansão e interiorização do ensino superior no Brasil, do mesmo modo 

como ocorreu em outros Estados da Federação, Pernambuco também teve o seu processo de 

interiorização deflagrado com o surgimento de várias Unidades de Ensino Superior 

espalhadas entre diversos municípios pernambucanos. Este movimento de certo modo, 

acompanhou a descentralização da política pública da educação superior, via interiorização e 

consequentemente, também a sua democratização, tendo em vista que aumentou 

consideravelmente o acesso ao ensino superior. Sobre este cenário Rodriguez e Martins assim 

expressam: 
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Embora a expansão da educação (...) seja uma resposta às demandas da sociedade 

civil, e neste sentido o Estado tenha assumido essa prioridade a partir dos anos 90. A 

sociedade defendia e reivindicava a democratização do ensino público no sentido de 

garantir condições iguais de acesso, permanência e egresso – com qualidade – das 

instituições de educação superior (RODRIGUEZ e MARTINS, 2005, p. 50). 

 

 Neste contexto, no âmbito da “onda” expansionista, a FAESC surgiu no fim dos anos 

90, a partir do „sonho‟ de um grupo de professores que pensavam uma instituição de ensino 

superior voltada para a difusão do conhecimento e a promoção do desenvolvimento local, 

com sustentabilidade. Sobre essa temática, Fernandes (2007) assinala que as universidades 

exercem papel importante no desenvolvimento econômico das cidades e das regiões onde 

estão implantadas. Assim, como fatores preponderantes para o crescimento regional menciona 

as abordagens discutidas pelo modelo neoclássico, que trata do progresso técnico e pelo 

modelo linear que leva ao processo de inovação, e ainda, considera a teoria da base que 

aponta “o potencial de exportação das indústrias e a despesa que estas realizam na economia 

interna” (Fernandes, 2007, p. 11).  O argumento do autor é de que, 

As receitas provenientes da exportação de bens e serviços por parte dessas indústrias 

resultam em fluxos financeiros adicionais para a região; e esses fluxos adicionais 

podem ser usados para a compra de bens na própria região, fortalecendo, dessa 

forma, os efeitos multiplicadores regionais. No caso das universidades, a teoria da 

base mostra que a despesa deste tipo de instituições gera efeitos multiplicadores nas 

economias regionais (FERNANDES, 2007, p. 11). 

 

Segundo Fernandes (2007), surgem dos modelos de desenvolvimento analisados, 

diferentes aspectos do papel exercido pelas Universidades no desenvolvimento regional em 

face do conhecimento produzido. Para o autor, 

Contribui para isso à realização de atividades de investigação, a mobilização de 

financiamento público e privado, a construção de capacidades de investigação no 

capital humano, a atração de investigadores qualificados e o estabelecimento de 

parcerias com outras entidades. (...) as universidades podem criar as condições 

necessárias para a transferência tecnológica: pela provisão de uma força de trabalho 

adequada, geração das bases científicas e (...) adaptação das inovações produzidas 

noutros contextos (FERNANDES, 2007, p. 11-12). 

 

 

Como desdobramento desse ponto, Fernandes (2007) refere-se ao papel das 

Universidades como Promotoras de Atividades de Extensão Local, dado que podem 

desenvolver diversas atividades mediante programas curriculares que envolvem os estudantes 

na resolução de problemas reais e no planejamento local, bem como “de atividades de 

voluntariado, através das quais estudantes e funcionários participam no desenvolvimento das 

áreas urbanas: na qualificação urbana (...); na regeneração urbana (...); ou no desenvolvimento 

comunitário” (FERNANDES, 2007, p. 20). 
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Desse modo, refletindo sobre o papel das Universidades, Fernandes enfatiza que 

(...) as universidades são, hoje, chamadas a desempenhar uma pluralidade de papéis 

no que toca ao desenvolvimento das regiões e das cidades onde se inserem. À escala 

do desenvolvimento regional, esses papéis encontram-se sobremaneira associados ao 

fator conhecimento e atendem aos desafios de competitividade que a globalização 

coloca aos territórios. À escala do desenvolvimento local, os atuais debates pós-

modernos enfatizam, sobretudo, a abertura das universidades às cidades e apelam à 

sua participação no desenvolvimento das comunidades (FERNANDES, 2007, p. 31). 

 

No caso das IES do setor privado, a responsabilidade assumida para cumprir sua 

missão e se integrar ao processo de desenvolvimento local remete a discussão sobre como 

construir mecanismos institucionais que viabilizem a sustentabilidade, sem deixar de priorizar 

o binômio ciência e tecnologia como condição necessária. A próxima seção trata dessa 

questão.  

 

2.2. O DESENVOLVIMENTO LOCAL E SUSTENTABILIDADE 

 

Cada vez mais se ouve falar as palavras „desenvolvimento‟, „sustentabilidade‟, ou a 

união de ambas, „desenvolvimento sustentável‟. Com relação a temática a fundamentação 

teórica procura aprofundar mais, refletir a complexidade que cerca o tema. 

 

Celso Furtado (1979, p. 90) expõe que, do ponto de vista da analise econômica, o 

conceito de desenvolvimento evoluiu a partir do “conceito de fluxo de renda, cuja expansão é 

suscetível de expressão quantitativa”. Para este autor, “o aumento do fluxo de renda, por 

unidade de força de trabalho utilizada, tem sido aceito, desde a época dos clássicos, como o 

melhor indicador do processo de desenvolvimento de uma economia”. 

 

Ao tentar explicar esse fenômeno, Furtado, assim se expressa: 

O aumento do fluxo de renda (...) resulta tanto de modificações nas técnicas de 

produção, como do aumento da dotação de capital por pessoa ocupada, e para seu 

estudo utiliza-se (...) a constelação de fatores que formam um conjunto econômico 

nacional. O conceito de desenvolvimento pode ser igualmente utilizado como 

referência a qualquer conjunto econômico no qual a composição da procura traduz 

preferências individuais e coletivas baseadas em um sistema de valores. Se o 

conjunto econômico apresenta estrutura simples, isto é, se a procura não é 

autocriada, como no caso de uma empresa ou de um setor produtivo, convém evitar 

o conceito de desenvolvimento e utilizar simplesmente o de crescimento. 

(FURTADO, 1979, p. 90). 

 

Então, pode-se entender que, o conceito de desenvolvimento compreende a idéia de 

crescimento que vai além e ultrapassa a noção de estrutura simples, para abranger outra mais 
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complexa, que inclui o aumento da capacidade produtiva da economia, da força de trabalho, 

da receita nacional poupada e investida e o próprio avanço tecnológico cuja repercussão se 

torna maior e desejável se acompanhada pela melhoria da qualidade de vida da população. 

 

Neste sentido, em sua obra, Sen (2002) argumenta que o crescimento econômico é 

imperativo, todavia, frequentemente tal crescimento contribui para ampliar o indicativo de 

ricos e o de pobres, conservando e expandindo a desigualdade.  Desse modo, não se produz 

desenvolvimento humano e social, o que significa dizer que não basta apenas haver o 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), ou da renda per capita da população, para que 

outros fatores se desenvolvam por consequência, em meio a transformações verificadas na 

economia e na sociedade. 

 

Um sinal de novos tempos, por exemplo, constitui o movimento pela defesa do meio 

ambiente que logrou êxito nas últimas décadas, em decorrência dos graves problemas 

socioambientais, associados às lutas pela construção de uma sociedade mais humana, com 

justiça e equidade. Como marco histórico desse processo, Manfredini (2005) situa que, 

Em 1972 acontece em Estocolmo à primeira Conferência das Nações Unidas sobre o 

meio ambiente, deixando clara a necessidade de implementar estratégias ambientais 

adequadas para um desenvolvimento socioeconômico equitativo, nomeado neste 

momento de ecodesenvolvimento que mais tarde vem a se chamar desenvolvimento 

sustentável (MANFREDINI, 2005, p. 25). 

 

 

Nesta conjuntura é de se destacar o Relatório Brundtland
2
, de 1987, designado “Nosso 

Futuro Comum”, elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD), apresentado a Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), 

resultante de estudo elaborado que lançou as bases para o conceito de desenvolvimento 

sustentável, que pode ser definido como: “aquele que atende as necessidades do presente sem 

comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem as suas próprias 

necessidades” (CMMAD, 1991, p, 46). 

 

Em seu estudo, Manfredini (2005) ressalta que,  

O relatório também apresenta aspectos sobre a degradação ambiental abordando 

causas e efeitos, propõe políticas internacionais quanto aos aspectos econômicos 

sociais, políticos e ambientais, com o objetivo de buscar o crescimento econômico 

compatível com a preservação da natureza (MANFREDINI, 2005, p. 26-27). 

 

                                                           
2
 Em homenagem a Primeira Ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, que presidiu a assembléia. 
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O Relatório salienta a relação entre o desenvolvimento sustentável com os problemas 

da pobreza, no que diz respeito à satisfação das necessidades básicas, que traz consequências 

trágicas para a sociedade.   

O desgaste do meio ambiente foi com frequência considerado o resultado da 

crescente demanda de recursos escassos e da poluição causada pela melhoria do 

padrão de vida dos relativamente ricos. Mas a própria pobreza polui o meio 

ambiente, criando outro tipo de desgaste ambiental. Para sobreviver os pobres e os 

famintos muitas vezes destroem o seu próprio meio ambiente: derrubam florestas, 

permitem o pastoreio excessivo, exaurem as terras marginais e acorrem a um 

número cada vez maior para as cidades já congestionadas. O efeito cumulativo 

dessas mudanças chega a ponto de fazer da própria pobreza um dos maiores flagelos 

do mundo. (CMMAD, 1991, p.30). 

 

 

Desse modo a Comissão enfatiza no Relatório, 
 

... a possibilidade de uma nova era de crescimento econômico, que tem que se apoiar 

em práticas que conservem e expandam a base de recursos ambientais. “E 

acreditamos que tal crescimento é absolutamente essencial para mitigar a grande 

pobreza que se vem intensificando na maior parte do mundo em desenvolvimento” 

(CMMAD, 1991, p.1). 

 

  Neste contexto, além do Relatório Brundtland, outro documento que merece destaque 

é a Agenda 21 (Declaração do Rio), resultante da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, a ECO-92 ou Rio-92, organizada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), realizada no Rio de Janeiro em 1992.  Nesta conferência se discutiu sobre 

meio ambiente e suas relações com o desenvolvimento, traduzindo-se claramente a densa 

relação entre pobreza e degradação ambiental, e a necessidade de modificação nos padrões de 

produção e consumo, notadamente com relação aos países industrializados. Conforme 

Manfredini (2005), a Agenda 21,  

é um processo de planejamento participativo que analisa a situação atual de um país, 

Estado, município e/ou região, e planeja o futuro de forma sustentável. Esse 

processo de planejamento deve envolver todos os atores sociais na discussão dos 

principais problemas e na formação de parcerias e compromissos para a sua solução 

a curto, médio e longos prazos. A análise e o encaminhamento das propostas para o 

futuro devem ser feitas dentro de uma abordagem integrada e sistêmica das 

dimensões econômica, social, ambiental e político-institucional (MANFREDINI, 

2005, p. 28-29). 

 

 

É notório que a Agenda 21 traz em seu bojo um consenso e um compromisso político 

mundial com relação ao desenvolvimento e cooperação ambiental. No entendimento de 

Pezzoli (1997) é um termo de conduta que convida para a erradicação da pobreza mundial e 

conclama aos países ricos e desenvolvidos que são poluidores que assumam a 

responsabilidade pela despoluição do meio ambiente e ajudem os países pobres a melhorarem 

seus padrões de vida de forma ambientalmente correta. 
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Em seu cerne, a Agenda 21 preconiza que o desenvolvimento local pressupõe a 

participação da comunidade, tornando preciso que sejam estabelecidas as condições para que 

tal aconteça. Uma das primeiras é a sensibilização da comunidade no que diz respeito à 

importância de sua participação no processo.  

 

Por outro lado, o Capitulo Oito da Agenda 21, que trata da Integração entre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento na Tomada de Decisões, mais especificamente o item 8.4, 

enfatiza:   

A principal necessidade consiste em integrar os processos de tomada de decisão 

relativos a questões de meio ambiente e desenvolvimento. Para tanto, os Governos 

devem realizar um exame nacional e, quando apropriado, aperfeiçoar os processos 

de tomada de decisão de modo a efetivar uma integração gradual entre as questões 

econômicas, sociais e ambientais, na busca de um desenvolvimento economicamente 

eficiente, socialmente equitativo e responsável e ambientalmente saudável 

(AGENDA 21, 1992, cap.8).  

 

 

Neste sentido, Nazzari (2004) aponta em seu estudo que 

Por sua vez, desenvolvimento local sustentável pode ser entendido como um 

processo sustentável e duradouro, de mudanças nos aspecto humano, social e 

ambiental, que resulte na melhoria das condições de vida das pessoas, permitindo a 

ampliação das opções e oportunidades. Porém este processo, para ter pleno êxito, 

necessita atender a algumas exigências estruturais, onde um dos fatores 

preponderantes é o total envolvimento da comunidade, sendo esta o principal ator de 

desenvolvimento, já que serão necessárias mudanças no ambiente e nos indivíduos, 

alterando seus modos de vida. (NAZZARI, 2004, p. 5). 

 

A participação da comunidade fortalece o papel da cidadania, dotando-a de caráter 

solidário e participativo em relação à proteção de um bem de interesse comum – o meio 

ambiente. Desse ponto de vista, a participação responsável dos sujeitos políticos na proteção 

do meio ambiente é necessária e deve ser estimulada, de modo a propiciar a abertura de novos 

espaços no qual a sociedade possa interagir de modo positivo na sustentabilidade ambiental. 

No entendimento de Nazarri (2004):  

Um dos pontos principais para o sucesso de um plano de desenvolvimento local 

sustentável é o envolvimento de parcerias fortes, com a divisão de responsabilidades 

e tarefas. Essas parcerias são divididas em pelo menos três áreas: técnica, política e 

econômica. Na área técnica cabe às entidades subsidiar aos participantes do processo 

com informações, direcionamento e capacitação dos líderes e dos envolvidos para 

que chamem para si a responsabilidade de orientar o grupo de atores, conforme a 

realidade local.  (NAZZARI, 2004, p. 8). 

 

Para melhor compreensão do entendimento de Nazarri (2004), convém trazer a 

colação o seu juízo a respeito das outras duas áreas “a política e a econômica”. Assim a autora 

destaca que, 
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Cabe à área econômica procurar o melhor caminho de viabilizar o projeto, com a 

obtenção de recursos governamentais: públicos ou privados, oriundos de 

financiamento ou subsídios de apoio, porém esses recursos deverão sempre ser 

aplicados como investimentos em áreas ou subprojetos dentro do projeto maior de 

planejamento estratégico (NAZZARI, 2004, p. 5). 

 

E por outro lado, 

A área política deve fazer a articulação de todo o processo, amarrando a área técnica 

com a econômica. Estão incluídos nesta área os poderes executivo e legislativo, em 

todas as suas esferas: municipal, estadual e federal, aumentando a sua participação e 

responsabilidade conforme a proximidade com a comunidade (NAZZARI, 2004, p. 

5). 

 

 

Na concepção da autora não se deve misturar “responsabilidade e obrigação política 

com interesses eleitorais, que muitas vezes acabam desaglutinando um grupo de atores 

inicialmente motivados”. Nesta direção, para que se possa “manter o equilíbrio e harmonia 

entre as três áreas é importante que a parceria entre as diversas instituições seja sincera, 

madura e participativa” (NAZZARI, 2004, p. 5).  

 

O desenvolvimento sustentável objetiva atender às necessidades da geração atual sem 

comprometer as necessidades das gerações futuras. Pensar o desenvolvimento sustentável 

significa pensar um novo conceito de desenvolvimento que articula a dinamização do 

crescimento econômico com outros fatores humanos e sociais. Conforme De Paula (2005, p. 

10-11), pode-se ressaltar:  

a) A conquista da boa governança que está relacionada com a capacidade gerencial da 

administração pública, com a capacidade da sociedade de construir canais de 

participação na gestão estatal, com os níveis de representatividade, legitimidade e 

confiança dos governos, com sua capacidade de prestar contas, com a transparência 

e a permeabilidade do Estado em relação ao controle social; 

 

b) O uso sustentável do capital natural, ou seja, buscar a satisfação das carências 

existentes sem comprometer a capacidade de satisfação das carências futuras desta 

geração ou das gerações futuras, no uso dos recursos naturais materiais ou 

energéticos. 

 

Do mesmo modo, ainda, no contexto do desenvolvimento local, Buarque (1999) 

ressalta que, 

Desenvolvimento local é um processo endógeno registrado em pequenas unidades 

territoriais e agrupamentos humanos capaz de promover o dinamismo econômico e a 

melhoria da qualidade de vida da população. Representa uma singular transformação 

nas bases econômicas e na organização social em nível local, resultante da 

mobilização das energias da sociedade, explorando as suas capacidades e 

potencialidades específicas (BUARQUE, 1999, p.9). 
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Convém ressaltar que, para o processo de desenvolvimento se efetivar, de modo 

consistente e sustentável, é necessário que tanto as oportunidades sociais quanto a viabilidade 

e competitividade da economia local, possam ser elevadas, trazendo o aumento da renda e das 

formas de riqueza, assegurando a conservação dos recursos naturais. Destaca Buarque (1999), 

com relação ao conceito de desenvolvimento local, 

Mesmo com as imprecisões e ambiguidades que ainda cercam o conceito, todos os 

esforços recentes de desenvolvimento local e municipal têm incorporado, de alguma 

forma, os postulados de sustentabilidade, procurando assegurar a permanência e a 

continuidade, no médio e longo prazos, dos avanços e melhorias na qualidade de 

vida, na organização econômica e na conservação do meio ambiente (BUARQUE, 

1999, p.29). O desenvolvimento local sustentável é, portanto, um processo que leva 

a um continuado aumento da qualidade de vida com base numa economia eficiente e 

competitiva, com relativa autonomia das finanças públicas, combinado com a 

conservação dos recursos naturais e do meio ambiente (BUARQUE, 1999, p. 32). 

 

 

Corroborando este entendimento, ao mesmo tempo em que associa a participação do 

setor público, Brasil (2004) comenta em seu estudo que, 

(...) cresce a consciência mundial sobre a importância da preservação do meio 

ambiente e do combate à pobreza, o que permite prever que este será um dos temas 

que demandará definições e ações efetivas das instituições públicas, em especial 

daquelas formuladoras e executoras de políticas públicas, fazendo emergir bases 

teóricas para um crescimento econômico associado à eqüidade social e de 

preservação ambiental (BRASIL, 2004, p. 20). 

 

 

Também, no tocante a promoção do desenvolvimento local, Muls (2008) afirma que 

existem “outras formas de coordenação das relações sociais e das atividades produtivas” e 

neste sentido ele aponta que, 

A mobilização dos atores locais, a formação de redes entre organismos e instituições 

locais e uma maior cooperação entre empresas situadas em um mesmo território, são 

instrumentos que tem possibilitado aos territórios novas formas de inserção 

produtiva e uma atenuação das desigualdades sociais. Essas formas que chamaremos 

de formas intermediárias de coordenação por serem egressas do território, não 

substituem a ação do mercado ou a ação estatal, mas sobrepõe-se a estas na medida 

em que o território elabora a partir de suas instituições próprias e de seus organismos 

específicos uma estratégia de desenvolvimento local (MULS, 2008, p. 3). 

 

 

A emergência do desenvolvimento no contexto do meio ambiente não é feita pelo 

consenso. Sachs (2009) chama a atenção para uma ampla perspectiva de conflitos, em função 

do rompimento entre a visão dominante, visivelmente mecanicista tendo em vista o domínio 

sobre a natureza, em relação a uma forma sustentável de desenvolvimento. Neste sentido, o 

autor explica as divergências entre essa nova forma de desenvolvimento com a teoria 

econômica, eis que o horizonte do tempo, “se amplia para séculos e milênios”. Desse modo, 

pretende mostrar como “as nossas ações” locais podem gerar efeitos negativos no meio-

ambiente em todo o planeta: 
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A Revolução Ambiental [...] teve consequências éticas e epistemológicas de longo 

alcance, as quais influenciaram o pensamento sobre desenvolvimento. À ética 

imperativa da solidariedade sincrônica com a geração atual somou-se a solidariedade 

diacrônica com as gerações futuras e, para alguns, o postulado ético de 

responsabilidade para com o futuro de todas as espécies vivas na Terra. [...] o 

paradigma básico do pensamento científico, herdeiro de Bacon e Descartes, chegou 

ao fim no que concerne à pretensão de dominar a natureza. [...] A ecologização do 

pensamento [...] nos força a expandir nosso horizonte de tempo. Enquanto os 

economistas estão habituados a raciocinar em termos de anos, no máximo em 

décadas, a escala de tempo da ecologia se amplia para séculos e milênios. 

Simultaneamente, é necessário observar como nossas ações afetam locais distantes 

de onde acontecem, em muitos casos implicando todo o planeta ou até mesmo a 

biosfera (SACHS, 2009, p. 48-50). 

 

 

Em sua obra, Sachs (2009) utiliza os termos “ecodesenvolvimento” e 

“desenvolvimento sustentável” como sinônimos. Ao analisar “os caminhos para o 

desenvolvimento sustentável”, Sachs (2009) aponta oito critérios de sustentabilidade que 

devem ser perseguidos na consecução desta forma de desenvolvimento. São eles: 1. social, 2. 

cultural, 3. ecológico, 4. ambiental, 5. territorial, 6. econômico, 7. política nacional, 8. política 

internacional . Assim, Sachs destaca: 

Quer seja denominado de ecodesenvolvimento ou desenvolvimento sustentável, a 

abordagem fundamentada na harmonização de objetivos sociais, ambientais e 

econômicos não se alterou desde o encontro de Estocolmo até as conferências do 

Rio de Janeiro, e acredito que ainda é válida, na recomendação da utilização dos oito 

critérios distintos de sustentabilidade parcial apresentados (SACHS, 2009, p. 54). 

 

 

De um modo geral, conforme Sachs (2009), o desenvolvimento sustentável tem como 

objetivos precípuos a redução da pobreza absoluta do mundo, a promoção de bens essenciais 

duradouros e seguros, visando minimizar o esgotamento dos recursos e a degradação do meio-

ambiente, bem assim, a quebra das relações culturais e a instabilidade social.  

 

Via de regra, é de se entender que desenvolvimento econômico e social de uma 

localidade depende, entre outros eventos, das estratégias adotadas e da direção que se 

pretende seguir para alcançar os objetivos pretendidos, dentre eles, uma melhor qualidade de 

vida. Desse modo, é essencial que os atores sociais desejem essa melhoria, pois assim é 

possível tornar factível os sonhos da sociedade.  

 

Então, é preciso estabelecer estratégias de desenvolvimento, construídas a partir do 

debate com a própria sociedade, no qual sejam discutidas as políticas públicas que 

possibilitem os avanços capazes de garantir e consolidar a democracia, a utilização das 
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tecnologias de ponta, ao mesmo tempo em que permita garantir a oportunidade de emprego, 

moradia digna, distribuição de renda equitativa, entre outros ganhos sociais.  

 

O debate sobre as políticas públicas é salutar, pois, por mais que a estratégia de 

planejamento seja definida, ela está em construção constante, além de ser marcada por 

políticas consistentes e perfeitamente delineadas. Daí, fica evidente a importância e a 

necessidade do planejamento estratégico para o desenvolvimento local.   

 

 Destarte, colocados os conceitos relativos às políticas públicas no tocante a educação 

superior, bem assim sobre, desenvolvimento local e sustentabilidade, será tratada na próxima 

seção o processo de planejamento estratégico, voltado para o desenvolvimento, com ênfase na 

participação e utilização da abordagem da investigativa apreciativa. 

 

2.3. O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 

Com a finalidade de estabelecer metas e objetivos a serem perseguidos e realizados, as 

organizações de um modo geral buscam apoio na atividade de planejar, sendo essencial a 

elaboração de um plano de ações que, de fato, possa se configurar em um instrumento desse 

processo.  É de se destacar a definição de planejamento dado por Carvalho (1976) em seu 

estudo, conforme a seguir:  

O planejamento é um processo, um conjunto de fases (subprocessos e processos), 

pelas quais realiza uma ação. Sendo um conjunto de fases, um processo, a sua 

realização não é aleatória. O processo é sistematizado, obedece a relações precisas 

de interdependência que o caracterizam como um sistema, como um conjunto de 

partes (fases, processos) coordenadas entre si, de maneira a formarem um todo, um 

conjunto coerente e harmônico visando alcançar um objetivo final (produto, 

resultado) determinado. O conjunto de fases que caracteriza o processo pode ser 

representado por: conhecimento da realidade (ou situação), decisão, ação, crítica 

(CARVALHO, 1976, p. 36). 

 

Complementando, Araújo (2010), assevera que o planejamento em si não é um fim, 

mas um meio para alcançá-lo. Desse modo o planejamento  

deve ser elaborado de forma sistematizado, orientado por um enfoque sistêmico e 

que deve ser implementado de maneira coordenada, coerente e harmônico entre as 

partes que o constituem, de modo a alcançar o objetivo almejado, levando em 

consideração a eficiência, a eficácia e efetividade. Neste ponto, é interessante anotar 

que, no desenvolvimento das organizações, sejam elas públicas, privadas ou sem 

fins lucrativos, o termo planejamento é combinado com outros adjetivos, tais como 

planejamento estratégico, planejamento participativo entre outros (ARAÚJO, 2010, 

p. 34). 

 

 

Ainda, no que diz respeito ao sistema de planejamento, Cury (2001) ressalta que: 
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Planejar estrategicamente não é, portanto, adivinhar ou predizer o futuro, mas sim 

calcular, influir no futuro, pois, ainda que não tenhamos o controle total sobre os 

resultados de nossas ações, podemos tentar criá-lo, prevendo possibilidades e 

dificuldades, descobrindo e antecipando respostas (CURY, 2001, p. 42).  

  

 Convém enfatizar o entendimento de Chiavenato (2000), ao tratar sobre a abrangência 

do planejamento, ele destaca que dentre os três níveis da sua hierarquia, o planejamento 

estratégico é o mais amplo e abrange toda a organização, cujas características são: 

 É projetado a longo prazo, tendo seus efeitos e consequências estendidos a  vários 

anos pela frente; 

 Envolve a empresa como uma totalidade, abrange todos os recursos e áreas de 

atividade, e preocupa-se em atingir os objetivos ao nível organizacional; 

 É definido pela cúpula da organização (no nível institucional) e corresponde ao 

plano maior ao qual todos os demais estão subordinados (CHIAVENATO, 2000, 

p. 198). 

 

Neste sentido, Fischmann e Almeida (1991, p.25) já definiam o planejamento 

estratégico, como uma técnica administrativa que a partir do estudo do ambiente 

organizacional é capaz de detectar “as oportunidades e ameaças, os seus pontos fortes e fracos 

para o cumprimento da sua missão e, através desta consciência, estabelece o propósito de 

direção que a organização deverá seguir para aproveitar as oportunidades e evitar riscos”. 

 

Entendimento semelhante é o de Oliveira e Silva (2006) que conceituam o 

planejamento estratégico, “como uma técnica ou metodologia” que, quando é utilizada pela 

organização possibilita a definição dos propósitos, diminuição dos riscos e incremento das 

chances de sucesso. Sintetizando, “é um conjunto de providências a serem executadas pela 

organização a fim de permitir que ela obtenha condições e meios para agir sob determinadas 

variáveis, influenciando assim, o rumo dos acontecimentos” (OLIVEIRA e SILVA, 2006, p. 

220).  

 

Por outro lado, Lima, Tomiello e Silveira (2004) em seu estudo, ampliam o 

entendimento ao tratar das estratégias. Segundo estes autores: 

(...) o planejamento estratégico pode ajudar a gerar melhorias significativas no 

desempenho organizacional, como encorajá-lo na clarificação de questões essenciais 

e responder sabiamente as pressões e demandas do ambiente. À medida que se 

definem as questões e os desafios cruciais, o planejamento estratégico auxilia as 

organizações a formular e socializar suas intenções estratégicas. Em virtude disso, o 

planejamento faz com que os gestores cumpram melhor os seus papéis; fortaleça o 

trabalho em equipe... (LIMA, TOMIELLO e SILVEIRA, 2004, p. 13). 

  

 

Seguindo a esteira desse raciocínio, Rami e Spears (2007) corroboram que: 
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(...) estratégias não são simplesmente inspirações ou “idéias brilhantes”. Não é a 

mesma coisa que formular metas. As estratégias surgem do ambiente e refletem a 

análise ambiental de recursos e as etapas de formulação de metas. Na verdade, as 

estratégias resultam de processos de planejamentos e o planejamento estratégico 

envolve a identificação da missão da instituição, a avaliação de recursos e o exame 

do ambiente para determinar quais devem ser suas prioridades e estratégias (RAMI e 

SPEARS, 2007, p. 4). 

 

Convém esclarecer que, segundo Mello, Lopes e Donato (2004, p. 3), a associação do 

planejamento “ao conceito de estratégia surgiu nos anos 60, período que grandes organizações 

procuravam aperfeiçoar seus processos de planejamento e gerência, e de certa precaução para 

possíveis modificações futuras”. Para estes autores “a visão de longo prazo, com objetivos 

específicos e estudos de tendência não satisfaziam mais, diante das mudanças sociais e 

econômicas cada vez mais aceleradas”. Assim sendo, a partir de então, “o planejamento 

estratégico veio preencher a necessidade de se utilizar métodos mais racionais e analíticos na 

criação de futuros alternativos para as organizações” (MELLO, LOPES e DONTATO, 2004, 

p.3). 

