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Aos servidores da Sudene 

Pela coragem da verdade, 

Pela persistência de serem sudenianos, 

Pelo sonho. 
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E quem luta para construir um mundo melhor na sua própria terra, 

Não perderá jamais a esperança.“ 

(Celso Furtado) 



 

 

RESUMO 

 

As pesquisas no Brasil relacionadas à abordagem e à metodologia da Investigação Apreciativa 

(IA) ainda são tímidas e inexploradas, o que justifica iniciativas como a desta dissertação, 

cujo objetivo foi analisar os fatores positivos que levam os servidores da Sudene a identificar 

o que dá vida a essa Autarquia governamental em uma perspectiva presente e futura. Assim, 

um estudo que investigue as estratégias para desenvolver competências e potencialidades, 

com base nas experiências de êxito do passado de pessoas que, mesmo tendo preenchido os 

requisitos para a aposentadoria, permanecem em plena atividade, o que pode contribuir para a 

identificação e adoção de ferramentas viáveis e eficazes de planejamento. O referencial 

teórico, então, aborda temáticas como memória coletiva, dádiva de viver em sociedade, 

conhecimento e aprendizagem organizacional, desenvolvimento de competência e a 

abordagem da investigação apreciativa. Com base em seus fundamentos, realizou-se uma 

pesquisa exploratória e descritiva, de natureza qualitativa, orientada por um processo de 

intervenção, coconstruído, em que os participantes criam conjuntamente os significados do 

contexto que está sendo vivido. O estudo se dividiu em duas etapas, sendo a primeira 

realizada através de pesquisas bibliográficas e documentais para subsidiar a visão histórica da 

instituição. Na segunda etapa, do ciclo apreciativo dos 5-Ds, assim constituído: 1-D 

Definition (Definição), 2-D Discovery (Descoberta); 3-D Dream (Sonho); 4-D Design 

(Delineamento/Planejamento); e 5-D Destiny (Destino), foram vivenciados apenas os três 

primeiros Ds. Na aplicação do D-1 Definition (Definição), contou-se com o envolvimento da 

alta direção e dos representantes das unidades administrativas da Sudene, que foram o 

denominado Grupo Mobilizador, para interagir diretamente com os servidores da autarquia e 

ser delineado o núcleo positivo de forma participativa. Na sequência foram realizadas 

entrevistas apreciativas, com a adesão de 65% dos integrantes do quadro efetivo da Sudene 

(164 servidores). Os dados foram consolidados com o apoio do Grupo Mobilizador, seguindo 

uma agenda de trabalho que contemplou a montagem de um esquema de análise que 

correlacionou os temas centrais das entrevistas, ou seja, experiências exitosas, fatores mais 

valorizados pelos servidores, o que dá vida à instituição e os sonhos para o alcance do sucesso 

da Sudene nos próximos cinco anos. Como resultado se obteve como Tópico Afirmativo: o 

Fortalecimento da Sudene, representado por ideais-guia divididas em três segmentos capazes 

de dar sustentação ao que dá vida a essa Autarquia. Quanto à Sudene: valorização 

institucional pelo Governo Federal e reafirmação do papel do Conselho Deliberativo como 

instância política e regional. Quanto aos servidores: adoção de um plano de cargos e carreiras 

e escolha de gestores da autarquia por meio de eleição para provimento dos cargos 

comissionados, além da oferta de capacitação para todos. Quanto à gestão: comprometimento 

para com a missão institucional como valor básico para o êxito da Sudene.  
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ABSTRACT 

 

Researches in Brazil regarding the approach and methodology of Appreciative Inquiry (AI) 

are yet timid and unexplored, which justifies initiatives such as this dissertation, whose 

objective was to analyze positive factors that lead Sudene’s workers to identify what gives life 

to the governmental Autarchy in a current and future perspective. Hence, a study that 

investigates strategies to develop competences and potentialities based on people successful 

past experiences, who even having fulfilled the requirements for retirement, remain active 

what may contribute to the identification and adoption of viable and efficient planning tools. 

The theoretical referential, thus, approaches thematic such as, collective memory, the gift of 

living in society, knowledge and organizational learning, competence development and the 

appreciative investigation approach. Based on its principles, it was conduct an exploratory 

and descriptive research, of qualitative nature, guided by an intervention, co-built process, in 

which the participants create, altogether, the meaning of the contexts that are being 

experienced. The study was divided in two phases, in which the first was conducted through 

bibliographic researches to subsidize the historical vision of the institution. In the second 

phase, of the appreciative cycle of 5-Ds, thus constituted: 1-D Definition; 2-D Discovery; 3-D 

Dream); 4-D Design/Planning, and 5-D Destiny, only the first three Ds were experienced. In 

the application of D-1 Definition, it was taken into account Sudene’s senior management and 

administrative units’ representatives involvement that were the so-called Mobilizer Group, to 

directly interact with the autarchy workers and to be delineated the positive center of 

participative form. In the sequence, it was performed appreciative interviews, with the 

adhesion of 65% of the effective staff of Sudene (164 workers). Data was strengthened with 

the support of the Mobilizer Group, following a working agenda, which considered the setting 

up of an analysis scheme that correlated the central themes of interviews, that is, successful 

experiences, factors better valued by the workers, which give life to the institution and the 

dreams to reach Sudene’s success in the next five years. As a result, it was obtained as 

Affirmative Topic: Sudene Strengthening represented by guide-ideas divided in three 

segments capable of giving sustenance to what gives life to this Autarchy. As to Sudene: 

institutional valuation by the Federal Government and reaffirmation of the Deliberative 

Council as political and regional instance. As to the workers: the adoption of a position and 

career plan and the choice of autarchy’s managers through election to the provision of 

commissioned jobs, besides offering training to everyone. As to management: commitment 

with the institutional mission as the basic value to Sudene’s success.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo utiliza a abordagem e a metodologia da Investigação Apreciativa, 

com o objetivo de investigar os fatores positivos que levam os servidores da SUDENE a 

identificar o que dá vida a essa Autarquia governamental em uma perspectiva presente e 

futura. Para atingir esse objetivo, buscou-se realizar a inter-relação da teoria com a 

aplicabilidade da metodologia intervencionista, com perspectivas de sustentabilidade das 

ações, para o período previsto de período de cinco anos: do ano de 2011 a 2016. 

 

Nessa perspectiva, o estudo estabeleceu uma dimensão articuladora com planejamento 

organizacional e gestão de pessoas, implicando reflexões na administração pública, que 

ensejam mudanças no olhar para o servidor público, a credibilidade nas potencialidades 

intrínsecas, nos fatores de sucesso que influenciam o comportamento humano, associadas ao 

desempenho organizacional. 

 

A organização aqui descrita é a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – 

Sudene que, no contexto atual, vislumbra sua sustentabilidade no cenário nacional, com bases 

no redirecionamento estrutural, atuação política e cumprimento da missão para a qual foi 

criada e recriada.  

 

Com a extinção da antiga Sudene em maio de 2001, surgiu uma expectativa inicial de 

que, com um processo de auto sustentabilidade instalado, a Região Nordeste pudesse 

conduzir, por meio de sua própria dinâmica, um desenvolvimento equilibrado que, com 

algumas iniciativas públicas desencadeadas por Programas específicos para o Semi-Árido ou 

para sub-regiões mais dinâmicas, pudesse resgatar ou conferir uma configuração 

desenvolvimentista menos heterogênea para a macrorregião (GOUVEIA, 2010). 

 

A nova Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – Sudene, instituída pela 

Lei Complementar nº 125, de 03 de janeiro de 2007, foi recriada em um contexto de intensa 

desigualdade regional, considerada pelo Governo Federal como uma questão central dentre os 

demais problemas do País. A importância da Autarquia reside no esforço de promoção do 

desenvolvimento includente e sustentável em uma área da qual fazem parte 11 Estados: 

Nordeste, mais a região norte dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, descrita pela 

Lei Complementar nº 125/2007 (BRASIL, 2007).  
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No contexto dos debates e das pressões sobre respostas rápidas e eficientes da 

Autarquia, em face dos novos desafios surgidos do exercício de suas competências, mais e 

mais uma questão vem se tornando recorrente: o tamanho do seu quadro funcional, que vai se 

mostrando insuficiente. 

 

 Em decorrência da inexistência de um Plano de Cargos e Carreiras e, 

consequentemente, da expectativa de realização de concurso público e por desdobramento, de 

um número precário de servidores ante as incumbências da Sudene, os fatos têm mostrado que 

estão sendo paulatinamente prejudicados, em razão do natural aumento da demanda, a 

aprovação dos pleitos de incentivos e benefícios fiscais, as vistorias de campo, as auditorias 

de convênios e os pleitos de redução do imposto de renda de pessoa jurídica. Esse fator tem 

apresentado retardo, pela Sudene, da responsabilidade pela análise dos projetos do Fundo de 

Desenvolvimento do Nordeste – FDNE. A insuficiência de um quadro especializado tem 

dificultado a realização de estudos temáticos sobre a Região Nordeste (GOUVEIA, 2008).  

 

 É de responsabilidade da Autarquia a criação das condições institucionais para o 

fortalecimento de um sistema regional de ciência, tecnologia e inovação que assegure uma 

integração sinérgica entre diferentes atores, no âmbito público e privado, de forma a 

impulsionar o desenvolvimento da região por meio da adoção de produção baseada no 

conhecimento (GOUVEIA, 2008).  

 

A criação do Plano de Cargos e Carreiras, bem como a correspondente aprovação dos 

cargos para provimento por concurso público, são providências indeléveis e necessárias à 

estruturação da Autarquia e à sua capacidade de resposta às expectativas da sociedade 

(GOUVEIA, 2008). Em 2008, assim o então Senhor Presidente da República, Luiz Inácio 

Lula da Silva se pronunciou: 

O desenvolvimento de uma região e de um país, [...] nunca foi e jamais será 

prerrogativa exclusiva da lógica econômica. Construí-lo, sobretudo num momento 

de turbulência externa, mas também de oportunidades como a que estamos vivendo, 

é um atributo das forças sociais e políticas que formam, na verdade, o capital mais 

valioso de um povo e de uma nação. [...] A Sudene [...] é um desses espaços de 

cooperação. Ela foi extinta em 2001, depois de sucateada, quando deveria ter sido 

corrigida e reformada. Mas recupera agora o seu papel como ferramenta 

indispensável na coordenação regional para o desenvolvimento brasileiro e 

nordestino. [...] A nova Sudene e o Fundo de Desenvolvimento Regional não 

despontam num vazio de conteúdo estratégico e orçamentário, típicos de um passado 

que negligenciava a agenda do desenvolvimento e se omitia diante das prioridades 

nacionais. A nova Sudene não terá que remar contra a maré de um Estado omisso e 
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desprovido de projetos para o futuro brasileiro[...] A Sudene do século XXI ressurge 

em um ambiente econômico e político cercado de dinâmicas que favorecem 

sobremaneira sua tarefa de coordenar e impulsionar as energias nordestinas. [...] Que 

a Sudene tenha toda a competência do mundo para fazer valer o esforço que nós 

fizemos de recriá-la. [...] Portanto, meus companheiros da Sudene, que Deus guie os 

passos de vocês, que os governadores exijam e cobrem de vocês as coisas e que, por 

favor, cumpram com o sonho do nosso querido e insubstituível Celso Furtado 

(BRASIL, 2008). 

 

 Para desempenhar esse papel, a Autarquia tem um quadro pessoal incompatível para a 

missão que foi designada. Como já mencionado, a carência de técnicos tem sido um constante 

impedimento ao andamento dos trabalhos, notadamente na execução das ações demandadas 

para o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, o Projeto da Transnordestina e os Incentivos 

Fiscais.  

 

Os esforços empreendidos para composição de um quadro de pessoal capaz de superar 

essas dificuldades compreenderam a elaboração, pela Sudene, de um Plano de Cargos e 

Carreiras e Propostas de Concurso Público, encaminhados ao Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão no ano de 2008 e 2010 respectivamente, ainda não tendo sido aprovado 

até o presente (GOUVEIA, 2010).  

 

O valor agregado e a formação do capital intelectual da organização, acumulado 

durante as décadas de sua existência, tornam-se um desafio de gestão, levando em 

consideração que a ausência de reestruturação do quadro de pessoal implicará evidências de 

existência, incertezas da continuidade de aprendizagem organizacional e do desenvolvimento 

de competências. Conforme consulta realizada pela pesquisadora no Sistema Integrado de 

Administração de Pessoal Civil-SIAPE (BRASIL, 2011), os dados apontam que neste ano de 

2011, 78 servidores da Autarquia preenchem os requisitos para a aposentadoria. Constata-se, 

portanto, que na probabilidade de esse número de servidores se aposentar, o quadro de pessoal 

da Sudene reduzirá para 86 servidores. As projeções apontam que no ano de 2015, serão 98 

servidores a preencherem os requisitos para a aposentadoria.   

 

A contextualização ora apresentada aponta, então, para a profunda carência de pessoal 

na Sudene, atrelada à elevada faixa etária, sujeita à iminente aposentadoria, como elementos 

constituintes da problemática desta pesquisa, por se acreditar que isto compromete o 

adequado desempenho da organização, tornando-se, assim, foco prioritário de atenção. 
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Registre-se que, no ano de 2011, a idade média dos servidores ativos é de 55 anos (BRASIL, 

2011).  

 

Torna-se pertinente, portanto assinalar que, essas pessoas que compõem o quadro de 

pessoal da Sudene conservam consigo a memória dos sucessos obtidos e sabem o que 

funciona bem na organização, cujo acervo técnico-funcional representado por esse capital 

humano, requer descoberta e socialização do conhecimento tácito que possui. 

 

Há relevante parte do contingente ativo de servidores da Sudene que, por força da 

legislação vigente, já poderia estar no gozo de suas aposentadorias. É reconhecida a existência 

de servidores que permanecem no exercício pleno de suas atividades ocupacionais, com  vasta 

experiência pessoal, profissional e organizacional. Esses servidores podem colaborar para a 

adoção de diretrizes que venham ampliar e generalizar as competências organizacionais 

consideradas relevantes, com isto gerando a consignação de um modelo de aprendizagem 

próprio na Sudene.  

 

Um dos grandes desafios enfrentados pelas organizações públicas brasileiras é 

responder às demandas sociais e prestar serviços de boa qualidade com os instrumentos 

tecnológicos e materiais disponíveis, além da baixa quantidade de pessoal lotada nos órgãos 

para exercer suas atribuições. Os dados fornecidos no Boletim Estatístico de Pessoal, do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (BRASIL, 2011), mostram que, para os três 

poderes da União, há 1.086.666 servidores ativos, para atender uma população de 

185.712.713 brasileiros (IBGE, 2010). 

 

 Não é possível discutir o tema dos dirigentes públicos no Brasil sem atentar para o 

legado que constituem as práticas historicamente utilizadas para sua escolha. A história das 

políticas de recursos humanos na administração pública brasileira é marcada por uma série de 

descontinuidades e por dificuldades significativas referentes à estruturação dos seus principais 

sistemas (PIRES, BRANDÃO e PRATA, 2005).  

 

 Até bem pouco tempo, a gestão pautava-se basicamente nas funções tradicionais de 

planejamento, organização, direção e controle das atividades do dia-a-dia organizacional, com 

ênfase no cenário existente. Assim, nas organizações há um campo bastante fértil para novas 

idéias e experiências no campo da administração. Em face disso, nota-se o surgimento, nos 
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últimos anos, de diversas teorias, técnicas e ferramentas aplicáveis às áreas da gestão, 

apresentadas, por vezes, como a solução para melhorar os resultados e garantir a perenidade e 

crescimento organizacional (ROCHA e SALLES, 2005). 

 

 Com o aumento da complexidade dos trabalhos, as organizações inseriram no processo 

de desenvolvimento de seus funcionários a consideração dos aspectos relativos ao 

conhecimento, às habilidades e às atitudes. As organizações para acompanharem aos avanços 

tecnológicos e sobreviverem, necessitam de funcionários com um perfil profissional baseado 

na versatilidade para acompanhar as mudanças que ocorrem nos ambientes de trabalho, na 

capacidade de atuar em equipes e de resolver problemas de forma fundamentada (PIRES, 

BRANDÃO e PRATA, 2005).  

 

A busca por uma gestão capaz de compatibilizar desenvolvimento e desempenho no 

âmbito da administração pública federal, que sejam capazes de preservar as diferenças 

culturais e organizacionais do setor público e não apenas replicar modelos prescritivos do 

setor privado, tem sido um desafio aos gestores nas últimas décadas (PIRES, BRANDÃO e 

PRATA, 2005).   

 

Conforme o planejamento estratégico 2008-2010 do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (BRASIL, 2009), a política de recursos humanos no Brasil está voltada 

para cinco eixos: democratização das relações de trabalho, gestão de carreiras, avaliação de 

desempenho e gestão por competências, sistemas e processos de gestão de pessoas e políticas 

de saúde, benefícios e previdência do servidor. A gestão por competências e avaliação de 

desempenho indica a integração dos dois temas, já defendidos na literatura, capazes de nortear 

as discussões sobre as práticas de recursos humanos, inclusive o desenvolvimento de carreiras 

na administração pública federal.  

 

Em 2006, foi instituída a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal 

da Administração Pública Federal (BRASIL, 2006), com as finalidades de melhoria da 

eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão; desenvolvimento 

permanente do servidor público; adequação das competências requeridas dos servidores aos 

objetivos das instituições, tendo como referência o plano plurianual; divulgação e 

gerenciamento das ações de capacitação; e racionalização e efetividade dos gastos com 

capacitação. O documento define como instrumentos para a política o plano anual de 
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capacitação, o relatório de execução do plano anual de capacitação e, o sistema de gestão por 

competência. A capacitação, naquele dispositivo, é definida como um processo permanente e 

deliberado de aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de 

competências institucionais por meio do desenvolvimento de competências individuais 

(BRASIL, 2006).  

 

No contexto de constantes transformações sociais, econômicas, políticas e culturais, 

assim como a velocidade da produção de informações, a aprendizagem organizacional emerge 

como uma alternativa para responder a estas mudanças. À medida que essas transformações 

ocorrem, as organizações buscam formas de se tornarem mais competitivas e seletivas com 

seus funcionários (BRANDÃO et al, 2009).  

 

Ser uma organização competitiva requer atributos que superem a performance de 

outras, em relação aos conhecimentos acumulados e construídos, à capacidade de criatividade 

e inovação, aos processos e estratégias administrativas e gerenciais. Brandão e outros 

pesquisadores (2009) afirmam que para a empresa ser competitiva, deve conquistar e manter 

vantagem competitiva ao longo do tempo. Com efeito, 

A vantagem competitiva é obtida, fundamentalmente, por meio da inovação. A 

inovação, por sua vez, é uma espécie de monopólio. Sua essência é o monopólio do 

conhecimento. O conhecimento representa o controle, mesmo que temporário, da 

incerteza. É construído socialmente, por atores inteligentes, por meio de processos 

dinâmicos de aprendizagem, a qual tem como essência a solução de problemas que 

decorrem de eventos incertos do mundo do trabalho e que levam as pessoas à 

tomada de decisões em tempo real (Brandão et al, 2009, p.39).  

 

Para Bittencourt (2001), a questão de competências e da aprendizagem organizacional 

são abordagens complementares, ou seja, para o desenvolvimento de aprendizagem 

organizacional é preciso pensar acerca das competências das pessoas, pois é por meio delas 

que a organização aprende. Por outro lado, Kofman e Senge (1993, apud CAMPOS, 2002) 

alertam que o aprendizado pode também ocorrer entre o medo e a necessidade:  

sentimos a necessidade de mudar para atingirmos nossos objetivos; por outro lado, 

sentimos a ansiedade de encarar o desconhecido e o não-familiar. Esta é uma das 

mais apavorantes proposições para o ego (KOFMAN e SENGE, 1993, apud 

CAMPOS, 2002, p.75).  

 

Na opinião de Guimarães (2001), flexibilidade e competência são dois conceitos que 

permeiam os movimentos contemporâneos de mudança nas organizações em geral e nas 

organizações públicas em particular, sendo que os efeitos desses movimentos passa pela 

análise dos pressupostos que os sustentam. 
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Com efeito, nos últimos anos, a gestão por competências, avaliação de desempenho, 

aprendizagem organizacional e inovação têm sido temas de interesse das organizações e de 

pesquisadores. A intensificação dessas abordagens decorre, sobretudo, do reconhecimento do 

fator humano como elemento primordial para o sucesso das organizações (PIRES, 

BRANDÃO e PRATA, 2005). No caso brasileiro, sendo os avanços neste campo do 

conhecimento recentes, cabe ao meio acadêmico levantar referências, realizar análise crítica e 

apresentar alternativas que possam contribuir para as práticas de promoção da aprendizagem e 

desenvolvimento das organizações.  

 

No desenvolvimento da pesquisa, serão identificadas citações diretas da pesquisadora, 

por se tratar de integrante do quadro de pessoal da Sudene, conhecedora e participante da 

história da Autarquia, com vasta experiência em gestão de pessoas. Sendo participante ativa 

dos processos de estruturação organizacional, composição de equipes, seleção de pessoal, 

acompanhamento, avaliação de desempenho, isso permite identificar na pesquisa, referências 

técnicas de Planos de Capacitação, Estágio, Avaliação de Desempenho, Gratificação, Função 

Comissionada Técnica, Progressão Funcional e Promoção à Saúde, de autoria da 

pesquisadora.  

 

Agregado a essa posição, inclui-se o acesso aos diversos sistemas estruturadores do 

Governo Federal, dos quais foram utilizados dados de acesso público para elucidação dos 

fatos aqui expostos, garantindo a transparência, confiabilidade dos dados e preservando-se a 

ética.  

 

 Numa visão de que a área de gestão de pessoas é abrangente e que se configura pela 

diversidade de variáveis, os temas relacionados podem dar origem a perguntas e 

questionamentos de naturezas amplas. Entretanto, esse estudo estabelece um recorte das 

possibilidades, utilizando-se da metodologia da Investigação Apreciativa.  

 

A abordagem central trata, especificamente, da gestão de pessoas buscando 

caracterizar as aspirações positivas, a construção coletiva de uma cultura organizacional, a 

valorização dos melhores momentos e das situações de desempenho dos servidores de uma 

organização pública voltada para o desenvolvimento regional. A visão apreciativa embasa 

essa discussão, amparada na emergência de ideias apreciativas e perspectivas acerca do 

presente e do futuro. Neste sentido, o problema sob investigação consiste na pergunta central:  
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Quais fatores positivos levam os servidores da Sudene a identificarem 

o que dá vida a essa Autarquia governamental e contribuírem para o 

alcance do futuro desejado com base nas forças existentes? 

 

A pressuposição implícita no questionamento central deste trabalho é de que o capital 

humano está, efetivamente, interligado à existência organizacional. A proposição defendida 

nessa pesquisa apresenta argumentos que a sustentam.  

 Por essa razão torna-se o objetivo central do trabalho analisar os fatores positivos que 

levam os servidores da Sudene a identificar o que dá vida a essa Autarquia governamental em 

uma perspectiva presente e futura, atrelado a objetivos específicos que propõem: a) descrever 

aspectos histórico-institucionais da trajetória da Sudene; b) traçar o perfil dos servidores do 

quadro de pessoal efetivo da Autarquia; c) projetar uma visão do futuro da Sudene, na 

percepção apreciativa dos servidores integrantes do seu quadro de pessoal, para a construção 

de subsídios para o planejamento institucional. 

 

O termo Gestão de Pessoas tem sido utilizado com diferentes conotações na 

Administração Pública: Administração de Pessoas, Administração de Recursos Humanos, 

Administração de Pessoal Civil, Gestão de Recursos Humanos, são algumas denotações que 

envolvem o contexto histórico e pressupostos relacionados. Os cenários distintos têm 

acarretado maior ou menor grau de impacto na natureza aqui investigada. Esses impactos 

refletem no âmbito das relações humanas, na natureza do trabalho, na institucionalização 

organizacional e em sua sustentabilidade. Os resultados do estudo apontam para uma 

dimensão que abrange mudanças conceituais de política, de gestão e de planejamento na 

administração pública.  

 

A pesquisa empreendida no âmbito da Sudene poderá subsidiar a administração com 

uma nova metodologia de investigação, que constitui insumo para o processo de planejamento 

estratégico e decisório da organização. Em se tratando de instituição pública, a pesquisa dará 

suporte para outras investigações correlacionadas na administração pública, tendo caráter de 

contraponto crítico, reflexões e uma nova forma de tratamento do fenômeno principal que são 

as pessoas que a compõem.  
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Sendo o campo da Investigação Apreciativa ainda pouco explorado no Brasil, a 

pesquisa instiga estudiosos voltados para o desafio de novas descobertas, novos caminhos 

aqui não explorados e instâncias não atingidas. Enquanto pesquisadora acadêmica e gestora 

pública, o estudo traz uma nova abordagem conceitual da visão de gestão de pessoas, 

motivando a intervenção na prática vigente, quebrando paradigmas gerenciais e 

desmistificando mitos até então tomados como verdades no meio gerencial.  

 

 Para permitir o processo de desenvolvimento do estudo e da análise, as argumentações 

foram fundamentadas na perspectiva Construtivista e na proposta da Investigação Apreciativa, 

embasadas em conceitos de suporte sobre Gestão de Pessoas, Psicologia Positiva, Sociologia, 

Filosofia e Linguística para sedimentar os resultados da pesquisa. A construção teórica da 

pesquisa envolve uma interdisciplinaridade de ações operacionais/construtivas, que delimitam 

o estudo.  

 

Parafraseando Vergara (2009), a “moldura” do estudo consiste em apresentar os 

resultados da análise dos fatores positivos que dão vida à Sudene, numa perspectiva do 

resgate do passado, respeitando-se a situação atual e realizando uma projeção do futuro, 

utilizando a metodologia da Investigação Apreciativa.  

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, os trabalhos voluntários de servidores da Sudene, 

que compuserem o Grupo de Mobilização, foram de importância ímpar para que a coleta de 

dados fosse possível, realizando o trabalho de sensibilização dos gestores e a participação 

massiva dos servidores garantida nas entrevistas. A realização dos trabalhos em grupos 

permitiu a projeção de subsídios basilares da Investigação ao se tratar de assunto relacionado 

a pessoas, não se pode desconsiderar que o fator humano é, antes de tudo, fundamentado pela 

própria capacidade de ser humano, de viver em sociedade e de pensar coletivamente. 

 

 Assim, o resgate do passado, que explica o presente, foi de relevância singular para a 

projeção do futuro, como forma estratégica de subsídio do planejamento da administração 

para os próximos anos, numa linha cronológica convergente ao planejamento de curto, médio 

e longo prazos da organização.  
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O trabalho foi organizado em duas etapas distintas, sendo a primeira voltada para a 

fundamentação teórica e a segunda etapa, voltada para a aplicação metodológica do processo 

da Investigação Apreciativa.  

