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RESUMO

A presente dissertação trata de uma pesquisa que teve como objetivo demonstrar como a
relação entre PDI, identidade institucional e gestão participativa nos institutos federais do
Brasil, à luz de teoria específica, identifica implicações e possibilidades para o
desenvolvimento dessas instituições. Trata-se de uma investigação de cunho qualitativo, que
pode ser caracterizada como exploratória e descritiva, e foi realizada especialmente por meio
de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, utilizando-se questionário e entrevista
semiestruturada. No estudo, abordou-se a Lei nº 11.892/2008, que criou os Institutos Federais
de Educação Profissional e Tecnológica e a Rede Federal de Educação Profissional, Científica
e Tecnológica com vistas a promover justiça social, equidade e desenvolvimento sustentável,
respondendo, de forma ágil, às demandas crescentes por formação profissional, difusão de
conhecimentos e suporte aos arranjos produtivos locais, e também os Decretos 3.860/2001 e
5.773/2006, que instituíram como obrigatória para todas as instituições de ensino superior a
elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), elemento central da pesquisa.
O principal desafio deste trabalho foi desvendar de que maneira o PDI pode possibilitar o
fortalecimento da identidade institucional e da gestão participativa, e se tornar uma ferramenta
de gestão. Os resultados obtidos respondem ao desafio citado e possibilitaram propor
premissas para a criação e implantação de uma sistemática de desenvolvimento institucional
participativo e integrado nos institutos federais, alicerçada na construção e execução do PDI,
como esforço, compromisso e oportunidade de diálogo e de participação democrática.
Palavras-chave: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Identidade institucional.
Gestão participativa. Cultura organizacional. Planejamento
.

RESUMEN

Esta tesis aborda un estudio que pretende demostrar la relación entre el PDI, identidad
institucional y gestión participativa en los Institutos federales, identificando las implicaciones
y posibilidades para el desarrollo de estas instituciones. Se trata de una investigación de
naturaleza cualitativa, que se puede caracterizar como exploratorio y descriptivo y fue
realizada especialmente por medio de investigación bibliográfica y la investigación de campo,
utilizando el cuestionario y la entrevista semiestructurada. Se basa en la ley nº 11.892/08, que
creó los Institutos Federales de Educación, Ciencia y Tecnología y el Federal Red de
Educación Profesional, Científica y Tecnológico con miras a promover la justicia social,
equidad y desarrollo sostenible, y responder rápidamente a las crecientes demandas de
formación, difusión del conocimiento y soporte para arreglos productivos locales. Y los
decretos 3.860 del año 2001 y 5.773 del año 2006 que establecen la elaboración obligatoria
por las IES, del plan de desarrollo institucional (PDI), elemento central de la búsqueda. El
principal desafío de este trabajo fue desentrañar de qué manera el PDI puede permitir el
fortalecimiento de la gestión participativa e identidad institucional, y como puede trabajar
mientras la herramienta de gestión. Los resultados obtenidos además de responder al reto
citado, permitió proponer hipótesis para la creación e implementación de sistemática de
desarrollo participativo e integral en los Institutos federales, basados en la construcción y
realización del PDI, al esfuerzo, el compromiso y la oportunidad de diálogo y participación
democrática.
Palabras-claves: Plan de Desarrollo Institucional (PDI). Identidad institucional. Gestión
participativa. Cultura organizacional. Planificación.
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1 INTRODUÇÃO

Na última década, a educação profissional tecnológica (EPT) teve uma maior atenção por
parte do governo federal, respaldado, especialmente, pelo Plano Nacional de Educação de
2001 (BRASIL, 2001a) e na própria LDB de 1996 (BRASIL, 1996). Ampliou sua ação por
meio de proposição e implantação de políticas públicas que orientam, fomentam e articulam
desde novas formas de oferta, novos modelos de instituição, até a aplicação de recursos e
acompanhamento de resultados.
Entre essas políticas, a principal reside na criação dos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia e da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica
(RFEPCT), a partir da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (Brasil,2008a ), que promoveu
a fusão entre escolas técnicas federais (ETF), escolas agrotécnicas federais (EAF), centros
federais de educação tecnológica (CEFET) e escolas técnicas vinculadas a universidades
federais. Essas instituições, que deram origem aos Institutos Federais, se constituíam na base
da educação profissional no Brasil, consolidadas ao longo de mais de 100 anos.
A criação desses Institutos foi uma das ações de maior destaque do Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE). Ela trouxe a possibilidade de tornar mais substancial a
contribuição da RFEPCT para o desenvolvimento socioeconômico do conjunto de regiões que
formam o contexto do território brasileiro, a partir da inserção de pessoas historicamente
excluídas das políticas de formação profissional, da realização da pesquisa aplicada voltada
para a elevação do potencial das atividades produtivas locais