 

Por fim, Mello, Lopes e Donato (2004, p. 3-4) consideram o planejamento estratégico 

como “uma metodologia gerencial que permite estabelecer a direção a ser seguida pela 

empresa, visando maior grau de interação com o ambiente”, ao mesmo tempo entendem que 

“planejamento, organização, direção, controle e desenvolvimento estratégicos são os cinco 

componentes de uma administração estratégica” que precisam encontrar-se permanentemente 

sintonizados para a efetiva consolidação da gestão. Ainda, nesta direção, Oliveira (2007) 

ressalta que, 

O propósito do planejamento pode ser definido como o desenvolvimento de 

processos, técnicas e atitudes administrativas, as quais proporcionam uma situação 

viável de avaliar as implicações futuras de decisões presentes em função dos 

objetivos empresariais que facilitarão a tomada de decisão no futuro, de modo mais 

rápido, coerente, eficiente e eficaz. Dentro desse raciocínio, pode-se afirmar que o 

exercício sistemático do planejamento tende a reduzir a incerteza envolvida no 

processo decisório e, consequentemente, provocar o aumento da probabilidade de 

alcance dos objetivos, desafios e metas estabelecidos para a empresa (OLIVEIRA, 

2007, p. 5). 

 

 

Na perspectiva do processo de elaboração do planejamento, em seu estudo Sampaio 

(2001) comenta que “a ação deveria ser planejada como um instrumento para aproximar duas 

dimensões – teoria e prática; uma espécie de práxis para reduzir o intervalo que as separa”, o 

que segundo o autor de fato é observado no planejamento convencional, no qual se verifica a 

“aproximação do plano teórico com o prático”, tendo em vista “ao crescimento e à 
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complexidade das organizações e das pressões advindas das frequentes mudanças ambientais” 

(SAMPAIO, 2001, p. 41). Sampaio (2001) complementa ainda, que  

O Planejamento Estratégico redimensiona estes dois planos da metodologia, 

elaboração versus implementação, até então chamados de teoria e pratica (...). Nessa 

perspectiva, o Planejamento Estratégico consiste num grande processo de 

aprendizagem justamente a partir de sua implementação, como um continuo 

processo de feedback em todas as suas etapas, guiado para alcançar  resultados 

(SAMPAIO, 2001, p. 41-42). 

 

Quanto a este aspecto do planejamento, Oliveira (2007) enfatiza que o planejamento 

estratégico é um processo administrativo capaz de proporcionar “sustentação metodológica 

para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa, visando ao otimizado grau de 

interação com os fatores externos – não controláveis – e atuando de forma inovadora e 

diferenciada” (OLIVEIRA, 2007, p.17). Segundo Oliveira (2007, p. 37-38), através do 

planejamento estratégico, a empresa espera: 

a) conhecer melhor e utilizar seus pontos fortes. 

b) Conhecer e eliminar ou adequar seus pontos fracos. 

c) Conhecer e usufruir as oportunidades externas. 

d) Conhecer as ameaças externas. 

e) Ter um efetivo plano de trabalho, estabelecendo: 

 As premissas básicas que devem ser consideradas no processo de    planejamento 

estratégico; 

 As expectativas de situações almejadas pela empresa; 

 Os caminhos, inclusive os alternativos, a serem seguidos pela empresa para 

alcançar os resultados esperados; 

 O que, como, quando, por quem, para quem, por que e onde devem ser realizados 

os planos de ação; e,  

 Como e onde alocar os recursos – atuais e futuros – da empresa.  

 

Assim, para Oliveira (2007, p. 38), como resultado deste trabalho, o planejamento 

estratégico deverá apresentar os seguintes resultados finais: 

 direcionamento de esforços para os resultados comuns, que sejam do interesse de 

todos os envolvidos no processo; 

 consolidação do entendimento por todos os funcionários da visão, da missão, dos 

propósitos, das macroestratégias, das macropolíticas, da postura estratégica, dos 

objetivos gerais, dos objetivos funcionais, dos desafios, das metas, das estratégias, 

das políticas e dos projetos da empresa, bem como indicar a elaboração do 

programa de atividades das varias unidades organizacionais que integram a 

estrutura organizacional; e 

 estabelecimento de uma agenda de trabalho por um período de tempo que permita 

a empresa trabalhar levando em conta as prioridades estabelecidas e as exceções 

justificadas. 

 

Por sua vez, Biagio e Batocchio (2005, p. 32) comentam que “dentro do chamado 

planejamento estratégico” várias técnicas foram desenvolvidas “sempre com o objetivo de 

formar a base de sustentação da administração estratégica”. Os autores chamam a atenção 
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também para uma dualidade estabelecida: planejamento estratégico e administração 

estratégica.  

 

Segundo Biagio e Batocchio (2005, p. 32), embora a principio esses dois elementos 

pareçam à mesma coisa, na realidade eles se complementam, pois conforme demonstrado no 

Quadro 1(2) fica evidenciada a relação entre ambos, devendo ser ressaltado que “o objetivo 

maior do planejamento estratégico deve estar aliado à implantação da administração 

estratégica”. 

 

 
Planejamento estratégico 

 

Estabelece uma postura em relação ao 

ambiente 

Lida com fatos, idéias e probabilidades 

Termina com um plano estratégico 

Sistema de planejamento 

É cartesiano 

Administração estratégica 

 

Acresce capacitação estratégica 

Acresce aspirações em pessoas com mudanças 

rápidas na organização 

Termina com novo comportamento 

Sistema de ação 

É comportamental 

 

Quadro 1(2) – Relações entre planejamento estratégico e administração estratégica 

Fonte: BIAGIO E BATOCCHIO (2005, p.32) 

 

 

Para Biagio e Batocchio (2005, p. 33), o planejamento estratégico representa “um 

esforço para evitar que o negócio seja prejudicado caso ocorra uma mudança nas condições 

ambientais”. Desse modo, “analisam-se as oportunidades e as ameaças que podem vir tanto de 

fatores internos à organização quanto de fatores externos” e ao mesmo tempo “identificam-se 

também os pontos fortes e os pontos fracos da empresa em relação ao negócio”.  

 

A partir de tal análise, Biagio e Batocchio (2005, p. 33) ponderam que à organização 

poderá “direcionar o futuro do mercado, elaborando as metas e os objetivos da empresa que 

atendam às variações do mercado”. Complementando, Biagio e Batocchio (2005), ensinam 

que,  

a administração estratégica propõe um novo comportamento empresarial, porque se 

trata de um processo de mudança cultural, a qual não pode ser implementada de 

forma repentina e demora alguns anos para ser absorvida pela organização. Por outro 

lado, o planejamento estratégico é composto de técnicas que auxiliam as 

organizações a interpretar a realidade ambiental, fomentando uma base para a 

mudança cultural e para absorção da administração estratégica (BIAGIO E 

BATOCCHIO, 2005, p. 32). 

 

 

 Disposto o conceito de planejamento estratégico convém considerar a sua 

implementação em uma Instituição de Ensino Superior, como procedimento necessário e 
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capaz de contribuir para o desenvolvimento local e institucional, o que será tratado na seção a 

seguir.   

 

2.3.1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NAS IES 

 

 

Vários estudos têm sido realizados com ampla utilização do Planejamento Estratégico 

pelas IES, entre eles os de Belluca et al (2003), Lima, Tomiello e Silveira (2004), Mello, 

Lopes e Dontato (2004) e Rami e Spears (2007). Em seu trabalho Belluca et al. (2003) 

apontam que, 

A expansão das atividades das organizações, a abertura para análises 

multidimensionais, a tendência em compreender melhor o papel do homem, a 

internacionalização e a globalização tornaram muito complexa a gestão das 

organizações, inclusive nas instituições de ensino. Para se adequarem a este 

ambiente, as organizações utilizam-se, dentre outras, da ferramenta gerencial 

planejamento estratégico (BELLUCA et al, 2003, p. 2). 

 

No mesmo sentido, Rami e Spears (2007, p. 3) enfatizam que “um dos mecanismos 

que tem se constituído em uma das mais importantes armas das organizações para manterem-

se competitivas é o planejamento estratégico, instrumental novo para a maioria das 

instituições educacionais”. Ainda, conforme os autores, 

(...) o plano estratégico da instituição, que pode ser denominado de PDI
3
, deve 

conter uma visão da organização e de sua evolução ao longo da própria existência, 

de suas experiências, seus valores, de sua produção e de suas competências. 

Avaliando o passado, pode-se verificar o que deu certo e o que não funcionou. 

(RAMI e SPEARS, 2007, p. 3). 

 

 

Do mesmo modo, no entendimento de Lima, Tomiello e Silveira (2004, p. 8), 

“o processo de planejamento estratégico dentro de uma IES” deve, em primeiro plano, tratar 

da “sensibilização e conhecimento dos seus conceitos e objetivos”, evitando desse modo, 

deparar-se no futuro “com barreiras corporativas e reacionárias”. Para tanto, os autores 

entendem que, 

Pode-se formar equipes multifuncionais que permitem visões de diversos ângulos da 

instituição e, com elas, desenvolver preparação e treinamento em situações inerentes 

ao sistema, seguindo-se trabalhos de definição da instituição como se está, aonde se 

quer chegar e como se está para chegar lá (LIMA, TOMIELLO e SILVEIRA, 2004, 

p. 9). 

 

Por fim, estes autores, ainda destacam que, 

                                                           
3
 Plano de Desenvolvimento Institucional, assunto a ser tratado na próxima seção. 
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o planejamento estratégico é essencial à sobrevivência da IES, assegurando um 

mínimo de visão global e ação, a partir de uma definição adequada de suas 

finalidades (objetivos e metas), coerentes com os objetivos e as estratégias nacionais 

e com o cenário internacional. Esse planejamento propicia organização e otimização 

dos meios para a consecução de suas finalidades, contando com a participação da 

comunidade acadêmica e da sociedade na decisão de onde devem ser alocados os 

seus recursos (LIMA, TOMIELLO e SILVEIRA, 2004, p. 13). 

 

 

Lima, Tomiello e Silveira (2004) enfatizam que ao se adotar uma determinada 

metodologia de planejamento estratégico, é fundamental que tal procedimento seja adequado 

às peculiaridades da organização para que produzam resultados satisfatórios. Assim, a 

metodologia proposta deverá sofrer uma adaptação a realidade de cada organização. Como 

exemplo, os autores citam a metodologia proposta por Vasconcelos Filho contendo dez 

etapas, conforme Figura 2(2). 

DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO 

 
DEFINIÇÃO DA MISSÃO 

 
ANÁLISE DO AMBIENTE 

 
ELABORAÇÃO DO PLANO CONTINGENCIAL 

 
DEFINIÇÃO DA FILOSOFIA DE ATUAÇÃO 

 
DEFINIÇÃO DAS POLÍTICAS 

 
DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS 

 
FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

 
CHECAGEM DA CONSISTÊNCIA DO PLANO 

 
IMPLEMENTAÇÃO 

 
Figura 2(2) – Etapas para formular o plano estratégico 

Fonte: Vasconcellos Filho apud Lima, Tomiello e Silveira (2004, p. 4). 

  

Em seu estudo, Lima, Tomiello e Silveira (2004, p.4-5), apresentam o detalhamento 

das referidas etapas, que seguem a seguir de forma resumida: 

1ª etapa – Definição do Negócio da Organização: Refere-se aos limites físicos     e 

psicológicos na sua atuação, no sentido de influenciar e ser influenciada pelo ambiente. Três 

perguntas são fundamentais para a definição do Negócio da organização: Qual é o negócio? 

Qual será o negócio (se nenhum esforço de mudança for feito)? Qual deveria ser o negócio?  

2ª etapa – Definição da Missão da Organização: É a expressão da razão da sua existência. Na 

definição da Missão existem alguns pontos que devem ser considerados: segmentos-alvo, 

tecnologia, escopo-geográfico, benefícios demandados X benefícios oferecidos e crenças e 
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valores dos dirigentes. A Missão deve ter certa flexibilidade, a fim de acompanhar as 

mudanças ambientais e periodicamente precisa ser repensada. 

3ª etapa – Análise do Ambiente: É um processo de constante investigação das forças internas 

e externas, tanto positivas quanto negativas, que influenciam a organização. Esta análise pode 

ser realizada de diversas maneiras, contudo deve ter como objetivo a identificação de 

ameaças, oportunidades, pontos fortes e fracos. 

4ª etapa - Elaboração do Plano Contingencial: É o plano reserva menos elaborado do que o 

titular, mas apto a ser usado, caso ocorram mudanças radicais no ambiente. A análise 

ambiental, por meio do instrumento “Cenários”, oferece à organização uma revisão de 

situações futuras e as respectivas probabilidades de ocorrência de mudanças e confirmação de 

tendências.  

5ª etapa – Definição da Filosofia de Atuação da Organização: (...) representa as crenças que 

as pessoas da organização devem ter e pelas quais devem ser dirigidas e que traduzem os 

princípios que orientam sua atuação em termos de decisões e comportamentos. 

6ª etapa – Definição das Políticas: (...) resposta específica para situações repetitivas. São 

necessárias políticas de caráter geral, para direcionar o comportamento da organização na sua 

totalidade, e específico, no sentido de orientar a atuação de cada uma das áreas funcionais. 

7ª etapa – Definição dos Objetivos e Metas: Objetivos são os resultados esperados da 

Organização e consistem em alvos perseguidos por intermédio da canalização de esforços e 

recursos, (...) são padrões (qualitativos) de desempenho presente e futuro que possam ser 

medidos e que a organização deseja alcançar. Quando esses padrões são quantitativos, 

chamam-se Metas. 

8ª etapa – Formulação de Estratégias: As estratégias indicarão como cada área funcional da 

organização participará do esforço total para atingir os objetivos, respeitando o que foi 

definido nas etapas anteriores. 

9ª etapa – Checagem da Consistência do Plano Estratégico: (...) antes de implantar o que foi 

planejado, deve-se checar os seguintes aspectos: consistência interna e externa; riscos 

envolvidos; e horizonte de tempo. 

10ª etapa – Implementação: É preciso que este processo se complete com a implantação do 
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que foi planejado.  

 

Ao adotar um determinado modelo de Planejamento Estratégico, no entendimento de 

Lima, Tomiello e Silveira (2004), a organização deve adaptá-lo de modo a torná-lo 

compatível com sua realidade. No caso das IES, os autores apontam que devem ser 

consideradas as seguintes razões: 

a) Incentiva a transparência na instituição na medida em que houver uma dedicada 

observação dos diferentes ambientes organizacionais; 

b) Reflete sobre as questões de sobrevivência, considerando-se a competitividade, 

por exemplo; 

c) Traduz um posicionamento adequado, ou seja, atribui um foco às ações; 

d) Atende às exigências governamentais, preponderantemente, de avaliar as 

instituições;  

e) Privilegia o modelo participativo de gestão; 

f) Monitora os desvios entre o que foi definido e o que foi realizado efetivamente; 

g) Monitora o ambiente externo, o interno e o macroambiente, etc. (LIMA, 

TOMIELLO e SILVEIRA, 2004, p. 8). 

 

Convém ressaltar que não obstante a importância da observância das etapas a serem 

seguidas no processo de planejamento deve-se, porém proceder às devidas adaptações 

observadas às peculiaridades da organização, para que de fato os resultados sejam positivos. 

Por outro lado, há que se considerar também o que se pretende neste estudo, que é a 

associação do sistema de planejamento a participação dos atores relevantes ao sistema, 

configurando, portanto, um planejamento de natureza participativa e mais ainda, adicionando 

uma nova metodologia, a da Investigação Apreciativa, que serão tratada nas secções 2.4 e 2.5, 

respectivamente. 

 

2.3.2. O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 

 

As IES vêm passando, ao longo do tempo, por grandes transformações que, conforme 

Fernandes et al. (2009), tem por consequências fatores de mercado tais como: diversificação 

da clientela na procura do ensino superior, mudanças frequentes no mercado de trabalho, que 

influenciam a atratividade de um curso superior, por fatores ligados a ciência e tecnologia, 

como o avanço na ciência, a promoção de abordagens interdisciplinares para condução da 

pesquisa e do ensino, dentre outros. Ainda, segundo Fernandes et al. (2009), além de tais 

fatores, as IES são submetidas a   

elementos coercitivos a partir da obrigatoriedade da formulação de um planejamento 

estratégico, que se convencionou denominar Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), para credenciamento a partir de 1997, passando a 2002 quando, por meio de 

uma resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE), passou-se a exigir um 

PDI detalhado de no mínimo cinco anos, caso contrário as universidades sofreriam 
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restrições diversas e chegando em 2004 quando o Sistema Nacional de Avaliação do 

Ensino Superior (SINAES) foi instituído (FERNANDES et al., 2009, p. 1). 

 

Conforme se depreende, com a instituição do Sistema Nacional de Avaliação do 

Ensino Superior, o SINAES, através da Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004, a formulação 

de um PDI como parte integrante do processo avaliativo das IES passou a ser obrigatório, 

conforme o inciso I, do art. 3º (BRASIL, 2004). Para Fernandes et al (2009), “um PDI deve 

definir os objetivos da Instituição, os princípios educacionais, as demonstrações dos meios e 

recursos necessários para cumprir as atuais metas, com cronograma estipulado, os meios e os 

recursos necessários” (FERNANDES et al, 2009, p.2). 

 

A partir da obrigatoriedade de elaboração do PDI, se faz necessário à utilização de 

procedimentos e técnicas de planejamento estratégico, largamente disseminado e empregado 

nas organizações do setor privado, em outras áreas de atuação e que agora passam, também, a 

ser exercitados de modo sistêmico em IES. Vale ressaltar que por se tratar de uma prática 

recente a formulação de estratégias de planejamento em IES, ainda é um pouco incipiente e, o 

acumulo de conhecimento e prática neste sentido ainda é bastante limitado.  

 

Todavia, alguns estudos começam a surgir, principalmente, no tocante as IES públicas, 

contudo, conforme Estrada (2001), 

apesar das diferenças fundamentais existentes entre as Empresas Privadas e  as 

Instituições Públicas, as características essenciais de organização de ambas tornam  

o conceito de planejamento estratégico aplicável às universidades, pois ele diz 

respeito à necessidade de estabelecer sua missão, seu papel e os seus objetivos 

(ESTRADA, 2001, p. 2).  

 

Não obstante as diferenças entre os dois setores, Estrada (2001) entende ser importante 

o “planejamento nas instituições universitárias, visto que não se concebe mais o 

desenvolvimento de uma instituição social moderna sem um esforço planejado”. Desse modo, 

é perfeitamente concebível a utilização de um processo de planejamento estratégico nas IES 

sejam elas públicas ou privadas, eis que é notório o reconhecimento das necessidades e 

vantagens de se planejar e administrar estrategicamente.  

 

Desse modo, a literatura levantada pode contribuir para o processo de formulação do 

PDI da FAESC, mostrando a relevância técnica e oferecendo suporte ao aspecto empírico, ao 
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focalizar a prática administrativa e o objeto de estudo, quanto ao campo científico da 

estratégia propriamente dita. 

 

Considerando, por um lado, as exigências da legislação e por outro a procura pela 

otimização do processo de gestão, as IES na atualidade precisam cada vez mais, adotar o 

planejamento estratégico como instrumento essencial na busca pelo seu desenvolvimento 

institucional. Neste sentido, Bodini (1998, p. 02) faz algumas “considerações sobre 

planejamento estratégico nas Universidades”: 

a) A metodologia tradicional para o planejamento estratégico é possível de ser implantada em 

universidades, porém, deve-se levar em consideração que as mesmas são sistemas 

complexos e que muitas vezes adaptações individuais serão necessárias. 

b) Se a estrutura e a dinâmica podem ser de livre escolha, o mesmo não se pode dizer do 

ambiente externo que define a finalidade do sistema. Isto porque a universidade está 

inserida no macrosistema nação e sua missão (ou finalidade) irá depender dos objetivos 

nacionais, recursos disponíveis, políticas industriais, tecnológicas, culturais e educacionais 

do país. 

c) Deve-se reconhecer que o principal cliente do sistema é a sociedade, e que seus anseios de 

eficiência/eficácia devem ser monitorados permanentemente de forma a identificar desvios 

entre o almejado e o alcançado.  

d) As universidades podem dar início ao planejamento estratégico priorizando alguma(s) de 

suas áreas, como por exemplo: ensino de graduação, e evoluindo gradativamente às 

outras. 

e) Implantar modelo participativo para administrar as mudanças. 

f) Transformar o planejamento em administração estratégica. 

 

Desse modo, no sentido de cumprir ditas demandas, conforme preconiza Fernandes et 

al. (2009), as IES  

buscam construir um Plano de Desenvolvimento Institucional compatível com sua 

realidade e a complexidade do sistema ao qual está inserida, buscando otimizar os 

recursos disponibilizados pelos governos e com isso atender os anseios da sociedade 

por uma administração eficiente e eficaz dos recursos provenientes dela 

(FERNANDES et al., 2009, p. 6). 

 

Como já mencionado anteriormente, o MEC com a implantação do SINAES constatou 

ser imperativa a inclusão do planejamento estratégico, como parte integrante do processo 

avaliativo das IES, sintetizado no que se estabeleceu titular de Plano de Desenvolvimento 
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Institucional (PDI). Embora a construção do PDI possa ser realizada de forma livre, quando 

da sua elaboração deverão ser consideradas as diretrizes estabelecidas pelo MEC.  

 

Neste sentido o art. 16, do Decreto Federal nº 5773, de 09/05/06 (BRASIL, 2006), 

dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de 

educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de 

ensino, elencando os elementos que devem constar do Plano de Desenvolvimento 

Institucional, a saber: 

a) missão, objetivos, e metas da instituição, em sua área de atuação, bem como seu histórico 

de implantação e desenvolvimento; 

b) projeto pedagógico da instituição; 

c) cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição e de cada um de seus cursos, 

especificando-se a programação de abertura de cursos, aumento de vagas, ampliação das 

instalações físicas; 

d) organização didático-pedagógica da instituição, com a indicação de número de turmas 

previstas por curso, número de alunos por turma, locais e turnos de funcionamento, 

inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade dos 

componentes curriculares, oportunidades diferenciadas de integralização do curso, 

atividades práticas e estágios, desenvolvimento de materiais pedagógicos e incorporação 

de avanços tecnológicos; 

e) perfil do corpo docente, indicando requisitos da titulação, experiência no magistério 

superior e experiência profissional não acadêmica, bem como os critérios de seleção e 

contratação, a existência do plano de carreira, o regime de trabalho e os procedimentos 

para substituição eventual dos professores do quadro; 

f) organização administrativa da instituição, identificando as formas de participação dos 

professores e alunos nos órgãos colegiados responsáveis pela condução dos assuntos 

acadêmicos e os procedimentos de auto avaliação institucional e de atendimento de alunos; 

g) infraestrutura física e instalações acadêmicas; 

h) oferta de educação à distância; 

i) oferta de cursos e programas de mestrado e doutorado; 

j) demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeiras.  

 

Conforme Rami e Spears (2007, p.3), é de se compreender que, “o PDI representa a 

oportunidade para avaliar a situação anterior, compreender a presente e projetar a do futuro; 
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permite mapear a direção que a instituição pode seguir, projetar a posição futura da instituição 

no mercado”. Concluindo o raciocínio, estes autores cientificam que, 

A elaboração do PDI segue um roteiro oficial para fins burocráticos de 

credenciamento institucional junto ao MEC. Sua metodologia de elaboração deve 

obedecer a do Planejamento Estratégico (RAMI e SPEARS, 2007, p. 3). 

 

Isto posto, conforme estabelecido na legislação supracitada, fica evidenciado que o 

PDI se trata de um documento no qual se define a missão da IES, as estratégias para alcançar 

as metas e objetivos perseguidos e, segundo Fernandes et al. (2009), contempla um período de 

cinco anos, e que 

deverá contemplar o cronograma e a metodologia de implantação dos objetivos, 

metas e ações do plano da IES, observando a coerência e a articulação entre as 

diversas ações, a manutenção de padrões de qualidade e, quando pertinente, o 

orçamento. Deverá apresentar, ainda, um quadro-resumo contendo a relação dos 

principais indicadores de desempenho, que possibilite comparar, para cada um, a 

situação atual e futura (após a vigência do PDI), além de orientar as ações futuras da 

Universidade torna-se um instrumento legal para a aferição da qualidade da gestão 

(FERNANDES et al., 2009, p. 7). 

 

Destarte, diante das considerações ora apresentadas é de se compreender que o PDI, de 

fato, consiste num plano estratégico e, portanto, na sua formulação deverão ser estabelecidas 

boas estratégias que possam conduzir a IES a alcançar os objetivos e metas pretendidos.  O 

foco na participação merece atenção especifica, conforme abordagem a seguir. 

 

2.4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO 

 

 

Conforme Souto-Maior (2006), o Planejamento Estratégico Participativo (PEP) teve sua 

origem em 1985, a partir dos trabalhos do Professor John Bryson, na Universidade de 

Minnesota, que desenvolveu um modelo de Planejamento Estratégico para aplicação em 

organizações públicas e sem fins lucrativos. A partir de tal modelo, Souto-Maior (2006, p. 5) 

desenvolveu uma abordagem de planejamento estratégico ao qual atribuiu o nome de 

Planejamento Estratégico Participativo (PEP), “que incorpora técnicas de participação 

especialmente adaptadas às características sociais, econômicas e sobretudo culturais do 

Brasil”.  

 

Souto-Maior [1994?], assim define o Planejamento Estratégico Participativo: 

É uma metodologia que permite a um Governo Municipal, organização pública ou 

privada sem fins-lucrativos ou a uma comunidade desenvolver e implementar 

disciplinada e participativamente um conjunto de estratégias, decisões e ações 

fundamentais, não só para sua sobrevivência, mas cruciais para sua eficácia, 
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efetividade e progresso. O PEP é regido por princípios que exigem que suas 

estratégias devam ser viáveis do ponto de vista técnico-financeiro, aceitáveis 

politicamente, defensáveis moral e legalmente, além de ecologicamente 

responsáveis (SOUTO-MAIOR, [1994?], p.6). 

 

 

Para entender a lógica do Planejamento Estratégico Participativo cabe trazer a colação 

o entendimento de Cury (2001) cujas palavras enfatizam a necessidade do envolvimento e 

efetiva participação coletiva, principalmente quanto as maneiras de abordagem das questões 

ligadas ao planejamento de um projeto social. Para a autora “três dimensões” são 

fundamentais para se entender a dinâmica desse processo, que é ao mesmo tempo: 

 um processo lógico, pois é necessário que seus conteúdos e passos sejam precisos, 

sistemáticos, em um encadeamento racional de seus elementos e de suas ações; 

 um processo comunicativo, já que o documento do projeto deve ser o resultado de 

uma construção coletiva, criando em nossa organização um consenso quanto aos 

objetivos, estratégias e resultados e, externamente, possa convencer e informar 

sobre a importância e a necessidade de sua implementação e da competência de 

nossa organização para fazê-lo eficaz e eficientemente; 

 um processo de cooperação e articulação, já que não é possível mais trabalharmos 

isolados; é preciso compartilhar nossos sonhos com o “outro”, nossos parceiros e 

colaboradores; é preciso desenvolver a capacidade do diálogo, do convencimento e 

da negociação, a capacidade de trabalharmos juntos, com nossas identidades e 

diferenças. É fundamental hoje “sair para o mundo” na busca de novas parcerias e 

na integração com as redes sociais existentes (CURY, 2001, p. 38 e 39). 

 

Em tal concepção de planejamento, é fundamental a adoção de uma postura que ao 

mesmo tempo permita e estimule a participação dos atores sociais envolvidos no processo. 

Devem ser levados em consideração as necessidades e os anseios daqueles que compartilham 

da situação, pois uma vez sentindo-se artífices do plano tendem a se empenhar mais para que 

o projeto tenha êxito e, com isso, ganhe consistência.  

 

Destarte, a construção do plano constitui-se como um processo continuo de 

consolidação de consensos e de entendimento das divergências. Cury (2001), ainda, ressalta 

as dificuldades em implementar um processo de planejamento participativo, como expresso 

pela autora: 

Realizar um processo de planejamento participativo não é fácil, pois grupos sociais 

não são homogêneos. A equipe da organização, os financiadores e/ou parceiros e os 

beneficiários de nossa ação vêem a mesma realidade sobre a qual se está refletindo 

de diferentes maneiras. Escolher este e não aquele objetivo, esta e não aquela 

estratégia para alcançá-lo irá depender da posição de cada um, do recorte pessoal 

feito dessa realidade, da maneira como cada um a vê, a explica. Assim, um dos 

aspectos fundamentais nesse momento é compreendermos essas diferentes visões de 

mundo, os diferentes interesses e desejos manifestos (CURY, 2001, p. 43). 

 

 

Ainda, conforme Cury (2001): 
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Desse modo, o processo de planejamento deve levar em conta não só os aspectos 

técnicos, como muitas vezes acontece, mas também os aspectos políticos, sociais, 

valorativos e informacionais contidos em nosso projeto.  Como já dissemos, é 

fundamental identificar quais são os atores, isto é, as pessoas ou organizações que 

poderão influenciar, positiva ou negativamente, nos resultados de nosso projeto e 

como esses atores se inserem na realidade social, como eles a explicam, já que não 

existem explicações únicas e, consequentemente, soluções únicas para a resolução 

de um problema (CURY, 2001, p. 43). 

 

 

Não obstante tais dificuldades é essencial que ocorra a participação dos diversos atores 

na utilização dessa modalidade de Planejamento e, conforme Araújo (2010, p. 37), deve haver 

uma qualificação do tipo de participação, pois para que o processo de planejamento seja 

efetivamente participativo, essa participação “não pode ser confundida como mera 

colaboração ou distribuição de competências. Só se deve considerar efetivamente 

participativo o planejamento que compartilha o poder” em que a “distribuição do poder” 

também possibilite “decidir na construção não apenas do “como” ou do “com que” fazer, mas 

também do “o que” e “para que” fazer”.  

 

Esse entendimento advém das recomendações de Souto-Maior e Alterescu (2004, p. 

72) que afirmam “por ser construtivista”, tendo em vista o princípio construtivista, “o 

processo PEP permite a construção conjunta das estratégias organizacionais e não 

simplesmente a colaboração dos participantes nesse processo”.  

 

Embora, os autores, entendam “que dependendo da situação a metodologia do PEP 

pode ser flexibilizada e a participação relativizada”, pois segundo os autores “a participação 

de todos os interessados” se configura numa “impossibilidade prática na maioria das situações 

de planejamento” das organizações (SOUTO-MAIOR e ALTERESCU, 2004, p. 72). 