 

O Capítulo 1 é dedicado ao estudo do homem na sociedade e discorre sobre a 

formação da memória social e sobre a dádiva de viver em sociedade. Busca-se compreender 

as relações dos homens na sociedade; a dialética histórica do passado, presente e futuro; e, 

como um grupo social constrói a memória e consolida o grupo, como espécie de guardiã da 

integridade que garante a sobrevivência de um grupo.  

 

O Capítulo 2 aborda sobre o processo da formação do conhecimento e da 

aprendizagem organizacional, bem assim, aborda sobre o processo desta aprendizagem e 

como esta possibilita a compreensão do contexto e desenvolvimento de ações inovadoras. 

Também trata do desenvolvimento de competências, como um dos pilares de sustentabilidade 

institucional. 

 

O Capítulo 3 trata das bases da Investigação Apreciativa, os princípios e os ciclos. O 

objetivo do capítulo é de fundamentar a proposta metodológica aplicada na pesquisa. São 

destacadas as características das propostas dos ciclos de 4Ds e 5Ds. 

 

O Capítulo 4 está voltado para o processo metodológico da pesquisa das fases 

estratégicas e os critérios para a aplicação da Investigação Apreciativa. Este Capítulo 

apresenta como foi planejada a coleta, análise e interpretação dos dados. Aponta, também, os 

processos de Investigação Apreciativa na Sudene e como foram obtidos os elementos para 

subsidiar o planejamento estratégico setorial.  

 

O Capítulo 5 mostra os resultados da pesquisa, apresentando um breve histórico da 

Sudene, marcada em sua trajetória por eventos que delimitam fases. Há o resultado do perfil 

dos servidores da Autarquia. São revelados os êxitos conquistados pela Sudene ao longo de 

sua existência; os aspectos que são valorizados pelos servidores em relação a si, ao trabalho e 

à Autarquia, bem como o que dá vida à organização e a visão de futuro dos entrevistados. 

Encontra-se, também, no Capítulo 5 as contribuições dos Grupos Temáticos em forma de 

subsídios para a elaboração do plano setorial da Sudene. 
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Espera-se que os resultados que compõem esta pesquisa possam contribuir aos 

gestores da Sudene, como referencial qualitativo e ponto de partida para o planejamento, 

capaz de desenvolver estratégias organizacionais. Cabe ressaltar que os resultados deste 

estudo são passiveis de aperfeiçoamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

O HOMEM E A FORMAÇÃO SOCIAL 

1.1 MEMÓRIA SOCIAL 

1.2 A DÁDIVA DE VIVER EM SOCIEDADE 
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CAPÍTULO 1 - O HOMEM E A FORMAÇÃO SOCIAL 

 

 

1.1 MEMÓRIA SOCIAL 

 

 

Os trabalhos de Lojkine (1990) sobre as mudanças da classe trabalhadora apontam 

para a necessidade de reflexões sobre as divisões e clivagens nessa instância, após o advento 

da revolução da informática. Para o autor, a revolução informacional destrói o clichê de uma 

arquitetura social e a informatização da produção material e dos serviços permitem 

continuidade relacional entre trabalhadores intelectuais e trabalhadores de produção material.  

 

Em decorrência do contexto das turbulências externas, das mudanças empresariais 

internas, das formas de organização do trabalho e de controle, nas relações de poder, que 

transformam o universo gerencial, as preocupações com a questão da cultura organizacional 

tornam-se evidentes. Nesse aspecto, cultura organizacional é um conjunto de valores e 

pressupostos básicos, expressos simbolicamente, que com a capacidade de ordenar, atribuir 

significações, construir a identidade organizacional, tanto agem como elementos de 

comunicação e consenso, como ocultam e instrumentalizam as relações de dominação 

(FLEURY, 1991).  

 

Outros autores consideram sinônimos os conceitos de cultura organizacional e de 

identidade de grupo. Para Sainsaulieu (apud FLEURY, 1991), a empresa é um tecido de 

subgrupos que possuem formas próprias de representação da empresa e do trabalho, maneira 

de encarar a vida na organização e um patrimônio comum de experiências. Nessa ótica, a 

identidade de grupo é fundada na sociabilidade e na experiência comum com capacidade de 

regular a ação coletiva. Para Bordieu (apud FLEURY, 1991), identidade social supõe uma 

matriz de percepção e ação social que orientaria os agentes em mapas cognitivos construídos 

coletivamente.  

 

Nessa direção, Chartier (2001) afirma que, as relações podem estar visíveis em formas 

de coexistências, de sociabilidade e de relações entre indivíduos, que formam campos com 

suas próprias regras, princípios e hierarquias. 
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A identidade é um conjunto de referências materiais, sociais e subjetivas escolhidas 

para permitir uma definição apropriada de um ator social. Também a identidade é um 

conjunto de síntese integrativa, de interpretação do mundo e de expressões (MUCCHIELLE 

1986, apud FLEURY, 1991). 

Na dimensão de cultura organizacional, a necessidade de preservação e socialização da 

experiência coletiva para garantir a manutenção da existência da civilização, é um viés de 

reflexão sobre a sociedade contemporânea, inserida numa organização, em particular, 

formando a cultura e preservando-a (BARRETO, 2007). 

 

O elemento comum que aproxima cultura organizacional e memória organizacional 

são os indivíduos que delas fazem parte e constroem sua história que distinguem as 

organizações umas das outras. A dialética da história resume-se numa posição de passado x 

presente, e presente x passado. Subentende, portanto, um sistema de atribuições de valores 

antigo x moderno e progresso x reação. O historiador tende, na atualidade, a distinguir 

durações históricas diferentes, embora seja mais sedutora a perspectiva da longa duração. A 

ideia da história como história do homem foi substituída pela ideias da história como história 

dos homens em sociedade (LE GOFF, 1990). Conforme o autor, o tempo histórico encontra, 

num nível muito sofisticado, o velho tempo da memória, que atravessa a história e a alimenta. 

 

A abordagem sobre a memória na sociedade contemporânea implica levar em 

consideração a interação entre as áreas coprodutoras umas das outras e a interseção 

sujeito/cultura, que amplia a propriedade estática de conservar informações e ao mesmo 

tempo de inserir certo dinamismo, para a reconstrução das experiências passadas, como forma 

encontrada pela sociedade para pensar a si própria sua relação com o passado, afirma Barreto 

(2007). Na perspectiva da autora, Memória difere de memorização, pois é menos uma função 

nata e mais uma função social criada pelo homem.  

Le Goff (1990) admite que conceituar memória seja crucial. A memória, como 

propriedade de conservar certas informações, remete ao conjunto de funções psíquicas. Nesse 

aspecto, o estudo da memória envolve a psicologia, a psicofisiologia, a neurofisiologia, a 

biologia e a psiquiatria, que podem evocar, no interior dessas ciências, de forma metafórica ou 

de forma concreta, traços e problemas da memória histórica e da memória social. Conforme 

Le Goff (1990), o estudo da memória social é um dos meios fundamentais de abordar os 

problemas do tempo e da história.  
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Memória, portanto, é uma espécie de guardiã da integridade, que garante a 

sobrevivência de um grupo, pela partilha entre indivíduos que são comuns e opera como 

corpo, para fazer a passagem do passado para o presente o corpus de conhecimentos, valores e 

experiências que consolidam a identidade de um grupo. A memória enquanto acervo de 

lembranças, não é um mero resultado do acúmulo de vivências, mas um processo do presente 

para atender ao presente. A história não produz memória, pois esta é produzida por um grupo 

social. A história utiliza-se da memória para o trabalho e reconstituição de uma época e lugar 

(BARRETO, 2007). 

 

Pessoa (2011) afirma que a fala e a escrita têm fortes influências sobre a cultura de um 

povo. Nesta perspectiva, cultura oral e cultura escrita são dois canais de veiculação 

importantes para a difusão de certas tradições. Nas sociedades em que a palavra falada tem 

grande importância devido à escassez das práticas de letramento e da ausência do saber 

formal, a rede de tradições orais é muito mais densa e funciona como fator decisivo para a 

preservação da memória cultural dos grupos sociais. 

 

Todas as civilizações fundam-se numa espécie de livro cultural, isto é, na capacidade 

de armazenar informações a de reutilizá-las. Antes da época de Homero, o livro cultural grego 

depositara-se na memória oral. Entre Homero e Platão, o método de armazenamento começou 

a se alterar quando as informações foram postas em alfabeto (HAVELOCK, 1996 apud 

PESSOA, 2011). 

 

A escrita, como forma de memória social, tem na atualidade, conferido a contribuição 

fundamental para o desenvolvimento da comunicação entre as sociedades, preservando a 

essência de sua cultura. Entretanto, na época de Platão, a tradição se perpetuava através de 

textos com recursos baseados na oralidade e a memória desempenhava papel fundamental. Na 

Carta VII, o filósofo critica o uso da escrita e a consequente ausência de argumento imediato: 

Todo homem sério evita tratar por escrito questões sérias e abandonar assim os seus 

pensamentos à cobiça e à estupidez da multidão (...) quando virmos uma 

composição escrita, ou por um legislador sobre as leis, ou por qualquer outra pessoa 

sobre não importa que assunto, diremos que o autor não levou bem a sério. (...)  

Não foi para se lembrar delas que as escreveu – não se corre o risco de esquecê-las 

quando uma vez entraram na alma, porque nada há de mais simples (PLATÃO, 

2002, p. 76). 
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É nessa passagem da Carta VII, que Platão lamenta a memória ser substituída pela 

escrita. Assim, antes da escrita, a memória ocupava um papel primordial, desempenhado 

pelos homens-memória, guardiões da história que mantinham o papel de manter a coesão dos 

grupos sociais.  

 

Com o advento do aparecimento e a difusão da escrita, a evolução da memória 

depende da evolução social e do desenvolvimento urbano. A escrita elucida transformações na 

memória coletiva, distinguindo duas possibilidades: a memória sob forma de inscrição e a 

memória sob forma de documento escrito. A memória coletiva não deve romper seu 

movimento tradicional. A inovação, portanto, diz respeito ao vértice do sistema que envolve 

atos financeiros e religiosos, dedicatórias, genealogias, calendário, ou seja, tudo que nas novas 

estruturas das cidades não é fixável na memória de modo completo. Dessa forma, o 

documento escrito aparece com uma das funções que permite comunicar-se através do tempo 

e do espaço (LEROI-GOURHAN, 1965, apud LE GOFF, 1990).  

 

Se a memória antiga, social popular, ocupou seu espaço na história, o judaísmo e o 

cristianismo acrescentaram algo de diverso à relação entre memória e religião, entre o homem 

e Deus (LE GOFF, 1990). A expansão do cristianismo dá origem a numerosos casos de 

evangelização de povos pagãos. A Bíblia, portanto, foi o livro mais importante da Idade 

Média, utilizada por essa instituição para a congregação dos letrados da época (PESSOA, 

2011).  

 

A invenção da imprensa de Gutenberg apresenta um efeito vigoroso em relação à 

memória escrita e o impresso possibilita a expansão da memória, conforme Le Goff confere: 

Até o aparecimento da imprensa dificilmente de distingue entre a transmissão oral e 

a transmissão escrita. A massa do conhecido está mergulhada nas práticas orais e nas 

técnicas; a área culminante do saber, com um quadro imutável desde a Antiguidade, 

é fixada no manuscrito para ser aprendida de cor. Com o impresso, não só o leitor é 

colocado em presença de uma memória coletiva enorme, cuja matéria não é mais 

capaz de fixar integralmente, mas é frequentemente colocado em situação de 

explorar textos novos. Assiste-se, então, à exteriorização progressiva da memória 

individual; é do exterior que se faz o trabalho de orientação que está escrito no 

escrito (LE GOFF, 1990, p. 457). 

A partir daí, não somente a memória coletiva sofreu alteração, mas também a condição 

humana, que passou a ser vista sob o prisma da inteligência e da racionalidade.  
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Le Goff (1990) registra que entre as manifestações significativas de memória coletiva, 

no período compreendido entre o século XIX e o século XX, dois fenômenos se destacam 

com repercussão abrangente entre as culturas sociais do mundo. O primeiro, diz respeito às 

construções de monumentos dos mortos da Primeira Guerra Mundial, transformando a 

comemoração funerária em um novo desenvolvimento. Paralelamente, a construção do 

Túmulo ao Soldado Desconhecido, erigido em vários países, ultrapassa os limites da 

memória, que, associada ao anonimato, proclama a memória comum. 

 

O segundo fenômeno é a fotografia, que revolucionou a evolução da memória. A 

precisão da verdade através da fotografia, através do armazenamento da memória do tempo e 

da evolução cronológica, vem estabelecer na memória coletiva, o parâmetro de tempo e de 

espaço. As imagens do passado dispostas cronologicamente e expostas em ordem de estação 

da memória social, evocam e transmitem a recordação dos acontecimentos que merecem ser 

conservados, ou porque retêm do passado as confirmações do presente (LE GOFF, 1990). 

 

No século XX, a partir da década de 1950, a memória ocupa um espaço de privilégio e 

constitui o elemento de descoberta revolucionária na área da tecnologia, com o surgimento da 

memória eletrônica. Decorrente dos avanços tecnológicos os novos processos de comunicação 

são desenvolvidos, aceleram o acesso às informações, permitem trocas de experiências e 

relacionamentos do mundo da política, dos negócios e do lazer. É o surgimento das grandes 

redes sociais pelas quais o mundo se entrelaça, transformando a memória social, exaltando a 

memória coletiva não mais nos acontecimentos, mas ao longo do tempo (LE GOFF, 1990). 

 

Uma das questões básicas da memória da sociedade contemporânea relaciona-se ao 

novo paradigma da quantidade de informações registradas, que cada vez mais, encontram-se 

cada vez menos ligada ao objeto físico que a contém (LEVACON, 1997, apud BARRETO, 

2007).  

 

A memória coletiva, portanto, não é somente uma conquista. É um instrumento de 

poder. As sociedades que detêm uma memória social oral ou estão em vias de constituírem 

uma memória coletiva escrita, são essas sociedades que melhor permitem compreender a luta 

pela dominação da recordação e da tradição. A memória é uma identidade, quer seja 

individual, quer seja coletiva. Sua busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e 
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das sociedades atuais, na febre e na angústia. Onde cresce a história, a memória por sua vez a 

alimenta, procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro (LE GOFF, 1990). 

 

 A história e a memória das pessoas são permeadas por infinitas e diversificadas 

experiências, estruturadas através do tempo, do espaço e do contexto em que essas 

experiências são desenvolvidas. Nas relações sociais, as pessoas se vinculam umas às outras. 

Há uma dialética que cria a sociabilidade, que cimenta a vida em sociedade, que cria o laço 

social, o vínculo e que funda a sociedade como fato social total (SUSIN, 2006). É nesta 

dimensão que revestirá o desenvolvimento da abordagem seguinte. 
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1.2 A DÁDIVA DE VIVER EM SOCIEDADE 

 

 

 O debate sobre a dádiva tem sua contribuição da escola francesa, através dos 

fundadores Emile Durkheim e Marcel Mauss, no início do século XX, que introduz em uma 

crítica consistente ao pensamento utilitarista e mercantilista, constituindo uma das principais 

fontes para se pensar uma sociedade civil mundial regionalmente diferenciada e com novas 

perspectivas democráticas (MARTINS, 2004).  

 

 Caillé (2002) afirma que as ideias de Mauss se assemelham à teoria marxista. As 

trocas se revestem de outro significado do que está implícito na impessoalidade que assume o 

pensamento capitalista. A organização do trabalho seria possível a partir de um modelo 

cooperativo, que garantisse a efetiva proteção social.  

 

Na linha de pensamento do Marcel Mauss, surgiu, em 1981, o Movimento Anti-

Utilitarista em Ciências Sociais - M.A.U.S.S. (Mouvement Ainti-Utilitariste dans les Sciences 

Sociales), composto por sociólogos, antropólogos, economistas, historiadores e filósofos, 

decidido a enfrentar os fundamentos filosóficos da teoria econômica. (CAILLÉ, 2002).  Nesta 

direção Martins (2004) afirma que:  

A leitura associacionista sugerida pela teoria da dádiva é decisiva para situar 

a sociedade civil não como terceiro setor complementar aos dois outros 

setores – o Estado e o mercado – mas como uma experiência societal e 

histórica particular, regida por mecanismos de organização e de regulação 

peculiares, que apenas se tornam evidentes quando são realçados os 

processos de pertencimento e de reconhecimento interpessoais presentes nas 

instituições primárias e nas instituições primárias da vida social 

(MARTINS, 2004, p. 2).  

 

 Caillé (2002), com a intenção de avançar além das ideias de Mauss, desenvolveu o 

paradigma da dádiva: mostrar como a descoberta do papel central do dom na sociedade 

primeira permite, transpondo-a, iluminar também a modernidade e mostrar também, como tal 

atitude implica reconsiderar a história das ciências sociais, além de colocar em evidência as 

implicações éticas e políticas desta reconsideração (CAILLÉ, 2002). A essência deste 

paradigma é a criação de vínculos, a estabelecimento de redes de relações, do endividamento 

mútuo, das alianças e dos pactos de confiança entre as pessoas (SUSIN, 2006). 
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 A abordagem de Caillé (2002)  estabelece a existência do paradigma da dádiva, que 

tenta compreender as relações sociais a partir da relação de dar e receber, como agente selador 

das alianças humanas, que simboliza, garante e dá vida.  

 

Nenhuma sociedade poderia se constituir sem a dádiva, por ser uma ação mútua entre 

doador e donatário. O estabelecimento de relações cria vínculos através da dádiva, criam-se 

alianças em que os indivíduos são únicos uns para os outros. Nessa perspectiva, cria laços e 

cria sociedade. O objetivo da ação da dádiva não é a coisa dada, mas o estabelecimento, a 

manutenção, o reconforto para o fortalecimento do vínculo social. Em decorrência disso, a 

dádiva é um símbolo. Aceitar a dádiva, portanto, é aceitar a relação, que cria vínculos afetivos 

de solidariedade (SUSIN, 2006).  

 

Na medida em que a tríplice obrigação se constitui, a dádiva apresenta-se como 

fenômeno social. O dom, como nas sociedades antigas, continua nos dias de hoje sob a forma 

da tríplice obrigação. A dádiva, portanto, não é uma escolha, e sim uma obrigação, que se 

trata de um todo que inclui os homens e as coisas. A teoria de Mauss defende que quando 

alguém dá, dá a si mesmo, porque sente na obrigação de dar-se aos outros, para o seu bem e 

denomina esse fenômeno de poder do dom. Esse poder não é inerte e exige o retorno (SUSIN, 

2006).  

 

A obrigação de receber passa pela concepção de que não se tem o direito de recusar a 

dádiva. Toda dádiva é sempre aceita e louvada, pois ao aceitar, a pessoa se compromete. 

Conforme a teoria de Mauss, abster-se de dar, como de receber, é faltar a um dever, como 

abster-se de retribuir. Para se receber algo, é necessário se submeter ao outro e ter a 

humildade de dependência ao outro (SUSIN, 2006). 

 

Susin (2006) afirma que a obrigação de retribuir é condição necessária e faz parte do 

jogo de entrelaçar-se da dádiva, que supõe certa relação com o donatário. O doador deve 

demonstrar saber o que o recebedor gosta, transformando a relação em espiral da relação do 

doador e o donatário.  

 

Para Lima et al (2009), a reestruturação capitalista na pós-modernidade resulta da 

fusão e rearranjo dos processos políticos, sociais, culturais e econômicos, em que a produção 

não apenas é relacionada à economia, estende à esfera social desde a produção de bens 
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materiais às relações sociais. Portanto, o paradigma da dádiva tenta compreender as relações 

sociais a partir da sua horizontalidade, em função das inter-relações dos indivíduos, que os 

transformam em atores sociais na relação de dar e receber, selando alianças humanas. Caillé 

(2002) assim define a dádiva sociológica: 

é qualquer prestação de bens ou serviços efetuada sem garantia de retorno, tendo em 

vista a criação, manutenção ou regeneração do vínculo social. Na relação de dádiva, 

o vínculo é mais importante que o bem (CAILLÉ 2002, p. 193). 

 

As Ciências Sociais reconhecem dois paradigmas: o individualismo e o holismo. O 

paradigma do individualismo pretende que todas as ações, regras ou instituições derivam dos 

cálculos, mais ou menos conscientes e racionais, efetuados pelos indivíduos e considerados 

como uma única realidade que é dissolvida pelo interesse. Diferentemente do holismo, que 

defende a ação do indivíduo restringe-se a expressar uma totalidade que lhe preexiste, 

relacionada na obrigação (CAILLÉ, 2002).  

 

Na abordagem de Godbout (2002) as ciências sociais estariam ante as alternativas de 

considerar o comportamento livre, ante o modelo da racionalidade instrumental ou 

impulsionado à obediência das normas. Nesse aspecto, o fenômeno da dádiva refere-se a duas 

explicações: fazer a dádiva por interesse ou não fazer a dádiva por interesse, que induzem ao 

cumprimento de normas.  

 

A estrutura das relações de trabalho é muito complexa nas transações e não apenas a 

simples troca do trabalho por dinheiro. A retribuição pelo trabalho extrapola a recompensa 

pelo trabalho exercido, porque remete à dimensão política, social e psicológica do retorno. As 

relações estruturais de equipes, o trabalho em si e suas formas de administrar estão 

constantemente em transformação, seguindo os movimentos sociais, as imposições 

econômicas e os avanços técnicos e tecnológicos (THIRY-CHERQUES, 2007). 

 

 Lima et al (2009) afirmam que os atributos relacionados à estrutura de produção 

colaborativa relacionam-se a três. Em primeiro lugar, ao objeto a ser desenvolvido ou 

trabalhado que podem ser independentes, permitindo-se que a produção tenha características 

multidisciplinar, conciliada com os esforços de diferentes pessoas, tempo e espaço. Como 

segundo atributo refere-se a granularidade do projeto, que deve haver uma sincronia em 

relação do produto final. O terceiro atributo, diz respeito ao custo que deve ser baixo para 

composição do produto final.  
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 As novas redes de relações intelectuais, afetivas e sociais surgem na forma de trabalho 

da produção colaborativa. As formas de trabalho imaterial dependem dessas redes, que 

favorecem novas possibilidade de gestão econômica e organização política e social. Cada 

forma hegemônica de trabalho cria elementos comuns, imediatamente sociais (LIMA, et al, 

2009). 

 

Caillé (2002) afirma que rede é conjunto das pessoas com quem o ato de manter 

relações de amizade ou camaradagem que permite conservar e esperar confiança e fidelidade, 

a partir do dom da confiança. A partir dessa afirmação, as redes de produção colaborativa 

baseiam-se na confiança entre os participantes, direcionada na economia da dádiva na sua 

tríplice obrigação de dar, receber e retribuir. A criação do vínculo social ocorre no interior das 

práticas sociais, nas inter-relações que ligam os indivíduos e os transformam em atores 

propriamente sociais (CAILLÉ, 2000, apud MARTINS, 2004). No cotidiano, não são os 

atores e as estruturas que diferenciam os sistemas existentes na sociedade, mas o que circula 

entre os atores a favor do vínculo social. A dádiva está frequentemente em todos os meios 

sociais, e não diz respeito apenas a momentos isolados e descontínuos da realidade. Martins 

(2004) afirma que para Mauss, aquilo que circula influi na formação e os lugares em 

sociedade dos atores que a compõe. O que circula tem vários nomes, assim como, dinheiro, 

carro, móveis, roupas e também sorrisos, gentilezas, palavras, hospitalidade, presentes, 

serviços gratuitos, entre outros (MARTINS, 2004). 

 

Na abordagem de Martins (2004), o sistema da dádiva se estende desde as 

sociabilidades primárias às sociabilidades secundárias, das relações funcionais, mantidas por 

conveniências implícitas para a manutenção da relação. É o que ocorre na administração 

governamental. Para funcionar em conformidade aos princípios administrativos de sucesso, 

deve existir o espírito do serviço público, em que os funcionários vistam a camisa da 

instituição, dando um pouco mais de si do que contratualmente exigido. É este valor-

confiança que constitui um atributo, que se desenvolve das relações da dádiva. O sistema da 

dádiva influi nas práticas que dão suporte às instituições sociais. A confiança é um dos bens 

simbólicos necessários para a validação da relação social. Neste aspecto, a dádiva circula para 

além dos valores de uso e de troca, que exprime a intensidade da relação entre os parceiros do 

dom (GODBOUT, 1996, apud MARTINS, 2004).  
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Para Martins (2004), o dom ou a dádiva é uma regra sistêmica e ambivalente, que 

perpassa entre a obrigação e a liberdade, entre o mágico e o técnico, a obrigação e o interesse, 

a espontaneidade, a liberdade, a amizade e a criatividade.  

 

Nas pesquisas desenvolvidas por Thiry-Cherques (2007) foram identificadas a 

superação da estrutura do trabalho em equipe e a prevalência de uma estrutura de trabalho 

individualizado. O autor afirma que é possível, na atualidade que esteja ocorrendo a 

decadência do trabalho em equipes. As ciências de gestão, o progresso tecnológico e as 

contradições inerentes às relações pessoais continuadas estão contribuindo para o surgimento 

de novas formas de organizar a produção. Esse fator leva ao esgotamento do modelo de 

trabalho em equipes, que tem como atributo principal a forma de organizar o grau de 

dependência que tem cada trabalhador em relação à organização como um todo, com o 

produto e com os componentes da equipe de trabalho. As redes de afinidades 

intraorganizacionais apontam características em que não são mais regidas pelas hierarquias. 

Elas se firmam sobre o vínculo e o reconhecimento circulado entre si.  

 

As questões sobre a aprendizagem e o desenvolvimento de competências serão 

discutidas na próxima abordagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO E DAS COMPETÊNCIAS 
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2.2 O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 
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CAPÍTULO 2 – A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO E DAS COMPETÊNCIAS 

 

 

2.1 O CONHECIMENTO E A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

 

 

Aspectos diversificados da realidade brasileira condicionam o funcionamento do 

Estado, a ação e o desenvolvimento da administração pública. Atualmente o contexto do 

Brasil apresenta características de complexidades significativas, decorrentes de sua própria 

história de integração e descentralização (PIRES, BRANDÃO e PRATA, 2005). 

 

 A gestão da administração pública vem acompanhada por uma exigência de maior 

flexibilidade e profissionalização nas ações relativas aos serviços prestados ao cidadão. O 

encadeamento da política de gestão de desenvolvimento de pessoas e o engessamento da 

máquina pública tornam os esforços de modernização, qualificação ou democratização, 

pendentes de equacionamento. O processo de mudança pelo qual a gestão de recursos 

humanos vem passando, afeta as organizações públicas federais, exigindo a participação no 

processo de transformação do mundo contemporâneo, como forma de transcender do modelo 

administrativo burocrático ao modelo gerencial por resultados (PIRES, BRANDÃO e 

PRATA, 2005).  