e da democratização do

conhecimento à comunidade em todas as suas representações (BRASIL, 2007c).
Os Institutos Federais, segundo sua lei de criação, possuem natureza jurídica de autarquia
federal, detentores de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica
e disciplinar:
Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional,
pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e
tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de
conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos
desta Lei (BRASIL, 2008ª).

A eles coube uma enorme responsabilidade e um árduo caminho a trilhar, considerando a
complexidade e a amplitude de uma instituição de educação pluricurricular e multicampi que:
tem o compromisso de promover a verticalização da educação básica à pós-graduação; deve
atuar no binômio autonomia versus vinculação de responsabilidades, sem perder de vista a
identidade institucional e a atuação pautada na interdependência;

necessita expandir o
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número de campi e de oferta de cursos diante das carências das regiões a serem atendidas; e
depara-se com a necessidade de ampliação de pessoal técnico e docente, bem como de
instalações físicas, inerentes à expansão e consolidação.
A amplitude e a potencialidade dos institutos, na qualidade de principais atores da RFEPCT,
estão apontadas por Silva et al. (2014), que afirmam, em relação à expansão da Rede Federal:
E esse processo ocorreu em todo o País, fazendo com que o número de matrículas na
rede federal alcançasse, em 2013, o número de 989.478 estudantes em cursos
regulares (MEC, 2013). Para efeitos de comparação, somente no nível técnico houve
ampliação de 640% da oferta entre os anos de 2005 a 2013. Os cursos de FIC –
formação inicial e continuada – correspondem a 27% das matrículas (263.782). Já os
cursos técnicos correspondem a 54% das matrículas (534.853). Os cursos de
graduação, principalmente cursos superiores de tecnologia e engenharias, que
correspondem a 11% das matrículas (113.224). Já os cursos de licenciaturas
correspondem a 6% das matrículas (55.417) e os cursos de pós-graduação
correspondem a 2% das matrículas (22.202) (SILVA et al., 2014).