 

Para tanto, Souto Maior e Alterescu (2004) propõem o desenvolvimento de uma 

metodologia na qual o planejamento estratégico da organização possa contar com um enfoque 

participativo e democrático. Desse modo eles enfatizam,  

é uma abordagem de planejamento e gestão voltada para a capacitação, formação, 

participação, reconstrução e ação. Outro ponto que deve ser destacado é que, na sua 

essência, a metodologia PEP consiste num processo de facilitação da interação 

comunicativa, e não de condução de maneira sistemática de pessoas em direção a 

objetivos predeterminados. No PEP, os participantes se capacitam como sujeitos 

através de um processo pedagógico, tornando-se conhecedores de sua própria 

realidade e interessados no seu presente e futuro (SOUTO MAIOR; ALTERESCU, 

2004, p. 70-71). 
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No processo de elaboração do PEP, Souto-Maior (1994) apresenta oito etapas que 

evidenciam o caráter estratégico e participativo simultâneo, citadas resumidamente a seguir: 

 

a) Os tomadores de decisão são reunidos para acordarem sobre a necessidade do PEP e sua 

metodologia, e em seguida dá-se início a um processo de sensibilização dos principais grupos 

que serão envolvidos no PEP e sobre a importância da participação de todos. 

 

b) Resgata-se a história da organização a partir da determinação dos aspectos mais 

importantes de sua evolução, tendências e direção.  

 

c) Formula-se a missão para a organização, com identificação das partes que afetam ou são 

afetadas pelas estratégias da organização, tais com: clientes, consumidores, fornecedores, 

usuários, trabalhadores etc. 

 

d) Faz-se a análise sistemática e criteriosa do ambiente externo da organização, para 

identificação das ameaças e oportunidades com as quais poderá se confrontar. 

 

e) Faz-se a análise do ambiente interno da organização com a identificação dos seus pontos 

fortes e fracos.  

 

f) Com base nesse diagnóstico chega-se a definição das questões estratégicas para a 

organização de modo a garantir sua sobrevivência, efetividade e desenvolvimento.  

 

g) Também é dada a consecução à elaboração de propostas para solução das questões 

estratégicas considerando prazos e modos de implementação.  

 

h) Por fim, torna-se necessária a criação de um mecanismo de acompanhamento, avaliação e 

revisão do “Plano Estratégico”. 

 

 

 A figura 3(2) permite visualizar os aspectos ora levantados e as diferentes conexões 

entre as oito etapas que foram descritas. 

 



55 

 

 

 

 

Figura 3(2): Processo de Planejamento Estratégico Participativo (PEP) 

Fonte: Adaptado de Souto-Maior; Alterescu (2004, p. 71) 

 

 

Para Souto-Maior (2006), o PEP oferece vários benefícios para a organização, seus 

dirigentes e a comunidade, dentre os quais é de se destacar: 

a) com relação aos dirigentes: ajuda a contornar os problemas com as tarefas de rotina, dando-

lhes tempo para o que realmente importa, forçando-os a pensar e a agir estrategicamente. 

 

b) com relação à organização: ajuda no desenvolvimento de estratégias efetivas para resolver 

problemas organizacionais e aproveitar oportunidades, no estabelecimento de prioridades e na 

tomada de decisões à luz de consequências futuras; a lidar efetivamente com um ambiente 

político-econômico-social em rápida mudança; a desenvolver nos membros da organização e 

da comunidade a capacidade de trabalhar em grupo e a construir um consenso sobre seus 

principais problemas; esclarece em que direção à organização vem caminhando e ajuda no 

traçado de um caminho futuro; facilita o processo decisório entre diferentes níveis e funções 

organizacionais e identifica os usos mais efetivos para seus recursos. 

° Analise Ambiental 

Coordenação e 

Gestão da PEP: 

Acompanhamento 

Avaliação  

Revisão 

Preparação para o 

PEP: 

° Sensibilização 

° Mobilização 

° Capacitação 

° Acordos 

° Organização 

° Levantamento de 

Dados 

Agendas de 

Questões 

Estratégico-

Comunicativas 

- Missão; 

- Valores 

- Visão 

PLANO DE AÇÃO 

Propostas: 

- Obstáculos 

- Ações Específicas 

Projetos: 

- Objetivos 

- Atividades 

- Responsáveis 

- Recursos 

- Prazos 

- Indicadores 

° Analise Organizacional 

° Histórico e 

Mandamentos 
Oportunidades e  

Ameaças 

Debilidades e 

Potencialidades 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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c) com relação à comunidade: evita o problema comum da descontinuidade dos planos; educa 

e motiva a comunidade a se mobilizar para a implantação dos planos e projetos decididos por 

ela; incentiva os cidadãos a acompanharem, fiscalizarem, assessorarem e a cobrarem dos 

administradores e legisladores ações relacionadas com planos e projetos; canaliza os conflitos 

de interesse normalmente existentes na sociedade civil e dentro do governo para um diálogo e 

negociação construtivos; estimula a comunidade a tomar consciência dos seus problemas reais 

e a desenvolver sua criatividade na busca de soluções. 

 

 Feita a revisão de literatura no tocante ao planejamento segundo as dimensões do 

estudo, a próxima seção trata da Investigação Apreciativa, cujo conteúdo estabelece um elo 

com a questão da inovação e mudança, promovida de modo inclusivo e participativo. 

 

 

2.5. ABORDAGEM DA INVESTIGAÇÃO APRECIATIVA 
 

 

 

Em meados da década de 1980, David Cooperrider, Suresh Srivastva e colegas na 

Case Western Reserve University, Cleveland, Estados Unidos da América, introduziram o 

termo Appreciative Inquiry (Investigação Apreciativa - IA), a partir de uma visão diferente de 

organização, de gerenciamento, de informação e de conhecimento. Conceituando, 

A Investigação Apreciativa (IA) é uma abordagem de desenvolvimento e mudança 

organizacional inovadora. Trata-se de uma proposta ousada que rompe os 

paradigmas tradicionais de planejamento estratégico, onde somente participa o topo 

da organização. A IA sugere a inclusão de todos os representantes interessados no 

futuro bem-sucedido da organização, encorajando a participação dos funcionários de 

diversos níveis inclusive seus fornecedores, clientes e parceiros. E o seu grande 

diferencial é a busca constante daquilo que deu certo no passado. Trata-se de uma 

abordagem de mudança que cria uma disciplina de pensamento sobre um passado de 

sucesso, transformando, assim, o nosso sonho em potencialidades 

(COOPERRIDER; WHITNEY, 2006, p. vii). 

 

É de se ressaltar que essa forma de abordagem foi utilizada no Brasil em 1997, no caso 

da Nutrimental, sob a orientação de Cooperrider, tendo servido como exemplo para várias 

outras iniciativas, nacional e internacionalmente (ARAÚJO, 2010). Outro enfoque da IA é o 

seguinte: 

A Investigação Apreciativa é uma busca cooperativa, co-evolucionária pelo melhor 

nas pessoas, suas organizações e pelo mundo que as rodeia. Ela envolve a 

descoberta sistemática do que anima uma organização ou uma comunidade quando 

ela é mais eficiente e mais capaz em termos econômicos, ecológicos e humanos 

(COOPERRIDER e WHITNEY, 2006, p. 10). 
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Segundo Valença (2007), citando Cooperrider e Whitney (2006), 

A Investigação Apreciativa é um processo interativo e relacional que convida as 

pessoas para se relacionarem entre si, em pares, depois em grupos, e ultimamente 

em grandes encontros de toda uma cidade, ou em conferência de cúpulas para poder 

afirmar o que elas mais valorizam no seu passado e o que elas mais almejam em seu 

futuro (COOPERRIDER; WHITNEY, 2006 apud VALENÇA, 2007, p. 208). 

 

 

Completando o entendimento a respeito da IA como um processo, Valença (2007, p. 

209) relaciona os elementos que o constituem, em sintonia com os apresentados por 

Cooperrider e Whitney (2006, p. 10): 

a) Um convite à abertura: A IA inicia uma aventura com um convite para uma „revolução 

positiva‟; 

b) Uma investigação imaginativa: Com a IA, a intervenção abre caminho para a 

investigação, imaginação e inovação. Ao invés da negação, crítica e diagnósticos 

redundantes, acontecem a descoberta, o sonho e o planejamento. 

c) Uma arte de linguagem positiva: A IA envolve a arte e prática de fazer perguntas, 

invariavelmente positivas, que fortaleçam a capacidade do sistema para assimilar, 

prever e ressaltar o potencial positivo.  

d) Um cerne positivo: A IA presume que toda organização e toda comunidade possuem 

diversas fontes de positividade ocultas e ricas, o que as pessoas falam sobre as 

capacidades passadas, presentes e futuras, ou a essência positiva. A IA vincula o 

conhecimento e a energia de seu núcleo diretamente para a organização ou agenda de 

mudanças da comunidade, e as mudanças nunca imaginadas são súbita e 

democraticamente mobilizadas. 

 

 Cooperrider e Whitney (2006, p. 9) tratam a IA como uma “abordagem radicalmente 

afirmativa à mudança que abandona completamente a gestão baseada em problemas”. É de se 

ressaltar que neste processo, ainda, largamente utilizado, busca-se: identificação do problema; 

análise das causas; busca de soluções e desenvolvimento de um plano de ação. 

 

Comparando os referenciais de planejamento estratégico, Cooperrider e Whitney (2006) 

elaboraram os pressupostos de uma estrutura comparativa entre os métodos de resolução de 

problema e o método da IA como se pode verificar no Quadro 2(2): 
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMA INVESTIGAÇÃO APRECIATIVA 

 

Sentiram necessidade de identificar um                      

problema 

 

Análise das Causas. 

 

Analise de possíveis soluções 

 

Planejamento de ação 

 

Presunção básica: Uma organização é um 

problema a ser resolvido 

 

Investigando e valorando o melhor que há 

 

 

Visualizando o que poderia ser 

 

Dialogando sobre o que deveria ser 

 

Presunção básica: Uma organização é um 

mistério a ser aceito. 

 

Quadro 2(2)  - Transição entre a solução de problemas e a Investigação Apreciativa 

Fonte: Cooperrider e Whitney (2006, p.14). 

 

  

 Como base teórica da IA, Cooperrider e Whitney (2006), apresentam os cinco 

princípios que consideram centrais para a discussão, apresentados a seguir de forma resumida:  

a) Princípio Construtivista – pelo qual o conhecimento humano e o futuro das 

organizações estão entrelaçados, especialmente pela força aglutinadora e construtora das 

perguntas apreciativas que são colocadas para se compreender o fenômeno organizacional, 

numa combinação feliz entre imaginação e racionalidade (COOPERRIDER e WHITNEY, 

2006, p. 51). 

b) Princípio da Simultaneidade – pelo qual se alega que a investigação e o 

processo de mudança não são momentos separados, mas concomitantes. No momento em que 

se faz a pergunta, que dá início à investigação, tem início, de imediato, ao fenômeno da 

mudança (COOPERRIDER e WHITNEY, 2006, p. 52). 

c) Princípio Poético – pelo qual se alega que a organização é uma entidade ou 

fenômeno aberto, na qual o “passado, presente e futuro são fontes infinitas de aprendizagem, 

inspiração e interpretação” (COOPERRIDER e WHITNEY, 2006, p. 53). 

d) Princípio Antecipatório – pelo qual se reconhece que o procedimento mais 

importante para se provocar uma “mudança organizacional construtiva é nossa imaginação 

coletiva e no discurso sobre o futuro” (COOPERRIDER e WHITNEY, 2006, p. 54). 

e) Princípio Positivo – pelo qual se acredita que a mudança requer “enormes 

porções de efeito positivo e de vinculo social”, e que o agente de mudanças deve tomar 
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atitudes com base na esperança, na camaradagem, na inspiração e na alegria simples de 

criação em conjunto (COOPERRIDER e WHITNEY, 2006), p. 55).   

 

Cooperrider e Whitney (2006, p. 57) enfatizam que nas duas últimas décadas tem 

ocorrido uma larga utilização da IA como escopo para mudança organizacional e social e que 

tem sido causa de sucesso para as organizações e comunidades do mundo que recorreram a 

este método.  Neste sentido, os autores apontam como condições para o sucesso a “liberação 

do poder”, configurado na geração de seis condições consideradas essenciais. São elas: 

 

a) Liberdade para ser reconhecido em uma relação – A IA cria um contexto no qual as 

pessoas são livres para serem conhecidas como indivíduos únicos e integrantes de uma 

relação (COOPERRIDER e WHITNEY, 2006, p. 58). 

b) Liberdade para ser ouvido – A IA abre espaço na qual as pessoas são livres para ser 

ouvidas, o que deve ocorrer de forma sincera para que se conheça e compreenda a história dos 

outros (COOPERRIDER e WHITNEY, 2006, p. 59). 

c) Liberdade para Sonhar em conjunto – A IA abre a oportunidade para as pessoas 

serem livres e sonharem em conjunto e que seus sonhos possam ser compartilhados 

(COOPERRIDER e WHITNEY, 2006, p. 59). 

d) Liberdade para escolher contribuir – A IA cria um ambiente onde as pessoas são 

livres para escolherem contribuir, ou seja, tem liberdade de escolha para se comprometerem 

ou não na realização de determinado projeto (COOPERRIDER e WHITNEY, 2006, p. 60). 

e) Liberdade para agir com apoio – A IA oferece o contexto para as pessoas serem 

livres para agir com apoio, condição essencial da interdependência positiva, isto é, o apoio 

“estimula as pessoas a assumirem desafios” e a “praticarem atos de colaboração que revelam 

o melhor” de cada um (COOPERRIDER e WHITNEY, 2006, p. 60). 

f) Liberdade para ser positivo – A IA abre o caminho para as pessoas serem livres para 

serem positivas, se tornem pessoas alegres felizes e desse modo possam contribuir de forma 

decisiva para o sucesso organizacional (COOPERRIDER e WHITNEY, 2006, p. 61). 

 

Por fim, Cooperrider e Whitney (2006, p.62) argumentam que a IA funciona devido à 

expansão de tais liberdades, “que gera uma onda de poder e energia que, quando liberada, não 

pode ser contida”. Assim, “a Investigação Apreciativa cria um ímpeto de autopreservação 

para a mudança positiva – uma revolução positiva”.  
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Na aplicação prática como método, a IA se consolida procedida por meio do Ciclo dos 

4-Ds, exposto na Figura 4(2), que será detalhado na seção seguinte. 

 

 

 

 

Figura 4(2): O Ciclo dos 4-D‟s 

Fonte: COOPERRIDER; WHITNEY, 2006, p. 18. 

 

 

Como se pode observar, cada circunferência representa um circuito unido ao outro, 

configurando um ciclo apreciativo ininterrupto. No centro do Ciclo Apreciativo posiciona-se a 

Escolha do Tópico Afirmativo.  

 

Conforme Cooperrider e Whitney (2006, p.18) “a escolha do tópico afirmativo é a 

parte mais importante de uma realização apreciativa. Se a investigação e a mudança são 

momentos simultâneos como diz o Princípio da Simultaneidade, a primeira pergunta que é 

feita, já interfere no que se irá descobrir”. 

  

Em seguida se apresenta uma breve descrição das atividades desenvolvidas em cada 

um dos integrantes do ciclo dos 4 D‟s.   

 

 

 

 

 

  CICLO DOS 4 Ds 

Descoberta 

(Discovery) 

“O que traz vida?” 

(O Melhor do que é) 

Sonho (Dream) 

“O que poderia ser?”(O 

que o mundo está 

pedindo?) 

Criando Visão dos 

Resultados 

Destino (Destiny) 

“Como dar poder, 

aprender e 

ajustar/improvisar?” 

Sustentando 

Planejamento 

(Design) 

“O que deve ser - o 

ideal?” 

Co-criando 

        TÓPICO 

  AFIRMATIVO 
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2.5.1 ANALISE E DESCRIÇÃO DO CICLO DOS 4-DS 

 

A aplicação da Investigação Apreciativa demanda a adoção de algumas proposições a 

respeito das organizações, que lhes proporcionam apoio teórico e empírico e esclarecem o 

fato de o Ciclo dos 4-Ds ser uma forma inovadora de promoção da cultura colaborativa. Neste 

sentido, Serrat (2008) ressalta que a IA contribui para o sucesso organizacional quando:  

 

a) Constrói uma visão comum onde ela está ausente; 

b) Desafia noções preconcebidas acerca do que poderia ser ao se descobrir que o melhor já 

existe e pode ser aproveitado; 

c) Descobre, entende e amplia as forças positivas que existem na organização; 

d) Cria oportunidades de abertura e abordagem de pessoas e grupos em um ambiente em 

que a hostilidade porventura seja percebida; 

e) Forja novos enfoques para problemas envolvendo recursos humanos que precisam ser 

aceitos pelo staff organizacional e conduzem à mudanças positivas; 

f) Oferece outra alternativa ante processos de gestão de equipes; 

g) Demonstra o poder e o valor do trabalho em grupo, mostrando-lhes como chegar a 

métodos que dão vida às organizações; 

h) Abre oportunidades para a melhoria contínua ao realçar princípios, crenças e valores 

compartilhados e alimenta práticas exemplares para apoiar o sucesso das equipes de 

trabalho; 

j) Desenvolve um senso de comunidade, sob variados aspectos. 

 

Ainda, nesta direção, Acosta e Douthwaite (2005) e Whitney e Trosten-Bloom (2001), 

em função de inúmeros estudos de caso, atestam que a IA pode ser aplicada em variados 

contextos tais como: 

a. Mapeamento do desenvolvimento da comunidade e do desenvolvimento dos ativos; 

b. Planejamento estratégico; 

c. Planejamento colaborativo (projetos); 

d. Fortificação da relação de parcerias; 

e. Gestão da mudança organizacional; 

f. Promoção de aprendizagem organizacional através de disciplinas, funções e gerações 

(ou seja, novatos e veteranos na organização); 

g. Melhoramento da moral dos funcionários; 
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h. Resolução de conflitos; 

i. Programa de verificação, acompanhamento e avaliação. 

 

Para compreensão da realidade construída coletivamente, tendo em vista a descrição 

de cada parte do Ciclo dos 4 Ds, é essencial o desenvolvimento de certas aptidões. Desse 

modo, se requer habilidades amparadas no uso de simbologias que permitam conjecturar 

sobre o que fazer, sobre os efeitos produzidos pelos elementos do processo de planejamento, 

bem assim sobre a solidez das ações estratégicas que necessitam ser implementadas, com base 

nas metas estabelecidas e a definição dos encargos de cada um. A descrição de cada um dos 

D‟s é feita a seguir. 

 

2.5.1.1. O PRIMEIRO D / DISCOVERY (DESCOBERTA) 

 

O primeiro D significa Discovery (Descoberta). A organização deve procurar fazer 

uma reflexão sobre os momentos de glória que o sistema vivenciou, de total sucesso e eficácia 

organizacional. Nesta etapa do ciclo, geralmente ocorre um processo de entrevista apreciativa. 

É de se destacar que “a singularidade e o poder de uma entrevista de IA brotam de seu foco 

fundamentalmente afirmativo” o que resulta em questões e colocações positivas. Neste ciclo 

são formados grupos que compõem toda organização, parceiros estratégicos e membros da 

comunidade local. No processo da Descoberta é possível identificar a essência positiva das 

organizações, compartilhar histórias e suas melhores práticas (COOPERRIDER e WHITNEY, 

2006, p. 27). 

 

Nessa etapa se investiga o núcleo positivo para descobrimento e alinhamento de todas 

as forças objetivando criar uma visão de futuro desafiadora e estimulante para todos para 

compartilhamento das melhores práticas que elevem a eficácia e a eficiência. 

 

2.5.1.2. O SEGUNDO D / DREAM (SONHO) 

 

O segundo D, Dream (Sonho) evidencia a visão de futuro da organização; o que se 

pretende alcançar a partir de esperanças e sonhos, no relacionamento com as pessoas e com o 

mundo. É o momento de projetar para o presente, aspirações e desejos para o futuro. As 

histórias e análises obtidas nas entrevistas colocam em movimento a curiosidade e inspiram a 

mente, sobre os momentos em que a organização estava “viva” e o futuro se torna visível 
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através dos ideais, conectados com as experiências atuais. O propósito é “ir além do estado 

natural das coisas para visualizar futuros valiosos e vitais”. É nesta fase que todos são 

chamados a conhecer “os momentos da vida organizacional no que elas têm de melhor e a 

compartilhar imagens de suas esperanças e sonhos para seu futuro coletivo”. Durante a fase 

do sonho, as histórias da fase anterior e as impressões então motivadas são recursos 

indispensáveis, para serem utilizadas na construção do futuro (COOPERRIDER; WHITNEY, 

2006, p. 29).  

 

Nessa etapa, a organização cria uma visão de futuro compartilhado. Com todas as 

emoções positivas presentes, as pessoas se sentem preparadas e confiantes para juntas, 

construírem o futuro. 

 

2.5.1.3. O TERCEIRO D / DESIGN (DELINEAMENTO/PLANEJAMENTO) 

 

O terceiro D, Design (Planejamento), descreve as proposições ou desafios do grupo 

que representa „o que poderia ser‟. Os participantes sistematizam a visão compartilhada 

através da construção de planos de ação. Há uma transformação dos sonhos em projetos 

concretos de trabalho. Neste momento se define etapas, ações, cronograma, responsáveis, 

acompanhamento e avaliação. Tão logo a visão ou foco estratégico (sonho) seja articulado, a 

atenção passa para a criação da organização ideal, cujo desenho social ou o delineamento do 

sistema tenha relação a seu mundo.  

 

Um aspecto que diferencia a Investigação Apreciativa de outras metodologias “é que 

as imagens do futuro emergem de exemplos sólidos do passado positivo da organização”. 

Desse modo, é a partir das boas histórias que se conjectura o melhor que a empresa pode se 

tornar com a aspiração coletiva. Os participantes exploram a questão essencial: “Como seria a 

aparência de nossa organização caso fosse delineada de todas as formas possíveis a fim de 

maximizar suas qualidades de núcleo positivo e de permitir a realização acelerada de nossos 

sonhos?” (COOPERRIDER; WHITNEY, 2006, p. 31). 

 

Nessa etapa são articulados os valores organizacionais, são criadas as proposições 

provocativas, assim como são organizados os princípios que norteiam o planejamento. Já as 

proposições provocativas são objeto de discussão mais adiante. 
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2.5.1.4. O QUARTO D / DESTINY (DESTINO) 

 

O quarto D, Destiny (Destino), é o momento em que o planejamento deve ser 

reestruturado em conformidade com as novas propostas e projetos identificados nas etapas 

anteriores do ciclo. São estruturados grupos de trabalhos, realizam-se mudanças na equipe, 

nos processos, propõem-se novos procedimentos e estratégias, buscando a sustentabilidade da 

organização. É nesta fase que as pessoas buscam inovações e novas maneiras para mudar a 

organização e atingir o ideal pretendido. Durante esta fase, os colaboradores assumem as 

ações necessárias para realizarem o sonho. Nesse momento, o fundamental é gerar um 

movimento de inspiração fazendo que o ímpeto por mudanças seja crescente garantindo 

sustentação ao processo (COOPERRIDER; WHITNEY, 2006). 

 

A IA funciona melhor quando os colaboradores estão envolvidos na concretização de 

suas próprias idéias, e do sonho que ajudaram a construir. As pessoas assumem as ações 

necessárias para realizar o sonho, deixando que a “subversão positiva” siga o seu caminho, o 

qual é virtualmente impossível de ser bloqueado (COOPERRIDER; WHITNEY, 2006). 

 

Essa fase pode ser denominada “de trilha para o protesto positivo ou de estratégia para 

a subversão positiva”.  Desse modo, segundo Cooperrider e Whitney (2006), 

Conforme a fase do destino indica, é necessário ter estruturas semelhantes a redes 

que liberam não apenas a pesquisa diária das qualidades e elementos do núcleo 

positivo de uma organização, mas o estabelecimento de uma zona de convergência 

para os colaboradores conferirem poder uns aos outros – para vincularem, 

cooperarem e criarem em conjunto (COOPERRIDER; WHITNEY, 2006, p. 37). 

 

É o momento em que se determina a alimentação, difusão e concretização do sonho, 

alinhado com os princípios, ao mesmo tempo em que se verifica intensa interação e trocas 

comunicativas. 

 

Outros autores como Mohr (2001), Acosta e Douthwaite (2005) e Shendell-Falik, 

Feinson e Mohr (2007) acrescentam um D inicial, denominado Definition (Definição), que 

antecede os 4 Ds. A função desse D inicial é considerada primordial porque estabelece o foco 

inicial e o escopo da investigação, bem assim, representa um canal para se fechar acordos em 

torno do trabalho a ser realizado, inclusive o modo de como os membros envolvidos irão 
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participar do processo. Assim tem-se a figura 5(2), constituída de 5-Ds, destacando o D 

adicional. 

 

É de se destacar o entendimento de Acosta e Douthwaite (2005), que ponderando sobre 

os 5-Ds, ressaltam que é importante saber e definir a direção da intervenção, a partir da 

descrição do problema, em torno do qual estão situadas as questões que se busca debater. No 

D-1, escolher as perguntas é fundamental, até o ponto alto do processo que são as proposições 

provocativas, assunto da próxima seção. 

CICLO DOS 5 Ds     

 
Figura 5(2): O Ciclo dos 5-D‟s 

Fonte: Adaptado de Acosta e Douthwaite, 2005 e de Cooperrider e Whitney (2006). 

 

2.5.2. AS PROPOSIÇÕES PROVOCATIVAS 

 

É significativo destacar no processo de IA, a importância das proposições provocativas. Neste 

sentido, os participantes que trabalham no planejamento das ações futuras devem focar a produção das 

“proposições provocativas”, que representam os objetivos mais desafiadores a serem delineados pelo 

grupo e, ao mesmo tempo, se tornam motivadores para que as pessoas alcancem resultados positivos 

no futuro.  

 

Descoberta 

(Discovery) 

“O que traz vida?” 

(O Melhor do que é) 

Apreciando 

Sonho (Dream) 

“O que poderia ser?” 

(O que o mundo está 

pedindo?) 

Visualizando 

Destino (Destiny) 

“Como dar poder, aprender 

e ajustar/improvisar?” 

Sustentando 

Planejamento (Design) 

“O que deve ser - o ideal?” 

Construção conjunta 

 

 

 

Tópico  

Afirmativo 

 

 

( efinition) 

Esquematização 
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Cooperrider, Whitney e Stravos (2008), no glossário, conceituam as proposições provocativas 

como, 

Declarações que ligam o melhor “do que é” com a visão organizacional “do que 

pode ser”. Elas se tornam uma articulação escrita do estado futuro desejado da 

organização, que é redigida no tempo presente para orientar o planejamento e as 

operações no futuro. Conhecidas também como proposições e afirmações de 

possibilidades (COOPERRIDER, WHITNEY, STRAVOS, 2008, p. 518).   

 
  

Destarte, as proposições provocativas são propostas que instigam a efetivação de uma 

melhor idéia para o futuro. Uma proposição provocativa é uma afirmação positiva que serve 

de ligação entre o “o que tem de melhor” com a projeção de “o que poderia ser melhor”. 

 

Ressalte-se que, é no quarto D, referente ao destino da organização, o processo deve 

ser reestruturado em conformidade com as propostas e desafios identificados nas demais 

etapas do ciclo. É nesta fase que os participantes procuram formas inovadoras para apropriar o 

planejamento e chegar ao imaginado, buscando também a sustentabilidade. Nesta fase final, 

os grupos elaboram proposições provocativas que resultarão no plano final. 

 

No âmbito das organizações, as proposições provocativas surgem a partir dos tópicos 

reunidos sobre cada tema tratado pelos grupos. Assim, as proposições provocativas podem 

versar sobre temáticas diversas. Neste sentido, é de se ressaltar, o estudo de caso realizado por 

Corrêa et al. (2007, p. 17-18) no qual são apontadas as proposições provocativas oriundas dos 

tópicos levantados e seus respectivos significados, a seguir colacionadas, no quadro 3(2), 

como exemplo: 

 

Liderança e Gerenciamento 

Nosso estilo de gerenciamento será participativo, aberto e orientado a resultados. Haverá um clima de 

inovação, flexibilidade, crescimento individual e respeito mútuo. 

Comunicação 

Nós estimularemos uma cultura de comunicação aberta, confiança e respeito mútuos, inclusão e 

“empowerment” pessoal. Isto se dará através de mecanismos variados, informais e velozes. 

Marketing 

Apesar dos produtos “Global.com” e “Torpedo S.A.” permanecerem separados, uma posição de neutralidade 

entre ambos continuará por toda a vida da empresa. 

Oportunidades 

Nós teremos um plano de carreira agressivo, baseado não apenas no reconhecimento financeiro, mas que 

busque agregar benefícios em resposta a méritos. Todos terão suas contribuições à empresa divulgadas. 

Treinamento 

Treinamento será uma atividade fundamental e valorizada, e nós disponibilizaremos mecanismos que 

facilitem a multiplicação de informação entre os colaboradores. O auditório sempre estará disponível para 

workshops realizados pelos próprios. 

Quadro 3(2) – Proposições Provocativas 

Fonte: Corrêa et al. (2007, p. 17-18) 
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As proposições provocativas, normalmente são baseadas nas experiências organizacionais 

positivas do grupo, que procuram refletir a nova forma ideal pretendida para a empresa. Por 

surgirem do sentimento dos grupos envolvidos no processo, normalmente causam grande 

entusiasmo nas pessoas e a possibilidade de causar um impacto real e positivo no direcionamento 

futuro da empresa é deveras provável. 

 

A próxima seção procura alinhar algumas das questões até aqui abordadas, notadamente as 

de ordem participativa do planejamento estratégico, visando a trabalhar os mecanismos a serem 

aplicados no estudo da FAESC. A discussão agrega-se à Investigação Apreciativa, sobretudo no 

seu papel articulador de novas formas de abordagem e de intervenção organizacional inovadora. 