 

 A partir das duas últimas décadas do século passado, o tema sobre profissionalização e 

valorização do servidor público começou a ser questionado, surgindo debates sobre a 

qualificação padrão dos servidores públicos e as necessidades de um servidor com iniciativa e 

capacidade de assumir novas responsabilidades. No cenário mundial em que as relações entre 

capital e trabalho, empresa e funcionários sofrem mudanças, aumenta o nível de 

competitividade no mercado mundial, de modo que se exige a permanente capacitação e o 

desenvolvimento dos profissionais (PIRES, BRANDÃO e PRATA, 2005).  

 

As mudanças de paradigma na gestão de pessoas e da passagem da administração 

taylorista-fordista para a gestão flexível provocaram comportamentos diferenciados nas 

organizações. Estruturas verticalizadas e centralizadas tendem a tornarem-se estruturas 

horizontalizadas e descentralizadas. Com o surgimento deste novo ambiente, as pessoas 

necessitam de uma postura voltada para o desenvolvimento de competências e não somente ao 
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conhecimento específico e técnico. Emerge assim, uma nova visão e postura de administração 

de pessoas, voltada para o desenvolvimento dos talentos e competência humana (RICARDO, 

2009).  

 

Para Ricardo (2009), o cenário da globalização requer um novo olhar sobre a 

construção do conhecimento. Para enfrentar essa realidade, é necessário um homem capaz de 

reinventar a si próprio e de utilizar sua inteligência e potencial inventivos para fazer frente à 

explosão tecnológica que invade os mais diferentes setores da vida humana. É necessário que 

o homem desenvolva o seu poder de criar, pensar, refletir, criticar e organizar o pensamento. 

 

Estando as organizações inseridas em um contexto social, político, econômico e 

cultural marcado pelo dinamismo e até pela incerteza, elas sofrem alterações ao longo do 

tempo em função das mudanças que ocorrem no ambiente externo. Essas modificações são 

cada vez mais contínuas, exigindo a constante necessidade de modificações tecnológicas e em 

consequência, profissionais capacitados para executarem suas funções. Tais mudanças 

refletem o modo de funcionamento das organizações e a maneira como as pessoas são tratadas 

e vistas no trabalho (PIRES, BRANDÃO e PRATA, 2005).  

 

 Em face desse contexto de tantas transformações, como ocorre a aprendizagem 

organizacional e como se desenvolvem as competências em uma organização? Conforme 

Fleury e Fleury (2001), para responder a primeira parte da questão é necessário percorrer o 

caminho que vai da aprendizagem individual, para a aprendizagem em grupo e por fim, para 

aprendizagem na organização:  

Esta questão aparentemente simples implica uma viagem interior, que recupera 

momentos em que o conhecimento se mistura com a emoção, sinalizando situações 

positivas e situações tensas e angustiantes. A aprendizagem é um processo neural 

complexo, que leva à construção de memórias. Aquilo que se aprende e depois se 

esquece é como se nunca tivesse acontecido; o conjunto de coisas de que nos 

lembramos constitui a nossa identidade (FLEURY e FLEURY, 2001, p. 188). 

 

 Os processos de ensino/aprendizagem acontecem na dinâmica, coexistência, dialética 

e contextualização dos sujeitos. Para Freire (2004), quem forma se forma e reforma ao formar. 

Por outro lado, quem é formado forma-se e forma ao ser formado. A aprendizagem é um 

processo contínuo, social e cooperativo. Assim, o ser humano aprende na interação com 

outros sujeitos e no processo dinâmico de troca de experiências ao longo de sua existência e 

nas diversas situações.  
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 Freire (2001) afirma que não é possível ser gente sem se achar estranhado em certa 

prática educativa. E estranhado não em termos provisórios, mas em termos de vida inteira. 

Quando se trata de educação do trabalhador, está-se abordando educação de adultos, que 

envolve questões como seu posicionamento na sociedade, o relacionamento com o espaço 

produtivo e a compreensão de sua importância naquele meio e o aumento da expectativa de 

vida. Assim, a andragogia é o suporte para a adequação das práticas educativas apropriadas a 

esse público. Neste sentido, Freire (2001) deixou seu legado não somente aplicado à 

alfabetização de adultos, mas a uma prática educacional que a transcende e é direcionada para 

o entendimento de que é imprescindível praticar nas empresas uma pedagogia inovadora, que 

seja sustentável e que estimule o espírito criativo, crítico, atual, contextualizado ético e 

amoroso do trabalhador. 

 

 Conforme as constatações de Meister (1999) é cada vez maior o número de 

funcionários que admite que trabalho e aprendizagem estejam se tornando sinônimos. A sala 

de aula do ensino formal não atende mais as necessidades de aprendizagem para o trabalho. A 

aprendizagem permanente descreve a necessidade de os profissionais darem continuidade a 

sua educação e desenvolvimento em todos os períodos da vida. Nesta linha de pensamento, Le 

Boterf (2003) assegura que, o que proporciona o gosto de se profissionalizar não é somente a 

pertinência ou o rigor de um programa. É o interesse apaixonado de um formador por seu 

assunto, o encorajamento do técnico ante as dificuldades, a visibilidade da progressão pessoal 

rumo a uma meta de profissionalização, o reconhecimento dos conhecimentos profissionais 

adquiridos. 

 

 Eboli (2004) afirma que só através das pessoas será construído um sistema de 

educação verdadeiramente eficaz. Para tanto, é essencial que a organização tenha 

sensibilidade e mentalidade de aprendizagem contínua, para que esta ocorra de forma alinhada 

em todos os níveis. Ou seja, deve-se criar um ambiente e uma cultura organizacional cujos 

princípios e valores sejam propícios a processos de aprendizagem ativa e contínua, a qual 

favoreça a formação e a atuação de lideranças exemplares e educadoras que aceitem, 

vivenciem e estimulem nas pessoas a postura do autodesenvolvimento.  

 

Para Le Boterf (2003), toda aquisição de capacidades, de conhecimentos ou de 

competências supõe uma atividade de aprendizagem e, portanto, um investimento pessoal. O 
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domínio de novas operações cognitivas, a reorganização de suas próprias representações, o 

desenvolvimento do saber-fazer técnico e a combinação de conhecimentos e de capacidades 

só podem ser obtidos com o envolvimento das pessoas. Fleury & Fleury (2001) 

complementam: 

O processo de aprendizagem em uma organização envolve não só a elaboração de 

novos mapas cognitivos, que possibilitem compreender o que está ocorrendo no 

ambiente externo e interno à organização, inclui também a definição de novos 

comportamentos que comprovam a efetividade do aprendizado (FLEURY & 

FLEURY, 2001, p.190). 

 

Para Senge (2008), as organizações que aprendem exigem uma nova visão de 

liderança. Os dirigentes são responsáveis pela construção da aprendizagem, em que as pessoas 

expandam continuamente sua capacidade de entender a complexidade, definam objetivos e 

aperfeiçoem os modelos mentais. Assim, os dirigentes desempenham as funções de 

projetistas, regentes e professores. As organizações que aprendem são como orquestras: 

pessoas diferentes, instrumentos diversos, papéis distintos, sons individuais, executando uma 

só música, um único resultado. 

 

A aprendizagem permanente tem-se tornado vital, impulsionando as organizações a 

chamarem para si a responsabilidade do atendimento às necessidades educacionais dos 

funcionários. Conforme Ricardo (2009), a educação corporativa como mudança estratégica na 

forma de pensar a educação do trabalhador se desvincula das práticas de treinamentos reativos 

e se associa à educação continuada. Na educação da era do conhecimento experimenta-se a 

desmaterialização de produtos e processos, os recursos intelectuais, intangíveis e imateriais, 

tornam-se mais valiosos e a formação das redes de conhecimentos proporciona oportunidades 

de aprender por toda parte. A educação corporativa cria oportunidades de concretização de 

situações de aprendizagem contínuas, com acesso às inúmeras possibilidades em torno do 

aprender.  

 

Desta forma, o funcionário necessita ter o comprometimento com o 

autodesenvolvimento, melhorando constantemente sua capacidade de aprender novas técnicas 

e competências e ser capaz de lidar com a ambiguidade e com o caos dentro da organização. 

Para alcançar o sucesso, é necessário no mínimo, um desempenho de primeiríssima qualidade 

(RICARDO, 2009). 
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No entendimento de Terra (2000) as organizações reconhecidamente mais inovadoras, 

têm uma relação direta com o crescimento da importância do aprendizado, do conhecimento, 

da criatividade para sua competitividade. O autor afirma que as empresas líderes estão se 

movendo do paradigma do treinamento para o paradigma do aprendizado, pois já não 

conseguem determinar, centralmente, quais são todas as habilidades e competências que cada 

área ou funcionário precisa desenvolver. Por sua vez, Meister (1999) afirma que as 

organizações estão se envolvendo cada vez mais com a educação corporativa com o objetivo 

de assegurar a própria sobrevivência futura. Os funcionários de todos os níveis são motivados 

a participarem do processo de aprendizagem contínuo e permanente para melhorar seu 

desempenho no trabalho.  

 

 Conforme Senge (2008), as organizações aprendizes são lugares onde o pessoal 

expande continuamente sua capacidade para criar os resultados que eles de fato desejam; onde 

novos e amplos modelos de pensar são criados; onde a aspiração coletiva é estabelecida 

linearmente e onde o pessoal está continuamente aprendendo como aprender juntos. Ainda 

afirma que as organizações só aprendem através de indivíduos que aprendem. O aprendizado 

individual não garante o aprendizado organizacional, mas sem ele não há como ocorrer o 

aprendizado organizacional. As organizações que realmente terão sucesso no futuro serão 

aquelas que descobrirem como cultivar nas pessoas o comprometimento e a capacidade de 

aprender em todos os níveis da organização. Drucker (2002), por sua vez enfatiza que o futuro 

das organizações depende, cada vez mais, de sua capacidade de aprender coletivamente.  

 

Para Kim (1998), todas as organizações aprendem, tenham elas escolhido isso 

conscientemente ou não. É um requisito fundamental para sua existência sustentada. Algumas 

empresas deliberadamente promovem a aprendizagem organizacional, desenvolvendo 

capacitações que sejam consistentes com seus objetivos; outras não fazem esforços 

focalizados e, portanto, adquirem hábitos contraproducentes. Seja como for, todas as 

organizações aprendem. O capital maior de uma organização é o capital humano que detém o 

capital intelectual. No entanto, esse capital intelectual revela sua dimensão de valor quando é 

manifestada enquanto conhecimento organizacional.  

 

 Vivemos num ambiente em que inovações são rapidamente multiplicadas e o papel do 

capital intelectual das empresas – seu conhecimento, sua experiência, sua especialização e 

diversos ativos intangíveis, ao invés de seu capital tangível físico e financeiro cada vez mais 
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determinam suas posições competitivas. As empresas que adotam uma abordagem estratégica 

na gestão do seu capital intelectual tendem a melhorar suas posições no mercado, em 

comparação a outras empresas que gerenciam seu capital intelectual de forma oportunista. 

Capturar e alavancar o capital intelectual requer que os gerentes promovam e expandam 

oportunidades (KLEIN, 1998). Drucker (2002, p.23-24) toma a posição sem hesitar: 

Hoje vemos o conhecimento como recurso essencial. Terra, mão-de-obra e capital 

são importantes, mas principalmente como restrições. Sem eles, nem mesmo o 

conhecimento pode produzir, sem eles, a gerência não pode desempenhar o seu 

papel. (...) O fato do conhecimento ter passado a ser o recurso, ao invés de um 

recurso, é que torna nossa sociedade ‘pós-capitalista. 

 

 Conforme Andrade e Brandão (2007), no contexto de transformações sociais, 

econômicas e culturais por que passa a sociedade contemporânea, o ambiente organizacional 

tem procurado desenvolver e incorporar inovações, sejam elas em produtos, processos 

produtivos ou modelos de gestão, que lhe permitam melhorar continuamente seu desempenho. 

A gestão do conhecimento é uma disciplina inovadora, emergente e de crescente importância 

para as organizações na criação de vantagens competitivas, por possuírem a essência da 

empresa – o capital intelectual. O desenvolvimento desse capital intelectual passa pelo 

desenvolvimento das competências das pessoas. Este assunto é o tema da próxima 

abordagem. 
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2.2 O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

 

 

O tema gestão por competências tem conquistado espaço nos debates da área 

acadêmica e gerencial, devido às mudanças no cenário competitivo das últimas décadas, que 

exigiram das organizações, trabalhadores capacitados para responder aos desafios 

competitivos. 

 

 O termo competência era exclusivamente utilizado na área jurídica, no final da Idade 

Média. Dizia respeito à capacidade de alguém ou a uma instituição apreciar e julgar 

determinadas questões. Expandindo o termo ao reconhecimento social sobre a capacidade de 

alguém posicionar-se a respeito de determinado assunto. Com o passar dos tempos, esta 

definição passou a ser utilizada para qualificar o indivíduo capaz de realizar determinado 

trabalho. No início do século passado, com a Revolução Industrial e o advento do taylorismo-

fordismo, o termo foi utilizado na linguagem organizacional, para qualificar a pessoa com 

capacidade de desempenhar, eficientemente, determinado papel. A partir da década de 1970, o 

tema estimulou o debate teórico e a realização de pesquisas (BRANDÃO; CARBONE e 

ZIMMER, 2008). 

 

 No campo da gestão organizacional, o termo competência tem adquirido várias 

conotações. Conforme análise de Bitencourt (2001) há várias correntes de estudo sobre a 

questão de competências as quais estão relacionados alguns aspectos. Dentre eles, estão: 

formação, capacitação, ação, articulação, mobilização, perspectiva, autodesenvolvimento e 

interação. Em todos os conceitos, verifica-se que há ênfase em mais de um aspecto. Além da 

questão da ênfase no conceito de competência, pode identificar duas correntes distintas: a 

francesa e a norte-americana. Na concepção francesa dos anos 90 há avanços significativos do 

conceito de competência, associando a aquisição do conhecimento às potencialidades do ser 

humano, abrangendo habilidades, atitudes e ser social.  

 

É possível, portanto, perceber duas grandes correntes: a primeira, representada sobretudo 

por autores norte-americanos (Boyatisis e McClelland), entende competência como um estoque de 

qualificações (conhecimentos, habilidades e atitudes) e que credencia a pessoa a exercer determinado 

trabalho. A segunda, representada principalmente por autores franceses (Le Boterf e Zarifian) associa 

a competência não a um conjunto de qualificações do indivíduo, mas sim, às realizações da pessoa em 
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determinado contexto, ou seja, àquilo que ela produz e realiza no trabalho (BRANDÃO et al, 2009, 

p.43).  

 

O desenvolvimento de determinadas competências ocorre focalizando o tipo de 

conhecimento e suas funções com categorias que se relacionam com saberes, educação e 

experiência do indivíduo (FLEURY & FLEURY, 2001), conforme ilustrado na Figura 1. 
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Figura 1 - Processo de desenvolvimento de competências 

FONTE: Adaptado de Fleury&Fleury (2001) 

 

 

Le Boterf (2003) sinaliza que é a partir do conhecimento, em suas várias conotações, que 

as competências das pessoas são desenvolvidas e considera que: 

A produção deverá incorporar uma parcela crescente de inteligência para fazer frente 

às exigências de renovação, de reatividade, de flexibilidade e de complexidade. Para 

ser competitivo, deve-se investir em inteligência. Cada vez mais, são os serviços e a 

inteligência que fazem a diferença entre as empresas (Le BOTERF, 2003, p.16). 

 

Zarifian (2008) traz ao debate a afirmação de que uma das asserções fortes da lógica 

competência é que a mobilização de competências na atividade profissional é geradora de 

valor econômico para a empresa e de valor social para o assalariado.  
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 Conforme Le Boterf (2003), o diferencial de competitividade não depende mais 

apenas da boa gestão do capital financeiro ou tecnológico da empresa. O gerenciamento do 

capital dos recursos humanos assume um papel preponderante. A capacidade de inovação não 

reside mais no potencial da empresa, mas no investimento nos recursos raros que são as 

competências. É preciso saber investir eficientemente em inteligência. As empresas que 

apresentam um “saber fazer” estático estão fadadas a desaparecer. Nas palavras de Boyatzis: 

O coração de uma política de desenvolvimento de recursos humanos de sucesso são 

as relações de aconselhamento na empresa. Isto é, os líderes devem construir uma 

cultura baseada na empatia, na qual todas as pessoas na organização devem estar 

dispostas em ajudar os colegas que as rodeiam a trabalharem melhor (BOYATZIS, 

2005, p. 380). 

 

Conforme o autor deve existir entre as pessoas certo grau de compaixão e 

sensibilidade, numa relação confiante, amigável, genuína, empática, ou seja, de 

aconselhamento. Caso contrário, a formação, a avaliação de desempenho ou o "coaching" 

nunca serão eficazes, e a organização não vai a lugar nenhum. 

 

Pode-se concluir, portanto, que o êxito na busca de competências organizacionais está 

no desenvolvimento e na valorização das pessoas, através de um gerenciamento sensível e 

competente, promotor de um clima organizacional motivado, cooperativo e competitivo. 

Nesse sentido, a investigação apreciativa aplicada na organização tornar-se-á um dos pilares 

balizadores para a definição temática da sustentabilidade. Nessa ótica, são abordadas as 

reflexões a seguir. 
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CAPÍTULO 3 – A INVESTIGAÇÃO APRECIATIVA - IA 

 

 

3.1 A ABORDAGEM DA INVESTIGAÇÃO APRECIATIVA 

 

 

 As organizações de todas as esferas governamentais ou privadas se empenham para 

ampliarem as competências dos seus colaboradores, no sentido de enfrentarem os desafios 

para o alcance de seus resultados. A gestão de pessoas busca formas de criar e desenvolver os 

trabalhos de forma inteligente, com menos pessoas, recursos e tempo para o êxito pretendido 

(PIRES; BRANDÃO e PRATA 2005).  

 

 Conforme Cooperrider e Whitney (2006), toda organização é criada em busca de 

solução para enfrentar um desafio ou satisfazer a necessidade de uma sociedade. Constitui, 

portanto, o centro de conexões potenciais de vida, que promove as relações, parcerias, 

alianças, redes de conhecimento e de ações, numa simetria de força e de poder. É nessa 

perspectiva que a Investigação Apreciativa-IA busca compreender as competências 

afirmativas que uma organização possui, aplicada a um contexto que possa viabilizar o 

processo de um planejamento organizacional de forma sustentada, construído coletivamente 

pelas pessoas que a compõem, através da indagação valorativa.  

 

 Para Cooperrrider; Whitney e Stavros (2009) a IA têm como premissa básica que a 

organização possui na sua própria existência, uma razão para o resultado do seu 

funcionamento. As forças que impulsionam para o sucesso podem representar o sentido da 

mudança em busca do real positivo. A IA vem sendo explorada no âmbito das organizações, 

visando mudanças, explorando o diálogo e a essência positiva de sua existência. É um 

processo de desenvolvimento organizacional, iniciado através das pesquisas de David 

Cooperrider e outros pesquisadores da Western Reserve University, nos Estados Unidos, no 

final da década de 1980. A Investigação Apreciativa teve sua origem de forma inusitada, 

conforme o relato:  

A semente da pergunta emergiu quando estava na faculdade, numa experiência de 

visitar o local da primeira bomba atômica. Uma consciência me mobilizou para a 

fragilidade do milagre da vida neste planeta, que está em nossas mãos mais do que 

pensamos. Então uma pergunta veio em minha mente naquele momento: o que, nas 

ciências humanas poderia ser tão positivo e tão poderoso no processo das relações 

humanas quanto a bomba atômica havia sido negativamente? Essa foi a semente 
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para a Investigação Apreciativa. O mundo não é um problema a ser resolvido, mas 

um milagre a ser abraçado. Se pudermos cultivar essa consciência todos os dias, e 

começarmos a aumentar esta consciência, a respeito do que dá vida aos sistemas 

humanos, talvez sejamos capazes de ajudar esse processo de construir vida, mais e 

melhor (COOPERRIDER, 1999, apud DUTRA, 2011, p. 23-24) 

 

 Marujo (2007) se posiciona que os resultados da pesquisa de Cooperrider sobre 

sucesso e fracasso, ao constataram o poder positivo das histórias sobre sucesso e eficácia, 

motivou a experimentar em organizações, substituindo as técnicas tradicionalmente utilizadas. 

Os resultados foram surpreendentes, por correlacionar o comportamento das pessoas aos 

momentos em que partilhavam as suas histórias de sucesso.  

 

 A palavra apreciative, deriva do verbo inglês appreciate, em português apreciar. 

Cooperrider e Whitney (2006) estabelecem que apreciar significa valorar, o ato de reconhecer 

o melhor nas pessoas ou no mundo à nossa volta, afirmando as forças, sucessos e potenciais 

passados e presentes, perceber essas coisas que dá vida (saúde, vitalidade, excelência) aos 

sistemas vivos. A palavra investigação vem do verbo inglês inquiry, que se refere ao ato de 

explorar, investigar, descobrir, fazer perguntas, estar aberto a novas oportunidades e 

possibilidades. A Investigação Apreciativa pressupõe que, numa organização, o inquirir, pelo 

ato de exploração e descoberta, facilita a mudança positiva ao apreciar. Reconhecendo e 

valorizando assim, o melhor que é vivido e experimentado na organização (MARUJO, 2007). 

 

 O termo “Inquérito Apreciativo” teve seu primeiro uso em nota de rodapé no relatório 

do primeiro trabalho desenvolvido sobre o tema, no ano de 1980. A partir de então, a 

metodologia evoluiu, foi refinada e cimentada numa totalidade com coerência teórica e 

resultados práticos, ganhando o reconhecimento internacional (MARUJO, 2007).  

 

 Para Barros (2008), a IA é uma filosofia que inspira uma metodologia a partir de 

proposições de elaboração de perguntas investigativas. Para tanto, envolve uma construção da 

visão estratégica de todos os intervenientes na visualização do futuro, na descoberta, 

potencialização de forças e vantagens estratégicas. O foco não se limita a encontrar a solução 

com evidência de problemas, mas em construir o ideal da organização. Busca resgatar os 

sucessos alcançados pela organização e pelas pessoas, descobrindo suas melhores práticas e 

conquistas, facilitando a capitalização dessas experiências, para o alcance da visão de futuro. 

Nessa perspectiva, o futuro passa a ser visto como uma diversidade de possibilidades, 

integrando o passado, o presente e o futuro como únicos.  
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 A prática da IA pode se transformar numa filosofia de viver o trabalho e numa cultura 

geradora de interpretação dos fatos e soluções, criando uma imaginação e superação de 

barreiras operacionais, oferecendo uma perspectiva ampla do futuro, da visão e missão 

organizacional, nutrindo a paixão e a crença de que tudo pode ser melhor, superando a forma 

de pensar preestabelecido e defasado no ambiente de trabalho. Significa dizer que a IA tem 

por base onde a organização pretende chegar, tomando como referência os melhores 

momentos de sua existência, rumo à intervenção eficaz, numa perspectiva positiva, que 

permita acreditar e trabalhar no sentido de uma meta comum (DUTRA, 2010). 

 

No contexto organizacional, a Investigação Apreciativa se propõe a ser uma 

possibilidade que desperta outra perspectiva de olhar, diferente da que se vê e percebe na 

dinâmica do mundo organizacional, porque é um processo de busca colaborativa, centrada nas 

melhores competências, talentos e práticas de uma organização (VARONA, 2009, apud 

DUTRA, 2010). 

 

 Varona (2004) define a Investigação Apreciativa como uma teoria pós-moderna, que 

tem como premissa investigar a realidade social. Seu objetivo não é estabelecer as causas 

relacionadas entre variáveis organizacionais tais como tecnologia, ambiente, tamanho e 

estrutura organizacional. A teoria apreciativa se baseia em perspectivas investigativas que dão 

preeminência a esquemas interpretativos que estão historicamente situados, constantemente 

mudando e sendo usados pelos membros de determinado grupo para dar vida e sentido à suas 

ações e decisões.  

 

A Investigação Apreciativa “tem sido descrita como um novo modelo de gestão e 

implementação de mudanças nas organizações e comunidades” (RIVERO, 2007), no 

desenvolvimento de um processo coletivo e em abordagem de narrativas, motivando a 

participação dos colaboradores na construção do futuro da organização e descoberta das 

forças, vantagens e potencialidades estratégicas. A metodologia é voltada para o foco do 

melhor que existe nas pessoas, compartilhando os momentos de alto desempenho nas funções, 

levando-as a sonharem coletivamente o futuro organizacional e fortalecendo a capacidade de 

apreender, antecipar e otimizar o potencial positivo (COOPERRIDER & WHITNEY, 2005, 

apud MARUJO, 2007). 
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Conforme Rivero (2007), essa dinâmica é otimizada por uma comunicação positiva, 

baseada no que pode ser e qual o contributo de todos para a transformação da realidade em 

que operam, com um foco nas soluções e recursos. A intervenção torna-se eficaz a partir da 

promoção e partilha nas equipes, potencializando mais e novas soluções. A aplicação da 

Investigação Apreciativa busca 

[...] a consecução de uma união construtiva entre as pessoas como um todo e a 

entidade maciça do que as pessoas consideram como as funcionalidades passadas e 

presentes: conquistas, bens, potenciais inexplorados, inovações, pontos fortes, 

pensamentos elevados, oportunidades, padrões comparativos, momentos marcantes, 

valores vividos, tradições, competências estratégicas, histórias, expressões de 

sabedoria, ideias sobre o espírito ou alma organizacional mais profundo (a) – e as 

visões dos futuros previstos possíveis (COOPERRIDER; WHITNEY e STAVROS, 

2009, p. 381-382). 

 

A expressão do conjunto dessas experiências dá o arcabouço para a análise de 

narrativas vividas e produzidas nas interações sociais. 

 

Cooperrider; Whitney e Stavros (2009), admitem que é difícil calcular a amplitude da 

Investigação Apreciativa, definida como filosofia do conhecimento, atitude normativa, 

metodologia de gestão, e como uma abordagem de liderança e desenvolvimento humano. Está 

evidente que o termo IA tem sido descrito de várias formas, quer seja como abordagem, 

paradigma, ciência social positiva, metodologia, filosofia do conhecimento e da linguagem. 

Cooperrider e Whitney (2006, p. 10) oferecem uma definição voltada para a prática:  

A Investigação Apreciativa é uma busca cooperativa, co-revolucionária 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.[...] 