A identificação de uma instituição de ensino superior (IES), no que diz respeito à sua filosofia
de trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à
sua estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende
desenvolver, constitui o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) dessa instituição,
conforme define o Decreto 5.773/2006. O período de abrangência do plano é de cinco anos e
o mesmo é obrigatório para autorização e reconhecimento de cursos junto ao MEC. A
construção do PDI é livre, entretanto, sua estrutura deve contemplar, no mínimo, os eixos
temáticos previstos no Artigo 16 do referido decreto (BRASIL, 2006a).
O Plano de Desenvolvimento Institucional para o período 2014-2018 dos Institutos Federais
foi elaborado entre 2012 e 2014. E pode ser considerado, verdadeiramente, o primeiro PDI
construído com uma percepção mais real do que é, na prática, esse modelo de instituição,
devido ao fato de que, em 2009, não havia acúmulo de experiências e informações sobre ele.
E o tema tornou-se pauta permanente no Fórum de Pró-Reitores de Desenvolvimento
Institucional dos Institutos Federais (FDI), no período de 2012 a 2014. Entretanto, não havia
no Fórum apenas a preocupação com a elaboração do PDI, mas, em especial, o objetivo de
que ele fosse construído e utilizado como norteador das discussões e decisões estratégicas das
instituições, na busca de um desenvolvimento mais efetivo dos institutos e da consolidação da
RFEPCT.
Todos os Institutos Federais nasceram de uma mesma lei de criação, com objetivos e estrutura
básica predeterminada, porém, cada uma dessas instituições se organiza conforme seus
dispositivos estatutários e regimentais e, na sua interação com o contexto em que está
inserida, assume propósitos próprios, construindo, assim, sua identidade institucional. Para
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Machado-da-Silva e Nogueira (2000), Caldas e Wood Júnior (1999) e outros autores, a
identidade de uma organização é socialmente construída no âmbito organizacional, em torno
das percepções dos indivíduos sobre o que se considera a essência da organização. As
diferentes nuances do conceito de identidade serão mais discutidas no tópico 3.2 – Marco
teórico – deste trabalho.
No Plano de Desenvolvimento Institucional, cada IES apresenta suas características
específicas, estabelece a missão, os valores, as crenças e os princípios, indica onde pretende
chegar ao final do período de vigência, explicita seus compromissos com a sociedade local e
regional, define o desenvolvimento institucional quanto à oferta de serviços acadêmicos, à
ampliação e capacitação de seus recursos humanos e à infraestrutura a ser construída. Assim,
pode-se afirmar que ele constitui-se em um documento que demonstra elementos da
identidade institucional.
Segundo orientações do MEC (BRASIL, 2007a), o PDI deve ser elaborado envolvendo as
comunidades interna e externa. Com isso, o documento deve demonstrar uma maior
identificação com a comunidade interna e um melhor atendimento às necessidades da
comunidade externa, além de legitimar o Plano como compromisso com a sociedade.
Algumas IES buscam atender a essas orientações do MEC, a partir da criação de comissões
ou grupos de trabalho com a participação dos diversos segmentos da comunidade interna, para
a construção do Plano de Desenvolvimento Institucional. E a participação da comunidade
externa fica por conta dos representantes externos que existem nos órgãos colegiados. Assim,
pode haver apenas uma pseudoparticipação da comunidade, algo apenas para cumprir as
diretrizes estabelecidas.
Entretanto, o PDI demonstra os principais elementos que compõem a identidade institucional
e apontando caminhos a serem trilhados pela instituição num determinado período,
independente da forma como é construído. Por isso, alguns pontos s relativos à participação
das comunidades interna e externa devem ser observados e questionados, como: de que forma
ocorre o envolvimento dos segmentos das comunidades interna e externa na elaboração do
PDI?

Como a escolha da metodologia de construção do PDI está relacionada com o

envolvimento da comunidade? O processo de construção do PDI pode tornar-se um momento
de discussão e reflexão sobre a própria instituição? Existe a possibilidade de garantir a toda a
comunidade interna a participação direta ou indireta na construção do PDI? A participação da
comunidade externa é considerada pelas instituições como necessária? Que tipo de
participação da comunidade externa vem ocorrendo na elaboração do PDI?