 

 

2.6 – INVESTIGAÇÃO APRECIATIVA E SUAS ARTICULAÇÕES ESTRATÉGICAS 

 

Com fundamento no referencial teórico ora levantado na consecução desta pesquisa, é 

de se entender que existe uma sintonia entre o PEP e a IA, notadamente no que diz respeito à 

participação popular em ambos os procedimentos. Todavia, há que se ressaltar que no tocante 

a abordagem da IA, alguns estudos tratam a respeito, ponderando sobre como tal abordagem 

pode contribuir para formar novos desenhos de planejamento. Neste particular, Stavros, 

Cooperrider e Kelley (2003) sugerem associar o planejamento estratégico à metodologia da 

investigação apreciativa, a partir da utilização de uma ferramenta de gestão denominada 

SOAR (strenghts, opportunities, aspirations, results), cuja discussão se faz adiante.  

 

Por outro lado, é importante salientar outros trabalhos que abordam a IA, a exemplo 

do que diz respeito ao uso da tecnologia como forma de comunicação no âmbito das 

organizações. Neste particular, Kaplan (2008) enfatiza que, 

O futuro da IA é um futuro compartilhado que está se desenvolvendo na 

convergência de duas grandes tendências: a transformação da consciência humana 

guiada por energias apreciativas e positivas, e a transformação dos modos de 

comunicação humana que se tornaram possíveis graças às novas tecnologias. 

(KAPLAN, 2008, p. 42). 

 

 

Desse modo, convém que seja traçado um paralelo entre as duas abordagens (SWOT 

X SOAR), para melhor compreensão do tema ora considerado.  
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Ao optarem pelo uso da abordagem SOAR, Stavros, Cooperrider e Kelley (2003) 

colocam em check a abordagem SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats), ainda 

largamente utilizada, pois para os autores esta abordagem se fundamenta na competição e na 

confrontação (ARAÚJO, 2010).  

 

Para Stavros, Cooperrider e Kelley (2003), a análise SWOT que engloba os elementos 

indicados como Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças, ainda, é 

amplamente utilizados pelas organizações. Todavia, fraquezas e ameaças passam a ideia de 

conflitos e resultam em desperdício de energia, o que proporciona certa vulnerabilidade em 

um mercado competitivo.  

 

Segundo Stavros, Cooperrider, e Kelley (2003), ao se utilizar do modelo SWOT 

comete-se o equivoco de estimular uma situação em que são estabelecidas regras, competição 

e conquistas, criando um mundo de vencedores e vencidos. Para estes autores, esta abordagem 

pode até ter sido apropriada no passado, todavia, no momento, ao que parece, não está 

sintonizada com o mundo globalizado, pois infligir derrotas aos inimigos pode não significar 

vitórias, eis que em muitos casos pode acarretar impactos negativos sobre todo o sistema no 

qual estamos inseridos, ou seja, é possível, no longo prazo, atrair mais fluídos negativos do 

que positivos.  

 

Stavros, Cooperrider, e Kelley (2003) assinalam que o modelo SWOT é um 

instrumento de análise que, ao longo do tempo, vem sendo largamente utilizada na elaboração 

do planejamento estratégico, e que se trata de uma apreciação que foca os pontos fortes e 

fracos, oportunidades e ameaças em uma organização, conforme esquema constante do 

Quadro 4(2).  

Avaliação  

Interna 

Pontos Fortes 

Onde nós podemos superar os outros? 

Pontos Fracos 

Onde os outros podem nos superar? 

Avaliação 

Externa 

Oportunidades 

Como poderíamos explorar o 

mercado? 

Ameaças 

O que/ quem pode tomar nosso mercado? 

Quadro 4(2): Modelo SWOT 

Fonte: Adaptado de Stavros; Cooperrider; e Kelley (2003, p. 11) 

 

Como já comentado anteriormente, Stavros, Cooperrider, e Kelley (2003) defendem o 

modelo SOAR, como instrumento ideal para expor os aspectos de análise do planejamento 
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estratégico, pois possibilita à identificação e definição dos recursos internos, os pontos fortes, 

as aspirações e oportunidades, que permitem conhecer resultados e impactos associados ao 

processo.  

 

Esta forma de análise estimula o crescimento organizacional, na medida em que passa 

a conhecer os potenciais da organização, constituindo-se um importante mecanismo de 

diagnóstico estratégico apreciativo. Neste sentido, inspirado na abordagem da IA, os autores 

traçaram um paralelo com o Modelo SWOT demonstrado no Quadro 5(2). 

 
Inquérito 

Estratégico 

Forças 

Quais são os nossos maiores bens? 

Oportunidades 

Quais são as melhores oportunidades 

possíveis de mercado? 

Intenção 

Apreciativa 

Aspirações 

Qual o nosso futuro preferido?  

Resultados 

Quais os resultados mensuráveis? 

 

Quadro 5(2): Modelo SOAR – Investigação Estratégica                 Intenção Apreciativa  

Fonte: Adaptado de Stavros, Cooperrider, e Kelley (2003, p.12). 

 

Em estudo formulado por McKenna et al (2007) no qual avaliam estes dois modelos, 

os autores ressaltam que a concentração do foco nos aspectos positivos é o que diferencia a 

análise SOAR, pelo que esta análise inspira as pessoas, em toda a organização, a trabalhar em 

conjunto para criar o futuro ideal. Quando o processo de planejamento envolve todos os níveis 

da organização, no alinhamento dos pontos fortes com as oportunidades, as aspirações e os 

resultados desejados, as resistências são minimizadas e com energia e o empenho necessário 

às metas são transformadas em ação (MCKENNA et al, 2007).  

 

É de se destacar também, o estudo de Silbert e Silbert (2007) a respeito da utilização 

desses modelos de análise, mais especificamente da mudança da abordagem SWOT para 

SOAR. Os autores ressaltam a facilidade da analise ambiental, que examina os pontos fortes e 

as oportunidades, semelhantes ao SWOT, porém focado deliberadamente nas Aspirações e 

Resultados, ao mesmo tempo em que se utiliza da abordagem participativa, inerente a este 

procedimento para o desenvolvimento da estratégia.  

 

Conforme Araújo (2010), “existe relação entre ambas as análises”, tendo em vista “a 

análise SOAR ter importado a „Strenght e Opportunities’ da análise SWOT como fundação”, 

para em seguida acrescentar “os conceitos de aspirações e resultados (Aspirations e Results)” 
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(ARAÚJO, 2010, p.55). Para demonstrar a relação entre as duas abordagens o comparativo 

constante do quadro 6(2) permite destacar as diferenças entre ambas. 

  
SWOT  SOAR 

FORÇAS 

 Recursos e capacidades da 

organização 

 Bases para desenvolver vantagens de 

diferenciação 

 FORÇAS 

 O que realmente fazemos bem? 

 Quais são os nossos maiores ativos? 

 O que mais orgulhamos pelo que 

alcançamos? 

 O que as nossas forças nos informam 

sobre nossas habilidades? 

FRAQUEZAS 

 Ausência de forças; falta de capacidade 

e de recursos; 

 Reversão de uma força; Diminuição do 

foco na vantagem competitiva. 

 OPORTUNIDADES 

 Como entendemos coletivamente as 

ameaças externas? 

 

 Como podemos reestruturar para lidar com 

as oportunidades? 

 

 O que a empresa quer que façamos 

 

 Como ser bons parceiros com os outros? 

 

 

OPORTUNIDADES 

 Circunstâncias externas que ocultam 

benefícios e crescimento;  

 Necessidades dos consumidores não 

satisfeitas; nova tecnologia, legislação 

favorável. 

AMEAÇAS 

 Circunstâncias externas que ocultam 

benefícios e crescimento;  

 E. g., vários competidores, mudanças 

no curso das receitas, legislações 

restritivas 

  

 

 

 

 

 

 
 

 ASPIRAÇÕES 

 Considerando forças e oportunidades, o 

que poderia acontecer? 

 Como nossos valores orientarão nossas 

visões? 

 Como poderemos fazer diferença para 

nossa organização e seus stakeholders? 

 RESULTADOS 

 Quais são os nossos resultados 

mensuráveis? 

 O que queremos com ele, ser 

reconhecidos? 

 Como traduzir, de modos tangíveis, as 

forças, as Oportunidades e as nossas 

Aspirações? 

 

Quadro 6(2): Comparativo e Diferenciação da Análise SWOT e SOAR 

Fonte: Adaptado de McKenna, Daykin, Mohr e Silbert (2007, p.2)  

 

Em resumo, a opção pela analise SOAR, conforme a literatura a respeito é a mais 

apropriada quando se utiliza a Investigação Apreciativa como abordagem metodológica, pois 

é própria desta metodologia tratar da analise a partir da definição dos pontos positivos 
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existentes na organização, desse modo são estabelecidas condições para favorecer o discurso 

positivo, estimulando os atores participantes a pensar e descobrir os momentos mais exitosos 

já vivenciados e até mesmo sonhar com as realizações que favoreçam o crescimento e o 

desenvolvimento de modo amplo e que o planejamento possa ser realizado de forma 

construtiva, participativa e positiva (COOPERRIDER; WHITNEY; STAVROS, 2009). 

 

Neste ponto, é de se destacar que o referencial teórico que dá embasamento a este 

estudo ratifica a importância da IA, bem assim o contexto em que deve ser utilizada. Por outro 

lado, fica evidenciada que é essencial a participação de todos no procedimento, ou seja, que 

os stakeholders internos, juntamente com a direção estejam comprometidos e que se integrem 

ativamente em todas as etapas do processo. Por fim, é importante destacar que a IA não é um 

mecanismo que vai resolver todos os problemas da organização. Na verdade esta abordagem 

metodológica precisa ser almejada e utilizada como forma de se conseguir avanços e 

mudanças na organização, estimulando a participação, o comprometimento e a confiança dos 

participantes do processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

3. METODOLOGIA______________________________________________________ 

 

 

Neste Capítulo são narrados os aspectos metodológicos e o delineamento da pesquisa, 

ou seja, são evidenciados os procedimentos utilizados e que influenciaram na obtenção e 

tratamento dos dados para consecução dos objetivos pretendidos no estudo. É de se ressaltar 

que o preceito metodológico baseou-se na formulação de uma estratégia de ação que, ao 

mesmo tempo em que proporciona o fortalecimento de uma IES, contribui para o 

desenvolvimento local sustentável, e ainda se configura como um processo pedagógico e, 

fundamentalmente, participativo. Desse modo, este Capitulo trata dos elementos básicos que 

integram o Planejamento Estratégico Participativo (PEP) e a Metodologia da Investigação 

Apreciativa (IA), com os devidos desdobramentos. 

 

3.1. NATUREZA E ESTRATÉGIAS DA PESQUISA 

 

Na busca pela resposta a pergunta central desta pesquisa, formulada na introdução, é 

necessário que seja estabelecido às diretrizes que apontem o caminho para a coleta e a análise 

dos dados, de modo a tornar o processo mais objetivo e focalizado. Desse modo, é 

fundamental a formulação de questões norteadoras, ou seja, que irão responder as questões 

suscitadas, conforme Vergara (2007, p. 27), que conduza a ação do investigador ao objetivo 

pretendido. Assim, coube formular a seguinte questão: 

 

Que mecanismos institucionais permitem a construção de um processo de planejamento 

estratégico voltado para o desenvolvimento local sustentável, aplicável ao caso da 

FAESC, segundo a ótica da Investigação Apreciativa?  

 

É de se ressaltar como ponto básico de sustentação dos elementos integrantes desse 

desenho de pesquisa, a essência do referencial que congregou os fundamentos teóricos e 

empíricos, devidamente delineados no Capítulo anterior, cujos principais enfoques estão 

associados tanto ao Planejamento Estratégico Participativo, ao Desenvolvimento Sustentável, 

como também à Abordagem e Metodologia da Investigação Apreciativa.  Neste sentido, a 

contribuição metodológica será associada a sua adaptação a uma Instituição de Ensino 

Superior, no caso a FAESC. 
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3.2. CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 

 

Convém trazer algumas considerações a respeito dos métodos de pesquisa que deram 

suporte a construção do desenho desta pesquisa. Assim, no que diz respeito à metodologia, a 

pesquisa pode ser classificada como quantitativa ou qualitativa. Terence e Escrivão Filho 

(2006, p. 1) afirmam que “as pesquisas quantitativas têm como característica, obedecer ao 

paradigma clássico (positivismo) enquanto que as pesquisas qualitativas seguem o paradigma 

chamado alternativo”. No mesmo sentido, segundo Neves (1996), 

Estudos quantitativos geralmente procuram seguir com rigor um plano previamente 

estabelecido (baseado em hipóteses claramente indicadas e variáveis que são objeto 

de definição operacional), a pesquisa qualitativa costuma ser direcionada, ao longo 

de seu desenvolvimento; além disso, não busca enumerar ou medir eventos e, 

geralmente não emprega instrumental estatístico para análise dos dados; seu foco de 

interesse é amplo (...). Dela faz parte à obtenção de dados descritivos mediante 

contato direto e interativo do pesquisador com a situação objeto de estudo. Nas 

pesquisas qualitativas, é freqüente que o pesquisador procure entender os fenômenos 

segundo a perspectiva dos participantes da situação estudada e, a partir, daí situe sua 

interpretação dos fenômenos estudados (NEVES, 1996, p. 1). 

 

É interessante destacar que quando se pretende estudar fenômenos organizacionais que 

envolvem os seres humanos e suas relações sociais, a pesquisa qualitativa é vista como uma 

das possibilidades, pois se trata de uma abordagem que torna possível a captação deste 

fenômeno, na percepção e participação das pessoas (NEVES, 1996). O estudo da FAESC 

recai nesta estratégia, associada a IA. Neste contexto, conforme estudo elaborado por Souza, 

Mcnamee e Santos (2009), o entendimento é que, 

A IA aproxima-se de outras estratégias teóricas e metodológicas, como a Teoria 

Crítica, a etnografia, o estudo de caso, a análise de narrativa e a pesquisa-ação. 

Diferentemente do uso que dela é feito como estratégia de desenvolvimento 

organizacional, a IA como método de pesquisa tem seu foco no processo da 

investigação, na maneira como a informação é coletada e processada. Busca-se, na 

pesquisa, entender como foram possíveis, por exemplo, as narrativas de sucesso 

(SOUZA, MCNAMEE e SANTOS, 2009, p. 603). 

 

Ainda, segundo Souza, Mcnamee e Santos (2009, p. 602), quando da escolha dos 

tópicos de investigação,  

As questões devem levar em conta sempre dois aspectos: 
1. A busca por relatos de experiências pessoais que já deram certo. Dessa forma, 

busca-se que as pessoas identifiquem aquilo que foi vivenciado como sucesso no 

passado. 

2. Colocar o participante para pensar as melhores possibilidades futuras para si 

mesmo e para o grupo do qual participa (SOUZA, MCNAMEE e SANTOS, 2009, p. 

602). 
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Convém enfatizar no âmbito desta pesquisa o destaque para o estudo realizado por 

Souza, Mcnamee e Santos (2009, p. 602), já trazido à colação, no qual os autores destacam 

algumas críticas e defesas com relação à utilização da metodologia da IA. Dentre as críticas, 

os autores apontam como comum “a de que os pesquisadores ignorariam ou suprimiriam as 

experiências negativas das pessoas e instituições analisadas”.  

 

A defesa, destes autores, em relação a este entendimento é que “problemas são mais 

facilmente discutidos e identificados a partir de uma postura apreciativa, sendo que as pessoas 

mostram-se mais abertas para falar do que é problemático em um contexto livre de censura e 

culpabilização, como o favorecido pela IA”. Complementando estes autores ressaltam que,  

A proposta construcionista social, nesse sentido, entende que as entrevistas são 

negociações, não imposições; portanto, as narrativas sobre os problemas poderão 

aparecer. Para a IA, o processo da investigação não se preocupa com a averiguação 

da veracidade dos fatos ou se relatos dos participantes informam de maneira acurada 

a realidade. Procura, antes, explorar de que maneira os relatos podem contribuir na 

construção “do fenômeno” de uma maneira diferente, mais útil para aquelas pessoas 

(SOUZA, MCNAMEE e SANTOS, 2009, p. 602). 

. 

 

Outra critica colacionada pelos autores é a de “a IA não levaria em conta a análise das 

questões de poder presentes nas relações entre as pessoas e dentro das instituições”, confiando 

que “o planejamento para as ações futuras poderia se concretizar sem impedimentos e 

limites”. Refutando tal assertiva, os autores ressaltam que, 

Os pesquisadores na área respondem a essas críticas afirmando que a colocação em 

prática da IA revela, a todo o momento, o quanto as relações de poder e autoridade 

estão presentes em todo o processo. (...) O poder não deve ser visto como algo que 

existe, como uma entidade autolimitada, algo em si mesmo, mas uma realidade que 

construímos coletivamente (SOUZA, MCNAMEE e SANTOS, 2009, p. 602). 

 

. 

No caso desta pesquisa, os procedimentos envolveram a elaboração de estratégias de 

planejamento, de natureza participativa, que foram viabilizadas pela metodologia da pesquisa-

ação, sob a influência predominante da Investigação Apreciativa. A IA tanto permite teorizar 

como explicar e fortalecer a capacidade organizacional de gerar suas próprias soluções, 

caminhos e propostas de possibilidades (COOPERRIDER, WHITNEY E STRAVOS, 2009).  

 

3.3. FASES DA PESQUISA 

 

A metodologia da pesquisa foi composta pelas seguintes etapas: Definição do objeto 

para estudo; coleta de dados; analise e interpretação de dados. 
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3.3.1. Definição do Objeto para Estudo 

 

 

Alguns fatores foram considerados na escolha da FAESC para objeto de estudo no 

tocante ao processo de construção de um Planejamento Estratégico Participativo (PEP), com 

ênfase na produção do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para 2011 a 2016, sob a 

abordagem da Investigação Apreciativa (IA), como perspectiva para o Desenvolvimento 

Local Sustentável, dentre eles: 

a) Ponderar a vivência na localidade, a participação do pesquisador como professor, diretor e 

sócio da Instituição; 

b) Avaliar o desencadeamento do processo de desenvolvimento local a partir da 

implementação de novos e vultosos investimentos no Complexo Portuário de Suape, de cujo 

eixo de desenvolvimento o município da Escada faz parte, como referido anteriormente.  

c) Efetivar a participação da FAESC no contexto da promoção do desenvolvimento local a 

partir da difusão do conhecimento e contribuição para melhoria da qualidade de vida da 

população local e do entorno; 

d) Consolidar a FAESC como empreendimento que gera emprego, renda e contribui para a 

promoção do desenvolvimento socioeconômico da localidade; 

e) Atualizar e elaborar mais um Plano de Desenvolvimento Institucional como forma de 

contribuir para a sustentabilidade da IES, como também para o desenvolvimento local 

sustentável;  

f) Aproveitar a experiência em trabalhos participativos já desenvolvidos pela IES com a 

comunidade, a exemplo do dia do voluntariado e outras ações de responsabilidade social.  

 

3.3.2. Coleta de Dados 

 

 

Dada à natureza da IA, este estudo adota como caminho metodológico, os 

fundamentos da pesquisa-ação, adotada quando existe interesse coletivo na solução de um 

problema ou quando se pretende suprir uma necessidade. Nesse tipo de pesquisa, os 

pesquisadores e os participantes envolvem-se no trabalho de forma cooperativa, ao mesmo 

tempo em que pretendem exercer um papel ativo na própria realidade dos fatos observados.  

 

Neste sentido, Thiollent (2000) destaca que a pesquisa-ação é “idealizada e realizada 

em estreita associação com uma ação ou com a solução de um problema coletivo no qual os 
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pesquisadores e os participantes [...] estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo” 

(THIOLLENT, 2000, p. 14). 

 

Para consecução desta pesquisa foi desenhado os instrumentos para a coleta de dados 

que consistiu na utilização de dados primários obtidos pelo pesquisador através de 

observações diretas e da realização de oficinas com relatos orais e escritos, utilizando-se 

métodos identificados com a abordagem da metodologia da Investigação Apreciativa, com a 

participação e cooperação dos stakeholders internos e externos.  

 

Foram utilizados também, dados secundários coletados por meio de materiais 

informativos já disponíveis, tais como livros, revistas especializadas, periódicos, teses 

dissertações, artigos publicados e documentos da própria empresa. Esses dados eram 

pertinentes ao tema estudado e retratavam o ambiente objetivo da organização. 

 

Por se tratar de uma pesquisa que natureza qualitativa, convém evidenciar o 

entendimento de Demo (1985), de que a observação direta de características qualitativas 

almeja aproximar-se o máximo possível do ponto de vista do sujeito na tentativa de entender 

sua compreensão do mundo ou ainda, da acepção que confere a realidade e aos seus atos. Por 

outro lado, Neves (1996) ressalta que a pesquisa qualitativa compreende um conjunto de 

diferentes técnicas interpretativas, tais como: entrevistas não estruturadas e semi-estruturada, 

observações participante e estruturada, grupo focal, cuja utilização permite “descrever e 

decodificar os componentes de um sistema complexo de significados”.   

 

Destarte, o procedimento de observação não se consolida num simples ato formal de 

anotação. Na realidade, o observador é partícipe de um processo de interação e de atribuição 

de significados. Os níveis de participação podem ser diferentes em função do 

envolvimento/participação do pesquisador com o objeto de pesquisa, que vai prover as 

evidências apropriadas, capazes de promover uma deliberação quanto à extensão do tempo de 

observação e o nível de envolvimento necessário. 

 

Nas ações previstas, a proposta foi utilizar ferramentas metodológicas participativas, 

tendo em vista a opção pela pesquisa-ação, e a utilização da metodologia da Investigação 

Apreciativa. Conforme Elliot (1999) é essencial que o processo seja participativo, no qual 

todos os stakeholders interno e também a direção estejam envolvidos e comprometidos. 
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Assim, inicialmente foram realizadas reuniões administrativas de sensibilização para 

compreensão e adoção da metodologia da IA, primeiro com a Diretoria da FAESC, em 

seguida com os componentes das coordenações e encarregados de setores, para numa última 

etapa a realização das oficinas com o envolvimento de todos os stakeholders internos e 

externos, detalhados mais adiante.  

 

Na primeira reunião, no dia 11 de dezembro de 2010, a Diretoria e demais sócios da 

FAESC, totalizando 11 integrantes identificados no Capítulo 4, que discutiram sobre a 

formulação de um plano de ações estratégicas para a instituição, e na oportunidade foi 

proposta a implementação da metodologia da Investigação Apreciativa como instrumento de 

suporte para elaboração de um Planejamento Estratégico Participativo visando à elaboração 

do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Ainda, na ocasião, foi constituído o núcleo 

gestor desse processo. 

 

No ciclo dos 5 D‟s preconizados na metodologia da IA, os encontros iniciais 

representam a fase do D-1 (Definition), que antecede os 4 D‟s como idealizado por 

Cooperrider e Whitney (2006). Outra reunião se seguiu, no dia 16 de dezembro de 2010, 

envolvendo a Diretoria e outros stakeholderes internos da FAESC, coordenadores, 

encarregados de setores, no sentido de sensibilização, entendimento e comprometimento de 

todos com a implementação do plano a partir da IA, culminando com a programação do I 

Seminário de Planejamento Estratégico Participativo da FAESC, para o qual foi nomeada 

dentre os componentes do Núcleo Positivo, uma Comissão Organizadora para lhe dar 

consecução.  

 

O I Seminário de Planejamento Estratégico Participativo da FAESC foi estruturado 

com o objetivo de lançar os fundamentos essenciais para a elaboração do Planejamento 

Estratégico, e por consequência do PDI 2011-2016, e contou com a participação dos atores 

diretamente relacionados com a IES, totalizando 56 participantes, que será melhor explicitado 

no Capítulo seguinte, e no contexto deste trabalho, representa o segundo D, Discovery 

(Descoberta).   

 

Nesta etapa do ciclo, conforme Cooperrider, Whitney e Stravos (2006), a organização 

deve procurar fazer uma reflexão sobre os momentos de glória que o sistema vivenciou, de 
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total sucesso e eficácia organizacional. Esta ponderação é explorada “através de um processo 

de entrevista apreciativa”. Nesta fase da Descoberta é possível identificar a essência positiva 

das organizações, compartilhar histórias e suas melhores práticas.  

 

Assim, por ocasião do I Seminário os participantes foram dispostos por grupos 

temáticos formados, e em seguida, conforme Cooperrider, Whitney e Stravos (2009) foram 

realizadas as entrevistas apreciativas, ocorridas em duplas, com apoio de um protocolo de 

entrevista, no qual se buscava as respostas para as perguntas formuladas, como disposto no 

Quadro 7(3). Mais detalhes sobre os procedimentos utilizados e os resultados são 

apresentados no Capitulo 4. 

1) Relembre sua trajetória na FAESC, descreva uma experiência de pico, um ponto alto ou uma realização 

mais exitosa, em uma época em que você se sentiu mais animado e envolvido, ou seja, o que de melhor foi 

feito no passado? 2) Qual o fator principal que dá vida a FAESC, sem o qual ela deixaria de existir? 3) O que 

você fez de melhor, que lhe deram satisfação e orgulho por ter realizado algo que beneficiou pessoas na 

sociedade, na FAESC e no processo de desenvolvimento sustentável do município? 4) O que é possível fazer 

de melhor para desenvolver e transformar a FAESC de agora em diante? 

 

Quadro 7(3): Roteiro sugerido para entrevistas apreciativas 

Fonte: Adaptado de Cooperrider; Whitney; Stavros (2009) 

 

 

De todo modo, as entrevistas apreciativas, realizadas em pares, onde um participante 

entrevista o outro e vice-versa,  cujo roteiro consta do Apêndices A e B, objetivaram coletar 

as informações junto aos entrevistados e, particularmente neste estudo, criar um ambiente de 

descobertas e sonhos, levando-os a se empolgarem com narrativas de suas próprias histórias e 

a expressarem sua relação com a FAESC, relembrando seu tempo de trabalho na entidade e 

recuperando as memórias positivas dos melhores momentos, bem assim sobre o que é 

possível fazer de melhor para desenvolver e transformar a FAESC.  

 

Para a consolidação das informações obtidas, na coleta de dados das descobertas, 

necessárias à Análise SOAR, aplicou-se o esquema constante do Quadro 8(3). 

 

 

Perguntas 

Apreciativas 

  

S - Strengths (Forças) 

Quais foram as realizações mais 

exitosas? 

 

A – Aspirations (Aspirações) 

Quais são os desejos de transformação 

da FAESC? 

O – Opportunities (Oportunidades) 

O que promove a Sustentabilidade da FAESC? 

 

 

R – Results (Resultados) 

O que é possível obter com as próprias forças? 

    
Quadro 8(3): Analise SOAR – Perguntas Apreciativas 

Fonte: Adaptado de Cooperrider; Whitney; Stravos (2009) 
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Ainda, na sequência deste estudo foi realizado o II Seminário de Planejamento 

Estratégico e Apreciativo, contando com a participação de professores, funcionários, 

colaboradores e parceiros, totalizando 55 participantes, instigados a sonhar para que fossem 

geradas imagens do futuro, projetadas para 2016. Para tanto foi elaborado um roteiro de 

trabalho considerando aspectos teórico-empíricos a respeito da IA. Esta fase, no modelo de IA 

objetiva construir sonhos coletivos que guiam os objetivos, metas e ações do grupo. No 

contexto da Pesquisa, este encontro representa o terceiro D, Dream (Sonho).  

 

A partir dessa construção mental foi indicado um roteiro
4
 para que os membros dos 

grupos imaginassem o futuro da IES, conforme explicitado no Quadro 9(3). 

 

1. Imagine que estamos no ano de 2016 e que acabamos de acordar de um sonho muito longo – cinco anos. 

Quando você olha ao redor constata que a FAESC é muito bem sucedida e exatamente da maneira como você 

gostaria que fosse.  

 O que você vê acontecendo? O que as pessoas estão fazendo? Dizendo? O que é diferente de hoje? 

Como sua organização está contribuindo para esse novo mundo? Em que você está contribuindo para 

fazer a diferença? 

 Quando você pensa na organização e no ambiente de negócios, o que você vê como sendo as duas ou 

três macrotendências emergentes mais importantes? Como elas poderão mudar o modo de sua 

organização e seus negócios operarem? Em sua opinião, quais são as oportunidades estratégicas mais 

empolgantes no horizonte de sua organização? 

 Imagine que sua organização acaba de receber um prêmio anual de excelência em responsabilidade 

social nos negócios. O que é dito sobre sua organização enquanto o prêmio é dedicado? O que os 

clientes estão dizendo? O que os funcionários estão dizendo? O que foi necessário para ganhar esse 

prêmio? 

2. Á medida que você reflete sobre o sonho, sua mente retorna para a atualidade. Você reconhece que, para 

realizar seu sonho, temos de começar neste momento. Quais são as principais ações que você acredita 

deveríamos implementar neste momento para concretizar o sonho da FAESC para 2016? 

 

Quadro 9(3): Roteiro sugerido para o sonho e o despertar em 2016 

Fonte: Adaptado de Cooperrider; Whitney; Stavros (2009) 

 

Para realizar esta etapa solicitou-se aos participantes que imaginassem que haviam 

dormido e que quando acordaram, haviam-se passado cinco anos e muitas coisas aconteceram 

e eles deveriam dizer o que mudou na FAESC e se estaria exatamente do modo com que 

haviam sonhado. 

 

As oficinas (seminários) realizadas geraram satisfação aos participantes e se 

constituíram em ótimas oportunidades para que os atores sociais do processo pudessem trocar 

idéias e juntos propusessem medidas capazes de contribuir para o desenvolvimento 

sustentável local e também institucional.   

                                                           
4
 Ver roteiro no apêndice C  
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3.3.3. Análise e Interpretação de Dados 

 

Como já ficou explicito, esta pesquisa é de natureza qualitativa, e dentre as técnicas 

que utiliza não estabelece separações estanques entre a coleta e a interpretação das 

informações. Conforme Triviños (1994) na realidade ocorre um fluxo constante nas 

informações que são levantadas, que precisam ser imediatamente interpretadas, pois podem 

surgir novas questões que vai demandar uma nova busca de dados. 

 

No mesmo sentido Teixeira (2003, p. 191) ressalta que “após a coleta de dados, a fase 

seguinte é a de análise e interpretação” e que “estes dois processos, apesar de conceitualmente 

distintos, aparecem sempre estreitamente ligados”. Consoante o entendimento de Teixeira 

(2003),  

A análise de dados é o processo de formação de sentido além dos dados, e esta 

formação se dá consolidando, limitando e interpretando o que as pessoas disseram e 

o que o pesquisador viu e leu, isto é, o processo de formação de significados 

(TEIXEIRA, 2003, p. 191). 