A Investigação Apreciativa 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; Whitney e Stavros (2009) afirmam que a Investigação Apreciativa 

fundamenta-se na credibilidade de que toda organização possui algo que funciona bem, assim 

como essas forças podem representar o ponto de partida para a criação de mudanças positivas. 

Sendo uma abordagem para análise relacionada com a aprendizagem organizacional, envolve 

a busca do conhecimento e a teoria da ação coletiva, para expandir a visão dos sujeitos 

envolvidos, seja em grupos, numa organização ou numa sociedade mais abrangente.  
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 A IA é um novo modelo de gestão e de implementação de mudanças organizacionais 

que utiliza o processo baseado na narrativa, que integra metodologias que promovem a 

mudança, pretendendo inspirar no coletivo a construção do futuro da organização e a 

descoberta de forças potenciais. A geração de possibilidades estratégicas para a mudança 

organizacional positiva recorre a um conjunto de práticas de mudanças apoiadas na ideia de 

que as organizações têm um centro positivo, que liberta energia positiva e reflete no todo 

organizacional (COOPERRIDER & WHITNEY, 2005, apud MARUJO, 2007).  

 

 No entendimento de Cooperrider e Whitney (2006), o núcleo positivo da organização 

é composto de uma infinidade de recursos até então desconhecidos pela gestão de mudanças. 

Nessa perspectiva, afirmam: 

Os sistemas humanos cresceram na direção das perguntas que eles formularam 

insistentemente, a essa propensão é mais forte e sustentável quando os métodos e 

fins de uma inquirição estão correlacionados positivamente. A única ação mais 

importante que um grupo deve adotar para liberar o espírito humano e construir 

conscientemente um futuro melhor é tornar o núcleo positivo a propriedade mais 

explícita de todas (Cooperrider e Whitney, 2006, p. 10). 

 

 Para a identificação do centro positivo, são descobertas as experiências e momentos de 

sucesso, vivências de excelência e aspirações positivas sobre o futuro. Baseada nessa 

premissa, a IA constrói a estrutura positiva. Essa concepção é vinculada a três correntes de 

pensamento, que se distinguem e interagem entre si: a) teoria do Construcionismo Social, que 

defende ser a comunicação humana quem cria, transforma e mantém a realidade; b) a teoria 

das Imagens do Futuro, que sugere que as imagens e ações que se projetam para o futuro, 

influenciam as ações do presente; c) a Investigação Qualitativa, que postula que é através da 

observação participante a melhor forma de recolher dados, descrever e compreender uma 

cultura, organização ou sociedade (RIVERO, 2007). Partindo dessas correntes de pensamento, 

a IA define cinco princípios fundamentais, que compõem a próxima abordagem.  
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3.2 OS PRINCÍPIOS DA INVESTIGAÇÃO APRECIATIVA  

 

 

 Conforme classificação de Cooperrider; Whitney e Stavros (2009), os princípios que 

norteiam a IA são os seguintes: o princípio construtivista, o princípio da simultaneidade, o 

princípio poético, o princípio antecipatório e o princípio positivo. Esses princípios dão 

sustentação teórica consistente que guiam sua aplicação e efetividade, cuja estrutura constante 

na Figura 2 permite dar a idéia dos fundamentos básicos necessários e sintetizam a 

compreensão da IA: 

 

 

1 - O Princípio 

Construtivista 

O conhecimento social e o destino organizacional estão interligados. O 

recurso mais importante para gerar a mudança organizacional construtiva 

é a colaboração entre a imaginação e a função da razão da mente 

(COOPERRIDER; WHITNEY e STAVROS, 2009, p. 25). 
 

 

2 - O Princípio da 

Simultaneidade 

A investigação e a mudança não ocorrem em momentos distintos, podem 

e devem ser simultâneos. A investigação é intervenção. 

(COOPERRIDER; WHITNEY e STAVROS, 2009, p. 25-26). 

 

 

 

 

3 - O Princípio 

Poético 

 

A história de uma organização está constantemente sendo co-escrita. As 

experiências passadas, presentes e futuras são fontes inesgotáveis de 

aprendizagem, inspiração e interpretação. (COOPERRIDER; WHITNEY 

e STAVROS, 2009, p.26).  

O presente, o passado e o futuro são fontes infinitas de aprendizagem, 

inspiração e interpretação, assim como as infinitas possibilidades de 

interpretação de um poema ou texto literário (COOPERRIDER e 

WHITNEY, 2006, p.53). 
 

 

 

4 - O Princípio 

Antecipatório 

 

A imagem do futuro orienta o que poderia ser chamado de 

comportamento atual de qualquer organismo ou organização. As 

organizações existem porque as pessoas que as mantêm compartilham 

algum discurso acerca do que seja uma organização, como funciona, o 

que conquistará e no que se tornará (COOPERRIDER; WHITNEY e 

STAVROS, 2009, p.26). 
 

 

5 - O Princípio 

Positivo 

 

As organizações, como construção humana, são sistemas amplamente 

afirmativos. As mudanças positivas dependem da imagem positiva, que 

resulta da ação positiva (COOPERRIDER; WHITNEY e STAVROS, 

2009, p.26). 
 

Figura 2 - Síntese dos princípios do processo da Investigação Apreciativa 

FONTE: Adaptado de Cooperrider; Whitney e Stavros (2009) 
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 Além dos princípios expostos, conforme Cooperrider; Whitney e Stavros (2009), a IA 

é um processo formado por um de ciclo de atividade que se inicia com o envolvimento de 

todos os membros de uma organização, comunidade ou grupo. Esse processo é denominado 

do Ciclo dos 4Ds. Ele envolve as etapas distintas e inter-relacionadas no processo da IA. Cada 

etapa do ciclo compreende ações que conduzem aos resultados numa prática participativa. O 

Ciclo dos 4Ds é o debate em evidência na próxima seção. 
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3.3 O CICLO DA INVESTIGAÇÃO APRECIATIVA 

 

 

O Ciclo da IA compreende quatro fases fundamentais: Discovery - Descoberta, Dream 

- Sonho, Design - Planejamento e Destiny – Finalidade, que norteiam a busca de um Tópico 

Afirmativo que caracterize o sentido lógico, criando condições propícias ao trabalho de 

intervenção e de natureza participativa (COOPERRIDER; WHITNEY e STAVROS, 2009). 

 

 Com o objetivo de esclarecer a dinâmica do Ciclo 4-Ds, Cooperrider e Whitney (2006) 

afirmam que as fases do Ciclo podem ser realizadas de forma rápida e informal ou formal no 

âmbito da organização. Para a Investigação Apreciativa não há uma fórmula específica ou 

determinada. As quatro fases do processo são distribuídas conforme a Figura 3. 

O CICLO DOS 4-Ds 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 O Ciclo dos 4-Ds 

FONTE: Adaptado de Cooperrider; Whitney e Stavros (2009) 

 

DESIGN – D3 

PLANEJAMENTO 
Construção coletiva 

(como pode ser?) 

DREAM – D2 

SONHO 
Visualizando 

(o que pode ser?) 

DISCOVERY – D1 

DESCOBERTA 
Investigando 

(o que dá vida?) 

DESTINY – D4 
DESTINO 

(o que será?) 

TÓPICO  
AFIRMATIVO 
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A Figura 3 apresenta os passos do ciclo dos 4-Ds, cuja forma é representada por arcos 

contínuos, indicam a correlação entre eles. Segundo Cooperrider; Whitney e Stavros (2008), o 

ciclo é uma ferramenta que permite acessar e mobilizar o tópico afirmativo, que dá vida à 

organização. É o começo e o fim da investigação. Neste sentido, a teoria sugere que a 

Investigação Apreciativa reproduza e articule cada esfera do ciclo dos 4-Ds. 

 

Conforme Rivero (2007), escolher o Tópico Afirmativo implica criar temas para o 

futuro, capazes de envolver as pessoas em diálogos e dinâmicas positivas, que contribuirão 

para manter a motivação e o desejo da concretização do sonho. Cooperrider; Whitney e 

Stavros (2009) afirmam que o primeiro passo no processo da IA é descobrir os fatores que 

dão vida à organização, que servem de pilar para o nível excepcional de comprometimento.  

 

Em cada fase do Ciclo dos 4-Ds são desenvolvidas atividades que se correlacionam. A 

seguir, a abordagem apresenta uma breve descrição dessas fases. 

 

 

3.3.1 O ciclo dos 4-Ds 

 

3.3.1.1 O primeiro D - Discovery (Descoberta)  

 

O primeiro D denominado Discovery (Descoberta) consiste em buscar as melhores 

práticas da organização, o que dá certo quando se encontra no ponto máximo de realização. O 

objetivo dessa primeira etapa é descobrir o que as pessoas valorizam. A descoberta envolve 

valorizar as realizações da organização ao longo de sua história. São explorados os atos de 

fala através do diálogo, onde as ideias são explicitadas, considerando os fatos, as situações de 

melhor êxito e estágios de sucesso, que apresentaram resultados positivos no contexto 

organizacional. As descobertas individuais tornam-se coletivas, numa visão de grupo, com 

membros mais confiantes para enfrentar novos desafios (RIVERO, 2007). 

 

Nessa fase a investigação consiste em compartilhar ideias sustentadas através do 

diálogo e da conversa. O objetivo central dessa fase é descobrir os sucessos e os momentos 

vitais e valorizar o que vale à pena ser valorizado.  
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3.3.1.2 O segundo D Dream (Sonho) 

 

O segundo D significa Dream (Sonho), evidencia o transportar, inspirar, despertar a 

imaginação para dinamizar o momento atual e projetar as aspirações e os desejos para o 

futuro. Com o uso da narração de histórias e experiências vividas, o sonho inspira a 

organização ao ideal, pensar no que pode ser melhor (VARONA, 2004). Essa segunda fase 

consiste em conduzir o pensamento a criar uma imagem positiva de um futuro desejado e 

escolhido. Conforme Cooperrider e Whitney (2006), ao identificar o melhor do que pode ser, 

a mente induz a pensamentos que permitem visualizar novas estratégias de mudança. É na 

fase do sonho que as histórias são utilizadas para evidenciar os temas-chaves relacionados ao 

apogeu da organização.  

O propósito da fase do sonho da IA é envolver o sistema inteiro para ir além do 

estado das coisas para visualizar futuros valiosos e vitais. É um convite para que as 

pessoas levantem seus olhos, exercitem sua imaginação e discutam sobre como seria 

a aparência de sua organização caso esteja integralmente alinhada em torno de seus 

pontos fortes e aspirações (LUDEMA et al 2003, apud COOPERIDER e 

WHITNEY, 2006, p. 29). 

 

 Conforme Cooperrider e Whitney (2006), na fase do Sonho os integrantes da 

organização são convidados a ouvirem os relatos sobre o que a organização tem de melhor e a 

compartilhar as esperanças e sonhos para o futuro coletivo. 

 

 

3.3.1.3 O terceiro D Design (Planejamento) 

 

O terceiro D significa Design (Planejamento) propõe projetar a fase do sonho. É 

momento da articulação do sonho para o planejamento, fundamentado na realidade vivenciada 

nos tempos passados de sucesso. São realizadas as possíveis proposições para o 

funcionamento ideal da organização, compreendendo a elaboração de um plano de ação a ser 

executado. (COOPERRIDER; WHITNEY e STAVROS, 2009).  

 

 Nessa fase, acontece a afirmação provocativa e inspiradora da intenção que é 

fundamentada na realidade do que melhor funcionou em tempos passados. A intenção 

fundamental desta fase é buscar respostas para o questionamento: “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?” 
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(COOPERIDER e WHITNEY, 2006, p. 31). Os valores, as proposições e os princípios que 

norteiam o planejamento são colocados em evidência. 

 

 

3.3.1.4 O quarto D Destiny (Destino) 

 

O quarto D Destiny (Destino) é a fase de fortalecer a capacidade de construir 

esperança e dar sustentabilidade às ações planejadas com iniciativas de mudanças positivas 

para o desempenho. É a concretização e a materialização do sonho, analisando os recursos 

disponíveis para a efetiva ação, criando novos sistemas e estruturas (VARONA, 2004). 

 

 A força coletiva desenvolvida nos ciclos da IA traz o pensamento positivo como forma 

de motivação, dinamização, poder de atuação e energia para a atuação no estabelecimento de 

um compromisso comum. Lidar com a aventura da mudança, buscando a evolução das 

pessoas e da organização, amparados pela IA, pode significar dar valor à história de vida, 

considerar a cultura e o sujeito trabalhador, sua forma de pensar, que influencia 

comportamentos, modela as formas de percepção e homogeneiza valores, tanto individuais 

como coletivos (VARONA, 2004).  

 

 Conforme Cooperrider; Whitney e Stravos (2009), o quarto D é denominado a fase do 

futuro, que comunica as imagens do futuro e tem a perspectiva do sentimento coletivo de 

propósito comum. O comprometimento com o futuro é o que pode transformar a realidade, 

levando à adoção de práticas que possam refazer processos e sistemas da organização. 

 Assim, as fases da IA podem ser sintetizadas, conforme propõe Varona (2004), vistas 

na Figura 4.  

FASE  OBJETIVO  PARTICIPANTES 

1. Descoberta  Promover a investigação 

positiva 

 Participar nas entrevistas 

apreciativas 

2. Sonho  Imaginar o potencial da 

organização 

 Compartilhar os sonhos 

coletados 

3. Planejar  Planejar uma nova 

organização 

 Formular mudanças positivas 

4. Executar  Convidar para a ação  Tornar público e solicitar apoio 
 

Figura 4 Fases do processo de Investigação Apreciativa 

FONTE: Adaptado de Varona (2004). 
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3.3.1.5 O tópico afirmativo 

 

 O centro do ciclo dos 4-Ds está o tópico afirmativo. Este constitui o ponto de partida e 

a estratégia de todo o processo da IA. O tópico afirmativo contribui para o desenvolvimento 

do processo dos 4-Ds. Os tópicos afirmativos referem-se ao que é estratégico, dá energia e 

seja humanamente importante no sistema organizacional (COOPERIDER e WHITNEY, 2006) e 

defendem que: 

A teoria da IA afirma que as organizações são o centro da relatividade humana, 

primeira e precipuamente, e que as relações prosperam onde existir um olhar 

apreciativo – quando as pessoas vêem o melhor umas das outras, compartilham seus 

sonhos e principais apreensões sob maneiras afirmativas, e estão conectadas em uma 

só voz para criar não somente palavras, mas mundos melhores (COOPERRIDER e 

WHITNEY, 2006, p.63). 

 

 Na perspectiva de Cooperrider e Whitney (2006), os processos para seleção dos 

tópicos afirmativos envolvem todos os componentes das diversas áreas da organização, 

aumenta tendo em vista as entrevistas relacionadas aos melhores momentos organizacional, 

motiva ao desafio para a redefinição de questões deficitárias em tópicos afirmativos. As 

interrelações e interdependências atuam reciprocamente na mobilização das forças do núcleo 

positivo. As organizações, por sua vez, representam o núcleo do universo humano.  

 

 A essência utilitária dos tópicos afirmativos é o valor de semear a interrelação de uma 

fase a outra, em direção do futuro desejado. Os tópicos incluem a apreciação dos processos 

técnicos, dinâmica humana, relações com o cliente, temas culturais, valores, força de 

mercado, dentre outros (COOPERIDER e WHITNEY, 2006).  

 

 Para que os tópicos afirmativos sejam identificados como bons, os critérios 

convincentes devem preencher os requisitos de: serem afirmativos, identificar os objetivos 

que as pessoas desejam, o grupo deve ser aberto à aprendizagem e, os tópicos são 

direcionados pelo grupo. O processo da IA inicia especificamente, quando a escolha dos 

tópicos afirmativos é realizada conscientemente e de forma afirmativo (COOPERRIDER; 

WHITNEY e STAVROS, 2009). 
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3.3.2 O ciclo dos 5 Ds 

 

 

Oliveira e Araújo (2010), em trabalho recente envolvendo a Investigação Apreciativa, 

recomendam adotar a ideia da inclusão de um novo D precedente ao Ciclo dos 4-Ds defendido 

por Cooperrrider; Whitney e Stavros (2009). A inovação é sugerida pelos autores Mohr 

(2001), Acosta e Douthwaite (2005), Shendell-Falik, Feinson e Mohr (2007), que incluem um 

primeiro D no ciclo e o denominam de Definition - Definição. Conforme os autores, essa 

etapa é considerada necessária, porque com ela se estabelece o foco inicial do trabalho e o seu 

escopo, definindo a “direção da intervenção, partindo da descrição do problema, em torno do 

qual se situam as questões que se busca discutir.”  

 

Na perspectiva de Mohr (2001), a fase Definition (Definição) é sem dúvida a mais 

importante no ciclo da IA, porque estabelece o foco inicial e o alcance da investigação, 

definindo a direção a tomar, muito mais que descrever apenas o problema. As organizações se 

movem na direção das perguntas que elaboram, porque a escolha das perguntas é vital. Na 

fase de Definição a organização desloca o foco de descrever o problema para determinar o 

que seus membros querem alcançar e o que precisam saber para chegar ao objetivo. 

 

Para Oliveira e Araújo (2010), o papel do D-1 é fundamental para que os membros 

envolvidos tenham a compreensão de sua participação no processo. A figura 5 a seguir, 

apresenta a forma de como o ciclo de 4-Ds passa a ser denominado de 5-Ds, preservando a 

nomenclatura inicial dos 4-Ds. 
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O CICLO DOS 5 Ds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 O Ciclo dos 5-Ds 

FONTE: Adaptado de MOHR, Bernard J. (2001) 

 

Conforme Cooperrider; Whitney e Stavros (2009), um dos primeiros desafios na 

implantação da IA é a introdução do conceito, da teoria e dos processos numa organização, 

que envolve três atividades principais: introduzir a IA, definir o propósito do projeto, o 

processo e gerar um plano.  

 

Na perspectiva de Cooperrider e Whitney (2006), as organizações são centros de 

relatividade humana. Sob esse ponto de vista, na medida em que as pessoas vêem o melhor de 

si, compartilham seus sonhos positivamente e tornam-se capazes de construir coletivamente o 

futuro, sendo autores de sua história, criando novos mundos e melhores mundos. 

A metodologia adotada nesta dissertação reflete os propósitos do Ciclo dos 5-Ds, que 

são expostas na próxima seção. 

 

DESIGN – D4 
PLANEJAMENTO 

Construção coletiva 

(como pode ser?) 

DREAM – D3 

SONHO 
Visualizando 

(o que pode ser?) 

DISCOVERY – D2 
DESCOBERTA 
Investigando 

(o que dá vida?) 

DESTINY – D5 

DESTINO 
(o que será?) 

TÓPICO  
AFIRMATIVO 

DEFINITION – D1 

DEFINIÇÃO 
Esquematização 
(quem e como 

envolver?) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

A METODOLOGIA 

4.1 A METODOLOGIA DA PESQUISA 

4.2 A IA NO CONTEXTO DA SUDENE: BASES PARA O PLANEJAMENTO 
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CAPÍTULO 4 - A METODOLOGIA 

 

 

4.1 A METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

 Neste Capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos e o delineamento da 

pesquisa, sendo ressaltados os procedimentos que foram utilizados e contribuíram para obter 

os resultados e atingir os objetivos propostos no estudo. Estão explicitadas e discutidas as 

fases utilizadas da Metodologia da Investigação Apreciativa, num processo interativo e 

participativo, delimitado por preceitos dessa metodologia, que contribui na geração de 

subsídios e propositura de um planejamento relacionado à gestão de pessoas e ao futuro 

organizacional.  

 

 

4.1.1 A questão norteadora da pesquisa 

 

 

 Objetivando responder a pergunta norteadora desta pesquisa, é indispensável explicitar 

as diretrizes que nortearam a pesquisa. A questão norteadora é o pilar da investigação que dá 

suporte ao pesquisador iniciante para buscar a resposta pretendida, conforme afirma Triviños 

(1994). Nessa perspectiva, coube a elaboração da questão norteadora formulada na 

introdução, estabelecida como ideia-guia para conduzir o alcance do objetivo da pesquisa: 

 

Quais fatores positivos levam os servidores da Sudene a identificarem 

o que dá vida a essa Autarquia governamental e contribuírem para o 

alcance do futuro desejado com base nas forças existentes?  

 

 Os elementos que compõem a dimensão da estratégia da pesquisa são sustentados pelo 

referencial teórico apresentado no capítulo precedente, norteados pelos fundamentos sobre 

memória e dádiva, conhecimento, aprendizagem organizacional e desenvolvimento de 

competências, numa perspectiva de análise sustentada pela abordagem e metodologia da 

Investigação Apreciativa.  
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4.1.2 A natureza da pesquisa 

 

 

 A metodologia desenvolvida na pesquisa relaciona-se ao método qualitativo, por 

tratar-se de uma pesquisa caracterizada exploratória. Por outro lado, ainda envolve a busca da 

apreensão de situação in loco e a comparação ao referencial teórico anteriormente firmado. 

Assim, segundo Godoy (1995),  

[...] a pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir os eventos estudados, 

nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados. Parte de questões ou 

focos de interesses amplos, que vão se definindo à medida que o estudo se 

desenvolve. Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e 

processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, 

procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, 

dos participantes da situação em estudo (GODOY, 1995, p.58). 

 

Para os autores, Cooperrider; Whitney e Stavros (2009, p. 133) a IA é “exploratória e 

descritiva. Ela permite uma descoberta sem limites de um sistema organizacional. O objetivo 

é gerar temas, descritores e ingredientes-chave para o diálogo e para a formação de propostas 

de possibilidades.” 

 

 Na opinião de Calabrese (apud Araújo, 2010), embora a Investigação Apreciativa 

tenha caráter inovador, apresenta semelhança com as pesquisas qualitativas,  

[...] desde a tradicional coleta de dados por meio de entrevistas até a formação de um 

grupo focal, junto com a observação direta e participativa dos pesquisadores 

envolvidos, contando com a coleta de documentos, reuniões abertas e fechadas, além 

de conversações mantidas com pessoas da organização, ouvindo suas histórias e 

trocando impressões ao longo do processo (CALABRESE, apud ARAÚJO, 2010, p. 

61). 

 

 Por se tratar de uma abordagem qualitativa, no desenvolvimento da metodologia da 

IA, os fenômenos que compõem o estudo, são fundamentalmente baseados nas informações, 

depoimentos e manifestos dos pesquisados. 

 

 Estabelecendo um paralelo entre o método tradicional e o método da teoria 

apreciativa, há de se considerar que enquanto o primeiro busca a identificação de problemas, a 

análise das causas, as ações de treinamento para superar os problemas e a organização são 

vistas como um problema para ser solucionado. A teoria apreciativa busca descobrir o que há 

de melhor na organização, o que pode chegar a ser e constrói o que deve ser. Na teoria 

apreciativa a organização é considerada como um livro aberto a ser escrito. (COOPERRIDER 

e SRIVASTIVA, 1987, apud VARONA, 2004). Conforme Reed (2007), 
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[...] um ponto fundamental no uso da IA como método de pesquisa é a noção de 

trabalho colaborativo, no qual a pesquisa não é um processo de posse do 

pesquisador, mas realizada com a colaboração dos participantes. Isso contradiz 

muitas vezes a maneira tradicional de pesquisar, que possui um método 

predeterminado, com o pesquisador controlando os passos de coleta dos dados para 

que se garanta a fidedignidade dos resultados e a validade da pesquisa (REED, 2007, 

apud SOUZA; MCNAMEE; SANTOS, 2010, p. 603). 

 

 A pesquisa por ser considerada uma prática social, em consonância aos princípios 

construtivistas, a decisão relacionada aos passos metodológicos a serem cumpridos, passam 

pelas vicissitudes do pesquisador. “O rigor e a objetividade são garantidos pela compreensão 

do sentido produzido dentro do seu contexto de produção”. Nesse sentido, os critérios para 

definir os passos da pesquisa devem vislumbrar a responsabilidade com o mundo pesquisado 

e não ficarem restritos a planejamentos pré-estabelecidos (SPINK & LIMA, 2000 apud 

SOUZA; MCNAMEE; SANTOS, 2010, p. 604).  

 

 Bitencourt (2001) aponta que as fronteiras entre a pesquisa qualitativa e a quantitativa 

estão cada vez mais flexíveis. Na verdade o que existe são dois posicionamentos filosóficos, 

“que estão posicionados nos extremos opostos de um eixo contínuo”. Nessa percepção, um 

pesquisador dificilmente utilizará puramente uma extremidade na pesquisa. 

 Em referência ao pesquisador constituir como membro do grupo social a ser 

investigado, a exemplo do presente caso desta pesquisa, Souza; McNamee; Santos (2010) 

assim se posicionam:  

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 

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 a situação investigada (SOUZA; MCNAMEE; SANTOS, 2010, p. 

604). 

 

 Reed (2007, apud SOUZA; MCNAMEE; SANTOS, 2010), leva em consideração que 

o material coletado pelo pesquisador deve ser interpretado levando em consideração o 

contexto em que é produzido, as especificidades relativas ao ambiente, aos relacionamentos, 

aos participantes, às experiências de vida, às funções e às ações desempenhadas 

caracterizadas como oficiais e não oficiais e, aos recursos materiais disponíveis.  Conforme 

Godoy (1995), 

[...] o esforço do analista é duplo: entender o sentido da comunicação, como se fosse 

o receptor normal e, principalmente, desviar o olhar, buscando outra significação, 

outra mensagem, passível de se enxergar por meio ou ao lado da primeira (GODOY, 

1995, p. 23). 
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 Nessa perspectiva, a pesquisa qualitativa, aqui desenvolvida, foi realizada por meio da 

revisão bibliográfica no primeiro momento e, no segundo pela aplicação de apenas três fases 

do Ciclo dos 5 Ds da IA. Isso faz diferenciar dos processos iniciais de Cooperrider e Whitney 

(2006), que por sua vez admitem não haver dois processos de Investigação Apreciativa iguais. 

A cada iniciativa de aplicação, a estratégia se diferencia, tornando-a única e singular sendo 

possível assumir as diversas formas de expressão. 

 

 A IA é essa “busca pela multiplicidade e potencialidade das relações humanas”, 

conforme anunciam Souza; McNamee; Santos (2010) e concebida como uma troca, como 

uma produção conjunta de sentidos, em que pesquisador e pesquisado se complementam na 

construção de sua história. Assim, no decorrer do estudo são desenvolvidas as faculdades de 

contemplação, distinção das diferenças e, principalmente, a generalização das observações em 

instâncias seletivas de apreensão, que são apresentadas nas seções subsequentes. 

 

 

4.1.3 As fases estratégicas da pesquisa 

 

 

 Para o desenvolvimento da pesquisa, a metodologia compreendeu três fases 

estratégicas distintas, a saber: definição do objeto de estudo, coleta dos dados, análise e 

interpretação dos dados. A seguir, são apresentadas de forma sucinta as fases da pesquisa e 

com maior detalhamento no Capítulo seguinte, que trata dos resultados.  