19

Verifica-se que o Plano de Desenvolvimento Institucional, devido ao seu conteúdo e às suas
especificidades, está relacionado com o planejamento estratégico da instituição, que deve ser
um dos pilares da sua construção, fortalecendo, assim, seu caráter estratégico e possibilitando
torná-lo uma das principais ferramentas de gestão participativa. No entanto, contrapondo-se a
essa possibilidade, o Plano ainda é visto como mais um documento a ser elaborado apenas
para o cumprimento de uma exigência administrativa burocrática dos órgãos de controle e
supervisão. Considerando-se sua obrigatoriedade, a abrangência dos itens que o formam,
envolvendo todas as áreas da instituição, incluindo informações sobre o passado e o presente
institucional, bem como uma proposta do percurso a ser trilhado rumo ao futuro, a partir de
um processo participativo, por que não transformar esse Plano em um instrumento de gestão?
O processo de desenvolvimento dos Institutos Federais é complexo e impõe a essas
instituições a necessidade de superar desafios como: realizar os objetivos institucionais
estabelecidos na lei de criação; atender às expectativas da comunidade local e regional de
cada campus implantado ou em processo de implantação, quanto à oferta de educação e à
contribuição para o desenvolvimento da região; garantir a oferta de uma educação de
qualidade nos diversos níveis de ensino e em todos os seus campi; promover a expansão de
cursos e campi; gerenciar um grande número de obras e um alto aporte de recursos financeiros
a serem aplicados de maneira eficiente, eficaz e com efetividade; participar obrigatoriamente
dos programas de governo voltados à formação profissional, independentemente das
condições de trabalho existentes, além de outros que definem a complexidade do contexto.
Para o enfrentamento desses e de tantos outros desafios, não seria necessário que os institutos
buscassem conquistar: uma identidade institucional bem delineada e fortalecida; uma gestão
participativa e democrática também forte, na qual a participação da comunidade seja efetiva,
qualificada e comprometida; um desenvolvimento institucional fundamentado numa cultura
de planejamento institucional participativo e integrativo que possibilitasse a reflexão, o
diálogo e a implicação da comunidade na construção do futuro, numa visão sistêmica da
instituição, entre outros caminhos.
A partir da pesquisa exploratória (detalhada na página 28) realizada junto à área de
desenvolvimento institucional dos institutos, identificou-se que uma grande parte dessas
instituições apresenta as seguintes características: está em fase de construção da cultura de
planejamento; o PDI não é construído com base em um planejamento ou análise estratégica; o
Plano de Desenvolvimento Institucional é muito pouco utilizado como ferramenta de gestão
para as decisões estratégicas; o planejamento anual não se integra ou deriva efetivamente do
PDI; na tomada de decisões, mesmo em relação a temas estratégicos, não se leva em
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consideração o PDI; não existe um planejamento institucional que considere e integre as
várias dimensões do planejamento, entre outras.
No caso dos Institutos Federais que são recém-criados e representam um novo modelo de
instituição de ensino superior, o Plano de Desenvolvimento Institucional não poderia ser
visualizado como um esforço coletivo de planejamento e definição de identidade
organizacional, que possibilitaria orientar o desenvolvimento da instituição e ser utilizado
como instrumento de gestão participativa?
Diante de todas as possibilidades levantadas e do que foi demonstrado na pesquisa
exploratória, ficou demarcada a necessidade de aprofundar a investigação para responder a
todas essas indagações, mas, especialmente, buscar respostas para a seguinte questão: de que
maneira a relação entre PDI, identidade institucional e gestão participativa nos Institutos
Federais se efetiva em desenvolvimento institucional?
Dessa maneira, considerou-se relevante para o desenvolvimento de tais institutos, na busca de
cumprir os propósitos e compromissos assumidos com a criação da RFEPCT, pesquisar sobre
a relação entre PDI, identidade institucional e gestão participativa nos Institutos
Federais: possibilidades e implicações para o desenvolvimento das instituições. Cria-se,
assim, uma oportunidade de lançar mais um olhar sobre esse modelo de instituição que ainda
não foi suficientemente questionado e debatido, especialmente em relação ao modelo de
gestão.
Este documento é constituído por quatro outros tópicos que abordam: a) a metodologia contém o relato sobre a escolha do tema, natureza e objeto de estudo; percurso metodológico;
população e instrumentos de pesquisa; procedimentos da coleta de dados; procedimentos de
análise de dados; b) o referencial teórico, que, para melhor contextualizar a pesquisa, está
dividido em dois subtópicos: o primeiro trata do histórico e da contextualização dos
institutos, que apresenta um breve histórico sobre as principais mudanças que ocorreram na
educação profissional no Brasil nos últimos anos e contextualiza os Institutos Federais no
cenário educacional brasileiro; o segundo trata do marco teórico, apresentando a síntese da
revisão de literatura realizada, e visa levantar o aporte teórico, ampliar conhecimento e
aprofundar a compreensão sobre os elementos que compõem o objeto de pesquisa e sobre a
relação existente entre os mesmos; c) resultados diretos - trata das informações e dados que
resultaram da pesquisa exploratória e da pesquisa de campo, além das analises desenvolvidas;
d) o produto - demonstra como os resultados obtidos na pesquisa responderam as questões
norteadoras e alcançaram os objetivos previstos para a investigação, e apresenta uma proposta
de melhoria e inovação da gestão com foco no desenvolvimento dessas instituições.
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Apesar da pesquisa, objeto desta dissertação, ter sido focada nos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia do Brasil, todo o conteúdo deste trabalho também poderá
servir de reflexão para as demais instituições de ensino superior, especialmente as públicas.
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2 METODOLOGIA