 

 

Complementando o seu raciocínio, Teixeira (2003) afirma que, 

A análise dos dados é um processo complexo que envolve retrocesso entre dados 

pouco concretos e conceitos abstratos, entre raciocínio indutivo e dedutivo, entre 

descrição e interpretação. Estes significados ou entendimentos constituem a 

constatação de um estudo (TEIXEIRA, 2003, p. 192). 

. 

 

Neste trabalho, a análise e interpretação dos dados se fundamentaram nos resultados 

alcançados no estudo, em função das respostas obtidas por meio das entrevistas 

semiestruturadas, construídas conforme Cooperrider, Whitney e Stravos (2009), a partir das 

indicações contidas na abordagem metodológica da IA e aplicadas por ocasião das oficinas 

(seminários).   

 

Baseou-se também na análise documental, ou seja, do Contrato Social; Regimento 

Interno da FAESC; PDI 2003-2008; PDI 2006-2009; Relatórios da CPA quanto à avaliação 

interna institucional; o Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPPI); na fundamentação 

teórica e por último, no conhecimento do pesquisador, tendo em vista sua vivência na 

localidade, além de ser professor e sócio da IES ora pesquisada, como mencionado 

anteriormente.  
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É de se ressaltar, entretanto, que Cooperrider, Whiteney e Stravos (2009) aconselham 

que a analise significativa seja feita simultaneamente com a coleta de dados e com relação aos 

tipos de dados, estes autores chamam atenção para o fato de que, 

Os dados podem ser reduzidos e exibidos em diagramas, cartazes, tabelas, figuras, 

livros de histórias, boletins informativos e outros recursos visuais. A busca por um 

método perfeito para extrair sentido dos dados não é importante. Não existe uma 

única forma correta de analisar os dados (COOPERRIDER, WHITNEY E 

STRAVOS, 2009, p. 132). 

 

 

No entendimento de Marsiglia (2006), a utilização de entrevistas semiestruturadas, 

histórias de vida, depoimentos, artigos, documentos, etc., é bastante positiva, pois “esses tipos 

de instrumentos de pesquisa permitem revelar sentimentos, valores ou concepções mais 

profundas dos entrevistados do que os questionários e formulários, que no geral, obtém 

informações mais superficiais, opiniões mais estereotipadas e racionalizadas” (MARSIGLIA, 

2006, p. 14-15). 

 

Esta análise guiou as observações realizadas pelo pesquisador, notadamente na 

aplicação da metodologia da IA, conforme Cooperrider, White e Stravos (2009) e mais 

especificamente na elaboração das perguntas apreciativas e na identificação das proposições 

provocativas, apresentadas no Capitulo 4.   

  

No contexto dos procedimentos metodológicos é importante destacar alguns aspectos 

que podem ser considerados como fatores de limitação da pesquisa. Neste trabalho, em 

particular, é de se ressaltar que a flexibilidade e capacidade de adaptação da IA funciona 

como facilitadora do estudo.   

 

Assim, o fato de que o pesquisador possui uma relação direta com a IES estudada, por 

fazer parte do quadro de professores e ser seu sócio, o que poderia ser um fator de limitação, 

tendo em vista que este fato pode ter motivado algum clima de parcialidade com relação à 

condução do processo investigatório, pois alguns dos participantes podem não ter se sentido a 

vontade para expressar seus sentimentos e pensamentos a respeito de determinado evento, na 

verdade este fato facilitou o acesso às informações.  Neste sentido, é de se destacar o trabalho 

de Souza, Mcnamee e Santos (2009), que assim apregoa, 

O pesquisador pode ser um membro da comunidade, instituição ou grupo que está 

investigando. Nesse caso, essa posição de insider pode facilitar a obtenção de 

familiaridade com o contexto de produção e a negociação no processo de 

participação e envolvimento das pessoas no estudo. Todavia, deverá ficar atento para 
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a maneira com que suas responsabilidades dentro do grupo ou instituição relaciona-

se com a produção de sentidos na pesquisa, promovendo uma abertura para novas 

formas de narrar à situação investigada (SOUZA, MCNAMEE e SANTOS, 2009, p. 

604). 

 

Desse modo, com a utilização da metodologia da IA a superação de tal fato é possível, 

tendo em vista que esta abordagem metodológica se fundamenta nas perguntas apreciativas 

que, conforme Cooperrider, Whitney e Stravos (2009), buscam descobrir o núcleo positivo da 

organização a partir de indagações positivas sobre os momentos em que as coisas 

funcionavam com força total, em tempos de sucesso. Os participantes são estimulados a falar 

sobre fatos, momentos e atitudes de cunho positivo que não afeta nem atinge ninguém. “A IA 

é um método, um tipo de pesquisa de ação que tenta descobrir o melhor do que é em qualquer 

sistema organizacional/humano” (COOPERRIDER, WHITNEY e STRAVOS, 2009, p. 132).  

 

Por fim, ilustrando o funcionamento do ciclo dos 4 D‟s, Cooperrider, Whitney e 

Stravos (2009) ressaltam que os dados coletados, compõem a base dos diálogos que guiam os 

sonhos inspirados “nas melhores histórias narradas (continuidade) e o melhor do que virá 

(inovação)”. Por sua vez, “as fases do Planejamento e do Futuro transformam (transição) os 

dados no futuro desejado” (COOPERRIDER, WHITNEY e STRAVOS, 2009, p. 132). 

 

3.3. INVESTIGAÇÃO APRECIATIVA COMO ELEMENTO DE INTEGRAÇÃO 

DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO COM O PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

Como foi dito anteriormente o produto decorrente da estratégia adotada é fruto da 

compreensão de ser possível consolidar, no caso da FAESC, o processo de planejamento 

estratégico participativo, com a utilização de uma ferramenta metodológica poderosa e eficaz, 

com capacidade de levar a organização a melhorar seu desempenho, a partir do enfoque 

daquilo que ela faz de melhor e responde pelo seu presente, além de estimular uma visão de 

futuro cada vez mais propício.   

 

Para o caso da FAESC foi adotada a forma de trabalho de constituição de um Grupo 

de Apoio constituído por stakeholders internos, responsável por organizar o processo de 

esquematização da intervenção apreciativa. 
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É de se destacar, num primeiro momento o envolvimento entre os stakeholders da 

FAESC, começando pelos internos integrados pela Direção (composta por seis pessoas), pelo 

corpo docente (com 43 professores), representantes do corpo discente (seis alunos dos cursos 

de Administração, Pedagogia e Letras) e por funcionários e colaboradores (20 pessoas). Já os 

stakeholders externos representados por integrantes designados pelo SEBRAE, Prefeitura 

Municipal da Escada, SESI e Associação Comercial da Escada, foram convidados para 

participar do processo, entretanto, nem todos compareceram as reuniões de definição do 

estudo. Todo o processo de pesquisa foi incremental e articulado (Eden; Huxham, 2001), 

tendo sofrido alguns ajustes necessários, de acordo com as condições verificadas na FAESC, 

como também dos critérios de acessibilidade e de conveniência utilizados pelo pesquisador.  

 

Esta ação precedeu o próprio Ciclo dos 5-D‟s, em que a Escolha do Tópico Afirmativo 

pelos partícipes compõe o elemento mais importante da realização apreciativa. No decorrer do 

processo, o pesquisador e os dirigentes da FAESC buscaram o consenso com relação a essas 

ideias, no qual as pessoas e grupos envolvidos e mobilizados de forma transparente e 

democrática tiveram oportunidade de discutir e contribuir para os resultados decorrentes do 

processo, que serão objetos de discussão no Capitulo 4.  

 

A condução desta pesquisa, como já foi enfatizado anteriormente teve embasamento 

no ciclo dos 5 D‟s, em que o primeiro D significa Definition (Definição), o segundo 

Discovery (Descoberta); o terceiro Dream (Sonho); o quarto Design 

(Delineamento/Planejamento) e o quinto Destiny (Destino). Desse modo, já a partir do 

primeiro D (D-1) deu-se início ao processo da IA com o uso de diálogos que contribuíram 

para converter problemas em tópicos afirmativos, fato que na prática foi confirmado. 

 

A partir deste ponto, foi adotado o entendimento de Cooperrider; Whitney; Stavros 

(2009), com a criação de um Núcleo Positivo na FAESC, para o qual foram escolhidos os 

atores para a sua composição e que serão identificados no Capitulo 4. A configuração desse 

Núcleo antecedeu a preparação do I Seminário de Planejamento Estratégico Participativo e 

Apreciativo da FAESC, que ocorreu em dezembro de 2010 e que serviu de elo entre o 

pesquisador e os interlocutores da pesquisa. Para o II Seminário, os avanços levaram à 

definição de grupos temáticos, reunidos em Fevereiro de 2011. 
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Na montagem do Núcleo Positivo, que posteriormente se transformou no Grupo de 

Apoio a Gestão, teve-se o cuidado de se obter impressões, conversar e envolver pessoas, 

representantes das áreas-chave da IES, com quem foi discutido o conteúdo da pesquisa e 

como seria a evolução dos trabalhos. 

 

Neste contexto, as participações foram todas elas registradas com a elaboração de 

listas de assinaturas, fotografias e notas, constando dos relatórios discutidos nas reuniões com 

a cúpula da FAESC. Outra base de dados foi constituída pela gravação de conversas e 

principalmente das entrevistas realizadas pelo pesquisador com a autorização prévia dos 

entrevistados.   

 

Desse modo, essa forma de condução da metodologia da IA, segundo Cooperrider, 

Whitney e Stavros (2009) se aproxima do que se denomina construção do gerenciamento 

apreciativo, cujo desenho operacional tem como influência os elementos dispostos na Figura 

7(3), resultado da conjugação do Planejamento Estratégico Participativo com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional, representado pela sigla PEP/PDI+IA.  

 

Em suma, para se chegar ao ponto de partida do modelo, o D-1, foram necessárias 

algumas reuniões e diversas discussões para se chegar ao foco e o escopo do trabalho, ao final 

das quais foram celebrados pactos e acordos, nos termos já previstos para esta fase.  

 

É de se destacar que ao ser esboçado o PEP/PDI+IA não foi considerado o modelo 

clássico de resolução de problemas, ou seja, a ferramenta de análise SWOT, que está 

arraigado no entendimento tradicionalista de que as organizações têm sempre um problema a 

ser resolvido, e que estão em busca de solução.  

 

Ao invés da utilização da referida forma de análise, conjuntamente com a aplicação da 

IA, que enfatiza o passado e o presente positivo, tanto das pessoas como da própria 

organização, utilizou-se o instrumento de análise SOAR nos diagnósticos do ambiente externo 

e organizacional, considerando as Forças, as Oportunidades, as Aspirações e os Resultados 

factíveis. Com isto, tanto o pesquisador como o Núcleo Positivo constituído no trabalho junto 

à FAESC, conduziram o PEP/PDI + IA, já na condição de Núcleo de Apoio a Gestão.  

 

Na próxima seção, Capitulo 4, apresenta-se os resultados da pesquisa realizada. 
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4. RESULTADOS_________________________________________________________ 

 

 

Neste Capítulo, a discussão a respeito dos elementos básicos do processo de 

Planejamento Estratégico Participativo e Apreciativo é retomada em estreita correlação com a 

utilização da Metodologia da Investigação Apreciativa, que foram tratados no Capítulo 3. 

Tratou-se de ordenar as contribuições do referencial sobre o PEP e sua integração com o PDI, 

em uma conjuntura para os próximos cinco anos, cujo conteúdo resultou de ampla 

participação, e que a partir da utilização de suas técnicas derivou no produto ora exposto e que 

foi fruto da interação entre os stakeholders internos da FAESC, cuja caracterização foi 

induzida de forma apreciativa. 

 

O trabalho foi realizado em várias etapas, consecutivas, adaptadas ao contexto da 

FAESC, o que propiciou a elaboração de proposições provocativas holísticas e desafiadoras 

do status quo dessa IES. 

 

Os aspectos principais dos resultados do trabalho abrangem desde o foco e o escopo da 

intervenção organizacional, até a evidenciação da caminhada quem levou a FAESC a redefinir 

suas estratégias de gestão, colaborando para seu acesso a uma era de mudanças nos próximos 

cinco anos (2011-2016). 

 

4.1  CARACTERIZAÇÃO DA FACULDADE DA ESCADA 

 

 

Como já referido anteriormente, o acelerado crescimento industrial e a expansão da 

Região Metropolitana do Recife nas últimas décadas tornaram o Município da Escada um 

modelo referencial de desenvolvimento social e econômico no Estado de Pernambuco. 

Distando 59 km da capital pernambucana e 30 km do Posto de Suape, o Município da Escada, 

tem uma área de 347 km², localizado na mesorregião da Mata Sul do Estado de Pernambuco, 

microrregião da Mata Meridional, nos limites ao norte com Cabo de Santo Agostinho e 

Vitória de Santo Antão, ao sul com Sirinhaém e Ribeirão, a leste com Ipojuca e a oeste com 

Primavera. 

 O município da Escada conta hoje com uma população total de 63.517 habitantes, 

assim distribuídos: 53.964 habitantes na zona urbana (84,96%) e 9.563 habitantes na zona 



87 

 

 

rural (15,04%), apresenta-se como uma área muito promissora e perfil econômico importante 

no contexto do desenvolvimento de Pernambuco (Brasil, 2010).  

 Terra de grandes engenhos com áreas verdes e casas em estilo colonial, que cercam 

Escada, são grandes atrativos para os visitantes. Os mais famosos são o Engenho Sapucagí – 

próximo ao centro da cidade, com peças raras em excelente estado de conservação – o 

Limoeirinho e Engenho Limoeiro Velho, que serviram de residência do Barão de Suassuna - e 

o Engenho Jundiaí, onde nasceu o pintor Cícero Dias, reconhecido mundialmente pela sua 

arte. Dos engenhos só restaram às casas grandes, que dão beleza à região.  

 Além da riqueza de sua arquitetura, Escada possui belas cachoeiras, reservas de mata 

atlântica, quedas d´água, bicas e corredeiras, com uma mata nativa no Engenho Alegria, 

reserva da nascente de riacho, além de uma fonte de água mineral. 

 O município também promove festas populares e religiosas durante todo o ano. No 

seu calendário de eventos, destacam-se as festas da Cavalgada, em abril; Cavalhada; 

Emancipação Política do município, em 24 de maio; os festejos da época junina; a Escadareta, 

o carnaval fora de época da mata sul; Padroeira Nossa Senhora da Escada, em novembro; 

Santa Luzia; Santa Terezinha; e a festa de Nossa Senhora da Conceição, em dezembro, 

encerrando o calendário comemorativo da cidade. 

Como forma de promover o desenvolvimento e crescimento industrial do Município, o 

Governo Municipal instituiu um Distrito Industrial construído às margens da BR – 101 Sul, 

que tem atraído diversas empresas e condomínio empresariais, e para tanto tem contado com o 

apoio do Governo do Estado de Pernambuco. Este empreendimento tem gerado emprego e 

renda para diversas famílias do município, com a possibilidade de aumentar, ainda mais esse 

quadro. Como resultante o comércio local também é beneficiado, na atualidade o Comercio de 

Escada possui cerca de 180 estabelecimentos (ESCADA, 2011).  

 Dentro deste cenário bastante promissor e diversificado, um grupo de educadores, 

empresários e profissionais liberais sonhou e concretizou a implantação de uma Instituição de 

Ensino Superior, e neste sentido foi constituída a Sociedade de Ensino Superior da Escada – 

SOESE, mantenedora da Faculdade da Escada, para que se tornasse um marco referencial de 

educação na região da mata pernambucana, com práticas pedagógicas avançadas para 

construção de um mundo mais integro, desenvolvido e sustentável do ponto de vista social e 

econômico, com amplas possibilidades de ingresso das diversas camadas sociais.  
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 Na concretização do sonho, a Sociedade de Ensino Superior da Escada – SOESE 

grupo criou uma Instituição de Ensino Superior, a Faculdade da Escada, com oferta de cursos 

de graduação nas áreas de Administração, Turismo, Pedagogia e Letras, que representam hoje 

uma contribuição de excelência na formação profissional dos alunos de diversos matizes 

socioeconômico e cultural, que além de Escada, são originários de 12 outros municípios da 

Zona da Mata Pernambucana.  

 Com fácil acesso e situada no centro de Escada - PE, à Rua Coronel Antônio Marques, 

67, a FAESC possui uma infraestrutura com Núcleo Administrativo; Bloco de Salas de Aulas, 

Laboratórios de Informática com acesso a Internet; Núcleo de Biblioteca com 6 mil livros, 

videoteca, acervo áudio visual, jornais, revistas e periódicos, cabines para estudos individuais; 

Área de Lazer com piscina, cantina, dance, palco, curso de natação e hidroginástica e serviços 

de cantina com área coberta onde são servidos lanches e refeições rápidas. Uma visão do 

campus da FAESC pode ser apreciada nos Apêndices D e E. 

  A FAESC
5
 foi credenciada pelo MEC através da portaria n. 2490 de 

21/11/2002, e seus cursos autorizados: Bacharelado em Administração, Portaria n. 2491 de 

24/11/2001, Bacharelando em Turismo, Portaria n. 2793 de 12/12/2001, Licenciatura em 

Letras, Portaria n. 3089 de 26/12/2001 e Pedagogia, Portaria n. 2816 de 13/12/2001, 

respectivamente.  

Sustentada em referências éticas educacionais a FAESC
6
 tem uma proposta acadêmica 

centrada em sua missão: produzir conhecimentos em todas as suas formas e torná-los 

acessíveis à sociedade para desempenhar um papel relevante na promoção do 

desenvolvimento da comunidade (FAESC, 2007). 

                                                           
5
 As atividades pedagógicas da FAESC tiveram início em 04 de março de 2002, cuja aula inaugural contou com 

a participação de outras Instituições de Ensino Superior, de diretores, coordenadores, professores, pais de 

famílias, diversos segmentos da sociedade civil organizada e representantes políticos de âmbito nacional, 

estadual, e municipal.  

6
 A FAESC é uma IES particular, mantida pela SOESE - Sociedade do Ensino Superior da Escada Ltda, pessoa 

jurídica de direito privado com fins lucrativos, com sede e foro na cidade da Escada, Estado de Pernambuco, 

cujo ato de constituição foi devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob o n
o
 

26201185891, datado de 01 de setembro de 1999, protocolo n
o
 990528235 e devidamente inscrita no CNPJ – do 

M.F. sob o n
o
 03.373.369/0001-38. Rege-se por seu Regimento, pela Legislação do Ensino Superior e pelo 

Estatuto da Mantenedora, no que for de sua competência. 
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 Hoje, a FAESC vem conquistando e solidificando seu espaço na região da Zona da 

Mata Sul. Para tanto conta com o Núcleo de Apoio ao Professor (NAPE) que conjuntamente 

presta acompanhamento sistemático e continuado ao corpo docente na discussão de temas e 

assuntos relacionados com o cotidiano da sala da aula na perspectiva pedagógica, didática e 

relacionamento professor – aluno.  

 Como forma de promover apoio ao corpo docente, a FAESC criou o Núcleo de 

Atendimento ao Estudante (NAE), que realiza um acompanhamento psicopedagógico do 

aluno durante sua vida acadêmica na instituição. Complementarmente, criou-se um programa 

de incentivo de monitorias com bolsas remuneradas, que estão relacionadas aos 

conhecimentos das áreas de ciências, matemática, da língua portuguesa. 

 A FAESC vem desenvolvendo uma série de projetos institucionais, como a Semana 

FAESC, a Jornada Pedagógica, a Feira do Empreendedor, a Semana do Administrador, a 

Semana do Turismólogo e a Exposição da Língua Espanhola. Palestras, intercâmbios com 

outras universidades e visitas às indústrias da região.  

 Na condição de Instituição de Ensino Superior localizada na Zona da Mata 

Pernambucana, apesar das dificuldades socioeconômicas, como uma população notadamente 

de baixa renda e um mercado sazonal marcada pela monocultura canavieira, a FAESC 

direciona seus processos e ações pedagógicas para compreender criticamente o contexto no 

qual está inserida, pela produção de conhecimento que valorize e fortaleça a riqueza da 

cultura local, em todas as suas formas, tornando-os acessível à sociedade. 

A FAESC tem envidado todos os seus esforços para desempenhar seu papel social de 

promotora de desenvolvimento sustentado do conhecimento, construindo continuamente a 

partir dos referenciais ético-político, educacionais e tecnológicos interdisciplinares, que 

reflitam um posicionamento integrador da comunidade acadêmica com o contexto da 

sociedade local, com o compromisso de fortalecer um processo de produção de conhecimento 

e formação profissional comprometido com o aumento do capital social e sociocultural dos 

seus alunos e da comunidade da Zona da Mata Sul do Estado de Pernambuco. 

Atualmente, a FAESC conta com um quadro de 43 professores, sendo 01 Doutor, 17 

Mestres e 25 Especialistas. A maioria possui mais de três anos de experiência no magistério 

superior e mais de três anos de experiência nas suas áreas de formação. As tabelas 3(4) e 4(4) 
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informam o quantitativo de docentes por Regime de Trabalho e por Titulação 

respectivamente.  

Regime de Trabalho Nº % 

Regime Tempo Integral   

Regime Tempo Parcial 04    9,30 

Horistas 39   90,70 

TOTAL 43 100,00 

Tabela 3(4) – Docentes por regime de trabalho. 

Fonte: FAESC (2011). 

 

 

Titulação Nº % 

Doutor 01  

41,86 Mestre 17 

Especialista 25 58,14 

Graduado   

TOTAL 43 100,00 
 

Tabela 4(4) – Docentes por Titulação. 

Fonte: FAESC (2011). 

 

 

O corpo Técnico-administrativo da FAESC é constituído de profissionais da carreira 

administrativa distribuídos em quatro categorias.  

a) A categoria I, Auxiliar de Serviços Gerais - atividades que requerem conhecimento 

prático, que tenha o ensino fundamental.  

b) A categoria II, Auxiliar Administrativo - atividades de pouca complexidade que exigem 

conhecimentos em nível de segundo grau.  

c) A categoria III, Técnico Administrativo - atividades de média complexidade que exigem 

conhecimentos técnicos de segundo grau.  

d) A categoria IV, Técnico Administrativo de Nível Superior - atividades e competências 

de maior complexidade e responsabilidade gerencial que exigem conhecimentos teóricos e 

práticos de nível superior. 

 

O regime de trabalho dos funcionários da Instituição é o previsto na Consolidação das 

Leis do Trabalho – CLT, pela qual se regem todos os respectivos contratos.  
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Na atualidade, o quadro de pessoal técnico-administrativo da Instituição conta com 31 

funcionários dispostos conforme tabela 5(4). 

 

FUNÇÕES QUANT. DE 

FUNCIONÁRIOS 

ESCOLARIDADE 

FUNDAMENTAL MÉDIO SUPERIOR 

AUX. SERVIÇOS 

GERAIS 

06 03 03  

AUX. 

ADMINISTRATIVO 

18  14 04 

TÉC. 

ADMINISTRATIVO 

07   07 

TOTAL 31 03 17 11 

Tabela 5(4) – Quantitativo dos funcionários técnico-administrativos da FAESC 

Fonte: FAESC (2011) 

 

 

O Quadro discente conta na atualidade com 820 alunos, distribuídos pelos cursos de 

graduação oferecidos pela FAESC, e pelo Ensino Básico oferecido pelo ACC, conforme 

tabela a seguir:  

 
ENSINO  Quant. 

Graduação 

 Administração 

 

230 

 Pedagogia  172 

 

 Letras 143 

 Turismo  - 

 Pós-graduação (latu senso)  39 

 

Educação Básica 

 

236 

 

TOTAL 

 

820 

Tabela 6(4) – Quantitativo de Discentes Matriculados 

Fonte: FAESC (2011). 

 

 

4.2 MECANISMOS INSTITUCIONAIS INTEGRATIVOS DO PEP/PDI+IA 

 

 
A integração entre o PEP e o PDI sob a ótica da IA foi consolidada em conformidade com as 

unidades e esquemas temáticos constante da Figura 7(3), cujos elementos básicos tiveram inspiração 

no referencial teórico (Capítulo 2) e nos desdobramentos discutidos nos procedimentos metodológicos 

adotados (Capítulo 3), incluindo-se, também, os subsídios advindos do ambiente de trabalho 

vivenciado na FAESC. Na realização da pesquisa, foram seguidas as etapas constantes da Figura 7(3), 

compatibilizando passos, instrumentos metodológicos e quadro de ligeirezas, que constituíram o 



92 

 

 

roteiro adotado.  Em cada uma das próximas seções, será apresentada a apreciação dos mecanismos 

institucionais produzidos no decorrer do estudo ora apresentado. 

 

 

4.2.1 Esquematizando a Intervenção para elaboração do PEP/PDI+IA (D-1) 

 

 

 

 
Figura 7(4): Etapa 1 do PEP/PDI+IA 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

O estudo do caso da FAESC foi delineado em uma conjuntura propícia à intervenção 

organizacional, por contar com um campo favorável para aplicação do conhecimento 

estabelecido coletivamente. As discussões iniciais com a direção da IES possibilitaram a 

consolidação de um acordo para obtenção da sustentabilidade institucional e a incorporação 

de inovações gerenciais e organizacionais, que corresponde à etapa D-1. 

 

É de se ressaltar que essa pretensão foi ratificada na etapa D-2, que trata das 

Descobertas Apreciativas, com a construção de uma pauta participativa, com o emprego de 

uma abordagem sustentada no diálogo, na cooperação e na permuta de experiências positivas, 

adotando o esquema da IA (CONCEIÇÃO; NUÑEZ, 2007).  

 

Nesta direção, os diálogos mantidos com a direção da FAESC, desde as primeiras 

reuniões realizadas ao longo do ano de 2010 e neste início de 2011, conduziram para a 

preparação do PEP/PDI para os próximos cinco anos (2011-2016), com a disposição político-

institucional de por em prática as proposições provocativas oriundas do estudo efetivado.  

 

Esquematização da 

Intervenção 

INSTRUMENTOS  

METODOLÓGICOS  

 

D-1: Delinear o foco e 

escopo de trabalho. 

 

-Selecionar Stakeholders 

chave e grupos temáticos; 

 

-Estabelecer pactos 

articulados com o 

PEP(PDI) 
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Ressalte-se que pelo menos oito encontros
7
 relevantes sucederam-se, seguidos de 

rápidas reuniões de trabalho, por um período perto de 12 meses de trabalho. No inicio 

procurou-se sensibilizar os stakeholders organizacionais, a quem foi explicitado os objetivos 

do trabalho de pesquisa-ação, e sobre as abordagens metodológicas que foram empregadas no 

processo de intervenção organizacional, firmando-se um acordo em torno do que ficou 

denominado PEP/PDI+IA e a realização das propostas de trabalho. 

 

A identificação dos 11(onze) stakeholders internos, inicialmente mobilizados consta 

do Quadro 7(4), com os quais foram debatidos os interesses e os benefícios mútuos referentes 

à pesquisa, e que compõem o Núcleo Positivo conforme citado no Capitulo 3. 

 
 

Nome 

 

Posição 

Área Organizacional Melhor razão para Integrar a 

Equipe 

Nilbe M. M. Oliveira Dir. Acadêmica Diretoria da FAESC Sócia fundadora da FAESC, 

Ex-Presidente da IES e 

Integrante da Comissão do PDI 

Maria Marta B Lima Dir. Administrativa Diretoria da FAESC Sócia da FAESC e integrante da 

Comissão do PDI 

Ana Lúcia Neto Coord. Núcleo de 

Apoio ao Estudante 

Diretoria Acadêmica Sócia da FAESC e integrante da 

Comissão do PDI 

Maria Lourdes Fragoso  Ensino Fundamental Sócia da FAESC e componente 

da Comissão Permanente de 

Avaliação 

Elda Quirino  Coord. Curso de 

Letras 

Diretoria Acadêmica Sócia da FAESC e Integrante 

da Comissão do PDI 

Suelyne Dias da Silva Sec. Acadêmica Diretoria Acadêmica Sócia da FAESC e componente 

da Comissão Permanente de 

Avaliação 

John Kennedy  Professor do Curso 

de Administração 

Diretoria Acadêmica Sócio da FAESC, Professor e 

larga experiência de 

desempenho 

Vilma M. Pereira Professora do Curso 

de Letras 

Diretoria Acadêmica Sócia da FAESC, Professor e 

larga experiência de 

desempenho 

Josineide André Coord. Curso de 

Pedagogia 

Diretoria Acadêmica Sócia da FAESC e Professor e 

larga experiência de 

desempenho 

Maria Cristina Aux. Contabilidade Diretoria Financeira Sócia da FAESC e larga 

experiência de desempenho 

Severino José Lins Dir. Financeiro Diretoria Financeira Sócio da FAESC e Professor e 

larga experiência de 

desempenho 

Quadro 10(4): Identificação dos Stakeholders envolvidos na Etapa D-1 

Fonte: Adaptado de Cooperrider; Whitney; Stavros (2009, p. 368) 

 

 

Definidos o foco e o escopo da intervenção organizacional conforme pactuado com os 

stakeholders internos escolhidos, seguiu-se para a etapa D-2. Neste sentido, foi constituída 

                                                           
7
 Ver fotos da Reunião dos Stakeholders da FAESC – Fase D1 (Definition), no Apêndice F. 
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uma comissão organizadora dos trabalhos, da qual o pesquisador fez parte, visando à 

realização do I Seminário de Planejamento Estratégico da FAESC. É de se destacar que as 

reuniões, os diálogos em grupos, representam mecanismos participativos. Por outro lado, os 

acordos pactuados com os stakeholders identificam-se como mecanismos de integração. 

 

Em seguida, para melhor compreensão das idéias e dos resultados, na próxima seção 

será tratado o D-2 (Descoberta). 