 

 

4.1.3.1 Definição do objeto do estudo 

 

 

 Iniciar um trabalho de pesquisa implica no conhecimento do que, do como e do para 

quê se faz uma pesquisa. Nessa direção, uma pesquisa inovadora passa a exigir atenção e 

dedicação redobradas no seu trabalho, tendo em vista de que o que é novo, naturalmente, gera 

no ser humano a incerteza. Para buscar a certeza científica, demanda a imersão responsável e 

fundamentada nas bases teóricas que a sustentem.  
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 Para escolher a Sudene como objeto de estudo, sob a abordagem da Investigação 

Apreciativa, na perspectiva de construir subsídios estratégicos que apontem os fatores 

positivos que dão vida à instituição e, que contribuam para o alcance do futuro desejado com 

base nas forças existentes, para o período de 2011 a 2016, foram considerados os seguintes 

fatores:  

a) A participação da pesquisadora como servidora da Instituição, conhecimento e vivência na 

Sudene e coordenadora de gestão e desenvolvimento de recursos humanos; 

b) A cultura organizacional fortemente atrelada à história da autarquia; 

c) Existência de um quadro de pessoal envelhecido, persistente na ativa e detentor de 

conhecimento regional; 

d) A Sudene constituir uma força propulsora de crescimento econômico da Região Nordeste, 

através dos empreendimentos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste e dos Incentivos 

Especiais; 

e) Subsidiar a gestão da Sudene com elementos concretos para o planejamento participativo 

da instituição para os próximos cinco anos. 

 

 

4.1.3.2 Coleta dos dados 

 

 

 A metodologia proposta pela IA direciona para a prática inovadora em que o 

pesquisador e os pesquisados exercem papeis cooperativos e participativos, numa forma de 

“ação-investigação”. Conforme Varona (2004), a teoria apreciativa defende que a verdade não 

é um patrimônio individual e sim, coletivo, pois somente coletivamente podemos encontrá-la.  

 

 Yin (2005) sugere que, para a coleta das evidências, há seis fontes distintas: 

documentos, registros em arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante e 

artefatos físicos. Para o autor, os documentos e os registros de arquivos apresentam-se como 

pontos fortes, por serem estáveis, discretos, exatos e têm ampla cobertura temporal. Em 

relação às entrevistas, podem ser direcionadas, porque enfocam diretamente o tópico do 

estudo e são perceptivas, por fornecerem inferências causais percebidas. Já as observações 

diretas e observação participante, têm o ponto forte de conotação real e contextual. Por fim, os 

artefatos físicos proporcionam a capacidade de percepção a aspectos culturais e operações 

técnicas.  
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 Para a realização desta pesquisa os instrumentos para a coleta de dados consistiu na 

utilização da coleta de dados primários obtidos pela pesquisadora, por meio de observações 

diretas e observação participante, realizadas através da vivência organizacional e realização 

de reuniões, utilizando o método da IA e registros escritos, com a participação de 

stakeholders internos. 

 

 A pesquisa em documentação e em registro em arquivos foi realizada pela 

pesquisadora, tendo em vista a consideração pelo valor global que apresenta aos resultados. 

Neste sentido, foram considerados como dados a serem pesquisados documentos 

administrativos, tais como: memorandos, portarias, relatórios de gestão e de ações, processos 

administrativos e de convênios, dados de levantamentos, consulta em sistemas integrados do 

governo federal. Esses documentos foram tratados com o cuidado conforme adverte Yin 

(2004, p.116): “os registros em arquivos foram produzidos com um objetivo específico, cujas 

condições devem ser avaliadas, a fim de interpretar a utilidade desses registros”. 

 

 Outros dados também foram coletados por meio da pesquisa bibliográfica em livros, 

teses, dissertações, revistas especializadas, artigos publicados e periódicos relativos ao tema 

pesquisado. Fontes disponíveis na web relacionadas ao governo federal, instituições privadas 

e públicas foram consultadas, para obtenção de dados ou busca de informações para o estudo 

em evidência. 

 

 A observação direta contribuiu para obter fontes de evidências para o estudo, 

principalmente as observações realizadas nas reuniões, nos trabalhos rotineiros e nos 

encontros informais. Inicialmente, foi realizada uma reunião com o Superintendente em 

exercício da Sudene, com o objetivo de sensibilizar e informar sobre a metodologia da IA e 

em seguida, foi realizada uma reunião com a Coordenação Geral de Administração.  

 

Vale ressaltar que foram realizadas mais duas reuniões envolvendo o Superintendente 

em exercício, o Chefe de Gabinete e o Coordenador Geral de Administração, com o objetivo 

de uniformizar a discutir a metodologia da IA, como instrumento para a obtenção de subsídios 

para o processo de planejamento. Ficou decidido que a metodologia do Ciclo dos 5-Ds seria 

vivenciado até o terceiro D - Dream, ou seja, a fase do Sonho. Tal decisão foi justificada pela 

transitoriedade da administração no contexto de mudanças pela qual passa a instituição. 

Entretanto, os resultados da pesquisa serão oferecidos à Direção até o final do mês de 
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setembro/2011, contribuindo assim, para subsidiar a proposta de planejamento das ações 

institucionais do ciclo de avaliação de desempenho da Sudene.  

 

Ainda nessa reunião, ficou decidida e autorizada a liberdade da pesquisadora para 

convidar representantes das unidades administrativas com o objetivo de formar o grupo 

orientador, posteriormente denominado de grupo mobilizador, cujos desdobramentos das 

ações desse grupo são abordados no Capítulo seguinte. 

 

A modalidade da observação participante ocorreu continuamente, devido ser a 

pesquisadora pertencente ao quadro efetivo de servidores e ocupar cargo decisório na Sudene, 

tendo acesso livre a todas as áreas e escalões. A observação participante oferece elementos 

periféricos e centrais para o estudo e vislumbra a oportunidade de estabelecer parâmetros que 

focalizam o objeto da pesquisa.  

 

Para obtenção dos dados primários desta pesquisa, optou-se pela estruturação de um 

roteiro de entrevista proposta pela metodologia da IA. O ponto chave de maior relevância da 

pesquisa residiu na realização das entrevistas apreciativas. A aplicação das entrevistas nesta 

metodologia diferenciada e participativa proporcionou a atuação direta dos stakeholders 

internos, grupo mobilizador. A figura desse grupo possibilitou a coleta dos dados para a 

pesquisa, exercendo o papel híbrido de pesquisador/pesquisado, conforme anteriormente 

mencionado, são explicitados no próximo Capítulo. Com a constituição desse grupo 

mobilizador e as decisões emanadas conjuntamente relativas à escolha do tópico afirmativo, 

quem envolver, como e quando fazer, encerrou-se a fase do primeiro D – Definition 

(Definição). 

 

Assim, os servidores da Sudene foram agrupados por temas sugeridos, cada grupo 

liderado por membros do grupo mobilizador, para em seguida, serem realizadas as entrevistas 

apreciativas, com o apoio de um protocolo. Sendo as entrevistas voltadas para o foco 

apreciativo, predominantemente incorporadas pela abordagem da IA, foram aplicadas com o 

objetivo de coletar informações, propiciar um ambiente de descobertas, expor os melhores 

momentos vivenciados, recuperar a memória coletiva, nutrir as possibilidades de sonhar e 

expressar sobre o que é possível alcançar com os elementos do contexto atual, conforme a 

Figura 6.  
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Figura 6 Roteiro para entrevista apreciativa 

FONTE: Adaptado de Cooperrider; Whitney; Stavros (2009) 

 

As fases dos Ciclos D 2 – Discovery (Descoberta) e D 3 – Dream (Sonho) foram 

vivenciadas no decorrer do mês de junho/2011, quando da aplicação das entrevistas. Foi 

coletado o material de estudo através de 107 entrevistas realizadas. Tais entrevistas foram 

realizadas em cada grupo temático, cujos dados foram coletados por um membro do grupo 

mobilizador, que procederam ao registro de protocolos de entrevista individual. Cada membro 

do grupo mobilizador, ficou responsável pela agenda de trabalho com um grupo temático, 

adequando a agenda no período de 6 a 21 de junho/2011 e vivenciando a fase conforme as 

especificidades do grupo temático. Ficou estabelecida a data para uma reunião com o grupo 

mobilizador no dia 22 de junho/2011, com o objetivo de apresentar os dados e discuti-los.  

 

 Para Cooperrider; Whitney e Stavros (2009, p. 118), “a coleta de dados e a exploração 

da narrativa representa o cerne do processo de investigação.” E, ao coletar os dados para a 

investigação apreciativa, deve ter em evidência o estímulo dos participantes para compartilhar 

seus valores, experiências e histórias, além de expressarem os desejos do futuro. A expressão 

desses dados compõe a validade da apreciação. 

 

Esta fase da coleta de dados constituiu a de maior relevância para a pesquisa, sendo-

lhe centrado o arcabouço primordial dos elementos de estudo. A investigação apreciativa 

tomou corpo nessa etapa, oferecendo subsídios constituintes para a concretização da teoria. 

 

 

 

1. Descreva uma experiência de pico ou de ponto alto na sua trajetória na Sudene, ou 

seja, o que de melhor foi realizado no passado, em que você se sentiu mais envolvido, 

motivado e valorizado.  

2. Quais aspectos você mais valoriza em si, nas suas atividades e na Sudene, que dão 

orgulho de serem mencionados? 

3. Quais os fatores principais que dão vida à Sudene, sem os quais ela deixaria de 

existir? 

4. Cite três desejos para que a Sudene realce sua potencialidade e alcance o sucesso 

até o ano de 2016.  
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4.1.3.3 A análise e interpretação dos dados 

 

 Após a coleta das informações, foi realizado o trabalho de identificação dos temas, 

resumo e codificação dos itens das entrevistas. O material foi organizado e agrupado por fases 

da pesquisa, de tal modo a permitir a identificação das respostas durante a análise dos dados. 

Em referência ao material documental, foi realizada a triagem, seleção e condensação dos 

dados para compor a elaboração da seção do Capítulo seguinte. A interpretação dos dados 

relacionados às entrevistas baseou-se no discurso dos entrevistados e foram analisados no 

decorrer desta seção. 

 

 Conforme Cooperrider; Whitney e Stavros (2009, p.132), ao encerrar as entrevistas, o 

“objetivo deve ser entender quando as organizações estão operando em seu grau máximo e 

quais são as capacidades centrais, o núcleo positivo, que contribuiu com essa operação.” Por 

serem utilizadas várias abordagens nas entrevistas apreciativas, desde as narrativas às 

histórias e contos morais, a análise e a interpretação dos dados têm um tratamento 

diferenciado: 

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. O que é importante é encontrar formas 

criativas de organizar, escutar e compreender o que está sendo dito a partir de 

múltiplas perspectivas, antes e após as entrevistas (COOPERRIDER; WHITNEY e 

STAVROS, 2009, p. 132).  

 

 A análise de conteúdo corresponde à estratégia para, a partir do enunciado, tornar 

objetiva a linguagem. Para Chizzotti (2010), a análise de conteúdo é uma das formas de 

extrair os significantes temáticos ou os significantes lexicais. É uma possibilidade de realizar 

a análise da comunicação, garantindo a imparcialidade, através dos resultados das unidades de 

significado utilizadas.  

 

 Pressupõe, portanto, que num texto podem ser apreendidas várias mensagens, sentidos 

e significados, decompondo-se o conteúdo do documento que possam revelar as sutilezas do 

conteúdo do texto. Conforme Chizzotti (2010): 

A análise de conteúdo constitui um conjunto de procedimentos e técnicas de extrair 

o sentido de um texto por meio das unidades elementares que compõem produtos 

documentários: palavras-chave, léxicos, termos específicos, categorias, temas e 

semantemas, procurando identificar a frequência ou constância dessas unidades para 

fazer inferências e extrair os significados inscritos no texto a partir de indicadores 

objetivos (CHIZZOTTI, 2010, p. 115).  
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 Com o objetivo de realizar a análise das entrevistas, foi adotado o esquema constante 

na Figura 7, com o objetivo de encontrar a frequência das referências e significados 

correlacionados aos itens das entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Esquema de análise das entrevistas 

FONTE: própria 

 

 

 Neste trabalho, a metodologia da IA proporciona a flexibilidade do estudo, não 

obstante a análise e a interpretação dos dados. Desse modo, com a utilização da metodologia 

da IA foi possível obter resultados apropriados a partir da condensação e interpretação dos 

elementos obtidos nas entrevistas.  

 

 Com o objetivo de demonstrar a aplicação da utilização do esquema exposto na Figura 

7, foram selecionadas cinco entrevistas para serem analisadas em detalhe, por escolha do 

ESQUEMA DE ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

EXPERÊNCIAS 

EXITOSAS 

FATORES 

VALORIZADOS 

O QUE DÁ VIDA 

SONHOS PARA O 

ALCANCE DO SUCESSO 

Vivência profissional 
Práticas de aprendizagem 

Competências 

desenvolvidas e valorizadas 

Fatores que dão vida 

Subsídios para planejamento 
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Grupo Mobilizador, seguindo os critérios propostos no resumo de entrevista IA, por 

Cooperrider; Whitney; Stavros (2009): 

1. citação mais apreciativa  

2. história emocionante 

3. melhores práticas 

4. melhores desejos 

  

As entrevistas foram organizadas por item seguindo a disposição do roteiro da 

entrevista, com o objetivo de detalhar a metodologia utilizada para compor o arcabouço dos 

resultados, partindo das informações mais focalizadas na enunciação dos entrevistados. No 

Capítulo seguinte estão detalhadas as respostas das cinco entrevistas citadas. 

 

 

4.2 A IA NO CONTEXTO DA SUDENE: BASES PARA O PLANEJAMENTO  

 

 

 A adequação da estratégia adotada no caso da Sudene foi produto da compreensão de 

que era possível interligar a ferramenta metodológica da IA em bases para o planejamento 

institucional da Autarquia, buscando focar o que fez de melhor, quais as forças presentes que 

sustentam e estimulam a visão de um futuro promissor.  

 

 A utilização da abordagem da IA com a utilização dos cinco princípios que a 

sustentam: construtivista, simultaneidade,  poético, antecipatório e positivo, contribuem para 

o surgimento de disposições criativas e inovadoras das equipes de trabalho, inclusive como 

acesso aos conhecimentos tácitos dos envolvidos no processo (BRENNER, 2007).   

 

 Na experiência da Sudene, os resultados surgiram com a participação do grupo 

mobilizador, que por sua vez, disseminou a motivação para os grupos temáticos, cujos 

contatos ocorreram pessoalmente. A metodologia da IA, embora possua seu caráter inovador, 

tem características similares a outros estudos qualitativos, observando-se que a coleta de 

dados através de entrevistas e a formação dos grupos temáticos, a observação participativa e 

direta do pesquisador, a coleta documental, as reuniões e as reuniões informais com os 

membros da instituição, são metodologias adotadas por estudos qualitativos. O grande 
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diferencial é o caráter apreciativo e positivo que a IA possui, destacando-se das outras 

metodologias qualitativas. 

 

 Conforme afirma Araújo (2010), os dados obtidos com a aplicação da metodologia da 

IA reúnem informações suficientemente valorativas para estudar a organização e, suficientes 

para conhecer seus valores e mobilizar energias e subsídios que identifiquem os espaços 

vazios a serem preenchidos.  

 

 Para o caso da Sudene foi adotada a constituição de um grupo mobilizador, como 

forma de trabalho, responsável por organizar o processo de esquematização da intervenção 

apreciativa. A forma de trabalho adotada comprovou o acerto da estratégia de pesquisa 

fundamentada na abordagem da IA. Imergiram do processo participativo nas diferentes 

reuniões, subsídios basilares para o planejamento institucional. O esquema 3 (3) representa os 

processos que foram desenvolvidos. A cada fase do Ciclo, ressalte-se que a aplicação da IA na 

Sudene correspondeu ao Ciclo dos 5 Ds, sendo vivenciados apenas até a fase do 3 D- Dream 

(Sonho), por decisão da direção, tendo em vista a fase de mudança administrativa pela qual a 

instituição passa.  

 

 Todo o processo foi negociado, planejado e registrado. As ideias dos grupos foram 

cuidadosamente acompanhadas para não perder a essência da mensagem ou o significado que 

a mesma continha, valorizando a contribuição do participante e exercendo a função do 

pesquisador ouvinte.  

 

 O estudo na Sudene, confirmou que é possível a criação do tópico afirmativo nos 

diálogos ocorridos nas reuniões. Também ficou comprovado que, somente com a participação 

efetiva do maior número de envolvidos, a concretude da apreciação fica evidente.  

 

 Em suma, o processo para a aplicação da IA na Sudene contou com a adesão e apoio 

da alta direção, composta por três pessoas, seguida da participação do grupo mobilizador, 

composto por onze pessoas, que por fim, mobilizou o total de 107 pessoas da instituição, que 

legitimaram o processo de pesquisa. 

 

 As ações de mobilização, sensibilização e envolvimento, foram pautadas na 

abordagem proposta na IA, que orientou todo o processo de pesquisa durante as fases dos Ds 
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vivenciadas. Na organização do grupo mobilizador, a observância de cuidados para perceber 

as impressões, esclarecer dúvidas, motivar, iniciar a apreciação propriamente, foram 

providências indispensáveis para a adesão e sensibilização do grupo mobilizador. Assim, a 

condução da metodologia da IA fluiu da forma conforme comparam Cooperrider; Whitney e 

Stavros (2009), que se aproxima da construção do gerenciamento apreciativo. 

 

 As participações dos servidores nas reuniões do grupo mobilizador foram registradas 

com a assinatura de lista de frequência, elaboração de relatórios, fotografias, que foram 

utilizados na elaboração desta dissertação. A fonte de dados mais relevante da pesquisa 

constitui as entrevistas realizadas e autorizadas pelos interlocutores para compor os dados de 

coleta desta pesquisa, com a garantia da preservação da identidade. 

 

 Conforme referido anteriormente, para chegar ao início do ponto que dá 

prosseguimento ao modelo, a fase D-1, reuniões, discussões, conquistas, sensibilização, 

convencimento e comprometimento foram ações indispensáveis ao processo. 

 

 A fase institucional requer a preparação para o planejamento, tendo em vista que, por 

cronograma pré-determinado e associado à avaliação de desempenho institucional, o processo 

de planejamento das metas é realizado no mês de outubro. Assim, os elementos colhidos nesta 

pesquisa, são subsídios integrantes do planejamento institucional.  A análise enfatizando o 

passado e o presente positivo, dos servidores e da instituição, oferece rico material de 

projeção do futuro, conforme previsto na abordagem da IA. 

 

 Para representação detalhada das atividades relacionadas às três fases vivenciadas dos 

5-Ds, as Figuras 8 e 9 sintetizam os elementos constitutivos e apontam as etapas que foram 

seguidas para atingir os resultados. No capítulo seguinte, a apresentação dos resultados está 

detalhada.   
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Figura 8 Elementos constitutivos das fases dos 5-Ds  

FONTE: Adaptado de Mohr, Bernard J. (2001) 
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Figura 9 Instrumentos metodológicos  

FONTE: própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS METODÓGICOS 
 

D-1: Delinear o foco e escopo do trabalho 
- Seleção dos stakeholders (integrantes do Grupo Mobilizador) 

- Estabelecimento de pactos 

- Descoberta do tópico afirmativo 

- Organização dos temas e dos grupos temáticos 

 

D-2: Compartilhar as experiências exitosas e descoberta das intenções 

apreciativas 

- Socialização das experiências de sucesso na instituição 
- Revelação da capacidade positiva pela análise do esquema de entrevista 

 

D-3: Formular a visão do futuro 

- Descrição da representação do Sonho (ideia-guia) 
- Articulação dos stakeholders (grupo mobilizador) em torno da discussão dos 

dados coletados 
- Discussão para viabilizar as proposições 

- Elaboração dos subsídios para o planejamento institucional. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

OS RESULTADOS DA PESQUISA 

5.1 BREVE HISTÓRICO E TRAJETÓRIA DA SUDENE 

5.2 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES DA SUDENE 

5.3 INTERVENÇÃO APRECIATIVA: SUBSÍDIOS PARA O PLANEJAMENTO 
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CAPÍTULO 5 – OS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

Os resultados da presente dissertação perpassaram fases distintas. Para compreensão e 

destaque aos principais processos de análise, foram consideradas, metodologicamente, as 

fases precedentes à aplicação da investigação apreciativa: um breve enfoque 

histórico/institucional da trajetória da Sudene; uma síntese da descrição do perfil e da 

composição do quadro de servidores efetivo da autarquia; apresentação da síntese da visão do 

futuro da Sudene, na percepção apreciativa de seus servidores.  

 

 Portanto, é dada a ênfase neste Capítulo, aos elementos básicos do processo de 

aquisição de subsídios para o planejamento institucional com a utilização da metodologia da 

Investigação Apreciativa, tratados no Capítulo 3, que são retomados para discussão. Aqui, 

tratou-se de aplicar o Modelo da Investigação Apreciativa, que foi adaptado por diversas 

vezes junto aos stakeholders (grupo mobilizador), que sem essa participação apreciativa, não 

seria possível chegar aos resultados ora expostos.   

 

 As etapas do trabalho foram realizadas com a adaptação ao contexto da Sudene, 

propiciando assim, a elaboração de propostas provocativas, que instigam e desafiam sua 

inserção no planejamento institucional.  

 

 Os resultados obtidos neste trabalho abrangem o foco central: o sonho do futuro 

institucional e o delineamento do escopo da intervenção, levando em consideração os 

subsídios para o planejamento, que propõem redefinições estratégicas de sua gestão, 

contribuindo para um futuro positivo da organização para o período de 2011 a 2016. A análise 

inicia com a discussão de alguns aspectos históricos institucionais da trajetória da Sudene. 
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5.1 BREVE HISTÓRICO E TRAJETÓRIA DA SUDENE 

 

 

 As questões regionais brasileiras têm sido tratadas desde o século XIX. Em relação à 

região do Nordeste brasileiro, a preocupação centrada em função das consequências sociais 

provocadas pelo problema das secas, deu origem, em 1877, à criação de uma Comissão 

Imperial, cujas atribuições consistiam na análise e proposta de soluções. Dentre as sugestões 

elaboradas por aquela Comissão envolvia as relacionadas ao desenvolvimento dos transportes, 

a construção de barragens e a transposição do Rio São Francisco. Entretanto, “as ações foram 

limitadas e lentas, enquanto a população nordestina protagonizava o aprofundamento do 

problema social da região” (DINIZ, 2009, p. 233). Esse cenário se arrasta, então, desde 

séculos passados. Enquanto no Sudeste a indústria comandava o crescimento econômico, no 

Nordeste o setor primário–exportador dava mostras de sua incapacidade para continuar 

impulsionando o desenvolvimento econômico regional. Silva Filho (2009) aponta que: 

Na verdade, as disparidades entre os aspectos socioeconômicos do Nordeste e as 

áreas mais desenvolvidas do país agravavam-se rapidamente e as tensões sociais 

indicavam que o Governo tenderia a perder o controle sobre a realidade nordestina, 

fato que levou as elites dirigentes do país a tentarem encontrar alternativas capazes 

de, pelo menos, acomodar os interesses sociais da Região, para que os empresários 

não viessem a ter problemas, face às reivindicações das classes menos favorecidas 

(SILVA FILHO, 2009, p. 9). 

 

 A criação da Sudene ocorreu com o objetivo de administrar demandas e buscar 

soluções para o problema socioeconômico regional. Conforme Mendes (2001), a história de 

Sudene pode ser observada em quatro fases distintas no seu processo institucional. As três 

primeiras fases são definidas por Pellerin & Santana (1994) e a quarta fase, convencionada 

por Mendes (2001). Neste trabalho, foram descritas características de mais duas fases 

institucionais, associadas aos impactos na vida funcional da Sudene, expandindo-se a análise 

para os períodos mais recentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

5.1.1 Primeira fase – 1960 a 1964 

 

 

É num contexto regional social, político e econômico conturbado que o Presidente 

Juscelino Kubitscheck-JK, em 1956, cria o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do 

Nordeste -GTDN. No ano de 1959, o economista Celso Furtado, à época dirigente da 

Comissão Econômica da América Latina e do Caribe-CEPAL, é convidado pelo presidente do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico-BNDE (atualmente BNDES), para assumir 

uma das diretorias daquele Banco. Furtado aceita a proposta na condição de tratar e buscar 

alternativas de solução da situação do Nordeste. Além de ser aceita a condição, Furtado 

também foi convidado pelo presidente JK para compor o GTDN, com a incumbência de 

pensar o dramático problema social e econômico do Nordeste brasileiro, aprofundado com as 

graves secas de 1958 (SILVA FILHO, 2009).  

 

Voltado para essa situação, o GTDN recomendou dar prioridade à transformação da 

economia da zona semiárida, à necessidade da criação de um órgão governamental 

responsável pela solução dos problemas nordestinos, com o objetivo de evitar que a região 

fosse foco de ações revolucionárias que emergiam na sociedade brasileira. Assim, o então 

presidente JK, em fevereiro de 1959, assina a mensagem nº 79-A e encaminha ao Congresso 

Nacional o Projeto de Lei 32/59, criando a Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste-Sudene, assim justificando: 

Os estudos técnicos que mandei realizar sobre a conjuntura econômica do Nordeste 

convenceram-me de que não estamos no caminho certo. É indispensável marchar no 

sentido da retificação do processo de nosso desenvolvimento econômico, de maneira 

a evitar o desequilíbrio que cada vez mais se patenteia. Com esta Mensagem, tenho a 

honra de propor a Vossa Excelência a criação da base administrativa, que assegurará 

ao Governo o instrumento hábil para lograr a plena efetivação de uma nova política 

de desenvolvimento regional (FURTADO, 1959, apud SOUZA FILHO, 2009, p. 

79). 

 

Entretanto, a Sudene necessitava de apoio político para sua sustentabilidade na região. 

Neste aspecto, Furtado (2002) apresenta seu ponto de vista e depoimento: 

A Sudene ficaria acima das elites partidárias, a fim de haver a participação dos 

Governadores. Só eles poderiam dar força à Sudene no Congresso. A criação da 

Sudene foi um milagre; quebrava um pouco o sistema federativo brasileiro, pois era 

um poder novo, de âmbito federal. Os Governadores participavam das decisões do 

governo federal e ajudava a alocar os investimentos (FURTADO, 2002, p. 22-23).   
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 Conforme afirma Furtado (2002), a Sudene foi criada em circunstâncias muito 

especiais. Celso Furtado foi o primeiro Superintendente, designado por ato presidencial, no 

dia 8 de janeiro de 1960. O primeiro Superintendente da Instituição administrou o órgão pelo 

período de quatro anos, até o ano de 1964, quando teve seus direitos políticos cassados pelo 

regime militar.  