2.1 Escolha do tema

Atuei como Coordenadora Geral de Planejamento da antiga Escola Técnica Federal da Bahia
(ETFBA), em 1992, quando tive a oportunidade de participar do Projeto Qualidade na
Educação, promovido pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e
desenvolvido pela Fundação Christiano Ottoni, que visava a implantar nas Instituições
Federais a gestão pela qualidade total. No ano seguinte, coordenei a realização do primeiro
planejamento estratégico participativo da antiga Escola Técnica Federal da Bahia (ETFBA), o
qual utilizava como base o modelo do planejamento pelas diretrizes. Entretanto, devido à
fusão da ETFBA e do Centro de Educação Tecnológica da Bahia (CENTEC), em 1994,
realizou-se a revisão e readequação desse planejamento para o recém-formado Centro Federal
de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA).
Tive a oportunidade de estar presente no I Encontro de Pró-Reitores e Diretores de
Planejamento das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), como Coordenadora Geral
de Planejamento do CEFET-BA, que trouxe novos cenários e possibilidades em relação ao
tema para as instituições federais. E foi assim que o planejamento, como ferramenta de
gestão, para alguns, numa perspectiva gerencialista, passou a fazer parte do meu percurso
profissional.
Participei, como facilitadora e consultora, de 1997 a 2005, de projetos voltados à capacitação
de servidores e agentes públicos em planejamento e gestão, inclusive direcionados a
profissionais da área de Educação. De 2003 a 2004, realizamos na UFBA um trabalho de
consultoria em modernização administrativa e gestão de mudança, envolvendo vários órgãos,
atividade focada no desenvolvimento organizacional com base no desenvolvimento das
pessoas. E em 2006, participamos da comissão de tutoria para a implantação da Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), na qual permaneci até dezembro de 2009, e atuei
como Pró-Reitora de Administração, Assessora Especial para implantação da Auditoria
Interna e para implantação da área de Desenvolvimento de Pessoal. E foi na UFRB que tive a
oportunidade do primeiro contato direto com a construção do Plano de Desenvolvimento
Institucional.
No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano), assumi o papel
de Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional, de 2010 a 2013, enfrentando o desafio de
criar e implantar o planejamento na Instituição. Essa oportunidade me possibilitou estudar,
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refletir e propor uma metodologia de planejamento que promovesse a revisão do PDI, numa
percepção de planejamento estratégico, baseada na elaboração de um diagnóstico situacional.
Muitas ações foram desenvolvidas buscando criar uma cultura de planejamento,
especialmente numa percepção de ciclo de gestão e de planejamento institucional, envolvendo
todas as atividades de planejamento realizadas e todos os planos construídos na instituição.
Nesses quase quatro anos, tive a oportunidade de participar do Fórum de Pró-Reitores de
Desenvolvimento Institucional (FDI) da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica (RFEPCT), representando o IF Baiano. E nesse Fórum se discutiu intensamente
o planejamento estratégico nos Institutos Federais e, em particular, o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), desde sua elaboração até sua incorporação como
ferramenta de gestão no processo de desenvolvimento institucional. Também outros assuntos
relacionados foram debatidos como: a expansão da RFEPCT, as condições e critérios de
implantação de novos campi, a admissão e distribuição de pessoal, a informatização dos
processos administrativos e acadêmicos, a necessidade de estudos de demanda para a
definição de novos cursos, entre outros.
Ressalte-se que o FDI iniciou a discussão da construção do PDI nos Institutos Federais em
2012. E considerando que, até 2014, cada instituto deveria construir um novo Plano de
Desenvolvimento para os próximos cinco anos, estabeleceu-se que um dos seus grupos de
estudo ficaria com a responsabilidade de estudar, refletir e discutir sobre o assunto,
apresentando, ao final, um documento que pudesse nortear a elaboração do PDI dos Institutos
Federais. Então, como Pró-Reitora do IF Baiano, tive a oportunidade de coordenar a
elaboração desse trabalho junto ao Pró-Reitor do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC),
que resultou no documento “O PDI como ferramenta de gestão: orientações para elaboração