 

 

4.2.2 Compartilhando Experiências Exitosas e Descoberta das Intenções Apreciativas 

para elaboração do PEP/PDI+IA (D-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 8(4): Etapa 2 do PEP/PDI+IA 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

O I Seminário de Planejamento Estratégico da FAESC foi realizado no dia 18 de 

dezembro de 2010, contou com a presença de 56 participantes, assim distribuídos: 23 

professores; 17 funcionários; três colaboradores; cinco representantes da direção da FAESC; 

seis representantes dos alunos dos cursos de Administração, Pedagogia e Letras (dois por 

curso); um representante da Academia Escadense de Letras; um representante dos 

ANÁLISE SOAR – Intenção Estratégica Apreciativa 

Perguntas 

Apreciativas  

S – Strengths (Forças)  

Quais foram as 

realizações mais 

exitosas?  

O – Opportunities  

(Oportunidades )  

O que promove a 

Sustentabilidade da 

FAESC? 

A – Aspirations 

(Aspirações)  

Quais são os desejos 

de transformação na 

FAESC? 

R – Results 

(Resultados) 

O que é possível 

obter com as próprias 

forças? 
 

INSTRUMENTOS 

METODOLÓGICOS 
 

D-2: Compartilhar as 

experiências exitosas de 

indivíduos e grupos 

temáticos.  

Compartilhamento 

de Experiências 

êxitosas e 

Descoberta das 

intenções 
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contabilistas do município. Estes stakeholders participaram do evento e estabeleceram formas 

de compartilhamento das experiências exitosas, junto com as práticas coletivas da FAESC. 

 

A abertura do I Seminário foi marcada por uma dinâmica de grupo, conduzida pela 

Prof.ª Ana Lúcia Gomes Cavalcante Neto, na qual os participantes foram convidados a tomar 

parte e que constou de atividades próprias para relaxamento pessoal propiciando um maior 

envolvimento e melhor receptividade da carga de atividades a serem desenvolvidas ao longo 

do evento. Durante a dinâmica foram executadas em equipamento sonoro, duas melodias na 

qual se ouviam nitidamente o som de violinos, que contribuíram para facilitar a integração e 

assimilação pelo grupo das mensagens transmitidas e que continham um misto de vários 

sentimentos, tais como: solidariedade, confiança, mudança, esperança, paz, união entre outros.  

 

Ao final da dinâmica, o Pesquisador, fez a saudação ao público presente, agradecendo 

e conclamando a todos a se engajarem no processo de construção do Planejamento Estratégico 

da FAESC, sendo seguido pela Diretora Acadêmica a Professora Nilbe Maria M. de Oliveira. 

Coube, ainda, ao Pesquisador fazer a apresentação em slides do tema “Planejamento 

Estratégico, Instrumento Para o Desenvolvimento Sustentável: Metodologia da Investigação 

Apreciativa”, o qual apresentava os esquemas metodológicos da atividade do dia, considerado 

fundamental para entendimento e aplicação na consecução dos objetivos do Seminário, cuja 

abordagem de desenvolvimento e mudança organizacional rompe os paradigmas tradicionais 

de planejamento estratégico, a partir da utilização da metodologia da IA.  

   

É importante ressaltar nos discursos dos diretores da IES, a ênfase na visão de futuro 

para a FAESC, com destaque para o significativo avanço desejado pela organização no que 

diz respeito à oferta de serviços de qualidade para a sociedade e qualificação dos seus 

profissionais, o que, certamente, irá demandar investimentos tanto no modus operandi, quanto 

na infraestrutura da entidade.  

 

Assim, na palestra foi exposto os princípios da abordagem metodológica de IA, o ciclo 

dos 4 D‟s, culminando com o ciclo dos 5 D‟s, no qual é considerado mais um D, que passa a 

ser o D-1 (Definition), cujo foco definiu o trabalho proposto para a FAESC. Na exposição, 

ainda, foi enfatizado o conteúdo do D-2, que trata da Descoberta (Discovery), considerando 

que seria o objeto das atividades em grupos, resultando na plenária do I Seminário de 
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Planejamento Estratégico da FAESC, o que de fato ocorreu em face aos diálogos apreciativos, 

configurados de modo sistemático nos relatórios dos grupos temáticos.  

 

Concluída a apresentação, nos termos propostos na Agenda estabelecida, foram 

formados cinco grupos temáticos, propostos no Esquema de Intervenção, conforme disposto 

na Figura 7(4), em conformidade com as linhas de atuação da IES, que receberam as seguintes 

denominações: Grupo 1: Desenvolvendo a Educação Básica; Grupo 2: Ensino Superior de 

Qualidade; Grupo 3: Formação Tecnológica; Grupo 4: Em busca do Desenvolvimento 

Sustentável; Grupo 5: Estimulando o Capital Social. As linhas temáticas receberam 

contribuição da reflexão extraída do referencial teórico da dissertação e das discussões com os 

participantes listados no Quadro 10(4)  

 

Os presentes a participação no I Seminário foram distribuídos entre os cinco grupos 

temáticos anteriormente referidos, sendo que os dois primeiro contaram com oito integrantes 

cada, os dois seguintes com 12 e o último com 15, enquanto o Pesquisador fazia a 

coordenação e o próprio acompanhamento dos trabalhos. Em seguida, os grupos foram 

encaminhados para salas e espaços destinados a entrevista apreciativa. Em cada local, os 

grupos foram subdivididos em duplas
8
 e conforme orientação prévia foi escolhido um relator 

para consolidação das respostas apuradas
9
 nas entrevistas em duplas. Em seguida travou-se a 

discussão no sentido de encontrar respostas para as perguntas formuladas, já destacadas no 

capitulo 3, dispostas no quadro 7(3).  

 

O objetivo dos questionamentos foi provocar nos participantes as possibilidades de 

criar um ambiente propício às descobertas e a pensarem a instituição. Isto levou os 

participantes a se empolgarem com os relatos de suas próprias histórias e a proclamarem sua 

relação com a FAESC. Assim, trouxeram à tona lembranças do tempo trabalhado na 

instituição, recuperaram as memórias positivas dos momentos mais exitosos, quando se 

sentiram mais vivos e felizes por fazerem algo novo, de utilidade e significativo em benefício 

da instituição e da sociedade e, por fim, pensar no que poderia ser feito de melhor para 

desenvolver e transformar a FAESC a partir de então. 

 

                                                           
8
 Ver foto (Figura G.1) de dupla realizando entrevista apreciativa no Apêndice G. 

9
 Ver foto (Figura G.2) da Sistematização das entrevistas por grupo temático no Apêndice G. 
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A mobilização foi considerada satisfatória, tendo ocorrido à discussão e a elaboração 

de termos que sintetizaram as principais ideias emergentes do I Seminário, que foram 

expostos pelos relatores dos cinco grupos na plenária, que descreveram como as atividades se 

desenrolaram e apresentaram o produto alcançado
10

. Para tanto, foram utilizados os recursos 

de flip-chart e data-show.  O Quadro 11(4) apresenta uma sistematização e síntese feita pelo 

autor da pesquisa, a partir do que foi discutido e apresentado no I Seminário. Para tanto, 

procurou-se extrair das frases escritas pelos pesquisados, os núcleos de sentido expressos por 

cada grupo. 

 

GRUPO 1: Desenvolvendo a Educação Básica 

1. Relembre sua trajetória na FAESC, descreva uma experiência de pico, um ponto alto ou uma 

realização mais exitosa, em uma época em que você se sentiu mais animado e envolvido, ou seja, o que 

de melhor foi feito no passado? 

 Construção de relações interpessoais; 

 Maior divulgação dos vestibulares; 

 Empenho pelo reconhecimento dos cursos; 

 Promoção de projetos de responsabilidade social para a comunidade; 

 Construção e melhoria no ambiente das salas de aula; 

 Realização das Jornadas pedagógicas e atividades literárias; 

 

2. Qual o fator principal que dá vida a FAESC, sem o qual ela deixaria de existir? 

 Corpo discente; 

 Cursos profissionalizantes; 

 Valorização do ser humano (professor/aluno/funcionários); 

 Maior acolhimento e receptividade; 

 

3. O que você fez de melhor, que lhe deram satisfação e orgulho por ter realizado algo que beneficiou 

pessoas na sociedade, na FAESC e no processo de desenvolvimento sustentável do município? 

 Ato de solidariedade prestado a amigo 

 Participar dos projetos solidários promovidos pela instituição; 

 Participar dos projetos de responsabilidade social para a comunidade; 

 Contribuir para a formação e inserção do aluno no mercado de trabalho; 

 Participar do programa de divulgação da FAESC. 

 

4.  O que é possível fazer de melhor para desenvolver e transformar a FAESC de agora em diante? 

 Promover maior companheirismo; 

                                                           
10

 Ver foto (Figura G.3) da apresentação do resultado na Plenária do I Seminário de Planejamento, Apêndice G 
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 Promover cursos profissionalizantes em conformidade com o mercado de trabalho; 

 Maior divulgação da instituição; 

 Investir na valorização do profissional da FAESC; 

 Promover mais projetos de responsabilidade social destinado à comunidade; 

 Firmar parcerias com Prefeituras; 

 Instituir novos cursos de graduação;  

 Incentivar as produções científicas; 

 Potencializar a biblioteca e melhorar o seu espaço;  

 Instituir preços competitivos; 

 Incentivos ao aluno divulgador; 

GRUPO 2: Ensino Superior de Qualidade 

1. Relembre sua trajetória na FAESC, descreva uma experiência de pico, um ponto alto ou uma 

realização mais exitosa, em uma época em que você se sentiu mais animado e envolvido, ou seja, o que 

de melhor foi feito no passado? 

 Processo de reconhecimento dos cursos pelo MEC; 

 Realização das Jornadas Pedagógicas; 

 Publicação de Livros com a produção cientifica dos alunos; 

 Implantação dos cursos de pós-graduação; 

 Criação do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAI); 

 Promoção de projetos de responsabilidade social envolvendo professores e alunos 

 

2. Qual o fator principal que dá vida a FAESC, sem o qual ela deixaria de existir?  

 Companheirismo de todos (funcionários/sócios) 

 Envolvimento e seriedade dos profissionais; 

 Estrutura física e recursos humanos; 

 Corpo discente; 

 

3. O que você fez de melhor, que lhe deram satisfação e orgulho por ter realizado algo que beneficiou 

pessoas na sociedade, na FAESC e no processo de desenvolvimento sustentável do município? 

 Atender bem e prestar o serviço com eficiência; 

 Participar de atividades pedagógicas e oficinas; 

 Orientação dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC); 

 Participação da estruturação do Núcleo de Estágio; 

 Implantação do curso de psicopedagogia; 

 Contribuir para a formação acadêmica dos alunos; 

 Contribuir no processo de reconhecimento dos cursos; 

 Participação nos projetos de responsabilidade social da FAESC; 

 

4.  O que é possível fazer de melhor para desenvolver e transformar a FAESC de agora em diante? 
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 Investir na valorização dos funcionários; 

 Investimento em Marketing; 

 Oferecer novos cursos de graduação, tecnológicos e de pós-graduação; 

 Buscar parcerias com o setor público (Estado e municípios); 

 Estruturação da gestão/participação; 

GRUPO 3: Formação Tecnológica 

1. Relembre sua trajetória na FAESC, descreva uma experiência de pico, um ponto alto ou uma 

realização mais exitosa, em uma época em que você se sentiu mais animado e envolvido, ou seja, o que 

de melhor foi feito no passado? 

 Promoção de projetos de responsabilidade social com participação dos alunos; 

 Promoção das Jornadas pedagógicas; 

 Investimento em ensino de qualidade; 

 Promoção de cursos de qualificação profissional; 

 Promoção de seminários sobre temas de interesses para os alunos; 

 Implantação dos cursos 

 

2. Qual o fator principal que dá vida a FAESC, sem o qual ela deixaria de existir? 

 Empreender e inovar constantemente 

 Corpo discente; 

 Qualidade do ensino; 

 Recursos humanos; 

 Instalações e ambientes agradáveis; 

 Promoção de eventos pedagógicos e acadêmicos  

 

3. O que você fez de melhor, que lhe deram satisfação e orgulho por ter realizado algo que beneficiou 

pessoas na sociedade, na FAESC e no processo de desenvolvimento sustentável do município? 

 Contribuir para a formação acadêmica dos alunos; 

 Implantação de Avaliações com ênfase em concursos públicos 

 Atender bem e prestar o serviço com eficiência; 

 Participar de projetos de responsabilidade social da FAESC;  

 Participação nos eventos acadêmicos (seminários); 

 

4.  O que é possível fazer de melhor para desenvolver e transformar a FAESC de agora em diante? 

 Estruturação da gestão/participação; 

 Investir na valorização profissional dos funcionários e colaboradores; 

 Ofertar cursos técnicos; 

 Esforço coletivo em prol da instituição; 

 Efetivar o Projeto da Incubadora; 

 Implementar projetos de responsabilidade social 
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GRUPO 4: Em busca do Desenvolvimento Sustentável 

1. Relembre sua trajetória na FAESC, descreva uma experiência de pico, um ponto alto ou uma 

realização mais exitosa, em uma época em que você se sentiu mais animado e envolvido, ou seja, o que 

de melhor foi feito no passado? 

 Formatura das turmas de graduação; 

 Participação do Núcleo de Estagio; 

 Construção das salas de aulas; 

 Promoção de projetos pedagógicos (Jornadas/Feira de Conhecimentos); 

 Maior integração dos sócios; 

 

2. Qual o fator principal que dá vida a FAESC, sem o qual ela deixaria de existir? 

 Corpo discente; 

 Recursos humanos; 

 Cursos apropriados; 

 

3. O que você fez de melhor, que lhe deram satisfação e orgulho por ter realizado algo que beneficiou 

pessoas na sociedade, na FAESC e no processo de desenvolvimento sustentável do município? 

 Participar de projetos de responsabilidade social da FAESC;  

 Contribuir para o funcionamento da FAESC e ter sido reconhecido como funcionário; 

 Contribuir para a integração dos cursos de graduação na última Jornada Pedagógica; 

 Atender bem e prestar o serviço com eficiência; 

 

4.  O que é possível fazer de melhor para desenvolver e transformar a FAESC de agora em diante? 

 Implantação de novos cursos de graduação, tecnólogos de curta duração e de qualificação 

profissional direcionado ao porto de Suape; 

 Instituir preços competitivos; 

 Firmar convênios com empresas privadas e o setor público;  

 Valorização profissional dos funcionários; 

 Maior companheirismo entre os funcionários; 

 Promover cursos de pré-vestibular; 

 Investimento em marketing; 

 Implantar modalidades esportivas; 

 Melhorar a comunicação no âmbito da empresa; 

GRUPO 5: Estimulando o Capital Social  

1. Relembre sua trajetória na FAESC, descreva uma experiência de pico, um ponto alto ou uma 

realização mais exitosa, em uma época em que você se sentiu mais animado e envolvido, ou seja, o que 

de melhor foi feito no passado? 

 Implantação e formação das turmas de Ead (Ensino a distância); 

 Reconhecimento dos Cursos pelo MEC; 
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 Realização do dia do Voluntariado; 

 Realização das Festividades Juninas/2009; 

 Promoção de projetos pedagógicos (Jornadas/Feira de Conhecimentos); 

2. Qual o fator principal que dá vida a FAESC, sem o qual ela deixaria de existir? 

 Recursos humanos 

 Corpo discente 

3. O que você fez de melhor, que lhe deram satisfação e orgulho por ter realizado algo que beneficiou 

pessoas na sociedade, na FAESC e no processo de desenvolvimento sustentável do município? 

 Participar de projetos de responsabilidade social da FAESC (Ecovida/Dia do Voluntariado); 

 Participação em projetos pedagógicos (feira de ciências) 

 Promover projetos de Responsabilidade social com participação comunitária; 

 Captação de alunos para os cursos à distância (Ead); 

4.  O que é possível fazer de melhor para desenvolver e transformar a FAESC de agora em diante? 

 Investir em marketing; 

 Investir em novos cursos; 

 União de todos pelo desenvolvimento da instituição; 

             

Quadro 11(4) – Sistematização e Síntese das Descobertas e Sonhos das áreas de atuação da FAESC/I Seminário 

de Planejamento - Apresentação da Plenária. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Neste estágio da pesquisa, é de se ressaltar que todo o processo foi devidamente 

registrado tendo em vista a necessidade da elaboração do Relatório do I Seminário de 

Planejamento Estratégico da FAESC.  Isto resultou na criação de um banco de dados com 

materiais confeccionados
11

, tais como, roteiros de perguntas, relatórios resumidos das 

entrevistas, cartazes, fotos, documentos, todos devidamente catalogados e agregados ao 

acervo constitutivo do mencionado Seminário. O conjunto das informações coletadas pode ser 

denominado de relatório narrativo, do qual se extrai, codifica e organiza os temas, objetivando 

realizar a análise significativa (COOPERRIDER; WHITNEY; STAVROS, 2009). 

 

Na seqüência do trabalho, foram mobilizados os 11 stakeholders internos listados no 

Quadro 10(4) para que reafirmassem o pacto no sentido de promover um quadro de mudança 

e transformação da FAESC. O pacto firmado objetiva, além do desenvolvimento sustentável 

local, também, a reafirmação da sustentabilidade institucional. Tudo isto deu origem à 

intervenção organizacional e ao oportuno procedimento de coleta de dados das descobertas 

                                                           
11

 Ver Apêndices A, B, C e G. 
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indispensável à Análise SOAR, razão pela qual foi aplicado o roteiro constante do Quadro 

9(3), já destacado no Capitulo 3. 

 

Com o encerramento da Plenária e conclusão do I Seminário, na ocasião foi entregue a 

cada participante um formulário contendo o Roteiro de Investigação Apreciativa – 2ª parte
12 

 

contendo três perguntas apreciativas, cujas respostas deveriam ser encaminhadas 

pessoalmente ou via e-mail para o pesquisador. As perguntas, conforme disposto no Quadro 

12(4) foram as seguintes:  

1. O que o atraiu para trabalhar na FAESC?; 2. Sem modéstia, responda com pelo menos três qualidades o 

que você mais valoriza: a) em si mesmo? b) na natureza de seu trabalho? c) na sua organização? 3. Quais 

são os seus três desejos para aumentar a saúde e a vitalidade da FAESC?  

Quadro 12(4) – Roteiro de Investigação Apreciativa – 2ª parte 

Fonte: Adaptado de Cooperrider; Whitney; Stravos (2009) 

 

 

Estas perguntas apreciativas tinham por objetivo complementar o levantamento das 

descobertas para definição das qualidades afirmativas da FAESC no que diz respeito às 

Forças (Strengths), Opotunidades (Opportunities), Aspirações (Aspirations) e Resultados 

(Results).  

 

Vale ressaltar que dos 56 roteiros de perguntas distribuídos, foram devolvidos 43, de 

cujas respostas apresentadas individualmente, foi extraída uma amostra que estão disponíveis 

no Apêndice H, enquanto que a categorização dos conteúdos de todo o material coletado pelo 

pesquisador figura nos Quadros 13(4) e 14(4), cuja síntese e essência foram traduzidas em 

palavras-chave, visando expressar à energia emanadas das pessoas, em torno da da 

sustentabilidade institucional da FAESC, destacado pela Análise SOAR que é um mecanismo 

fundamental para o diagnóstico estratégico realizado, que aponta para a sintonia existente no 

quesito comprometimento, observado na valorização pessoal, na natureza do que cada um faz 

e também na FAESC. 

 . 

Desse modo, o Quadro 13(4), identifica os motivos que levaram os participantes a 

trabalhar na FAESC, ao mesmo tempo em que demonstra a visão focada no julgamento do 

que cada um valoriza em si, na natureza do que faz e da própria entidade, configurando, desse 

modo, a expressão das forças positivas relacionadas ao trabalho realizado na FAESC, na 

percepção do grupo.  

                                                           
12

 Ver Roteiro de Investigação Apreciativa – 2ª parte, Apêndice B 
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Fator de atração para 

trabalhar na FAESC 
O         QUE         MAIS         VALORIZA 

Em si mesmo Na Natureza do que faz Na FAESC 

Missão e Proposta da 

FAESC 

Comprometimento Comprometimento Capacidade de interação 

com os alunos 

Crescimento Profissional Responsabilidade Responsabilidade Valorização Pessoal 

Inserção no Mercado de 

Trabalho 

Honestidade Coleguismo Comprometimento 

Quadro 13(4) – O que mais valoriza apreciativamente (Visão motivacional e ética) 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Por outro lado, no Quadro 14(4), as respostas sinalizam para as qualidades afirmativas 

da FAESC, no que se referem às Forças (Strengths), Oportunidades (Opportunities), 

Aspirações (Aspirations) e Resultados (Results). Com relação a estes últimos, ficou entendida 

a necessidade de uma maior discussão sobre que planos de Ação podem ser capazes de 

conduzir à execução da estratégia. Neste sentido, foi proposta uma continuidade dos trabalhos 

visando identificar o que fazer, em relação à integração das ações de rotinas com as ações 

estratégicas e vice-versa, com o intuito de se alcançar os resultados do processo do PEP, 

associados à elaboração do PDI.  

 

A análise dos resultados demonstrados no Quadro 14(4), após sintetização produzida 

pelo autor da pesquisa, indica certa sincronia entre as Oportunidades (O) e as Aspirações (A), 

numa relação quase inversa, mas que representa o sentimento dos participantes no sentido da 

promoção do desenvolvimento da FAESC. 

 

Qual a realização mais exitosa, em 

termos pessoais e/ou 

organizacionais 

(S- Strengths) 

O que fazer para promover a 

sustentabilidade 

 

(O - Opportunities) 

Desejos para aumentar a 

saúde e vitalidade da FAESC 

 

(A – Aspirations) 

Realização de Projetos Pedagógicos 

(Jornadas, feiras de conhecimentos)  

Instituição de |novos cursos de 

Graduação, Formação Tecnológica e 

de Qualificação Profissional 

Valorização e qualificação 

profissional de docentes e 

funcionários 

Reconhecimento dos Cursos pelo 

MEC 

Investimento em Marketing 

Institucional 

Implantação de novos cursos de 

Graduação e de Formação 

Tecnológica 

Promoção de Projetos de 

Responsabilidade Social 

Promover a Valorização profissional 

dos funcionários. 

Fortalecer o investimento em 

Marketing Institucional 

Quadro 14(4) – Analise SOAR – Reafirmação do Pacto pelo Desenvolvimento Institucional  

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Destarte, ficou convencionado que o R (Results), da Análise SOAR, seria concretizado 

na etapa D-3, tendo em vista a necessidade de mais tempo para melhor aproximação com as 

áreas de atuação da FAESC, em sintonia com a ampliação das relações humanas, neste caso 

mais adequado a integração do PEP com as linhas da pesquisa-ação, articuladas a planos 
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operativos, inclusive com elos estabelecidos com o PDI. Assim, tratou-se de impulsionar o 

fortalecimento da instituição, com a constituição dos grupos temáticos, atrelados ao 

funcionamento organizacional e às contribuições que receberá para produzir os resultados 

desejados.  

 

Na avaliação feita dos trabalhos em andamento, entendeu-se necessário proceder a 

junção de dois grupos, o que levou ao número de quatro grupos temáticos ao invés dos cinco 

anteriormente existentes.  Este entendimento foi compartilhado por todos os partícipes, que 

inclusive passaram a integrar os grupos remanescentes. Os grupos resultantes foram:  

1) Grupo de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica – trata do tema especifico 

que representa uma das linhas de atuação da FAESC através do seu Colégio de Aplicação o 

ACC;  

2) Grupo de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior e Formação Tecnológica - 

resultou da fusão dos Grupos 2 e 3 formados por ocasião do D-2, conforme disposto 

anteriormente e trata do tema Educação Superior, tanto no que diz respeito a graduação, área 

que a FAESC atua, quanto no que tange a Formação Tecnológica, cursos de natureza superior 

mais de menor tempo de formação, área em que a FAESC também pretende atuar; 

3) Grupo de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável - este grupo representa o foco 

perseguido pela FAESC no sentido de promover tanto o desenvolvimento local quanto 

garantir a sua sustentabilidade; e o  

4) Grupo de Apoio a Gestão, também conhecido como Núcleo de Gestão – que 

conforme seu nome deixa antever garante um suporte no desenvolvimento das ações 

necessárias ao fiel cumprimento das propostas apresentadas e discutidas. 

 

A nomeação dos membros dos grupos temáticos decorreu do acordo entre os 

stakeholders internos da FAESC, sendo escolhidos por aclamação as pessoas que detinham 

mais conhecimento e experiência com relação à gestão da organização e expectativas com a 

análise SOAR.  

 

Ressalte-se que foi solicitado a cada grupo temático escolher dentre os seus 

integrantes, três componentes para sua representação, enquanto o Grupo de Apoio a Gestão 

foi composto com seis componentes, dos quais, cinco integrantes já participavam do Núcleo 

Positivo da FAESC, citado no Capitulo 3 e relacionado no Capitulo 4 (Quadro 10(4)). Com 

relação ao fato, Cooperrider; Whitney; Stavros (2009) indicam que os componentes dos 
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grupos temáticos fornecem o embasamento para formação da equipe orientadora principal, ou 

seja, o núcleo positivo, também designado de núcleo de gestão. O quadro 15(4) relaciona os 

integrantes dos grupos temáticos anteriormente referenciados, conforme a seguir: 

 

GRUPO 1 - Grupo de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica 

Nome Posição  Área Organizacional Melhor Razão para o Convite 

de seu Ingresso no Grupo 

Ana Lúcia Gomes 

Cavalcante Neto 

Coord. Núcleo de 

Apoio ao 

Estudante 

Diretoria Acadêmica Sócia da FAESC, Ex-

Coordenadora do ACC e larga 

experiência de desempenho 

Maria de Lourdes de 

Carvalho Fragoso 

Professora do ACC Ensino Fundamental Sócia da FAESC e componente 

da Comissão Permanente de 

Avaliação 

Dilma Maria Coord. do ACC Ensino Fundamental Sócia da FAESC e componente 

da Comissão Permanente de 

Avaliação 

GRUPO 2 - Grupo de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior e Formação Tecnológica 

Nilbe Maria Moreira 

de Oliveira 

Dir. Acadêmica Diretoria da FAESC Sócia fundadora da FAESC, 

Ex-Presidente da IES e 

Integrante da Comissão do PDI 

Elda Quirino Melo dos 

Santos 

Coord. Curso de 

Letras 

Diretoria Acadêmica Sócia da FAESC e Integrante 

da Comissão do PDI 

Josineide André de 

Barros 

Coord. Curso de 

Pedagogia 

Diretoria Acadêmica Sócia da FAESC e Professor e 

larga experiência de 

desempenho 

GRUPO 3 - Grupo de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável 

Suelyne Alves da 

Silva 

Sec. Acadêmica Diretoria Acadêmica Sócia da FAESC e componente 

da Comissão Permanente de 

Avaliação 

Cristina Xavier Aux. 

Contabilidade 

Diretoria Financeira Sócia da FAESC e larga 

experiência de desempenho 

John Kennedy 

Jerônimo Santos 

Professor do Curso 

de Administração 

Diretoria Acadêmica Sócio da FAESC, Professor e 

larga experiência de 

desempenho 

GRUPO 4 - Grupo de Apoio a Gestão 

Severino José Lins Dir. Financeiro Diretoria Financeira Sócio da FAESC e Professor e 

larga experiência de 

desempenho 

Nilbe Maria Moreira 

de Oliveira 

Dir. Acadêmica Diretoria da FAESC Sócia fundadora da FAESC, 

Ex-Presidente da IES e 

Integrante da Comissão do PDI 

Maria Marta Batista 

de Lima 

Dir. 

Administrativa 

Diretoria da FAESC Sócia da FAESC e integrante 

da Comissão do PDI 

Elda Quirino Melo dos 

Santos 

Coord. Curso de 

Letras 

Diretoria Acadêmica Sócia da FAESC e Integrante 

da Comissão do PDI 

Josineide André de 

Barros 

Coord. Curso de 

Pedagogia 

Diretoria Acadêmica Sócia da FAESC e Professor e 

larga experiência de 

desempenho 

Waldir José Siqueira Coord. Cursos de 

Pós Graduação 

Diretoria Acadêmica Sócia da FAESC e Professor e 

larga experiência de 

desempenho 

 

Quadro 15(4): Grupos Temáticos da FAESC 

Fonte: Adaptado de Cooperrider; Whitney; Stravos (2009, p.368) 

 



106 

 

 

Deste modo, pode-se garantir o sucesso da participação desses grupos na consolidação 

dos resultados da Análise SOAR, graças aos critérios relacionados com a representatividade 

das áreas de atuação da FAESC e a multidisciplinaridade da composição de seus 

componentes. Neste caso da FAESC, este ponto foi particularmente conduzido com a 

participação dos seis integrantes do Núcleo de Gestão, observando-se as cautelas necessárias, 

em face da conectividade frente às descobertas e aos sonhos, o que será tratado na seção 

seguinte. 

  

Neste ponto, é de se ressaltar que a programação de uma agenda com base no ciclo dos 

5-Ds, bem assim os seminários de planejamento consistem em mecanismos participativos. Por 

sua vez a análise SOAR e a criação de grupos temáticos por temas estratégicos identificam-se 

como mecanismos apreciativos. 

 

 

4.2.3 Projetando a Visão de Futuro (D-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 (4): Etapa 3 do PEP/PDI+IA 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

A visão de futuro consiste na formatação de um cenário em que se prevê de modo 

antecipado a construção do futuro pretendido para se conviver.  De tal modo, é salutar o 

debate em torno das idéias que propiciem a consolidação de um processo de planejamento 

estratégico que possa conduzir a organização na rota do desenvolvimento, da transformação e 

da inovação.  

Criação de Proposições 

apreciativas 

INSTRUMENTOS  

METODOLÓGICOS 

 

D-3: Projetando a visão 

de futuro 

 

- Delinear a representação 

do Sonho (Idéia-guia); 

 

- Articular stakeholders e 

grupos temáticos em 

torno da agenda de 

questões estratégico-

comunicativas e das 

proposições provocativas. 

Formulação da visão 

de futuro 
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Partindo deste entendimento, este foi um ponto que conduziu à preparação do II 

Seminário de Planejamento Estratégico e Apreciativo da FAESC, ocorrido em 26 de fevereiro 

de 2011, no campus da IES, cujo objetivo primordial era provocar nos participantes a vontade 

de sonhar, como forma de antever o futuro da FAESC.  