 

No discurso de posse, Furtado declara a necessidade de a nova Instituição ser 

composta por técnicos de alto nível e com remuneração adequada ao mercado de trabalho 

(FURTADO, 2009). A equipe de trabalho da Sudene foi composta, inicialmente, por técnicos 

estrangeiros. A assistência técnica foi uma alternativa para suprir a carência de pessoal 

habilitado e especializado nas questões relacionadas às atribuições da Autarquia.  

 

No primeiro ano, a Organização das Nações Unidas-ONU e suas agências 

especializadas deram assistência à Sudene nos setores de importância fundamental: transporte, 

geologia, política de utilização de águas, agricultura de zonas semiáridas, política de 

utilização de águas, hidrogeologia, comercialização de alimentos, artesanato, economia 

industrial, indústria têxtil, pedologia, hidrologia geral, aerofotogrametria e utilização de águas 

salgadas. Uma missão francesa deu apoio nos projetos de centros de abastecimentos e 

formação de técnicos. O governo japonês deu sua parcela de contribuição à Instituição e à 

Região Nordeste com a instalação de um centro de treinamento técnico para a indústria têxtil. 

(FURTADO, 1989).  

 

Conforme Furtado (1989), era alarmante o desempenho das escolas superiores federais 

da Região. A Universidade Federal Rural de Pernambuco tinha menos de dez alunos cursando 

o primeiro ano de agronomia e os custos de formação de médicos da Universidade Federal de 

Pernambuco eram altíssimos, dado à imobilização do capital material e pessoal. A causa 

detectada e apontada foi a insuficiência dos cursos médios, que inviabilizava a realização do 

vestibular por falta de candidatos. Era indispensável, portanto, realizar um grande esforço no 

campo da formação de profissionais de nível superior, para efetivamente mudar o Nordeste.  

 

 A estratégia de formação de capital humano no Nordeste teve relevância e incremento, 

no início da década de 1960. A Sudene fez a política de investimento em capital humano mais 

audacioso do Brasil. Firmou convênios com as Universidades Federais do Nordeste, com o 

objetivo de incentivar os jovens nordestinos ao estudo preparatório para o vestibular e à 
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realização de cursos universitários nas áreas de engenharia, medicina veterinária, geologia, 

química, biologia, matemática entre outras. Os estudantes aprovados no concurso de seleção 

recebiam uma bolsa financeira, com o compromisso de assumir a dedicação exclusiva aos 

estudos (FURTADO, 2009).  

 

 Celso Furtado liderou a elaboração do II Plano Diretor de Desenvolvimento 

Econômico e Social do Nordeste, para o período de 1963 a 1965 (Anexo A). Neste Plano, o 

caráter social configurou como proposta de investimento a alcançar com maior intensidade. 

Dentre as propostas técnicas, destacaram-se: criar uma moderna infraestrutura de serviços de 

transportes e energia elétrica; realizar levantamentos de recursos da região e adaptação da 

tecnologia com vistas ao aproveitamento dos recursos; promover a iniciativa privada através 

da ação de financiamento; promover o aperfeiçoamento progressivo do fator humano pela 

eliminação do analfabetismo; e, oferecer melhoria das condições básicas de vida pela criação 

de serviços públicos adequados e barateamento de habitação popular.   

 

Liderada por Celso Furtado, a primeira fase da Sudene configurou como a mais 

audaciosa em planejamento. Furtado (1963) afirma “[...] que a Sudene tem um encontro 

marcado com a história do Nordeste [...]”, celebra a valorização do servidor como ser humano 

coparticipante dessa história e dos ideais: “[...] existem ideais que justificam a vida do 

homem, e de que nenhum ideal é mais nobre do que a luta contra a exploração do homem pelo 

homem [...]” (Anexo B). 

 

 

5.1.2 Segunda fase – 1964 a 1986 

 

 

O regime militar trouxe modificações na condução administrativa para os problemas 

nordestinos. Os servidores da Sudene passaram pelo processo de investigação política, que 

causou instabilidade e provocou o afastamento de muitos servidores, em busca de proteção. 

Tal fato trouxe resquícios à Instituição, com o esvaziamento do corpo funcional. Conforme 

afirmam Pellerin & Santana (1994), as condições desse período identifica-se como período 

peculiar: 

A segunda fase caracterizou-se pela luta contra o esvaziamento funcional e político, 

cujo início se deu com o golpe militar de 1964 e que se prolongou até 1986. Ocorreu 

uma perda de seus recursos humanos, financeiros e legais que poderiam tê-la 
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aniquilado, mas que permitiram, graças à luta desenvolvida internamente, criar 

condições indispensáveis às principais transformações estruturais do Nordeste 

(PELLERIN & SANTANA, 1994, apud MENDES 2001, p.30). 

 

 

Os dados levantados, pela pesquisadora, nos arquivos de Convênios da Sudene 

referente ao período de 1963 a 1967, constatou-se que 628 jovens nordestinos tiveram a 

formação universitária através dos projetos de Convênios da Sudene com Universidades da 

Região. Conforme as cláusulas dos Convênios, ao estudante era concedida uma bolsa como 

incentivo à dedicação exclusiva e, após a conclusão do curso de graduação, os estudantes 

tinham emprego garantido na Sudene. O aspecto mais importante que se destaca desse 

programa é a relação entre a melhoria do nível de escolaridade do jovem nordestino. Como 

consequência, o desenvolvimento do capital intelectual e a inserção econômica da população. 

Ainda é de se considerar como êxito a interação institucional com as universidades da região, 

a difusão dos trabalhos técnicos da Sudene e a sensibilização para a permanência dos técnicos 

na Região (FURTADO, 1989) e na formação do quadro técnico da própria Autarquia.  

 

 Ante a insuficiência de pessoal qualificado de todos os níveis na Região, a Autarquia 

realizou programas de treinamento intensivos e promoveu a participação de técnicos para 

estágios ou cursos em centros mais adiantados do país ou do exterior, utilizando-se de bolsas 

de estudos financiadas por organizações internacionais ou nacionais estrangeiras (SUDENE, 

1966, p. 34). Por outro lado, os salários dos servidores da Sudene eram considerados pela 

Organização dos Estados Americanos–OEA como ideal para órgãos internacionais 

(REVISTA VEJA, 1972). 

 

 A Sudene, desde a sua criação, sofreu reações político-ideológicas de parcela 

significativa das elites empresariais, políticas e intelectuais da Região, quanto às suas linhas 

de orientação e proposições. Tais linhas de ação foram alteradas pelas mudanças políticas 

decorrentes do golpe militar ocorrido em março de 1964 e pelo afastamento de Furtado da 

Sudene e do País (DINIZ, 2009). Não diferente do contexto nacional, o impacto da nova 

situação política provocou transformações estruturais na SUDENE, que sofreu variações de 

subordinação a Ministérios, não havendo mais a autonomia inicial como da época de sua 

criação (SILVA FILHO, 2009). No ano de 1974, a sede do Prédio Sudene foi inaugurada pelo 

Presidente da República – General Emílio Garrastazu Médici e realizada a solenidade no 

auditório nomeado em sua homenagem, e onde hoje são realizadas as reuniões de Conselho 

Deliberativo (Anexos C e D). 
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A Sudene mantinha empresas subsidiárias que davam suporte específico aos trabalhos 

da autarquia. Dentre elas foram constatadas as seguintes: Companhia Nordestina de Serviços 

Gerais (CONESG), Companhia Nordestina de Sondagens e Perfurações (CONSEP), 

Companhia de Colonização do Nordeste (COLONE), Artesanato do Nordeste (ARTENE), 

Companhia Hidroelétrica de Boa Esperança (COHEBE), Companhia de Eletrificação Rural 

do Nordeste (CERNE), Companhia de Águas e Esgotos do Nordeste (CAENE), Companhia 

de Abastecimento do Nordeste S.A.(CANESA). Empresa de Pesca do Nordeste S.A. 

(PENESA). Por força da Exposição de Motivos da Presidência da República/1986, os 

empregados das subsidiárias foram enquadrados na Sudene (BRASIL, 2011). Com o ingresso 

desses servidores na Sudene, a legislação deu-lhes amparo legal para efeitos de aposentadoria 

a contagem do tempo de serviço prestado àquelas subsidiárias, como efetivos servidores da 

Autarquia. 

 

 

5.1.3 Terceira fase – 1987 a 1997 

 

 

O contexto nacional e suas peculiaridades políticas do Brasil no final da década de 

1980 provocam reflexos na Sudene. Embora contraditório ao momento histórico, as reuniões 

do Conselho Deliberativo da Sudene tinham grande repercussão política e institucional 

(Anexos E e F). Pellerin & Santana (1994) afirmam que a terceira fase teve a marca do 

esgarçamento político e a impotência operacional institucional: 

 

A partir de 1986, uma série de fatores exógenos e endógenos à Instituição vem 

contribuindo para fragilizá-la em todos os seus campos de atribuição. A 

redemocratização do país não restituiu à SUDENE a densidade de outros tempos. 

Ao contrário, quebrou sua unidade. As decisões-chave de interesse do Nordeste 

passam ao largo dela. A própria política regional sofre um recuo evidente: as 

fórmulas se repetem e os mecanismos são residuais e cada vez menos expressivos. 

Por trás de tudo isso, o crescente e incontrolável enfraquecimento do Estado 

brasileiro. A SUDENE perde aliados, em todos os terrenos e torna-se objeto de 

contestação e até mesmo repúdio, como se se tratasse de um modelo falido e não, 

como de fato é, um mero projeto ainda inconcluso (PELLERIN & SANTANA, 

1994, apud MENDES p. 30).  

 

 

 A reforma administrativa implantada pelo então Presidente Collor de Melo, em 1990, 

dentre as ações destacam-se a extinção e a fusão de órgãos públicos, a exoneração e a 

disponibilização de servidores. Essas ações ficaram conhecidas como desmonte 
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administrativo federal (CANO, 2000). Este desmonte atingiu aproximadamente 800 

servidores da Sudene que foram colocados em disponibilidade. Este número correspondeu a 

30% do seu quadro de pessoal. Os servidores sentindo-se prejudicados com a determinação 

presidencial, organizados, buscaram apoio na Assembleia Legislativa de Pernambuco 

publicizando o apelo: 

O esforço de toda a equipe da SUDENE nestes últimos trinta anos resultou num 

grande acervo de conhecimentos sobre a Região (solos, clima, topografia, vegetação, 

recursos hídricos, minérios, etc); no apoio ao desenvolvimento rural e a 

industrialização; na capacitação de pessoal técnico em todos os estados do Nordeste; 

na denúncia das desigualdades sociais e na apresentação de propostas de ação; no 

socorro às populações nos momentos de calamidade. Todo esse esforço é agora 

ignorado, dando-se ao pessoal da SUDENE um tratamento injusto e desumano, cruel 

e autoritário, o que apenas revela para quem se deixou iludir, durante a campanha 

eleitoral, a verdadeira face de um governo autocrata internamente e submisso no 

exterior. (...) Pedimos o apoio de todos os partidos políticos que defendem a 

democracia; todas as entidades de classe; igrejas, associações e todos os democratas 

desta Nação para enfrentar mais esta tentativa autoritária de governar contra o povo 

(ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO, 1990, p.525). 

 

 Ante ao apelo dos servidores da Sudene, a Assembleia Legislativa de Pernambuco 

manifestou o posicionamento político relacionado às decisões de Collor, apresentando o 

seguinte pronunciamento: 

(...) existe uma inteligência gerada na Sudene e pela Sudene que não poderá ser 

desagregada. Assiste a Nação temerosa que o Governo Collor não tem um projeto 

claro para o Brasil. Um programa de estabilização não é um programa de 

desenvolvimento. Uma reforma administrativa que degola milhares de servidores 

não é necessariamente um plano de modernização do estado brasileiro (...) V. Exas. 

estejam certos que podem contar conosco dentro de nossas restrições e nos limites 

de nossa competência (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO, 1990, 

p. 525). 

 

 Após meses de espera e marcados pela gestão do Governo Collor, aos servidores da 

Sudene foi concedido o retorno às atividades profissionais (BRASIL, 2011).  

 

 Ainda no início da década de 1990, a Sudene se ressentiu de seu quadro de pessoal em 

vias de aposentadoria e realizou concurso público, admitindo novos servidores nas várias 

áreas do conhecimento, lotando-os nas diversas unidades administrativas do órgão. A 

iniciativa promoveu uma mobilização funcional e reordenamento do quadro de pessoal 

(BRASIL 2011). Um marco na história da Sudene e na história dos novos servidores foi a 

presença do então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, na reunião do 

Conselho Deliberativo da Sudene - CONDEL, ocorrida em 19 de maio do ano de 1995 

(Anexo G). Registra-se, até a presente data, ter sido a última reunião do CONDEL realizada 

no prédio da Sudene, presidida por um Presidente da República. 
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5.1.4 Quarta fase – 1998 a 2001  

 

 

 Na transição da última década do século XX e início do novo século, a Sudene retoma 

a preocupação com a formação do seu capital intelectual e com o do Nordeste. Em parceria 

com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD a Sudene promove 

eventos para os desafios do desenvolvimento para o século XXI (Anexo H), com a 

participação da sociedade e dos servidores.  

Em 1999, para atender aos desafios do gerenciamento das políticas públicas regionais 

e locais, a Sudene, com o apoio do PNUD, deu início a uma parceria com a Universidade 

Federal de Pernambuco – UFPE objetivando a realização do Curso de Mestrado Profissional 

em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste - MPANE. No ano de 2000, foi 

formada a primeira turma do Curso exclusivamente para os servidores da Sudene. A partir da 

segunda turma, foram abertas inscrições para atender as demandas de capacitação e de 

qualificação do mercado de trabalho das diversas esferas de governo, bem como do setor 

privado. Ao longo desse período, o MPANE (atualmente com a sigla MGP) tem superado os 

objetivos propostos e se destaca pelo diferencial interdisciplinar e na formação de gestores 

com capacidade de enfrentar a complexidade do processo de desenvolvimento local e 

regional. 

 Em junho de 2000, a Sudene promove o Seminário Internacional “Celso Furtado, a 

Sudene e o futuro do Nordeste”. O Seminário teve o objetivo de debater a questão nordestina, 

realizar uma homenagem aos 80 anos de Celso Furtado e aos 40 anos da Instituição. O evento 

foi prestigiado com a presença do idealizador da Autarquia, que recebeu carinho e 

consideração dos servidores (Anexo I). Foi a última visita de Celso Furtado à Sudene.  

O empreendimento na promoção de eventos e desenvolvimento de pessoal marca o 

reinício de uma mudança no curso da história da capacitação do capital humano do Nordeste. 

Por outro lado, a Sudene passa pela fase que Mendes (2001) convencionou sendo a quarta 

fase institucional: 

[...] no período de janeiro de 1998 a maio de 2001, correspondente ao estágio de 

desinstitucionalização que culminou com a extinção da Sudene, procurando-se 

entender a situação por ela vivida em face dos impactos da mudança relacionados 

com a reestruturação decorrente da nova postura do Estado brasileiro, das demandas 

da sociedade e da Reforma promovida pelo Governo Federal (MENDES, 2001, p. 

31). 
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Não obstante, em menos de uma década, antigos e novos servidores que 

testemunharam a presença do Presidente da República na Sudene, também presenciaram a 

extinção da Sudene e a criação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE, pelo 

mesmo Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Sob a alegação de não ser mais 

a Sudene um órgão planejador e não atender mais os interesses que motivaram a sua criação, 

o Presidente da República justifica a extinção da Sudene: 

 

[...] aqui não faço acusação, porque não é o meu papel – há diferenças entre a Sudam 

e a Sudene, que são reconhecidas. Reitero que a Sudene teve um papel importante na 

reorganização do Nordeste e que eu espero que com essa agência esse papel seja 

mais eficaz ainda. Com essas palavras, eu queria transmitir com muita ênfase: acho 

que essa MP é um marco que só pode ser feito por causa da grande crítica existente 

no Brasil quanto ao desperdício, à fraude, à corrupção, mas ela corresponde ao que 

este governo está fazendo desde o seu primeiro dia (BRASIL, 2001, apud 

CARVALHO, 2005, 107). 

 

 

 O ato do Presidencial provocou muitas repercussões na região, e levou alguns 

segmentos da sociedade nordestina a assumir posições distintas e diversas formas de 

manifestação. Com a extinção da Sudene, a cidade do Recife que durante 41 anos foi a cidade 

acolhedora do órgão, foi palco de manifestações públicas em defesa da Autarquia. Os 

servidores da Sudene e de outros segmentos da sociedade realizaram uma grande 

manifestação na Câmara dos Vereadores do Recife, com o objetivo de mobilizar as forças 

políticas para aderirem à luta contra a validade da Medida Provisória de extinção da Sudene 

(CARVALHO, 2005). O caos ficou instalado na Instituição, a indecisão por parte dos 

servidores no rumo das decisões administrativas e a ausência de comunicação do destino 

profissional, deram margem ao extremo da baixa estima organizacional (GOUVEIA, 2008).  

 

 O movimento seguinte foi a realização do Seminário “A Questão Regional e a 

Extinção da Sudene: um debate urgente” realizado no prédio da Autarquia, com a participação 

dos servidores e políticos regionais. À época, Celso Furtado assim declarou sobre a extinção 

da Sudene: 

A Sudene era conhecida como a experiência mais bem sucedida da política regional 

de desenvolvimento econômico e social. Foi uma grande conquista política do 

Nordeste. Sua importância só fez crescer, em face dos problemas decorrentes de 

uma globalização econômica que compromete a soberania nacional. Seu 

desaparecimento, sem qualquer explicação, causa perplexidade. Fica a pergunta: o 

povo nordestino foi consultado? (CELSO FURTADO, 2001, apud CARVALHO, 

2005). 
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 O sentimento de repúdio, a revolta e a indignação do ato presidencial, motivou a 

elaboração da “Carta do Nordeste” de autoria de políticos e da sociedade, com o propósito de 

defender a recriação da Sudene. Sobre essas manifestações, Carvalho (2005) conclui: 

O que se pode apreender dessas manifestações é que, apesar de terem acolhido uma 

quantidade bastante significativa de pessoas, dos mais diversos setores sociais, não 

conseguiram convencer a sociedade em geral da necessidade de uma mobilização 

ampla em prol da Sudene (CARVALHO 2005, p. 121).  

 

 O corpo técnico que fazia parte do quadro de pessoal da Sudene foi transferido para o 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão-MPOG, que ficou responsável pelo 

pagamento de servidores inativos e pensionistas. O quadro de pessoal da SUDENE foi 

desfeito, inicialmente com lotação provisória no Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão – MPOG, seguido do processo de redistribuição para outros órgãos federais, cujas 

medidas eram ausentes de critérios transparentes, agravando o processo do clima 

organizacional. As salas de trabalho foram abandonadas, projetos abortados, lágrimas 

derramadas, feridas abertas (GOUVEIA, 2008). 

 

 A Sudene foi criada a partir de um diagnóstico profundo sobre a região nordestina e 

com um claro propósito reformista. Sob esse ponto de vista, a ADENE não tinha essa 

identificação.  

 

 

5.1.5 Quinta fase – de 2001 a 2007 

 

 

 Neste trabalho, convencionou-se o estabelecimento de duas fases adicionais da história 

da Sudene: a quinta fase institucional, que compreende o período de maio de 2001 a janeiro 

de 2007 e a sexta fase, iniciando no ano de 2007. 

 

A quinta fase inicia-se com a criação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste – 

ADENE em 2001. A Agência nasce composta de apenas pouco mais de 100 servidores. Um 

órgão sem prestígio político, baixo orçamento e sem perspectivas de sucesso. A extinção da 

Agência foi tão rápida quanto sua própria idealização (GOUVEIA, 2010).  
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 A ADENE foi criada pela Medida Provisória – MP nº 2145, de 2 de maio de 2001, 

passou por mais seis edições até o mês de agosto de 2001. A última edição da MP refletia a 

indecisão do Governo sobre a criação da ADENE. As três primeiras seções, do capítulo I 

daquele ato tratavam, respectivamente, do Plano de desenvolvimento do Nordeste, do Fundo 

de desenvolvimento do Nordeste e do Conselho Deliberativo. Somente na quarta seção 

daquele dispositivo legal, é criada a ADENE, de natureza autárquica, vinculado ao Ministério 

da Integração Nacional, com o objetivo de implementar políticas e viabilizar instrumentos do 

desenvolvimento do Nordeste (BRASIL, 2011).  

 

 Ante o vácuo jurídico estabelecido, foi implantada uma Secretaria Especial, 

responsável pelo desmonte da Autarquia extinta e estruturação da recém-criada. Conforme 

Carvalho (2005) faz a crítica: “[...] nem Sudene, nem ADENE”. A transição não ocorreu de 

forma pacífica. Instalou-se um clima de terror e os mais prejudicados foram os servidores, que 

viram seus direitos violentados. A famosa lista dos redistribuídos podia ser comparada a uma 

lista de executados. Muitos servidores que dedicaram sua vida inteira à causa nordestina, não 

serviam mais para o trabalho. Eram descartados e exilados de sua instituição.  

 

 Em vista a esse processo, a extinta Sudene não apenas deixava de existir, como 

também via sua memória, aos poucos, ser apagada. Conforme registra Carvalho (2005): 

[...] pesquisas – essenciais para a região -, até então realizada no antigo 

órgão, foram interrompidas. Departamentos inteiros esvaziados. Em muitos 

casos, o patrimônio técnico levantado pela Sudene ao longo de sua 

existência foi completamente perdido. Mapas, estudos, levantamentos, 

pesquisas e projetos perderam-se, pela falta de cuidado com o patrimônio. 

Os escritórios regionais foram fechados. O serviço médico, cortado. Salas 

vazias, equipamentos sucateados, cara de abandono. Os longos corredores, 

antes bastante movimentados, ficaram esvaziados. Funcionários apáticos 

(CARVALHO, 2005, p. 146).   

 

 A ADENE, criada com o objetivo de implantar políticas para o Nordeste, não possuía, 

oficialmente, no seu quadro funcional nenhum servidor. Quando nomeado o Diretor-Geral, a 

Agência não apresentava condições políticas, técnicas e financeiras para realizar os propósitos 

para qual a foi criada.  

 

Em novembro do ano de 2002, vinte servidores oriundos da extinta-Sudene e então 

lotados no MPOG, foram cedidos à ADENE, para ocupar cargos comissionados, mesmo sem 

a existência de equipes estruturadas. No mês de dezembro de 2003, 124 servidores da extinta-
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Sudene, incluindo os servidores cedidos do ano de 2002, foram redistribuídos para a Agência 

(BRASIL, 2011). 

 

À época, os servidores tinham delineado um projeto para a ADENE, com o propósito 

de atingir, até o ano de 2006, uma instituição flexível, ágil, criativa, dinâmica, transparente, 

democrática, com credibilidade junto aos seus clientes e promotora de sustentabilidade. Para 

tanto, previa-se uma Instituição dotada de instrumentos que viabilizassem a avaliação e 

redefinição institucional, interativa com outros organismos regionais, com autonomia 

financeira, administrativa e tecnológica. Ainda era aspirada uma Agência capaz de atuar na 

fronteira do conhecimento,  com um quadro de servidores capacitados e motivados, bem 

como reconhecida pela sociedade e pelo setor público. Ao que parece, não foram atingidos os 

objetivos (BRASIL, 2001). 

 

 

5.1.6 Sexta fase – a partir de 2007 

 

 

 A sexta fase é caracterizada com o evento da criação da nova Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste – Sudene, instituída pela Lei Complementar - LC nº 125, de 03 

de janeiro de 2007. A Sudene foi recriada em um contexto de intensa desigualdade regional, 

considerada pelo Governo Federal como uma questão central dentre os demais problemas do 

País. Considerada como um elemento catalizador para a promoção do desenvolvimento 

includente e sustentável, em uma área da qual fazem parte 11 Estados do Nordeste, mais a 

parte Norte dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, conforme descrita pela LC nº 

125/2007 (BRASIL, 2007).  

 

 Naquele ano, ocorreu a transição da extinta ADENE para a estabilidade da Sudene. 

Ainda sob reflexos e impactos da desprestigiada Agência, a Sudene recebeu a nomeação do 

seu Superintendente, apenas em janeiro de 2008. A partir de então, foram estruturadas as 

unidades administrativas e ajustado o quadro de pessoal redistribuído da extinta Agência para 

a nova Sudene. Iniciou-se um período de investimentos, reestruturação administrativa e com 

ações voltadas para o desenvolvimento de pessoas. A Sudene passa pelo processo de reforma 

e reluz com sua opulência arquitetônica (Anexo J), à espera de novos servidores para dar 
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início à nova fase e, à espera da Presidenta da República para presidir o Conselho 

Deliberativo, prestigiando assim, a Autarquia, os servidores e a Região Nordeste.  

 

 Alguns propósitos inovadores foram realizados: elaboração de proposta para concurso 

público, elaboração de um plano de cargos e carreiras, incremento na promoção da 

capacitação vinculada a um plano anual, conquista de funções comissionadas técnicas 

exclusiva para servidores do quadro efetivo, implantação de gratificação temporária dos 

sistemas estruturadores do governo federal e do programa de atenção à saúde do servidor, 

bem como a implantação da avaliação de desempenho individual e institucional. Ainda, 

buscou-se a socialização do conhecimento e visibilidade institucional através da implantação 

do projeto estágio na Sudene (GOUVEIA, 2010). 

 

 Com o objetivo de apresentar a evolução do quadro dos servidores da Sudene e seu 

perfil, a próxima seção abordará o assunto referente a esta fase da Autarquia.  

 

 

5.2 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES DA SUDENE 

 

 

Em 2001, antes da extinção da Sudene, o quadro efetivo de servidores correspondia a 

898 pessoas, entrando em declínio em decorrência das redistribuições de servidores para 

outros órgãos federais. No início do ano de 2002, o quadro funcional contava com 388 e no 

final do mesmo ano, apenas com 351 servidores. Conforme o levantamento do quadro 

funcional e potencial de trabalho realizado no ano seguinte, a Instituição era composta de 277 

servidores.  

 

De acordo com o Sistema de Administração de Pessoal Civil do Governo Federal - 

SIAPE os dados apresentam variações de número de servidores da Autarquia a partir do ano 

de 2004. Neste ano e no ano subsequente, o quadro de servidores efetivo atingiu o número de 

152, demostrando uma pequena elevação nos anos seguintes: em 2006, 162 servidores; em 

2007, 177; em 2008, 188; em 2009, 191 e finalmente em 2010, 199 servidores, conforme os 

dados constantes no Gráfico 1. 