 

É de se ressaltar que no período de interstício entre a realização dos dois seminários, 

foram realizadas três reuniões conduzidas pelo Grupo de Apoio a Gestão que precederam o II 

Seminário de Planejamento Estratégico e Apreciativo, aproveitado como o momento oportuno 

para compartilhamento das reflexões conduzidas em torno dos três primeiros D‟s, na 

consecução da construção do PEP/PDI+IA. 

 

Por ocasião da realização do II Seminário de Planejamento Estratégico e Apreciativo, 

novamente foi utilizada a sistemática da sessão plenária, na qual se deu a exposição dos 

resultados obtidos, a partir da efetivação dos trabalhos realizados. O II Seminário contou com 

a presença de 55 participantes, sendo 27 professores, 16 funcionários, cinco representantes da 

Direção da FAESC, quatro colaboradores e três parceiros, stakeholders externos, sendo um 

representante da Secretaria de Educação do Município da Escada, um representante do Curso 

de Línguas CCAA e um representante dos Contabilistas da Escada.  

 

O II Seminário foi antecedido por um café da manhã bem descontraído. Logo a seguir 

houve uma dinâmica de grupos, conduzida pela Prof.ª Ana Lúcia Gomes Cavalcante Neto que 

exortou os participantes a tomar parte das atividades, para que pudessem descontrair e se 

envolver com mais propriedade nas atividades previstas para acontecerem ao longo do evento. 

Na condução dos trabalhos procurou-se criar um ambiente favorável para que brotassem 

imagens do futuro, projetadas para 2016, instigando a liberação de idéias originárias de 

pretensões coletivas. 

  

A exemplo do que aconteceu no I Seminário, a pauta dos trabalhos do II Seminário 

considerou aspectos teórico-empíricos a respeito da IA, ao mesmo tempo em que se fez uma 

retrospectiva dos trabalhos já realizados, bem como os avanços a serem alcançados no 

processo, e para tanto foram apresentados alguns slides, demonstrativos de tais assuntos. Em 

seguida foram expostas as impressões compartilhadas pela direção, tendo se pronunciado o 

Diretor Financeiro e a Diretora Administrativa. Na sequência, os participantes foram 

distribuídos pelos quatro grupos temáticos, anteriormente formados, em conformidade com as 



108 

 

 

linhas de atuação da IES. Cada Grupo foi composto por 14 integrantes, à exceção do Grupo 

de Apoio a Gestão que ficou com 13 componentes.  

 

Os grupos foram conduzidos para se reunirem em salas reservadas, com instruções 

referentes ao D-3 – o Sonho (Idealização), para pensarem a respeito do que fariam se 

imergissem em um sono profundo e acordassem cinco anos à frente, em 2016. Ou seja, ao 

acordar e contemplassem em seu entorno, os componentes dos grupos deveriam dizer o que 

mudou na FAESC e se estaria precisamente do modo com que haviam sonhado. A partir dessa 

construção mental foi indicado um roteiro basilar para que os membros dos grupos 

imaginassem o futuro da IES, conforme explicitado no Quadro 9(3). 

 

 

Logo após a discussão procedida nos grupos, cada um escolheu um relator para 

apresentar os resultados obtidos das visões de futuro. Esta apresentação ocorreu logo após o 

almoço oferecido na própria instituição, quando os grupos se organizaram para a exposição 

dos resultados obtidos. Um deles, por exemplo, escolheu representar os resultados de forma 

teatral, encenando uma peça com a participação dos membros do grupo, de forma espontânea 

e descontraída, tudo registrado em fotografias
13

. O Quadro 16(4) mostra os conteúdos 

vivenciados pelos grupos, segundo o desafio do status quo por eles idealizados. 

 

Em seu estudo, Ashford e Patkar (2001) enfatizam que as idéias de futuro são evocadas 

com fundamento no que existe de melhor na organização, pelo que são grandes as 

possibilidades de validação e internalização pelos partícipes e, também, a legitimação diante 

dos stakeholders envolvidos. Estes autores defendem a idéia da realização de uma votação 

aberta a fim de que se chegue a um acordo sobre os sonhos mais importantes para uma ação 

imediata e quais deles ficarão para o futuro, desse modo deverá ocorrer uma maior adesão aos 

resultados alcançados, o que é vital para implementação daquilo que foi sonhado.  

 

Posteriormente ao II Seminário, em mais uma reunião realizada, procurou-se robustecer 

os vínculos do Grupo de Apoio a Gestão, com quem foram debatidas essas questões 

temáticas, tendo sido levantadas quatro temas considerados essenciais para a consecução do 

plano, quais sejam: Desenvolvimento Local e Organizacional, Sustentabilidade, 

Responsabilidade Social e Marketing Institucional.  

                                                           
13

 Ver fotos da apresentação dos resultados na Plenária do II Seminário de Planejamento, Apêndice I e J  
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IMAGINANDO O 

FUTURO (2011-

2016) 

Imagens projetadas nas Idealizações dos Grupos Temáticos 

 

Grupo Apoio ao Des. da 

Educação Básica 

 

Grupo de Apoio ao Des. 

Ensino Superior e Formação 

Tecnológica 

 

Grupo de Apoio ao 

Desenvolvimento Sustentável 

 

Grupo de Apoio a Gestão 

Quando olha em volta 

constata que a FAESC 

é bem sucedida, da 

maneira que gostaria 

que fosse...: 

 O que vê 

acontecendo? 

 

 O que é diferente 

hoje? 

 

 Como sua 

organização está 

contribuindo para 

esse novo mundo? 

 

 Quais as principais 

ações a implementar 

para concretizar o 

sonho da FAESC? 

 Maior participação no 

crescimento socioeconômico do 

município; 

 Atuação dos professores como 

agentes transformadores da 

realidade socioeconômica; 

 Valorização dos funcionários, 

com maior participação na 

estrutura da empresa; 

 Crescimento com 

responsabilidade, criando 

projetos para melhorar a 

qualidade de vida; 

 Melhoria na estrutura física da 

FAESC, com quadras de 

esportes, auditórios, salas 

climatizada, arborização; 

 Parcerias firmadas com 

empresas visando a melhor 

qualidade de vida, qualificação 

profissional e relações 

humanas; 

 Promoção de eventos e 

capacitações e oferta de cursos 

técnicos; 

 O Colégio de Aplicação – 

ACC, sendo utilizado 

efetivamente para as praticas 

metodológicas da FAESC; 

 Contribuição para o progresso 

da Mata-Sul. 

 

      Reconhecimento como 

uma das faculdades mais 

conceituadas da região; 

 Maior ênfase no Marketing 

institucional; 

 Acervo bibliotecário 

ampliado e atualizado; 

 Funcionamento de novos 

cursos sintonizados com o 

mercado (áreas de saúde e 

tecnológicas); 

 Utilização do Colégio de 

Aplicação como laboratório 

psicopedagógico e 

pedagógico da FAESC; 

 Climatização das salas de 

aulas com disposição de 

equipamentos de alta 

tecnologia; 

 Reflorestamento do campus, 

construção de praça para área 

de convivência e lazer; 

 Reativação do Núcleo de 

Pesquisa e extensão; 

 Publicação da produção 

cientifica dos alunos da 

FAESC; 

  Formação dos professores 

com mestrado e doutorado, 

elevação do IGC dos cursos; 

 Promoção de saberes, 

 Modernização e ampliação da 

FAESC e dos cursos; 

 Implantação de Núcleo 

tecnológico para utilização 

ostensiva da tecnologia; 

 Formação de profissionais com 

qualidade em sintonia com as 

necessidades do mercado; 

 Funcionalidade dos laboratórios 

de matemática, ciências 

humanas e de linguagem; 

 Implementação de Projetos de 

responsabilidade social; 

 Valorização dos profissionais; 

 Efetivação de parcerias com 

empresas de diversos 

segmentos; 

 Melhoria na estrutura física, 

tecnológica e humana;  

 Capacitação continua de alunos, 

professores e colaboradores; 

 Ampliação e socialização dos 

conhecimentos; 

 Diversificação de cursos para 

atender as demandas do Porto 

de Suape; 

 Comprometimento com o 

desenvolvimento econômico e 

social; 

 Divulgação dos cursos e da 

marca FAESC, aplicando 

 Instalações modernas, salas 

climatizadas, larga utilização de 

novas tecnologias; 

 Ampliação da estrutura física 

com construção de quadra de 

futebol, praça de lazer, auditório 

amplo, estacionamento; 

 Atualização do acervo da 

biblioteca; 

 Oferta plena de ensino, da 

educação básica a cursos de pós-

graduação; 

 Formação de profissionais 

pautados na ética, na 

racionalidade do uso em sintonia 

com a sustentabilidade, na 

elevação cultural, social e 

melhoria do poder aquisitivo; 

 Práticas voltadas para construção 

de uma nova sociedade, 

respeitando as diversidades e 

pluralidade de idéias; 

 Desenvolver ações focadas no 

mercado emergente de SUAPE; 

 Implantação de cursos de 

formação tecnológica; 

 Desenvolvimento de plano de 

Marketing institucional; 

 Valorização do Capital humano; 
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potencializando o 

desenvolvimento social e 

econômico da região;   

 Contribuição para inserção 

dos profissionais no mercado 

de trabalho de forma 

sustentável; 

 Diversificação dos cursos de 

graduação para ampliação do 

número de alunos; 

 Participação ativa dos 

funcionários em projetos e 

ações desenvolvidos pela 

FAESC; 

 Criação de uma incubadora de 

negócios para oferecer 

serviços às micros e pequenas 

empresas da região; 

Marketing ostensivo; 

 Estimulo a iniciação cientifica, 

com a implantação de uma 

revista cientifica eletrônica; 

 

Quadro 16(4) – Sonhos e Idealizações dos Grupos Temáticos da FAESC 

Fonte: Elaboração própria 
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Destas questões foram formuladas as proposições provocativas, propiciando a geração 

do Quadro 17(4) a ser comentado na próxima seção, com as quais se criaram expectativas a se 

concretizar, na etapa do D-4 (Design), ou seja, de transformar os sonhos em realidade. 

Ressalte-se que interpretando ditas temáticas, observa-se que estão sintonizadas com as 

visões, holística e desafiadora (ASHFORD; PATKAR, 2001). 

 

Nesta ocasião, é de se ressaltar que algumas indagações foram suscitadas entre alguns 

dos integrantes dos grupos temáticos com relação à metodologia da IA, eis que questionavam: 

Como fazer intervenção sem levar em consideração os problemas existentes? Se pretendemos 

promover o crescimento institucional, a partir dos sonhos e desejos, existem recursos 

disponíveis para este fim? A participação de todos implica na mudança na estrutura 

organizacional da IES?  

 

Com base nesse debate, respostas foram procuradas no sentido de dirimir as dúvidas 

levantadas. Com relação ao primeiro ponto que trata do não levantamento dos problemas, a 

própria metodologia da IA esclarece que os problemas existem, contudo o foco é nos pontos 

positivos, nos momentos mais exitosos da organização e por consequência as ações a serem 

desenvolvidas tendem a se concretizar apoiadas na energia positiva gerada nestas condições.  

 

Por outro lado, com relação à existência de recursos, cabe à organização a partir de 

uma das proposições provocativas, que trata do Marketing institucional, desenvolver ações 

estratégicas de publicidade, capazes de captar novos recursos para atender a demanda 

decorrente da necessidade de novos investimentos.  

 

Por último, no que tange a mudanças na estrutura da organização, não necessariamente 

tal fato venha acontecer, mas com certeza mudanças nas práticas sim, pois a participação da 

comunidade acadêmica deverá se efetivar como ações do cotidiano da IES. 

 

Na sequência dos trabalhos foram intensificadas as tarefas com vistas a uma maior 

percepção sobre as proposições provocativas levantadas e seus respectivos significados, 

propiciando desse modo o início das reuniões de cúpula, conforme Cooperrider, Whitney e 

Stravos (2009), tema a ser objeto da próxima seção. 
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4.2.4.  Discussão para viabilização das Proposições Provocativas no âmbito do PEP/PDI 

+ IA (D-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10(4): Etapa 4 do PEP+IA 

Fonte: Elaboração própria 

  

 Convém destacar a complexidade desta etapa da pesquisa, tendo em vista a 

necessidade de culminância dos mecanismos de integração do PEP com o PDI segundo a ótica 

da IA, para respaldar as mudanças organizacionais pretendidas.  

 

 Os mecanismos participativos e de tomada de decisão foram exercitados nas reuniões 

de Diretoria e dos representantes dos grupos temáticos, em que se adotou a prática de formular 

e responder as perguntas apreciativas, cujo aprendizado mostrou como aproveitar as 

potencialidades da FAESC. Convém destacar, neste ponto, a congregação da Direção com a 

Comunidade Acadêmica em torno das dimensões organizacionais do PEP como um 

mecanismo apreciativo.  

 

Na verdade, a apreensão dos significados dos temas gerados pelas proposições 

provocativas exigiu grande empenho para se definir as ações a serem executadas pela FAESC 

neste processo de mudança, pelo que a visão delineada no planejamento gera planos que 

implicam tomadas de posição afirmativa na construção da realidade.  

INSTRUMENTOS  

METODOLÓGICOS  
 

 

D-4: Dimensões 

Organizacionais do 

PEP/PDI Apreciativo  

 

- Alinhar as etapas 

precedentes;  

- Repensar a Missão e a 

estrutura de 

funcionamento da 

FAESC;  

- Sugerir subsídios para 

a elaboração do 

PEP/PDI; 

- Aprimorar os 

mecanismos integrativos 

do PEP/PDI  

Discussão e 

viabilidade das 

Proposições 

Provocativas no 

Âmbito do 

Planejamento 

Estratégico 

Participativo e 

Apreciativo 

Criação de 

Proposições 

apreciativas 

Planejamento 

Estratégico  

PDI   

Estabelecimento 

do Marco 

operativo   

Apelo               

Apreciativo   

Um futuro 

melhor é 

possível   
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 A leitura e a interpretação das proposições provocativas que envolveram os 

Pesquisados mais os integrantes do Núcleo de Apoio a Gestão, descritas no Quadro 17(4), 

revelam o poder do design apreciativo dos grupos temáticos, diante do que cada uma das 

proposições é capaz de provocar inovações no desenho organizacional praticado.  

 

Neste sentido, é fundamental o comprometimento de validar as proposições 

provocativas, como também para estabelecer um plano de ação e mobilizar recursos para sua 

efetivação. A iniciativa de organizar uma agenda de trabalho com os responsáveis pelos 

acordos assumidos, abrangendo o feedback dos procedimentos e resultados alcançados deve 

ser prontamente adotada (ASHFORD; PATKAR, 2001). 

DESENVOLVIMENTO LOCAL E INSTITUCIONAL  

A promoção do desenvolvimento local é uma das missões institucional da FAESC, já definida no seu PDI
14

, 

desse modo todas as ações desenvolvidas pela IES devem perseguir esta condição, sem, contudo, esquecer o 

desenvolvimento institucional. Assim, o desenvolvimentos local e institucional deve caminhar paralelamente, 

pelo que a FAESC envidará esforços no sentido de contribuir a partir da oferta de serviços educacionais, da 

difusão do conhecimento e da capacitação e a formação de pessoas, para a melhoria da qualidade de vida de 

forma sustentável. 

SUSTENTABILIDADE 

A sustentabilidade é outra condição prioritária, na marcha da FAESC, rumo às mudanças necessárias para o seu 

fortalecimento institucional, desse modo às ações planejadas têm como foco a sustentabilidade em sintonia com 

o desenvolvimento. Assim, os projetos e programas buscam promover a ideia do sustento econômico como 

vetor da equidade social e equilíbrio ambiental, práticas de negócios e processos operacionais, objetivando o 

alcance e manutenção da qualidade de vida. Nesta busca é fundamental a conquista da capacidade de construir 

canais de participação, a partir do envolvimento de todos os stakeholders, dos diversos níveis de 

representatividade de modo a garantir a legitimidade e o senso de pertença e por fim conduzir o uso sustentável 

do capital natural e do capital humano na busca pela satisfação das carências pessoais e institucionais sem, 

contudo, comprometer as carências futuras, sobretudo para consolidação dos objetivos traçados para o período 

de 2011 a 2016. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Além da promoção do desenvolvimento sustentável, a FAESC tem na responsabilidade social a condição 

essencial para a materialização dos seus objetivos, eis que em seus valores empresariais e nas áreas de atuação, 

definido em seu PDI
15

, é de se destacar “desenvolver atividades em sintonia com as aspirações e necessidades 

da coletividade”, de “ser empresa consciente de sua missão social” e de “promover a extensão aberta à 

participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição”. Alinhadas neste sentido, as ações planejadas pela FAESC devem 

contemplar a causa social, propiciando a melhoria da qualidade de vida e, sobretudo, a valorização do capital 

intelectual e social.   

MARKETING INSTITUCIONAL 

O desenvolvimento e a sustentabilidade são razões de existência da FAESC e que estão em constante 

perseguição, visando garantir estes valores, ficou evidenciada a necessidade de implementação de um plano de 

Marketing capaz de promover a IES, fortalecendo sua marca e desenvolver campanhas de sucesso na captação 

de novos alunos. Esta ação é tida por todos como fundamental para o desenvolvimento, sustentabilidade e 

fortalecimento da FAESC. 

 

Quadro 17(4): Proposições Provocativas - o desafio do status quo na FAESC 

Fonte: Elaboração própria 

                                                           
14

 Plano de Desenvolvimento Institucional – 2006 a 2009 
15

 Plano de Desenvolvimento Institucional – 2006 a 2009 
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 No caso da FAESC estas atividades serão implementadas ao longo da consolidação do 

processo do PEP, em estreita associação com o PDI ora construído, e que perpassarão pelas 

discussões entabuladas nas reuniões entre a Diretoria e o Grupo de Apoio a Gestão, no 

decorrer de cinco anos (2011-2016).  

 

 Com fundamento nos mecanismos utilizados para produzir o PEP/PDI + IA e no 

background dos experimentos positivos até então acumulado, torna-se possível entender que 

transformações gerenciais, organizacionais e institucionais foram assinaladas pelos resultados 

da Análise SOAR, os quais que contribuíram de modo decisivo para materializar as ações 

essenciais ao desenvolvimento local e organizacional. 

 

 

4.2.5 Passos Percorridos para Fechamento da Agenda da FAESC (D-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11(4): Etapa 5 do PEP/PDI+IA 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 A institucionalização das praticas apreciativas e seus mecanismos constantes de cada 

ciclo dos 5-D‟s foram sendo aplicados. Assim, nesta fase foi consolidada a construção do 

processo de gestão estratégica. O principal documento foi denominado Plano de 

Desenvolvimento Institucional, orientador dos stakeholders internos e externos e da 

comunidade, como indicativos dos caminhos a serem trilhados pela FAESC, além de criar as 

condições para monitorar a evolução da sua implementação pelos organismos de controle 
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institucional e de avaliação interna. Isto ficou claro por ocasião da reunião da Diretoria e do 

Grupo de Apoio a Gestão, ocorrida em 16 de abril de 2011, em que se fez um balanço das 

atividades contidas nos PDI‟s anteriores (2003-2008 e 2006-2009), visando à elaboração do 

PDI para o período de 2011 a 2016.  

 

Neste sentido, para assumir o comando do processo de finalização do PDI, foi criada 

uma Comissão Deliberativa, com a finalidade de conduzir o gerenciamento desse processo. 

Neste ponto identifica-se como mecanismos decisórios, as Reuniões do Núcleo de Apoio a 

Gestão e da Comissão do PDI, para decidir sobre a adoção das ações necessárias ao 

desenvolvimento do processo de planejamento, tendo em vista que se tratam de instrumentos 

gerenciais e deliberativos.  

 

 A representação da Comissão Deliberativa do PDI e seus membros consta do Quadro 

18(4). 

Nome Posição  Área Organizacional Melhor Razão para o Convite 

de seu Ingresso na Comissão 

Severino José Lins Dir. Financeiro Diretoria Financeira Sócio da FAESC e Professor e 

larga experiência de 

desempenho 

Nilbe Maria Moreira 

Oliveira 

Dir. Acadêmica Diretoria da FAESC Sócia fundadora da FAESC, 

Ex-Presidente da IES e 

Integrante da Comissão do PDI 

Maria Marta Lima 

Batista. 

Dir. 

Administrativa 

Diretoria da FAESC Sócia da FAESC e integrante 

da Comissão do PDI 

Elda Quirino Melo 

dos Santos 

Coord. Curso de 

Letras 

Diretoria Acadêmica Sócia da FAESC e Integrante 

da Comissão do PDI 

Quadro 18(4): Comissão Deliberativa do PDI 

Fonte: Adaptado de Cooperrider; Whitney; Stravos (2008, p.368) 

 

 É de se destacar o fato de que a IES levou ao debate as questões chave da 

administração, que foram tratadas debatidas de forma estruturada, participativa e aberta, 

permitindo um processo de compartilhamento de opiniões, gerando consciência e 

compromisso dos participantes e resultando em um melhor entendimento na construção de 

uma proposta comum para o enfrentamento dos desafios apresentados. 

 

 Desse modo, foi estabelecida uma visão compartilhada e de consenso da análise a 

respeito da situação atual, das propostas e dos compromissos assumidos entre a direção e 

demais stakeholders internos, além de mobilizar, criar comprometimento e senso de 

pertencimento nas pessoas envolvidas. Estas medidas propiciaram um bom grau de 
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credibilidade do processo de planejamento e o alinhamento de todos os níveis de gestão, com 

o foco da gestão estratégica da organização. 

 

 Ressalte-se que outros resultados, também, foram identificados a partir da 

implementação das ações, tais como: compartilhamento e conhecimento dos desafios da IES 

analisada; participação e trabalho em equipe na busca de soluções; melhor compreensão e 

sintonia do pensamento estratégico da direção e demais cargos de chefia; comprometimento e 

mobilização dos envolvidos no processo; além do fortalecimento dos mecanismos de 

participação e interação permanente entre os integrantes da comunidade acadêmica da IES 

pesquisada.  

 

  Como dito anteriormente, alguns encontros aconteceram paralelamente à condução da 

pesquisa, para configuração da construção do plano, a exemplo da reunião convocada pela 

Diretora Acadêmica, a Professora Nilbe Maria Moreira de Oliveira, que contou com a 

participação da comunidade acadêmica, quando se tratou das necessidades de adequação para 

o recredenciamento da IES e para tanto conclamou a todos a explorarem as potencialidades 

existentes do capital humano da FAESC. 

 

 Dando andamento ao ciclo do 5-D, o processo foi sendo realizado de modo 

sistemático, com reuniões quinzenais, pelo menos duas vezes nos meses de maio e duas no 

mês de junho, nas quais foram tratados assuntos de uma pauta relativa às dez dimensões 

avaliativas
16

 e módulos do PDI, até chegar à versão final, concluída em julho de 2011. 

                                                           
16

 1. A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 

    2. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas formas de 

operacionalização; 

    3. A responsabilidade social da instituição; 

    4. A comunicação com a sociedade; 

    5. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu 

aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho; 

    6. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e a sua representatividade dos 

colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da 

comunidade acadêmica nos processos decisórios; 

    7. Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e 

comunicação; 

    8. Planejamento e avaliação, especialmente dos processos, resultados e eficácia da auto-avaliação institucional; 

    9. Políticas de atendimento aos estudantes; 

  10. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos compromissos na oferta 

da educação superior. 
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 A construção do PDI 2011-2016, então se fundamentou no confronto da realidade 

empírica do processo de elaboração do planejamento estratégico, com a participação da 

comunidade acadêmica, bem como das disposições presentes no referencial teórico e as 

opiniões colhidas dos envolvidos diretamente no processo. Isto possibilitou a articulação do 

estratégico com o operacional do Planejamento Estratégico Participativo e Apreciativo, a ser 

adotado pela FAESC, objeto do D-5 (Destiny). 

  

Assim, no documento do PDI, o conteúdo que mais chama a atenção é aquele que 

permite apontar o Tópico Afirmativo da FAESC, ponto de mobilização de forças positivas que 

dão sustentação ao processo de Planejamento Estratégico Participativo e Apreciativo, pelo 

qual se instituiu em cada etapa do ciclo dos 5-D, os mecanismos que contribuirão para o 

desenvolvimento local sustentável e a própria sustentabilidade institucional. 

 

É importante destacar no âmbito desta ação, a emergência de uma nova cultura de 

planejamento baseada na investigação apreciativa que começou a ser colocada em pratica e 

que precisa ser amplamente vivenciada e efetivamente assumida, para que a FAESC cumpra 

as metas estabelecidas em seu PDI ora construído. A conclusão da dissertação constitui o tema 

da próxima seção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como objetivo o estudo e a identificação de mecanismos que 

levassem a construção de um processo de planejamento estratégico voltado para o 

desenvolvimento local sustentável, com a utilização da abordagem e Metodologia da 

Investigação Apreciativa, aplicável a uma Instituição de Ensino Superior (IES), no caso a 

Faculdade da Escada (FAESC), concentrada na sua forma mais específica, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), para o período de 2011 a 2016. 

 

 Para tanto, se estabeleceu um referencial conceitual sobre a política pública do Ensino 

Superior no Brasil, o fenômeno do Desenvolvimento aliado à questão da Sustentabilidade, 

considerando os aspectos locais, passando pelo processo de formulação estratégica, mais 

especificamente do planejamento estratégico, tendo como condicionante a ampla participação 

dos atores interessados, cujo direcionamento fosse voltado para o Plano de Desenvolvimento 

Institucional.  

 

Nesse contexto, deve apontar que a natureza de um trabalho como o que foi realizado 

consiste no aproveitamento de potenciais sentimentos e percepções da comunidade acadêmica 

acerca do que fazer e realizar em um futuro próximo, no horizonte de cinco anos. A 

experiência aqui relatada, considera esses atributos revelados com o despertar do 

comprometimento e do senso de pertencimento com o processo e os resultados advindos desse 

esforço coletivo.  

 

No âmbito desta pesquisa é de se considerar que, diante do referencial teórico tratado, 

a FAESC tem desenvolvido ações no sentido de contribuir para o desenvolvimento local, eis 

que ao longo dos seus, quase dez anos de efetivo funcionamento, vem cumprindo fielmente a 

missão estabelecida em seus PDI‟s (2003-2008 e 2006-2009), a partir da oferta de um ensino 

superior de qualidade, formando centenas de profissionais devidamente habilitados e prontos 

para inserção no mercado de trabalho, o que lhes garantem melhorias na sua qualidade de vida 

e de sua família.  

 

Desse modo, para que possa continuar a trilhar bem o seu caminho, é preponderante 

que adote práticas de gestão alinhadas com as necessidades da Instituição, ao mesmo tempo 
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em que permitam adotar técnicas inovadoras e sintonizadas com o mundo globalizado da 

atualidade. Assim sendo, é fundamental a adoção de um processo de Planejamento Estratégico 

que seja dotado de mecanismos capazes de garantir o cumprimento de sua missão, 

notadamente aqueles voltados para o desenvolvimento local.  

 

Como premissa da ação necessária a condução de tal objetivo especifico, a FAESC 

optou pela utilização de um modelo de Planejamento Estratégico Participativo aliado a 

metodologia da Investigação Apreciativa, cujos fundamentos se assemelham, pois consideram 

a participação popular como elemento decisivo na consecução dos seus objetivos. Vale 

ressaltar que no caso das IES, este instrumento recebe o tratamento de Plano de 

Desenvolvimento Institucional e configura-se como uma ferramenta de apoio a gestão 

organizacional, apesar do caráter obrigatório imposto pelos órgãos encarregados pelo controle 

e avaliação institucional das IES, conforme estabelece o Decreto Federal nº 5773, de 

09/05/2006.  

 

Convém destacar a necessidade de reflexão sobre a fundamentação deste procedimento 

ora implementado em pouco menos de um ano de discussão, pois é preciso reconhecer os 

benefícios recíprocos obtidos, evidenciados pela expansão da rede humana envolvida na 

pesquisa. É de se destacar o protagonismo dos participantes como artífices do processo unindo 

teoria e prática desde a visão do planejamento até a sua assimilação pelos stakeholders da 

FAESC. Ressalte-se também o fortalecimento dos vínculos de parceria desenvolvidos a partir 

do entrelaçamento com a academia. 

 

Neste contexto, é de ressaltar os mecanismos diretamente relacionados com a construção 

do processo de planejamento estratégico, no caso da FAESC. Foram identificados pelo menos 

quatro tipos de mecanismos: os participativos; os de integração; os apreciativos; e, os 

decisórios. Estes tipos de mecanismos são a seguir especificados: 

1) Mecanismos participativos – identificados a partir da ampla participação dos atores 

interessados, neste caso é de se destacar os seguintes: 

 Reuniões e diálogos em grupos; 

 Programação de uma agenda de mobilização baseada no ciclo apreciativo dos 

5- D‟s; 
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 Seminários de planejamento em que se fez diagnóstico e elaboração de 

proposições provocativas. 

2) Mecanismos de integração – relativos aos pactos que possam ser firmados no 

processo, neste caso identifica-se:  

 Acordos firmados entre stakeholders e direção por ocasião do D-1 

3) Mecanismos apreciativos – relacionados à percepção do que existe de melhor nas 

pessoas, nas organizações, neste caso incluem-se: 

 Análise SOAR; 

 Criação de grupos temáticos, organizados por temas estratégicos da FAESC; 

 Comunidade Acadêmica e Direção congregadas em torno das dimensões 

organizacionais do PEP, visando à produção do PDI, 

4) Mecanismos decisórios - trata de instrumentos gerenciais e deliberativos, que neste 

caso sobressai: 

 Reuniões do Núcleo de Apoio a Gestão, Comissão do PDI para decidir sobre a 

adoção de determinadas ações necessárias ao desenvolvimento do processo. 

 

No que se refere aos os elementos básicos do processo de planejamento estratégico 

identificados com o desenvolvimento local, segundo a ótica da abordagem e Metodologia da 

Investigação Apreciativa, na FAESC, conclui-se que diante da integração dos elementos 

constitutivos do PEP com o PDI resultou no delineamento do Planejamento Estratégico 

Participativo e Apreciativo, cujos elementos básicos identificados no processo PEP/PDI foram 

os seguintes: 

 Perguntas e respostas apreciativas; 

 Emergência de uma cultura de planejamento participativo apreciativo 

 Aprendizado do sonho coletivo e do autoconhecimento para projetar um futuro 

melhor baseado em valores éticos, solidários e na confiança de sua realização 

concreta. 