 



94 

 

 

Gráfico 1 Servidores por ano  

FONTE: Adaptado de BRASIL (2010) 

 

 Em face da inexistência de um Plano de Cargos e Carreiras e, consequentemente, da 

expectativa de realização de concurso público e por desdobramento, de um número precário 

de servidores para desenvolver as atribuições da Sudene, os fatos têm mostrado que estão 

sendo, paulatinamente, prejudicados em razão do natural aumento da demanda de trabalho. As 

ações de maior relevância do órgão compreendem a aprovação dos pleitos de incentivos e 

benefícios fiscais, as vistorias de campo, as auditorias de convênios e os pleitos de redução do 

imposto de renda da pessoa jurídica, apresentando retardo pela Sudene, da responsabilidade 

pela análise dos projetos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste – FDNE. A insuficiência 

de um quadro especializado tem dificultado a realização das atribuições da Autarquia 

(GOUVEIA, 2008).  

 

A criação do Plano de Cargos e Carreiras, bem como a correspondente aprovação dos 

cargos para provimento por concurso público, são providências indeléveis e necessárias à 

estruturação da Autarquia e à sua capacidade de resposta às expectativas da sociedade. Neste 

contexto, o foco principal da gestão de pessoas é de resgatar a importância e a valorização do 

servidor, por intermédio de medidas que resultem na atuação motivada em um ambiente 

organizacional democrático e participativo, no qual as pessoas desempenhem as funções de 

maneira adequada, contributiva e comprometida com a excelência em resultados 

organizacionais (BRASIL, 2009). 
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 Para desempenhar sua atual missão, a Autarquia tem um quadro de pessoal ativo 

composto por 199 servidores, dos quais 176 pertencem ao seu quadro permanente e 23 são 

requisitados ou nomeados em cargos comissionados. Do quantitativo referente ao quadro 

permanente, 67 servidores são de nível superior, 99 são de nível intermediário e 10 são 

aposentados. Vale ressaltar a característica desses servidores que detêm o conhecimento sobre 

a Região Nordeste e que esse capital intelectual é de experiência e preparo intelectual, cuja 

escolaridade varia entre doutorado, mestrado e pós-graduações diversas (BRASIL, 2010).  

 

Ademais, esse mesmo quadro, responsável pelo gerenciamento e planejamento de uma 

riqueza regional, além de extremamente reduzido para as novas funções, encontra-se 

remuneratoriamente defasado, com salário abaixo de categorias integrantes de carreiras 

similares.  

 A carência de técnicos tem sido um constante impedimento ao andamento dos 

trabalhos, notadamente na execução das ações demandadas para o Fundo de Desenvolvimento 

do Nordeste, o Projeto da Transnordestina e para os Incentivos Fiscais, cujos trabalhos são 

desempenhados por 16 servidores de nível superior, incluindo neste número, os gestores da 

área (GOUVEIA, 2008). 

 

Os esforços empreendidos para composição de um quadro de pessoal capaz de superar 

essas dificuldades, conforme já foi mencionado, compreenderam a elaboração pela Sudene, de 

um Plano de Cargos e Carreiras e nas Propostas de Concurso Público, encaminhados ao 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no ano de 2008 e 2010 respectivamente, os 

quais não foram apreciados pelo Governo. O valor agregado e a formação do capital 

intelectual da organização, acumulado durante as décadas de sua existência, tornam-se um 

desafio de gestão, levando em consideração que a ausência de reestruturação do quadro de 

pessoal implicará evidências de existência incertezas da continuidade de aprendizagem 

organizacional e do desenvolvimento de competências (GOUVEIA, 2010). 

 

A contextualização apresentada aponta a existência de uma grande carência de pessoal 

na SUDENE, atrelada à elevada faixa etária sujeita à iminente aposentadoria, como elementos 

constituintes da problemática desta pesquisa, por se acreditar que isto compromete o 

adequado desempenho da organização, tornando-se, assim, foco prioritário de atenção. Note-

se que a idade média dos servidores ativos é de 55 anos, sendo que a maioria possui o tempo 

de serviço necessário para a aposentadoria (BRASIL, 2010).  
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5.3 INTERVENÇÃO APRECIATIVA INSTITUCIONAL: SUBSÍDIOS PARA O 

PLANEJAMENTO  

 

 Com a aplicação da IA tornou possível por em prática e consolidar subsídios para o 

planejamento institucional, conforme consta na Figura 10, fundamentada pelo referencial 

teórico constante no Capítulo 2, as incorporações e contribuições abstraídas do contexto de 

trabalho na Sudene. As etapas descritas, bem como os instrumentos metodológicos e 

atividades que foram estabelecidas, compreenderam o suporte básico para a realização da 

pesquisa. 

 Nas próximas seções são apresentadas as intervenções apreciativa, através dos 

mecanismos institucionais construídos ao nas fases distintas do Ciclo dos 5Ds. 

 

 

5.3.1 Esquematização da intervenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 Esquematização da intervenção – fase D 1  

Fonte própria 

 

O estudo realizado na Sudene teve a receptividade favorável e conveniente ao contexto 

em que vivia, marcado por fatores administrativos e abertura à mudanças. As discussões 

iniciais com a alta direção proporcionaram a abertura para acordos e participação coletiva no 

D1  

DEFINIÇÃO 

 

Esquematização da intervenção 

INSTRUMENTOS 

METODÓGICOS 

 

D-1: Delinear o foco e 

escopo do trabalho 
 

- Seleção dos stakeholders 

integrantes do Grupo 

Mobilizador 
 

- Estabelecimento de pactos 
 

--Descoberta do tópico 
afirmativo 
 

- Organização dos temas e 

dos grupos temáticos 

FORTALECIMENTO 
DA SUDENE 
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processo, bem como a incorporação de novos conhecimentos propícios à gestão, cujo 

momento corresponde à fase D-1. 

 

Nesta fase de Definição, as reuniões ocorridas com o Superintendente, foram 

decididas as ações que seriam executadas e os desdobramentos para o planejamento 

institucional, tendo a referência dos estudos resultantes desta pesquisa.  

 

Vale ressaltar que foram realizadas duas reuniões com a alta direção, ou seja, com o 

Superintendente em exercício, o Chefe de Gabinete em exercício e o Coordenador Geral de 

Administração. Na primeira reunião, houve a apresentação, pela pesquisadora, sobre os 

objetivos do estudo e, na segunda reunião, o tema central foi a abordagem sobre a 

investigação apreciativa, cujo registro consta nos Apêndices A e B desta dissertação. Naquela 

reunião, teve o caráter mais importante da Investigação Apreciativa, por se tratar da discussão 

e planejamento para a descoberta e desenvolvimento do núcleo positivo. Ficou decidido, 

portanto, que o núcleo positivo teria uma decisão participativa dos servidores. 

 

Conforme referido no Capítulo 3, também ficou acertado que a metodologia do Ciclo 

dos 5 Ds seria vivenciado até o terceiro D – Sonho e que os resultados da pesquisa seriam 

utilizados na proposta de planejamento das ações institucionais, no ciclo de avaliação de 

desempenho da Sudene 2011/2012, que ocorrerá no mês de outubro/2011.  

 

A participação dos servidores seguiu a linha de critérios que foi estabelecida no 

Capítulo 3. A identificação de 11 stakeholders internos para compor o grupo mobilizador, 

incluindo os membros da alta direção da Sudene e a participação da pesquisadora, estão 

descritos no Quadro 1. 

 

Foram realizadas quatro reuniões com os membros do grupo mobilizador, nas quais 

foram tratados os assuntos relacionados aos objetivos da IA, a aplicação na Sudene, as 

estratégias de mobilização, a identificação das pessoas que seriam envolvidas na pesquisa, 

apreciação das entrevistas, agenda de reuniões e definição dos grupos temáticos.  
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Posição administrativa 

do participante 

Unidade 

Organizacional 

Melhor razão para integrar o 

grupo 

Superintendente em exercício Superintendência Superintendente e Diretor de 

Administração, com poder decisório para 

as ações na Sudene 

Chefe de Gabinete e Ouvidor Gabinete da 

Superintendência 

Conhecimento e vasta experiência em 

planejamento. 

Coordenador-Geral de 

Administração 

Coordenação-Geral de 

Administração 

Conhecimento e vasta experiência em 

Administração e gestão 

Assistente Técnico Assessoria de Gestão 

Institucional 

Membro representante da Sudene da 

Comissão de Avaliadores de Gestão 

Pública do Governo Federal e membro da 

Comissão de Avaliação de Desempenho 

Institucional   

Função Gratificada Coordenação de Serviços 

Gerais/Setor de Compras  

Conhecimento e vasta experiência em 

gestão de pessoas na área de serviços 

gerais 

Estatística Diretoria de Planejamento e 

Articulação de Políticas 

Gestora Pública, com vasta experiência 

em planejamento e estatística 

Engenheiro Agrônomo Coordenação Geral de 

Desenvolvimento Social 

Gestor Público e articulador  

Naturalista Ouvidoria Conhecimento e experiência em técnicas 

de entrevistas 

Função Gratificada Coordenação de Gestão e 

Desenvolvimento de 

Recursos Humanos/Setor 

de Capacitação  

Membro da Comissão Articuladora de 

Saúde, vasta experiência em capacitação 

e comunicação  

Digitadora Coordenação de 

Informação e Informática 

Experiência na área de informação 

Coordenador em exercício  Coordenação de 

Normatização de 

Financiamento 

Conhecimento e experiência em 

estratégias de articulação e membro da 

Comissão de Avaliação de Desempenho 

Institucional  

Enfermeira/Psicóloga Coordenação de Gestão e 

Desenvolvimento de 

Recursos 

Humanos/Unidade Médica 

Membro da Comissão Articuladora de 

Saúde e conhecimento em psicologia  

Bióloga Coordenação Geral de 

Administração 

Membro da Comissão Articuladora de 

Saúde e vasta experiência com o público 

Médico Veterinário Coordenação de Incentivos 

Especiais 

Articulador e membro da Comissão de 

Avaliação de Desempenho Institucional 

Coordenador Coordenação de Gestão e 

Desenvolvimento de 

Recursos Humanos 

Membro das Comissões de Articulação 

de Saúde e Avaliação de Desempenho 

Institucional e, experiência em gestão de 

pessoas 

 

Quadro 1  Identificação dos stakeholders  

Fonte: Adaptado de Cooperrider; Whitney e Stavros (2009, p. 368) 
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Para atuação desse grupo mobilizador, foi realizada uma capacitação, no dia 31 de 

maio de 2011, coordenada pela pesquisadora. Na abertura, para reflexão, foi utilizada a 

música Amanhã, de autoria de Guilherme Arantes. Na oportunidade, foram abordados os 

temas: Investigação Apreciativa, princípios e fases, cujos registros constam no Apêndice C. 

A construção de conceitos sobre Descoberta, Sonho, Planejamento e Futuro, foram resultados 

significativos dessa capacitação, além do compromisso firmado no grupo, de compor o grupo 

mobilizador da Sudene na IA. 

 

A segunda reunião com o grupo mobilizador, registrada no Apêndice D, também 

coordenada pela pesquisadora, teve o objetivo de descobrir o tópico afirmativo e os temas a 

serem trabalhados em grupos. Ficou decidido que o tópico afirmativo seria “O Fortalecimento 

da Sudene”. Para desenvolver este tópico central, foram selecionados os temas e formados 

grupos temáticos, considerando a arquitetura organizacional da Sudene e suas atribuições. 

Desta forma, resultaram em nove grupos, compostos por oito grupos de 12 pessoas e um 

grupo composto por 11 pessoas. Após a análise dos temas e grupos, foram fundidos em cinco 

grupos temáticos assim distribuídos:  

Grupo 1-Desenvolvendo Pessoas; Grupo 2-Planejando o Nordeste; Grupo 3-Investindo no 

Futuro; Grupo 4-Articulando a Instituição; e, Grupo 5-Preservando seus Bens Materiais. 

 

 A fase inicial da descoberta estava realizada. Deu-se prosseguimento com a análise 

dos tópicos básicos da entrevista inicial. O grupo decidiu realizar uma experiência piloto, 

realizando as entrevistas entre si, cujos registros constam no Apêndice E. Os resultados da 

experiência apontaram a necessidade de adequação do esquema da entrevista, considerando a 

linguagem a ser utilizada na aplicação aos diversos perfis de servidores, resultando no roteiro 

de entrevista constante no Apêndice F. Foi abordada a questão da precaução dos 

entrevistadores durante as entrevistas, para não perder de vista a abordagem positiva e a 

observação do tema a ser focado por grupo.  

 

Considerou-se, portanto, que os objetivos da reunião foram atingidos, conforme 

planejados: utilizar a ferramenta da IA para escolher o tópico afirmativo; descobrir os temas e 

planejar a participação dos servidores da Sudene a partir dos grupos temáticos; desenvolver a 

dinâmica da entrevista apreciativa; identificar táticas melhores para a aplicação das 

entrevistas; e, agendar os trabalhos do grupo mobilizador com os grupos temáticos. A seção 

seguinte trata das ideias e resultados da fase D2 - Descoberta. 
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5.3.2 Experiências exitosas e descoberta das intenções apreciativas no contexto da 

Sudene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Esquematização da intervenção – fase D2 

Fonte própria 

 

Os trabalhos com os grupos temáticos foram realizados no período de 2 a 21 de 

junho/2011. As reuniões com os grupos temáticos ocorreram em horários e em dias variados, 

com a participação dos gestores das unidades administrativas e liderados pelos membros do 

grupo mobilizador. 

 

Em pauta comum aos grupos, os tópicos abordados foram relacionados à abordagem 

da IA, seus princípios e fases, o tópico afirmativo e o tema de cada grupo específico. Os 

esquemas das perguntas provocativas foram distintos, de acordo com o tema identificado por 

grupo. É importante ressaltar a adesão e motivação dos servidores para participar da pesquisa, 

externadas pelos depoimentos do grupo mobilizador.  

 

D2 

DESCOBERTA 

Socialização de experiências 

exitosas. 
 

Descoberta das intenções estratégico-

apreciativas. 

INSTRUMENTOS 

METODÓGICOS 

 

D-2: Compartilhar as 

experiências exitosas e 

descoberta das intenções 
apreciativas  
 

- Socialização das 

experiências de sucesso na 

instituição 
 

- Revelação da capacidade 

positiva pela análise do 
esquema de entrevista 

FORTALECIMENTO 
DA SUDENE 
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Após a abordagem dos temas planejados, os stakeholders iniciaram as entrevistas 

apreciativas com os membros dos grupos temáticos. As respostas foram individuais e 

registradas pelo entrevistador. O tempo de duração, por entrevista, teve a variação de 30min a 

1h15. Dos 164 servidores da Sudene, 107 foram entrevistados, correspondendo a 65% do 

quantitativo de servidores ativos efetivos. 

 

 Conforme anunciado no Capítulo anterior, foram selecionadas cinco entrevistas, cada 

uma de um grupo temático para amostragem da metodologia aplicada no tratamento das 107 

entrevistas. A seguir, são apresentados os resultados do primeiro questionamento. 

 

 

 

 

 

Entrevistado 1 

“A participação no XIII curso de capacitação para o desenvolvimento da CEPAL/ILPES 

realizado e, 1964, quando fui aprovado com distinção, numa turma de mais de 60 

profissionais. Em consequência fui selecionado para participar do curso de desenvolvimento 

também patrocinado pela CEPAL/ILPES, realizado em 1966, quando tive a oportunidade de 

realizar uma intensa e rica convivência profissional com técnicos de todos os países da 

América Latina e do Caribe.” 

 

Palavras-chave: capacitação, convivência profissional 

 

Entrevistado 2 

“Entrei na Sudene no ano de 1983, com o cargo de serviços gerais. Tive oportunidade de 

fazer cursos de eletricista aqui no Estado e fora, me qualificando e sendo aproveitado e 

valorizado profissionalmente na Sudene. Ultimamente, fiz curso de operador de som que foi 

uma oportunidade que a Sudene me deu. Tive muitas oportunidades como em 1986, na época 

da seca. Fui trabalhar nas comissões na CEASA onde tinha um armazém da SIBRAZEM que 

arrecadava donativos. Trabalhei por um ano de três meses, percebendo o que o povo da seca 

passava e isso me fez enxergar melhor a situação da vida.”  

 

Palavras-chave: capacitação e vivência profissional 

 

Entrevistado 3 

“Entrei na Sudene como estagiário de nível médio. A Sudene trouxe estagiários para atuar 

junto aos pequenos agricultores em projetos de pesquisa agrícola. Trabalhei no interior do 

Ceará, na implantação e execução do Projeto Sertanejo. Trabalhava junto com o agricultor, 

para que ele aprendesse as técnicas e melhorando a produtividade e renda familiar”. 

1. Descreva uma experiência de pico ou de ponto alto na sua trajetória na Sudene, ou 

seja, o que de melhor foi realizado no passado, em que você se sentiu mais envolvido, 

motivado e valorizado. 
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Palavras-chave: formação, vivência profissional 

 

Entrevistado 4 

“Tive a oportunidade de trabalhar no programa de combate aos efeitos da seca. A Sudene 

atuava numa dimensão estruturadora e abrangente, na área de educação, saúde, meio 

ambiente, infraestrutura e emprego e renda. Criou um programa de Alfabetização de Jovens 

e Adultos, implantado por meio de convênios com os Estados, que mobilizou as Secretarias 

Estaduais e Municipais na implantação da Educação de Jovens e Adultos. Como técnico em 

educação, me senti valorizado pela instituição e pela Sudene. Houve todo o apoio da Sudene 

para a execução desse Programa. Outros programas coordenados pela Sudene também 

merecem destaque: Água na Escola, Alfabetização e Capacitação Solidária, Farmácia 

Fitoterápicas e outros.” 

 

Palavras-chave: capacitação, vivência profissional 

 

Entrevistado 5 

“Nos anos de 1965-1970, a Sudene exercia um papel mais ativo com o objetivo de promover 

o desenvolvimento regional e minorar as diferenças de desigualdades territoriais e intra 

setoriais. A partir daí, começou a se desenvolver uma série de estudos e pesquisas 

socioeconômicas e de diferenciação das possibilidades técnicas das universidades e centros 

tecnológicos de conhecimento para o Desenvolvimento do Nordeste. Nessa época, a fim de 

atender esses objetivos, a Sudene, se articulou e mobilizou instituições como BNB, DNOCS, 

Ministérios e Universidades, a fim de elege talentos e potencialidades no Nordeste , a partir 

das disponibilidades dos recursos naturais e de capital. Foi a fase mais próspera em termos 

de contribuições ao desenvolvimento sustentável do Nordeste.”  

 

Palavras-chave: conhecimento, vivência profissional 

 

 Essa primeira pergunta teve o objetivo de motivar os entrevistados a pensarem na 

instituição e na sua trajetória profissional, o que promoveu uma satisfação dos servidores ao 

narrarem suas histórias de sucesso. O resgate dessas memórias individuais, que remeteram à 

memória coletiva e emergiram sentimentos positivos, provocaram lágrimas e sorrisos. 

Constatou-se com positiva a experiência de relembrar os tempos em que se sentiram mais 

motivados, valorizados, realizando projetos, contribuindo para o crescimento da Região 

Nordeste.  

 

Assim, as respostas comuns aos cinco grupos temáticos foram agrupadas por palavras-

chave, representadas do Gráfico 2. Em resposta à questão sobre experiência de pico ou de 

ponto alto na trajetória na Sudene, o que de melhor foi realizado no passado, em que se sentiu 

mais envolvido, motivado e valorizado, dos 107 servidores entrevistados, os resultados 

constatados relacionaram aos seguintes fatores:  



103 

 

- 54% respondentes declararam ter sido a valorização profissional, expressa através de 

convites para apresentação pública dos trabalhos realizados, elogios, promoções, nomeações 

para cargos comissionados ou designações para o exercício de funções de confiança; 

- 20% dos entrevistados responderam ter sido a realização do planejamento para a Região 

Nordeste, abrangendo toda a área de atuação, com escritórios de representação nos Estados; 

- 12% dos servidores declararam ter sido a realização de cursos para formação/atualização 

profissional, com a oferta de cursos aos servidores no exterior e no país; 

- 8% dos entrevistados responderam que o ponto alto foi a atuação da Sudene no 

desenvolvimento da Região, através dos benefícios fiscais e financeiros;  

- 3% dos respondentes apontaram a existência da autogestão dos serviços médicos;  

- 2% dos servidores correlacionaram à estrutura organizacional definida; e, 1% ao sistema 

informatizado.  

 

 

Gráfico 2 Experiências exitosas 

Fonte própria 

 

 

 No tópico seguinte, como resultado das entrevistas, foram explorados os valores 

pessoais identificados na natureza/relações de trabalho e na organização como um todo. Com 

o objetivo de identificar os valores individuais e os coletivos, os stakeholders trabalharam 

com os grupos temáticos a questão a seguir. 
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Entrevistado 1 

“A dedicação; possibilidades de evolução; e, possibilidades presentes de deflagração de um 

processo de mudança modernizante, de paradigmas e práticas de gestão, assunção de novas 

formas organizacionais e de atuação, tendo em vista a adoção de ações de planejamento e 

implantação do FDNE baseadas em articulação com os Ministérios, Estados e Municípios. 

 

Palavras-chave: mudança, planejamento 

 

 

Entrevistado 2 

“Ser verdadeiro; sem o meu trabalho quase tudo para, o prédio não funciona, os 

equipamentos não funcionam. A atividade profissional é primordial. Sem eletricidade, quase 

nada funciona. Em relação à Sudene é o seu papel de desenvolvimento para o Nordeste”. 

 

Palavras-chave: trabalho, papel institucional  

 

 

Entrevistado 3 

“Meu compromisso com o trabalho. Em relação ao meu trabalho, valorizo a busca de 

corrigir os erros do passado e responsabilizar os executores. Ela (Sudene) é conhecida no 

mundo inteiro. Eu penso no Nordeste como um país através das atividades da Sudene”. 

 

Palavras-chave: trabalho, missão institucional 

 

 

Entrevistado 4 

“Meu comprometimento. A Sudene abre uma visão ampla de conhecimento, informação, 

porque é um conjunto de pessoas competentes. Isso possibilita o crescimento conjunto. A 

Sudene é uma Universidade.” 

 

Palavras-chave: crescimento coletivo, desenvolvimento de competências 

 

 

Entrevistado 5 

“Valorizo a sinceridade. No trabalho, valorizo a fidelidade e objetividade. O que mais 

valorizo na Sudene é a sua mística”. 

 

Palavra-chave: simbolismo institucional 

 

2. Quais fatores você mais valoriza em si, nas suas atividades e na Sudene, que dão 

orgulho de serem mencionados? 
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 Seguindo a mesma metodologia, as respostas das entrevistas dos grupos temáticos 

foram condensadas por respostas comuns aos grupos. O item sobre valores pessoais foi tão 

variado quanto a natureza humana. Das 107 entrevistas realizadas, ficou constatado que os 

aspectos mais frequentes nas respostas, referem-se aos seguintes valores pessoais: 

responsabilidade, honestidade, flexibilidade, sinceridade e persistência, conforme 

representados no Gráfico 3. 

 

 

Gráfico  3 Valores Pessoais 

Fonte própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 Em relação à natureza do trabalho, as respostas dos entrevistados demonstraram que 

os aspectos mais valorizados relacionam-se às oportunidades de crescimento profissional, à 

dimensão do trabalho voltado para o desenvolvimento regional, à habilidade organizacional 

de articulação e ao vínculo afetivo da própria equipe de trabalho. O Gráfico 4 demonstra os 

resultados. 

 

 

Gráfico.4 Valores no trabalho 

Fonte própria 
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 Quanto aos aspectos de relevância na valorização da Sudene, a maior incidência de 

referência foi a missão institucional. O aspecto seguinte relacionou-se à oportunidade de 

aquisição de conhecimentos e crescimento que a Sudene proporcionou . Em terceiro lugar, foi 

declarado ser a tradição, história de grandeza e potência institucional. Outros aspectos a 

destacar foi a união, a solidariedade, a cooperação e a persistência dos servidores que fazem a 

Sudene. Esses valores foram agrupados e sintetizados pela pesquisadora, como estão 

representados no Gráfico 5. 

 

 

Gráfico 5 Valores Sudene 

Fonte própria 

 

 A participação dos stakeholders internos na condução das entrevistas e na colaboração 

para a consolidação dos resultados agregou experiência e conhecimento, bem como a clareza 

e o compromisso da inserção dos temas obtidos nesta pesquisa no planejamento institucional.  

 

A questão seguinte trata da fase mais relevante dos 5 Ds para esta pesquisa. São 

abordados fatores que dão vida à Sudene, aspecto inerente à pergunta de pesquisa.  
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Entrevistado 1 

“É o seu quadro de recursos humanos imbuído de nova cultura condizente com a atual 

situação sócio-política brasileira. É a união e dedicação de todos na busca pela viabilização 

das transformações desejadas”. 

 

Palavra-chave: recursos humanos 

 

 

Entevistado 2 

 

“É o quadro funcional. A certeza de que todos os nordestinos acreditam nas suas atribuições, 

que é abrir campo de emprego, socorrer os fracos e oprimidos deste Nordeste maravilhoso”. 

 

Palavra-chave: quadro funcional (recursos humanos) 

 

 

Entrevistado 3 

 

“O esforço dos técnicos que ainda estão na Casa, todo o seu quadro de servidores”. 

 

Palavra-chave: os técnicos (recursos humanos) 

 

 

Entrevistado 4 

 

“O nome da Sudene. É uma marca que ficou na história do Nordeste”. 

 

Palavra-chave: simbolismo institucional 

 

 

Entrevistado 5 

“O conhecimento da realidade nordestina, sua capacidade de propor e dispor de 

instrumentos para a viabilização do desenvolvimento regional.” 

 

Palavra-chave: desenvolvimento do Nordeste 

 

3. Quais os fatores principais que dão vida à Sudene, sem os quais ela deixaria de 

existir? 
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 As respostas dos cinco grupos temáticos tiveram similaridade nesta questão. Dos 107 

servidores entrevistados, 49 responderam que o fator que dá vida à Sudene são os próprios 

servidores; 28 relacionaram à missão institucional; 11 responderam que é a perseverança dos 

servidores; 8 responderam que é a tradição histórica da Sudene; 5 afirmaram que era a 

política; 3 responderam que eram os incentivos especiais e 2 declararam ser a sociedade 

nordestina que dá vida à Sudene. Apenas 1 entrevistado não respondeu ao item. No Gráfico 6 

as respostas estão representadas. 

 

 

 

Gráfico 6  O que dá vida à Sudene 

Fonte própria 

 

Por ser este item da entrevista o cerne da pesquisa, ele passa a ser especial, 

demandando um rito diferenciado dos resultados dos outros itens. Para análise das respostas 

sobre item “quais os fatores que dão vida à Sudene”, o embasamento teórico deu sustentação 

pelo núcleo de sentido que contém, muito útil para o modelo interpretativo gerado e que 

permitiu chegar às respostas necessárias à conclusão da dissertação.  