 

 Não obstante se perceba, por um lado, a evidenciação de questões teóricas assinaladas 

para desenhos de planejamento estratégico, por outro lado, verifica-se o foco direcionado a 

formulação de visões que constroem e mobilizam pessoas e instituem alianças, disseminando 
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a prática participativa e o convertimento do conhecimento empírico em ações, projetos e 

proposições. 

 

No tocante a visão desta pesquisa, é importante destacar o perfil da FAESC como 

organização social empreendedora e que está à disposição para acatar novas formas de gestão. 

Assim, a integração do PEP com a abordagem da IA ocorreu de modo positivo, não obstante a 

necessidade de alguns ajustes, para o eficaz implemento do processo de mudança.  

 

Como exemplos desses ajustes é de se destacar: a obtenção de confiança para poder 

desenvolver a pesquisa, tendo em vista o caráter interdependente e complementar dos cinco 

D‟s, e do processo de planejamento em si; a disponibilidade de todos para compartilhar, diante 

do fato da imprevisibilidade da reação dos partícipes do processo; e, ajustes no tempo para 

dedicação à revisão e interpretação dos dados e identificação do momento de passar da 

reflexão para ação e vice-versa.  

 

Contudo, ressalte-se que no âmbito desta pesquisa tais demandas foram suplantadas, 

tendo em vista o excelente ambiente de trabalho encontrado, bem assim pela facilidade de se 

fazer a esquematização e sistematização, concomitante com a execução, acompanhada pela 

permuta de informações sob a forma presencial ou virtual. Enfim dificuldades e possibilidades 

foram devidamente superadas e assimiladas.  

 

 Por este prisma, o desenvolvimento desta pesquisa foi facilitado na medida em que 

houve a compreensão do modo de integração entre os elementos do PEP e da IA, perpassando 

pelo fator emocional que é próprio a esta espécie de trabalho. Assim, com o comprometimento 

e colaboração das pessoas demonstradas na execução das ações o trabalho pode fluir, pelo que 

ficou mais simples o fazer e experimentar, trocar impressões e propor questões.  

 

Na verdade as respostas para quaisquer questões suscitadas devem representar o 

produto das decisões em grupo sem, contudo, perder de vista o cerne da demanda que é a 

procura da motivação e da empolgação que possam levar a instituição às mudanças positivas e 

afirmativas. Mudança pressupõe intervenção pelo que, com base na pesquisa-ação integrada 

com a abordagem da IA, foi preciso identificar os potenciais latentes da FAESC, tendo em 



122 

 

 

vista os sentimentos, imagens, memórias e narrativas de sucesso das pessoas que vivenciaram 

tais experimentos na Instituição.  

 

A análise dos Capítulos 3 e 4 desta dissertação mostram a configuração do desenho e 

desenvolvimento da pesquisa. Comparativamente, o capitulo 3 fica evidencia a estrutura 

metodológica do processo e o Capitulo 4 explicita a formulação da visão de futuro apoiada nas 

forças positivas da organização sob a perspectiva de transformar sonhos em algo 

materializado. Ficou evidente o modo integrativo dos elementos do PEP e da IA, consolidado 

no PEP/PDI+IA e que remete ao ciclo dos 5-D‟s, delimitado por pactos e acordos para 

viabilização da sustentabilidade local e institucional da FAESC.  

 

 Dentre os aspectos centrais dos resultados obtidos, cabe destacar a utilização da análise 

SOAR, em um ciclo evolutivo que reuniu os stakeholders da FAESC, mobilizados em dois 

grandes seminários de planejamento, além das reuniões realizadas paralelamente ao 

andamento do processo, envolvendo pequenos e grandes grupos, inclusive os temáticos.  

 

Desta mobilização chegou-se ao Núcleo Positivo, convertido em Núcleo de Apoio a 

Gestão, o principal interlocutor na condução deste estudo, tais como definição de etapas, 

revisões, ajustes de conteúdos, etc. Registre-se, por fim a adesão da comunidade acadêmica e 

o envolvimento da maioria na concretização das ações, tudo isto leva a crer que os objetivos 

prescritos na dissertação foram consolidados.  

 

A pesquisa consegue evidenciar as qualidades vitais da FAESC, que levam a 

incorporação das proposições provocativas e as possibilidades de mudanças imediatas. No 

contexto deste estudo consideraram-se os temas das quatro proposições provocativas: 

Desenvolvimento local e institucional; Sustentabilidade; Responsabilidade Social; e 

Marketing Institucional.  

 

Com relação a este último, comprovando as possibilidades de mudanças imediatas, 

atendendo o clamor do grupo participante dos seminários, a Direção da FAESC formalizou 

acordo com uma empresa de publicidade e marketing, para tratar profissionalmente das 

questões ligadas a promoção da imagem e marca da FAESC, além de outras ações a serem 

implementadas de agora em diante. Assim, as proposições acima citadas, consolidarão a 
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posição da FAESC no contexto da região onde está inserida, bem como ensejarão as 

mudanças pretendidas no cenário dos cinco anos previstos no PDI elaborado a partir deste 

estudo. 

 

Este processo de mudança tende a ser continuo tendo em vista que com a emergência 

de uma cultura de planejamento estratégico, tal processo será periodicamente reavaliado e, por 

consequência, renovado. É o que se pretende na FAESC a partir do desenvolvimento de 

parcerias que fortaleçam e contribuam para o eficaz cumprimento da missão da IES. 

 

Por último, é de se confirmar que o estudo contribuiu de modo efetivo para a 

elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional da FAESC, o PDI 2011-2016. Como 

foi descrito no Capitulo 4, toda a concentração de esforços no sentido de elaborar um 

planejamento estratégico de forma participativa e apreciativa, foi canalizada para a elaboração 

de um Plano de Desenvolvimento Institucional, aplicável ao caso da FAESC, para o período já 

citado. 

 

Nesta direção, atendendo a necessidade da IES de planejar para crescer e promover 

desenvolvimento e, ao mesmo tempo acatando disposições legais emanadas pelos órgãos de 

controle institucionais, a Direção da FAESC, juntamente com o Grupo de Apoio a Gestão 

deliberaram pela elaboração do referido instrumento. Assim, foi instituída uma Comissão 

Deliberativa para cuidar da sistematização e consolidação do plano, no qual foram 

considerados os produtos resultantes das descobertas e sonhos patrocinados pelos stakeholders 

da FAESC. Isto resultou em um documento formal e acabado colocado a disposição da IES 

para fazer cumprir as metas estabelecidas no PDI 2011-2016. 

 

Trata-se de uma importante ferramenta de gestão e mudança organizacional que 

conforme detalhamento no referencial teórico, na seção correspondente, deve contemplar dez 

dimensões que congregam todos os elementos necessários e que possibilitarão a IES a 

enfrentar a competitividade do mercado, ao mesmo tempo buscar a sua consolidação no setor 

e estabelecer as bases para a contribuição e promoção do desenvolvimento local sustentável. 

 

 Na consecução do trabalho percebeu-se que a utilização da investigação apreciativa na 

elaboração do planejamento estratégico possibilitou o diálogo, a cooperação e a valorização 
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das lideranças representativas da IES pesquisada. Além disso, a metodologia aplicada 

possibilitou a mobilização dos participantes, no sentido de identificar as ações estratégicas 

adequadas à viabilização do desenvolvimento sustentável local e institucional. 

 

Neste ponto, é de se entender que, na implementação de um processo de planejamento 

participativo sob a égide da investigação apreciativa, é grande a possibilidade de se apreender 

as reais preocupações e aspirações coletivas dos atores sociais que tomam consciência de seus 

problemas e se empenham em resolvê-los de maneira conjunta.  Desse modo, a investigação 

apreciativa proporciona a aproximação de pessoas e grupos partícipes, já a partir do momento 

em que o procedimento se inicia, levando a que haja um efetivo comprometimento de todos, 

estendendo-se até a conclusão dos trabalhos. 

 

 Ao final, conclui-se que para a academia, a relevância desta pesquisa está na 

oportunidade de utilizar um estudo que teve origem em seu interior e que pode fornecer 

subsídios para o seu autoconhecimento, além de contribuir para o aprofundamento do tema, 

edificando um conhecimento legítimo. É a academia erigindo o conhecimento indispensável 

para a sua avaliação, como também para a promoção do desenvolvimento institucional e local 

centrado na sustentabilidade. 

 

Assim sendo, diante das análises realizadas e o confronto com o que rege a literatura 

da área, considera-se que o processo de formulação do PDI da FAESC apresenta 

características positivas, o que aponta que a sua implementação pelos próximos anos poderá 

atender aos anseios da comunidade acadêmica envolvida. Todavia, deverá ser aprimorado na 

medida em que passar por avaliação, permitindo que novos elementos possibilitem sua 

reformulação agregando mais eficácia, eficiência e efetividade.  

 

Como limitação deste estudo aponta-se a impossibilidade de identificar se o processo 

gerou um conteúdo estratégico adequado ou não à organização e se a implementação deste 

PDI está ocorrendo a contento. Vale destacar que o PDI em questão foi recém-formulado, pelo 

que, sugere-se para investigações futuras que se verifique o processo de implementação deste 

plano, suas dificuldades, erros e acertos, tendo em vista a forma como foi formulado. 
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APÊNDICE A. FORMULÁRIO ROTEIRO DE PERGUNTAS APRECIATIVAS 

 

Roteiro de Investigação Apreciativa 

 

Nome_________________________________________________________________ 

Cargo_________________________________________________________________ 

Departamento___________________________________________________________ 

Telefone:____________________ 

Entrevistado por: ________________________________________________________ 

 

Objetivando a elaboração do Planejamento Estratégico de natureza participativa, a partir da 

utilização da metodologia da Investigação Apreciativa, estamos conduzindo entrevistas com 

funcionários, colaboradores, parceiros para coleta de informações que permitam formar uma 

visão da nossa organização de modo que possam ser estabelecidas ações que levem a 

promoção do crescimento institucional, bem como ao seu desenvolvimento sustentável. Neste 

contexto fazemos as seguintes indagações: 

 

1. Relembre sua trajetória na FAESC, descreva uma experiência de pico, um ponto alto ou 

uma realização mais exitosa, em uma época em que você se sentiu mais animado e envolvido, 

ou seja, o que de melhor foi feito no passado? 

 

2. Qual o fator principal que dá vida a FAESC, sem o qual ela deixaria de existir? 

 

2. O que você fez de melhor, que lhe deram satisfação e orgulho por ter realizado algo que 

beneficiou pessoas na sociedade, na FAESC e no processo de desenvolvimento sustentável do 

município? 

 

3.  O que é possível fazer de melhor para desenvolver e transformar a FAESC de agora em 

diante? 

 

(Use o verso para respostas). 
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APÊNDICE B. FORMULÁRIO ROTEIRO DE PERGUNTAS APRECIATIVAS – 

FOLHA COMPLEMENTAR 

 

Roteiro de Investigação Apreciativa – 2ª parte 

 

Nome_________________________________________________________________ 

Cargo_________________________________________________________________ 

Departamento___________________________________________________________ 

Telefone:____________________ 

Entrevistado por: ________________________________________________________ 

 

Objetivando a elaboração do Planejamento Estratégico de natureza participativa, a partir da 

utilização da metodologia da Investigação Apreciativa, estamos conduzindo entrevistas com 

funcionários, colaboradores, parceiros para coleta de informações que permitam formar uma 

visão da nossa organização de modo que possam ser estabelecidas ações que levem a 

promoção do crescimento institucional, bem como ao seu desenvolvimento sustentável. Neste 

contexto fazemos as seguintes indagações: 

 

1. O que o atraiu para trabalhar na FAESC? 

 

2. Sem modéstia, responda com pelo menos três qualidades o que você mais valoriza: 

 

a) em si mesmo? 

b) na natureza de seu trabalho? 

c) na sua organização?  

 

3. Quais são os seus três desejos para aumentar a saúde e a vitalidade da FAESC? 

 

(Use o verso para respostas). 

(Entregar respostas pessoalmente ou via e-mail em até sete dias) 

(e-mail: sjlins.soese@hotmail.com) 
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APÊNDICE C. FORMULÁRIO ROTEIRO DE PERGUNTAS APRECIATIVAS – 

FASE DO SONHO 

 

Roteiro de Investigação Apreciativa – Fase do Sonho  

 

Nome_________________________________________________________________ 

Cargo_________________________________________________________________ 

Departamento___________________________________________________________ 

Telefone:____________________ 

 

Objetivando a elaboração do Planejamento Estratégico de natureza participativa, a partir da 

utilização da metodologia da Investigação Apreciativa, estamos conduzindo entrevistas com 

funcionários, colaboradores, parceiros para coleta de informações que permitam formar uma 

visão da nossa organização de modo que possam ser estabelecidas ações que levem a 

promoção do crescimento institucional, bem como ao seu desenvolvimento sustentável. Neste 

momento estimulamos a todos os participantes a sonhar com a organização ideal, pelo que 

solicitamos respostas para as indagações que serão apresentadas abaixo. 

 

1. Imagine que estamos no ano de 2016 e que acabamos de acordar de um sonho muito longo 

– cinco anos. Quando você olha ao redor constata que a FAESC é muito bem sucedida e 

exatamente da maneira como você gostaria que fosse.  

 

 O que você vê acontecendo? O que as pessoas estão fazendo? Dizendo? O que é 

diferente de hoje? Como sua organização está contribuindo para esse novo mundo? 

Em que você está contribuindo para fazer a diferença? 

 

 Quando você pensa na organização e no ambiente de negócios, o que você vê como 

sendo as duas ou três macrotendências emergentes mais importantes? Como elas 

poderão mudar o modo de sua organização e seus negócios operarem? Em sua opinião, 

quais são as oportunidades estratégicas mais empolgantes no horizonte de sua 

organização? 

 

 Imagine que sua organização acaba de receber um prêmio anual de excelência em 

responsabilidade social nos negócios. O que é dito sobre sua organização enquanto o 

prêmio é dedicado? O que os clientes estão dizendo? O que os funcionários estão 

dizendo? O que foi necessário para ganhar esse prêmio? 

 

2. Á medida que você reflete sobre o sonho, sua mente retorna para a atualidade, 26 de 

fevereiro. Você reconhece que, para realizar seu sonho, temos de começar neste momento. 

Quais são as principais ações que você acredita deveríamos implementar neste momento para 

concretizar o sonho da FAESC para 2016? 
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APÊNDICE D. CAMPUS DA FAESC 

 

 

Figura D.1 – Salas de Aulas do Bloco A 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Figura D.2: Secretaria Acadêmica e Setor Gráfico 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Figura D.3: Salas de Aulas do Blocos B e A 

Fonte: Elaboração própria 
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APÊNDICE E. CAMPUS DA FAESC 

Figura E. 1: Visão Panorâmica da Biblioteca 
Fonte: Elaboração própria 

 

Figura E.2: Visão Parcial do Campus da FAESC 

Fonte: Elaboração própria 

Figura E. 3: Via de Acesso a Biblioteca e as Salas de Aulas do Bloco D 

                                                 Fonte: Elaboração própria 
 



140 

 

 

APÊNDICE F. REUNIÃO DOS STAKEHOLDERES DA FAESC – FASE D-1 

(Definition) 

 
Figura F. 1: Diretor apresentando o Manual da IA 

                   Fonte: Elaboração própria 

 

 
 

Figura F.2: Discutindo o PEP e a metodologia da IA 

Fonte: Elaboração própria 

 

 
Figura F.3: Discutindo o PEP e a metodologia da IA 

Fonte: Elaboração própria 
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APÊNDICE G. I SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

PARTICIPATIVO DA FAESC – FASE D-2 (Discovery) 

 

 
Figura G.1: Entrevistas Apreciativas 

Fonte: Elaboração própria 

 

 
Figura G.2: Sistematização das Entrevistas Apreciativas pelos Grupos Temáticos 

Fonte: Elaboração própria 

 

 
Figura G.3: Apresentação dos Resultados na Plenária do I Seminário 

Fonte: Elaboração própria 
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APÊNDICE H. PERGUNTAS APRECIATIVAS/DESCOBERTAS APRECIATIVAS 

 

 

 

 
Entrevistados 

e Integrantes 

dos Grupos 

 PERGUNTAS APRECIATIVAS 

Fator de atração 

para trabalhar na 

FAESC 

O que mais valoriza A realização mais 

exitosa,  

Que fazer de 

melhor para 

desenvolver a 

FAESC 

3 Desejos para 

aumentar a saúde e a 

vitalidade da FAESC  Em si mesmo Na natureza do 

que faz 

Na FAESC 

Josineide A. 

de Barros – 

Coordenadora 

do Curso de 

Pedagogia 

O projeto de 

educação da IES 

Transparência, 

acolhimento e 

flexibilidade. 

Contribuir para o 

crescimento do 

outro, ouvir, boas 

relações 

interpessoais. 

O projeto de 

formação 

profissional, o 

crescimento da 

empresa. 

Processo de 

reconhecimento 

dos cursos; 

Estruturação de 

Estágio. 

Projetos de 

gestão com foco                                                              

sustentabilidade; 

valorização 

profissional; 

Publicidade da 

empresa. 

Ampliar número de 

matriculas por curso; 

Elevação do IGC; 

Marketing agressivo. 

Ana Lúcia 

Neto – 

Coordenadora 

do NAE 

Contribuir para o 

exercício da missão 

da IES 

Solidariedade, 

compromisso e 

facilidade de 

resolver 

problemas. 

Responsabilidade, 

perseverança e 

cumprimento do 

dever. 

Planejamento, 

inovação e 

inquietação. 

  Satisfação dos alunos; 

Novos cursos; 

Ampliação da estrutura 

física e tecnológica. 

Adriana A. 

Araújo Santos 

– Professora 

dos Cursos de 

Pedagogia e 

Letras 

Realização 

profissional. 

Competência, 

comprometimento 

e humildade. 

Responsabilidade, 

criatividade e 

ousadia. 

Planejamento, 

dedicação, 

flexibilidade. 

As jornadas 

pedagógicas 

Potencializar 

ações existentes; 

Incentivar 

produções 

científicas; 

Investir na 

formação 

profissional. 

Integração das 

propostas com o 

desenvolvimento das 

ações; Investir em 

pesquisa e extensão; 

Qualificação 

profissional da 

comunidade FAESC. 

Luzinete Melo 

de Paiva – 

Professora do 

Curso de 

Administração 

Conhecer melhor a 

cultura da região. 

Comprometimento, 

visão de futuro e 

perseverança.  

Planejamento, 

aprendizado 

continuo e 

estimulo. 

Qualidade dos 

serviços, visão de 

crescimento e 

organização. 

  Estimular a leitura; 

Cursos de extensão; 

Publicação de Revista 

Cientifica Eletrônica. 

Regina Coeli 

S. P. Borba – 

Proposta de trabalho 

e projetos da IES. 

Profissionalismo, 

companheirismo e 

Praticidade, 

cooperação e 

Seriedade, 

pensamento no 
  Aumentar o número de 

alunos; Qualificar 
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Professora do 

Curso de 

Administração 

lealdade. realização de 

projetos futuros. 

futuro, acolhedora. alunos; Valorização de 

alunos e funcionários. 

Fernanda 

Gabriela da 

Silva - 

Encarregada 

Departamento 

Administração 

Oportunidade de 

exercer a formação 

em administração 

Honestidade Competência no 

exercício 

profissional. 

Companheirismo, 

comprometimento. 

Formatura da 1ª 

turma do Ead em 

parceria com a 

UCB 

Maior 

envolvimento da 

comunidade na 

divulgação do 

vestibular; Mais 

planejamento. 

União; Renovar 

estrutura; Marketing 

agressivo. 

Carla C. de 

Lima Percílio 

- Auxiliar 

Financeiro 

Possibilidade de 

crescimento 

profissional. 

Seriedade, 

benevolência e 

empenho. 

Comprometimento, 

coleguismo, 

honestidade.  

Dinamismo, 

responsabilidade e 

flexibilidade.  

Ingresso na IES 

como estagiária e 

efetivação como 

Auxiliar 

Financeiro 

Colaboração de 

todos; foco no 

positivo; melhor 

desempenho. 

Ampliar estrutura 

física; Oferta de novos 

cursos; Marketing 

ostensivo. 

Margarida de 

Cerqueira 

Lima – 

Professora do 

Curso de 

Letras. 

Oportunidade de 

Crescimento 

Pessoal. 

Pontualidade, 

Responsabilidade e 

Honestidade. 

Lealdade, 

Comprometimento 

e Respeito. 

Dedicação, 

solidariedade e 

compreensão. 

Teatro com alunos 

de literatura; 

experiência dos 

alunos na 

produção de 

poesias. 

Investir no 

profissional e no 

aluno; 

Potencializar a 

Biblioteca. 

Captação de novos 

alunos; Marketing 

profissional; oferta de 

novos cursos. 

Maria Patrícia 

Cabral da 

Silva 

A missão da IES. Desejo pelo 

conhecimento. 

Compromisso. Melhorar sempre.   Ensino com qualidade; 

Inovar em todo 

contexto. 

Francisco de 

Assis Silva – 

Professor do 

Curso de 

Administração 

Integração com 

sócios fundadores. 

Responsabilidade, 

Comprometimento 

e eficiência. 

Eficiência, 

compromisso e 

cooperação. 

A busca pela 

integração, 

desenvolvimento e 

sustentabilidade. 

Fundação da 

Faculdade; Visita 

da Inspeção do 

MEC para fins de 

autorização. 

Estruturar a 

gestão em todos 

os sentidos, de 

modo harmônico 

e dinâmico. 

Integração a região 

para desenvolvimento 

sustentável; Ser 

referência no ensino; 

Integrar a IES local e 

regional. 

Edna Maria 

Rodrigues dos 

Santos 

Valorização Pessoal 

e Profissional. 

Responsabilidade, 

compromisso e 

cooperação. 

Contatar pessoas 

diferentes; troca de 

conhecimentos; e 

aprendizado 

constante. 

 

 

União do grupo de 

professores; 

liberdade de 

atuação; cumprir 

compromissos. 

Envolvimento dos 

alunos em eventos 

acadêmicos 

extraclasse. 

Continuar 

reconhecendo o 

potencial dos 

alunos; melhoria 

da remuneração 

dos professores. 

Integração entre os três 

cursos da graduação; 

Incentivar maior 

participação dos 

alunos nas atividades 

acadêmicas; Melhoria 

salarial. 

Maxwell 

Medeiros de 

Respeito ao 

funcionalismo. 

Metódico, flexível, 

humorado. 

Assiduidade, 

pontualidade e 

 Seções musicais 

em edições da 

Oferta de Cursos 

de Formação 

Maior publicidade; 

Oferta de cursos de 



144 

 

 

Morais compromisso. Semana de 

Integração 

Pedagógica 

(SEFIP) 

Tecnológica. formação tecnológica; 

Mudar nome da IES 

como fator de atração 

de alunos de outras 

cidades. 

 

 
Quadro H.1: Descobertas Apreciativas 

Fonte: Elaboração própria 
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APÊNDICE I. II SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA FAESC 

– FASE D – 3 (Dream) 

 

 
Figura I.1: Dinâmica na abertura do II Seminário 

Fonte: Elaboração própria 

 

 
Figura I.2: Entrevista Fase do Sonho 

Fonte: Elaboração própria 

 

 
Figura I.3: Sistematização dos Sonhos pelos Grupos Temáticos 

Fonte: Elaboração própria 



146 

 

 

APÊNDICE J. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS NA PLENÁRIA DO II 

SEMINÁRIO 
 

 
Figura J.1: Grupo de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável 

Fonte: Elaboração própria 

 

 
Figura J.2: Grupo de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica 

Fonte: Elaboração própria 

 

 
 

Figura J.3: Grupo de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável 

Fonte: Elaboração própria 
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APÊNDICE L. QUADROS DAS ATIVIDADES DOS ELEMENTOS DO CICLO 

DOS 5 D’s  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Quadro de 
Atividades: D-1 
- Definição 

Fonte: Elaboração 
própria 

Análise da intervenção; 

Organização de encontros de sensibilização para apresentar as intenções e os 
objetivos do trabalho a ser desenvolvido, bem como as abordagens e 
metodologias a serem adotadas no desenvolvimento da intervenção; 

Marcação de reuniões periódicas para a emergência de stakeholders e dos seus 
interesses, bem como o delineamento dos benefícios mútuos, visando adiante 
definir os tópicos afirmativos; 

Identificação dos stakeholders a serem envolvidos no trabalho. 

Constituição de uma pauta para formação e preparação de grupos temáticos que 
integrem stakeholders, com especialidade nas áreas-fim da FAESC, para 
participar da aplicação do ciclo dos 5-Ds; 

Constituição de um núcleo de gestão, cuja função é identificar temas, discutir e 
integrar os resultados obtidos em cada etapa do processo, visando chegar ao 
delineamento do planejamento estratégico e na sequencia o Plano de 
Desenvolvimento Institucional; 

Elaboração de atas das reuniões, arquivando-as, pois constituem informações de 
suporte às atividades a executar posteriormente, visando as atividades do D-2 – 
Descoberta, a fase na qual a organização aprecia o seu melhor e compartilha as 
experiências exitosas (individual e grupal) como possibilidade positiva. 

Quadro de 
Atividades: D-2 
- Descoberta 

Fonte: Elaboração 
própria 

Organização de reuniões e encontros periódicos com os stakeholders-chave,  para 
planejar a realização do I Seminário de Planejamento; 

Construção da agenda do I Seminário de Planejamento; 

Elaboração das perguntas apreciativas para utilização no evento, retomando o D-2 do 
ciclo, visando estimular a descoberta das experiências exitosas, individuais e grupais; 

Implementação do evento previsto, conforme programação, culminando com a 
apresentação em plenária do I Seminário para compartilhamento dos resultados 
obtidos;  

Motivação e intensificação de diálogos apreciativos no desenvolvimento dos 
trabalhos, assegurando o foco da intervenção centrada na etapa 2; 

Introdução e aplicação da Análise SOAR, face a necessidade do diagnostico 
ambiental e organizacional, com ajustes e registros das conversações e uso de notas 
pelo pesquisador; 

Coleta de documentos e informações acerca dos resultados dos trabalhos dos grupos 
apresentados em plenária, por ocasião da realização do I Seminário de Planejamento; 

Elaboração do relatório sobre a realização do evento, descrevendo as ocorrências e 
resultados alcançados na plenária, visando as atividades do D-3 – Design, fase na 
qual a organização idealiza sua visão de futuro, podendo questionar sua missão e 
propósitos tal como ocorre no presente. Envolve a construção coletiva de imagens 
positivas do futuro. 
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Quadro de 
Atividades: D-3 
- Sonho. 

Fonte: Elaboração 
própria 

Organização de reuniões e encontros para dar continuidade ao trabalho, 
retomando a etapa do ciclo dos 5-Ds; 

Preparação da agenda do Segundo Seminário de Planejamento: Repassar todas as 
informações e resultados obtidos no Primeiro Seminário; 

Motivação e intensificação de diálogos apreciativos sobre os tópicos a serem 
discutidos e assegurar o foco da intervenção centrada na etapa 3; 

Elaboração de conteúdo do roteiro das questões a serem utilizadas no II Seminário 
para criar a visão de resultados que se está pretendendo; 

Constituição de uma pauta para mobilização dos grupos formados para retomar o 
ciclo dos 5-Ds; 

Implementação do evento, cumprindo a programação do dia com a apresentação 
em plenária do II Seminário para compartilhamento dos resultados do trabalho; 

Elaboração do relatório sobre a realização do evento, descrevendo todas as 
ocorrências e resultados alcançados na plenária, visando as atividades do D-4 – 
Design, fase na qual a organização cria os Propósitos Apreciativos, visando o 
Delineamento das Dimensões Organizacionais do PEP/PDI-Apreciativo e  o 
estabelecimento do marco operativo, que gerará as Indagações. 

Quadro de 
atividades: D-4 
- Planejamento 

Fonte: Elaboração 
própria 

Organização de reuniões e encontros para dar continuidade ao trabalho, retomando 
a etapa do ciclo dos 5-Ds; 

Criação e formalização dos Grupos  Núcleo Positivo de Gestão e funcionamento 
da FAESC, congregando os stakeholders, convidados a discutir as proposições 
provocativas alinhando os resultados obtidos nas etapas anteriores; 

Tendo as proposições provocativas formuladas, a Direção em conjunto com o 
Grupo de Apoio a Gestão parte para a discussão sobre a formulação das 
Dimensões Organizacionais do PEP/PDI Apreciativo que envolve repensar a 
estrutura de funcionamento da organização, as políticas e procedimentos e 
alavancar a transformação desejada, estabelecer as funções, responsabilidades e 
relações de acordo com os projetos; 

Registrar todas as informações e resultados alcançados durante a reunião de 
Cúpula; 

Intensificar reuniões de cúpula para (re)definir a missão, visão de futuro, bem 
como (re)desenhar a estrutura organizacional adequada para viabilizar a 
implementação do planejamento estratégico delineado; 

Organizar reunião para sistematizar e consolidar o conteúdo do PEP/PDI 
Apreciativo delineado. 
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Quadro de 
atividades: D -5- 
Destino 

Fonte: Elaboração 
própria 

Definir estratégias de execução do PEP-Apreciativo; 

Estabelecer metas e objetivos de curto e médio prazos para implementar 
as estratégias, detalhando em planos de ação especificamente para cara 
área-chave; 

Mobilizar e alocar recursos necessários, respectivamente a cada projeto e 
área de atuação; 

Monitorar e avaliar apreciativamente, tanto no desenvolvimento das 
atividades bem como na aplicação adequada dos recursos; 

Obter feedback apreciativos que ajudam a fazer os reajustes necessárias; 

Incentivar condições orientadas para a institucionalização do PEP-Apreciativo na 
FAESC; 

Incentivar a reflexão da ação na ação, visando a geração conhecimento e 
aprendizado; 

Incentivar todos os stakeholders para fornecer informações de feedback 
apreciativos, que visam a retroalimentação do processo ou do sistema de 
funcionamento da entidade como um todo. 
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