 

Assim, considera-se importante retomar as ideias de Le Goff (1990) citadas no 

Capítulo 2. O autor afirma que o elemento comum que aproxima cultura e memória 

organizacional são os indivíduos que delas fazem parte e constroem sua história. O autor 

acrescenta que a ideia da história como história do homem foi substituída pela ideia da 

história como história dos homens em sociedade.  
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Nessa dimensão, Barreto (2007) complementa que a memória é uma espécie de 

guardiã da integridade, que garante a sobrevivência de um grupo. A história não produz 

memória, pois esta é produzida por um grupo social. A história utiliza-se da memória para o 

trabalho e reconstituição de uma época e lugar.  

 

 Na perspectiva de Susin (2006), a história e a memória das pessoas são permeadas por 

infinitas e diversificadas experiências, estruturadas através do tempo, do espaço e do contexto 

em que essas experiências são desenvolvidas. Nas relações sociais, as pessoas se vinculam 

umas a outras. Há uma dialética que cria a sociabilidade, que cimenta a vida em sociedade, 

que cria o laço social, o vínculo e que funda a sociedade como fato social total. 

 

Os resultados da pesquisa apontam que os servidores da Sudene, formam um grupo 

social, que se ampara numa história comum, em que o dar e o receber selam as alianças entre 

esse grupo social. Conforme já citado, Mauss (apud Susin, 2006) afirma que quando alguém 

dá, dá a si mesmo, porque sente na obrigação de dar-se aos outros. Lima (2009) ressalta que a 

existência do paradigma da dádiva, tenta compreender as relações sociais a partir da relação 

de dar e receber, como agente selador das alianças humanas. 

 

 Nessa perspectiva, Martins (2004) insere a questão do grupo social de funcionários ao 

tema. Conforme o autor, para funcionar em conformidade os princípios administrativos de 

sucesso, deve existir o espírito do serviço público, em que os funcionários vistam a camisa da 

instituição, dando um pouco mais de si do que contratualmente é exigido. É este valor-

confiança que constitui um atributo, que se desenvolve das relações da dádiva. O grupo de 

servidores da Sudene apresenta características da concepção de Martins (2007) numa 

perspectiva de unidade social. 

 

Ante as afirmativas teóricas, não há, portanto, outro caminho que guie o resultado da 

pesquisa, senão ao de convalidar as respostas das entrevistas analisadas e concluir que os 

fatores que dão vida a uma instituição como a Sudene são os seus servidores e sua missão 

institucional.  

 

5.3.3 Formulando a visão de futuro – D 3- Sonho 
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Figura 12 Esquematização da intervenção – fase D3 

Fonte Própria 

 

As ações estratégicas desenvolvidas na fase D2 – Descoberta ofereceram a essência 

para a resposta da pergunta da pesquisa. Para complementação dos resultados, a fase D3 – 

Sonho possibilitou a visão de futuro que conduziu à construção de um cenário desejado.  

 

Desse modo, os itens das entrevistas que focaram essa ideia-guia, deram suporte para 

os debates e elaboração dos subsídios para o planejamento institucional. O objetivo da 

questão foi provocar nos entrevistados a vontade de sonhar, focando a ideia do futuro da 

Sudene. Na fase do Sonho é uma oportunidade de resumir os sucessos alcançados 

coletivamente e preservar o passado, ao tempo em que se projeta o futuro, buscando o que há 

de melhor nas experiências passadas e as reais possibilidades de aplicá-las no futuro. A esse 

respeito Conforme Cooperrider; Whitney; Stavros (2009) enfatizam que: 

[...] o significado desses dados forma a fundação dos diálogos que inspiram os 

sonhos baseados nas melhores histórias contadas (continuidade) e o melhor do que 

virá (inovação). As fases do Planejamento e do Futuro transformam (transição) os 

dados no futuro desejado (COOPERRIDER; WHITNEY; STAVROS, 2009, p.132). 

 

D3 

SONHO 

Formulação da visão de futuro 

 

Criação de proposições apreciativas 

INSTRUMENTOS 

METODÓGICOS 

 

D-3: Formular a visão do 
futuro 
 

- Descrição da representação 
do Sonho (ideia-guia) 
 

- Articulação dos stakeholders 
(grupo mobilizador) em torno 

da discussão dos dados 

coletados 
 

- Discussão para viabilizar as 

proposições 
 

- Elaboração dos subsídios 

para o planejamento 

institucional. 

FORTALECIMENTO 
DA SUDENE 
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Interligado a todas as fases está o Tópico Afirmativo como um estandarte. Desse 

modo, a fase do Sonho é o caminho a seguir para o alcance do objetivo maior: o Tópico 

Afirmativo, identificado nesta pesquisa, como o Fortalecimento da Sudene. Nessa 

perspectiva, passa-se à apreciação do item 4 das entrevistas realizadas com os servidores da 

Autarquia. 

 

 

 

 

 Neste item, por considerar que foram registradas nas entrevistas três respostas por 

entrevistado, das entrevistas selecionadas a serem descritas como amostragem neste trabalho, 

apenas uma projeção da ideia-guia de cada um dos entrevistados.  Na apresentação do 

resultado geral, constante no Gráfico 7, serão apresentadas todas as respostas, até a escala 

decrescente dos seis primeiros sonhos dos servidores.  

 

Entrevistado 1 

”Uma Sudene dotada de um quadro de recursos humanos quantitativo e culturalmente 

adequado ao desempenho da competência como órgão regional do sistema federal de 

planejamento e orçamento, conforme estabelecido na Lei Complementar nº 125/2007”.  

 

Palavra-chave: recursos humanos adequados 

 

Entrevistado 2 

“Que os políticos enxerguem o Nordeste como uma fonte de riquezas que a região tem”.  

 

Palavra-chave: apoio político 

 

Entrevistado 3 

“Uma Sudene, com força técnica e política, com atenção do Governo, ligada à Presidência 

da República, com apoio dos Estados, Municípios e órgãos afins.” 

 

Palavra-chave: valorização institucional 

 

Entrevistado 4 

“Uma Sudene fortalecida, com apoio político, participação nos comitês e com recursos 

financeiros para os projetos estruturadores para a região.” 

 

Palavra-chave: fortalecimento institucional 

 

 

4. Cite três desejos para que a Sudene realce sua potencialidade e alcance o sucesso até 

o ano de 2016.  
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Entrevistado 5 

“Uma Sudene com capacidade técnica, com um quadro de pessoal renovado, para que a 

instituição possa cumprir a missão para a qual foi criada.” 

 

Palavra-chave: capacidade técnica institucional 

 

 Este último tópico da entrevista provocou uma variação de sonhos externados em 

desejos apreciativos para que a Sudene alcance o sucesso. Nesta pesquisa, foram 

considerados, na escala numérica, os seis primeiros sonhos declarados nas entrevistas, 

conforme dispostos em ordem decrescente assim obtidos: 1) valorização institucional pelo 

Governo Federal, no apoio aos programas e projetos e a presença da Presidente da República 

nas reuniões do Conselho Deliberativo - CONDEL; 2) fortalecimento político, através da 

participação dos Governadores no CONDEL da Sudene; 3) um plano de cargos específico da 

Sudene, que dispense as gratificações temporárias; 4) valorização dos servidores com a 

escolha de gestores, através de eleição para provimento de cargos comissionados e 

capacitação massiva; 5) uma gestão comprometida com a instituição e com servidores; e, por 

fim, 6)  a realização de concurso público para revitalização do quadro de pessoal da Sudene.  

 

 

 

Gráfico 7 Sonhos para o sucesso  

Fonte própria 

 

 

5.3.4 Tópicos temáticos – subsídios para o planejamento  
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SONHOS PARA O SUCESSO 
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 Dos resultados realizados com as equipes temáticas lideradas pelo Grupo Mobilizador, 

obteve-se subsídios micro setorial, com base nas sugestões do planejamento estratégico 

setorial para a elaboração do planejamento institucional, conforme expostos no Quadro 2. 

 

 Os grupos temáticos desenvolveram as perspectivas de ações, fundamentadas no Plano 

Plurianual de Ações, focados nas especificidades das áreas. No Grupo Temático de 

Desenvolvimento de Pessoas, centro da atenção desta pesquisa, foram apresentadas sugestões 

da retomada de algumas ações iniciadas, outras implantadas e ainda algumas frustradas no 

passado recente. 

 

 É possível identificar nas propostas, movimentos de mudança organizacional visando 

aproximar a administração aos servidores e sensibilizá-la às aspirações funcionais. Lima 

(2003) revela que, no setor público, o desafio da administração é a transformação da estrutura 

burocrática e hierarquizada em organizações flexíveis. Esse impulso para a eficiência exige 

das organizações públicas modificações nos seus processos de gestão, organização e divisão 

do trabalho.  

 

 Verifica-se também, nos resultados das sugestões elaboradas pelos grupos temáticos 

para o planejamento estratégico, a pretensa valorização do capital humano, envolvendo a 

vértice na capacitação, aprendizagem e desenvolvimento de competências. O conceito 

formulado por Senge (1990) é de que as organizações que aprendem como locais em que as 

pessoas continuamente expandem a capacidade de criar os resultados desejados e 

pensamentos são desenvolvidos, a aspiração coletiva é permitida e as pessoas estão 

continuamente aprendendo como aprender juntas. 

 

 Para ser uma organização aprendiz é necessário possuir um conjunto de condições 

políticas que favoreçam a atuação dos indivíduos com agentes da ação de mudança. Esta 

atuação dos indivíduos no nível organizacional alimenta e influencia a aprendizagem e 

direciona a mudança de valores e de atitudes para os êxitos individuais e organizacionais. O 

ponto de partida da Sudene ocorre com a apresentação dos subsídios para o planejamento, 

distribuídos em eixos temáticos, conforme sintetizado no Quadro 2. 
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Em busca do Fortalecimento da Sudene: subsídios para o planejamento estratégico 

setorial 

Grupo 1: Desenvolvendo Pessoas 

 Retomada de discussões com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Projeto de 

Planos de Cargos e Carreiras e do Projeto de Concurso Público para a Sudene; 

 Melhoria da gestão com a promoção de capacitação específica; 

 Maior democratização da participação dos servidores na ocupação dos cargos comissionados; 

 Comprometimento da alta gestão com a missão institucional e com os servidores; 

 Promoção de capacitação massiva, priorizando os temas sobre missão e estrutura organizacional;  

 Valorização do capital humano; e, 

 Implantação de projetos de promoção à qualidade de vida no trabalho. 

Grupo 2: Planejando o Nordeste 

 Arranjos institucionais e políticos para a efetiva implantação das ações do Plano Regional de 

Desenvolvimento do Nordeste – PRDNE; 

 Estruturação da Rede Regional de Inovação; 

 Fortalecimento da ovinocaprinocultura na região do sertão; 

 Fortalecimento do setor mineralógico do Nordeste; 

 Fortalecimento da estrutura produtiva da apicultura e de laticínios no Nordeste; e,  

 Diagnóstico energético para promoção da melhoria da infra-estrutura da Região. 

Grupo 3: Investindo no Futuro 

 Modernização da gestão do sistema de concessão dos incentivos fiscais; 

 Incremento nos financiamentos a projetos do setor produtivo regional; 

 Arranjos institucionais e políticos para a efetiva participação do CONDEL, com o objetivo de maior 

aprovação de projetos para a Região; 

 Desenvolvimento de ações voltadas para divulgação dos Incentivos Especiais para a região; e, 

 Vinculação das ações de planejamento com as de incentivos especiais e financiamento de projetos no 

Nordeste. 

Grupo 4: Articulando a Instituição 

 Criação de sala de teleconferência; 

 Promoção de Capacitação para a melhoria da gestão municipal; 

 Modernização da gestão corporativa 

 Modernização do sistema de informação; 

 Estruturação da organização; 

 Estímulo à divulgação de experiências da instituição;  

 Efetivação de parcerias com instituições para visibilidade das ações realizadas; e, 

 Fortalecimento do marketing institucional. 

Grupo 5: Preservando seus Bens Materiais 

 Digitalização do acervo da Biblioteca Celso Furado; 

 Aquisição de equipamentos modernos de informática; 

 Modernização da infraestrutura dos espaços da organização; 

 Comprometimento com a finalização das obras de estrutura predial; e,  

 Ampliação da frota automobilística. 

 

Quadro 2  Subsídios para o planejamento setorial 

Fonte própria 

 

 Para a condução do processo, é indispensável a apresentação desses subsídios à alta 

direção da Sudene e aos gestores setoriais, para que sejam considerados no planejamento 

institucional 2011/2012, na perspectiva de alcançar os resultados propostos até o final de 

2016. 
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CONCLUSÕES 

 

 

 O trabalho ora em conclusão teve como objetivo a análise dos fatores positivos que 

levam os servidores da Sudene a identificar o que dá via à Autarquia, em uma perspectiva 

presente e futura, com a utilização da abordagem e da metodologia da Investigação 

Apreciativa, adotando-se a aplicação das fases dos 5 Ds da IA, sendo vivenciadas as três 

primeiras fases, concentrando os resultados na perspectiva de subsidiar para o planejamento 

da avaliação de desempenho institucional, para o período de 2011 a 2016.  

 

 O referencial teórico estabeleceu uma base conceitual sobre a formação de grupos 

sociais e relacionada ao aspecto do desenvolvimento organizacional, na perspectiva da 

aprendizagem e das competências, aliadas à formulação de estratégias, pelos participantes do 

processo de construção de subsídios voltados para o planejamento da avaliação de 

desempenho institucional.  

 

 Nessa premissa, deve assinalar que a natureza do trabalho que foi realizado, consiste 

na construção de um processo com características potenciais e perceptivas, direcionadas para 

a concretização de ações para um futuro próximo, no período de cinco anos. O experimento 

aqui relatado evidencia essa dimensão do esforço coletivo que foi empreendido e apresenta 

potencial inegável para o aproveitamento, exploração e amplitude pela comunidade 

acadêmica. 

 

 No âmbito dessa pesquisa, é de se considerar que diante do referencial teórico 

abordado, a Sudene de fato tem constituído um grupo social intrainstitucional, fortalecido 

pelas relações, pela história e pelas realizações. A relevância do estudo centra-se na 

constatação de que a Autarquia, de fato, estabeleceu-se como referência na Região Nordeste, 

pela missão institucional ao longo de mais de meio século e vem empreendendo esforços para 

o cumprindo a missão prevista em seus planejamentos.  

 

 Antes de tudo, o trabalho apresenta-se, também, como um breve resgate histórico de 

fatos relevantes estabelecidos com a criação, extinção e recriação da Sudene, 

particularizando-se a inclusão do servidor nessa trajetória, as implicações e os êxitos 

conquistados no percurso de 52 anos de história. 
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 Os momentos vividos pela Autarquia revelaram características peculiares ao contexto 

no qual estava inserido, podendo ser classificados em cinco fases. A primeira fase, 

compreendida entre 1960 a 1964, corresponde ao início dos trabalhos da Sudene, a autonomia 

de realização de trabalhos e diretamente ligada à Presidência da República, sob a gestão de 

Celso Furtado. O segundo momento, do período de 1964 a 1986, é a fase marcada pelo fator 

preponderante do esvaziamento de recursos humanos da instituição e fragilizada pelas crises 

político/econômica que vivenciava o país. O período de 1986 a 1998 é designado como a 

terceira fase, caracterizado pela perda de aliados, devido ao enfraquecimento do Estado 

Brasileiro. O quarto momento, compreende o período de 1998 a 2001 é a fase da 

desinstitucionalização e extinção da Sudene. A quarta e a quinta fase, convencionadas neste 

trabalho, estabelecida no período de 2001 a 2007, é denominada a quinta a fase, história 

intercalada pela criação e extinção da ADENE. A fase atual, iniciando no ano de 2007, 

marcada pela criação da nova Sudene.  

 

 Paralelamente, observou-se que a Sudene tem contribuído para o desenvolvimento do 

Nordeste, nas dimensões sociais e econômicas, com a atuação de seus técnicos, que detêm o 

conhecimento da Região, identificando suas vulnerabilidades, suas riquezas e suas 

potencialidades.  

 

Por outro lado, constatou-se que a Autarquia, para cumprir a missão de órgão 

promotor do desenvolvimento includente e sustentável da Região Nordeste, passou por um 

processo de esvaziamento de recursos humanos com a extinção. Os dados pesquisados 

apresentam um forte desequilíbrio entre a composição do quadro efetivo de pessoal e a 

demanda da responsabilidade do órgão.  

 

Observa-se que a carência de técnicos repercute na execução de ações finalísticas da 

Autarquia. Os dados apontam para o envelhecimento e esvaziamento institucional, 

demandando providências político/organizacionais. O perfil dos servidores configurou um 

quadro de pessoal com elevada experiência e conhecimento da Região Nordeste. Entretanto, a 

faixa etária média é de 55 anos, significando proximidade para aposentadoria, pelas regras 

legais de concessão. 
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 Outro fator comprovado foi a diferença de níveis profissionais que o órgão é 

composto. A posição dos dados de 2010, indica que no quadro de pessoal da Sudene constava 

que apenas 67 eram de cargos de nível superior e 99 eram de cargos de nível intermediário. É 

um dado preocupante para um órgão de desenvolvimento regional, tendo em visa as 

peculiaridades de estudos e planejamentos que demandam nas suas atribuições dissonantes 

com o capital intelectual que detém. Agravado com os dados do ano de 2011, que 

apresentaram o total de 164 servidores ativos no quadro de pessoal. 

 

 Os dados da pesquisa apontam que a instituição tem investido na capacitação dos 

servidores, apresentando uma cultura de valorização de pessoas através da promoção e 

desenvolvimento do conhecimento e das competências. Pelas narrativas das entrevistas, 

percebeu-se que o aprendizado organizacional e desenvolvimento de competências na 

instituição, no período anterior à década de 1990, houve relevante preocupação com a 

formação do capital intelectual da instituição.  

 

 Os relatórios de Capacitação da Sudene registram que, no período de 1990 a 2000, a 

Autarquia viabilizou a participação de servidores em cursos de mestrados e doutorado, no 

Brasil e no exterior, abrangendo as áreas de Gestão Pública, Economia, Políticas Públicas e 

Oceanografia, entre cursos de significação operacional, nas áreas de apoio administrativo, 

incluindo a informatização em larga escala. 

 

 No período de 2001 a 2007 as capacitações promovidas aos servidores foram 

direcionadas para a área operacional. A retomada da formação do capital intelectual deu-se a 

partir de 2009, com a participação dos servidores em cursos de relevância significativa, nas 

áreas de planejamento e gestão.  

 

 Para atender o cerne da Dissertação, em especial à visualização do futuro da Sudene, 

com base nos sonhos e experiências exitosas, convém ressaltar os elementos positivos 

identificados no processo: 

 Perguntas e respostas apreciativas; 

 Potencialidade em planejamento participativo; e, 

 Projeção de futuro, através da socialização das experiências de sucesso.  
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 Sob esse ponto de vista, cabe destacar que os progressos na pesquisa passaram a ser 

identificados quando se percebeu que a configuração do modelo da IA necessitava ser 

adequada e readequada, instigando um processo de criação e recriação, por sua vez 

vivenciadas em meio à construção de uma nova concepção, submetida à dinâmica da 

formação de um grupo social, o comprometimento e a colaboração, na busca formulação de 

perguntas e de respostas apreciativas. 

 

 É fundamental reconhecer que o desenvolvimento desta pesquisa foi facilitado pelo 

comprometimento e colaboração das pessoas, que através da atuação do grupo mobilizador, 

tornou possível a vivência das fases dos Ds, a adesão consciente e comprometida, bem como 

os desdobramentos inerentes ao estudo.  

 

 O processo de mudança no qual a Sudene foi inserida, a partir deste estudo, tende a 

tomar uma ampla dimensão, tendo em vista que membros do grupo de mobilização desta 

pesquisa fazem parte da Comissão do processo de planejamento e avaliação de desempenho 

institucional, garantindo, assim, a inclusão dos resultados desta pesquisa naquele 

planejamento. 

 

 É de se confirmar, portanto, que o estudo contribuiu de forma efetiva para os subsídios 

do planejamento institucional, que se estenderá pelo período de cinco anos. Conforme 

descrito no Capítulo 4, as contribuições dos trabalhos desenvolvidos a partir da abordagem e a 

metodologia da IA com os servidores da Sudene, foi de relevância ímpar para deflagrar um 

processo contínuo e permanente de interação, de integração e de contribuição para o 

desenvolvimento institucional. 

 

 Na linha de raciocínio da Investigação Apreciativa, a mudança na organização envolve 

interessados diversos, investiga e valoriza o que de melhor existe e visualiza o que pode ser. 

Por outro lado, é de se entender que, no desenvolvimento do processo da metodologia IA, são 

grandes as possibilidades de apreender as reais preocupações e aspirações do grupo social, 

que tornam conscientes de seus “sonhos” e buscam, de forma conjunta, as formas possíveis 

para alcançá-los.   

 

 No ponto de partida das escolhas feitas na concepção da pesquisa, convém registrar 

que o processo de implantação da metodologia da IA, adequando a uma realidade 
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diferenciada e vivenciando apenas três fases dos 5 Ds, com vistas a obter resultados em 

consonância ao previsto, foi uma experiência desafiadora, ao tempo em que foi promotora de 

riqueza de experiências, inovação para a sistematização dos resultados e, concomitantemente, 

fortalecimento de articulações institucional. 

 

 A pesquisa consegue evidenciar as possibilidades de mudanças a curto e médio prazos, 

correspondendo às expectativas dos entrevistados, com condições favoráveis à apreciação 

ainda no ano de 2011, através do cronograma de planejamento de avaliação de desempenho 

institucional. Desta forma, as proposições acima apresentadas, têm campo fértil e 

consolidarão a posição da Sudene no cenário Regional e Nacional. 

 

 É importante reconhecer as contribuições da presente pesquisa para desdobramentos 

futuros, na perspectiva de complementariedade aos estudos realizados. Ademais, vale ressaltar 

que o desenvolvimento da abordagem da IA, estabeleceu a apreciação de potencialidades e a 

capacidade de identificar possibilidades de estratégias para a mudança positiva.  

 

 Por fim, conclui-se que, para a academia, a relevância desta pesquisa está na 

oportunidade de utilizar um estudo que teve origem no seu interior e pode fornecer subsídios 

para o enriquecimento do processo, além de contribuir para o aprofundamento do tema. 

Ademais, é salutar registrar que o estudo realizado nesta pesquisa representa uma nova 

formatação de estudo na abordagem e metodologia da IA.  

 

 Um dos pontos que embasa este reconhecimento decorre da capacidade afirmativa de 

que o desejo (sonho) dos participantes da pesquisa revelam fatores positivos, representados 

por ideias-guia que, divididas em três segmentos capazes de dar sustentação ao que dá vida à 

Autarquia governamental: 

 Quanto à Sudene, valorização institucional pelo Governo Federal e reafirmação do 

papel do Conselho Deliberativo, como instância política e regional; 

 Quanto aos servidores, adoção de um plano de cargos e carreiras; escolha de gestores 

da autarquia por meio de eleição para provimento dos cargos comissionados e 

promoção e oportunidade de capacitação para todos os servidores; e,  

 Quanto à gestão, comprometimento com a missão institucional é o valor básico para o 

êxito da Sudene. 
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Reunião com a Administração da Sudene para apresentação da IA  
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APÊNDICE F 

Roteiro para as entrevistas -IA 

Junho de 2011 

 

 

Esta entrevista foi elaborada como parte da dissertação de Mestrado em Gestão 

Pública da servidora Ângela Lima. O trabalho descreve a formação do capital humano que 

compôs e compõe a Sudene desde o início dos anos 60, pelo seu idealizador, Celso Furtado. 

 

Esta entrevista pretende resgatar as boas memórias dessa história institucional da 

Sudene, mas que também é nossa, elas se confundem. O resultado desta entrevista dará 

subsídios à construção de um plano de gestão estratégico para a Sudene que 

desejamos/sonhamos construir. Portanto, você está convidado a participar, a abrir o “baú das 

boas recordações” e contribuir para esse resgate.  

 

1. Narre uma experiência de pico ou ponto de alto da sua trajetória na Sudene. Ou seja, o que 

de melhor foi realizado no passado, em que você se sentiu mais envolvido e valorizado. 

 

 

2. Quais aspectos você mais valoriza em si, nas suas atividades e na Sudene, que dão orgulho 

se serem mencionadas? 

 

 

3. Quais os fatores principais que dão vida à Sudene, sem os quais ela deixaria de existir? 

 

 

4. Cite três desejos para que a Sudene realce sua potencialidade e alcance o sucesso até 2016. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A 

Conferência sobre o II Plano Diretor da Sudene coordenada por Celso Furtado 

 

 

 

Setembro de 1962 

Fonte: Arquivo ASCOM/Sudene 
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ANEXO B 

Mensagem Natalina de Celso Furtado para os servidores da Sudene 

 

 

 

Dezembro de 1963 

Fonte: Arquivo Biblioteca Celso Furtado/Sudene 
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ANEXO C 

Inauguração do Prédio da Sudene, pelo Presidente da República Emílio Garrastazu 

Médici 

 

 

 

Janeiro de 1974 

Fonte: Arquivo ASCOM/Sudene 
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ANEXO D 

Solenidade de inauguração do Prédio Sudene no auditório do Conselho Deliberativo  

 

 

Janeiro de 1974 

Fonte: Arquivo ASCOM/Sudene 
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ANEXO E 

Reunião do Conselho Deliberativo da Sudene 

 

 

 

Outubro de 1988 

Fonte: Arquivo ASCOM/Sudene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

ANEXO F 

Reunião executiva na Sala JK Sudene 

 

 

 

Maio de 1991 

Fonte: Arquivo ASCOM/Sudene 
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ANEXO G 

Reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, presidida por Fernando Henrique 

Cardoso, Presidente da República  

 

 

 

Maio de 1995 

Fonte: Arquivo Biblioteca Celso Furtado/Sudene 
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ANEXO H 

Workshop “Nordeste – o desafio do desenvolvimento para o século XXI” 

 

 

 

Novembro de 1998 

Fonte: Arquivo ASCOM/Sudene 
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ANEXO I 

Seminário Internacional “Celso Furtado, a Sudene e o futuro do Nordeste” – 

homenagem dos servidores a Celso Furtado 

 

 

 

Junho de 2000 

Fonte: Arquivo ASCOM/Sudene 
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ANEXO J 

Prédio e auditório da Sudene reformados – à espera de novos servidores e à espera da 

Presidenta da República no Conselho Deliberativo 

 

 

 

 

 

 

Agosto de 2011 

Fonte: Joanne Lima 

 

 

 

 