nos Institutos Federais” (FDI/CONIF, 2013). Também entre maio e julho de 2013, coordenei
a elaboração do “Documento Referência para a Construção do PDI do IF Baiano (20142018)”, apresentado e aprovado pelo Conselho Superior (CONSUP) do Instituto em setembro
de 2013.
O desenvolvimento de todas essas ações exigiu e oportunizou o aprofundamento de estudos e
o exercício de refletir criticamente sobre a elaboração do PDI e suas implicações com
referência à gestão, identidade e ao planejamento das instituições, inclusive tomando, com
especial relevância, todas as falas dos colegas pró-reitores do FDI sobre as dificuldades
enfrentadas, os pontos de entraves identificados, as expectativas e possibilidades de construir
um planejamento institucional efetivo na gestão dos institutos que pudessem garantir o
desenvolvimento dessas instituições.
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A partir da Constituição de 1988 (Brasil, 1988), a sociedade brasileira começou a pressionar o
governo no sentido de mudar a sua forma de atuação, exigindo mais efetividade e
transparência nas suas ações. Essa nova postura da sociedade, aliada à conjuntura econômica
e política mundial, fez com que a Administração Pública buscasse formas de melhorar a
prestação de serviços ao cidadão, procurando desenvolver uma gestão mais adequada às
demandas sociais. E, a partir daí, surge a adoção de novas práticas de gestão visando a obter
mais efetividade nas ações.
O planejamento governamental passou a ser uma função inerente ao governo, desenvolvido
nos diversos níveis da Administração Pública. De acordo com Matias-Pereira (2010), os
dirigentes de instituições e órgãos públicos passaram a ter a obrigação de executar sua
atividade governamental ou de gestão utilizando como meio o planejamento, na busca da
realização das mudanças necessárias para o alcance do desenvolvimento econômico e social.
A Lei 11.892/2008, que cria os Institutos Federais, garante-lhes autonomia, permitindo que
sejam responsáveis pela elaboração de seus planejamentos, aplicação de recursos,
desenvolvimento de atividades, mensurando seus resultados e corrigindo suas rotas, quando
necessário (BRASIL, 2008a). Cabe a cada instituição a responsabilidade de definir o seu
modelo de planejamento.
Considera-se que o planejamento estratégico é um dos pilares para a construção do Plano de
Desenvolvimento Institucional, sem o qual o documento perde o seu alcance estratégico, visto
que parte dos elementos que compõem o PDI correspondem a resultados de uma análise
estratégica baseada em diagnóstico situacional e visão de futuro (BRASIL, 2006a). Cunha
(1995) reforça tal percepção, pontuando que esse tipo de planejamento consiste num processo
de percepção ambiental, tanto externa quanto interna, e de uma análise sistemática dos pontos
fortes e fracos da organização, assim como das oportunidades e ameaças do meio ambiente
com o propósito de estabelecer objetivos, estratégias e ações que possibilitem o aumento de
sua performance.
A cultura de planejamento nas IFES é muito recente. A grande maioria realizava, até bem
pouco tempo atrás, apenas o planejamento orçamentário e o planejamento de aquisições e/ou
obras/reformas, que, em algumas, era construído de forma participativa. Para os Institutos
Federais, isso se torna ainda mais complexo, pois foram criados em 2008 e surgiram da fusão
de instituições já existentes (antigas escolas técnicas ou agrotécnicas e/ou CEFETs), algumas,
inclusive, não tinham cursos superiores, por isso, não tinham obrigação de elaborar o PDI.
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Como membro do grupo de planejamento do FDI, foi possível identificar que todos os
Institutos Federais elaboravam anualmente um Plano de Ação ou Plano de Trabalho contendo
as ações que deveriam ser desenvolvidas ao longo do ano. Porém, percebia-se também que,
em grande parte dessas instituições, os planos não possuíam uma relação direta com o PDI, o
que ficou confirmado nos resultados do questionário aplicado (pesquisa exploratória).
Nos diálogos com os colegas pró-reitores durante as reuniões do FDI, muitas falas
demonstravam que, em muitos institutos, a comunidade e alguns gestores não levavam em
consideração a importância do planejamento, bem como do PDI, como ferramenta de gestão,
percebendo-o ainda como uma obrigatoriedade burocrática ou atividade ritualística. Desta
forma, o Plano de Desenvolvimento Institucional e outros planos construídos na instituição,
em grande parte, não eram considerados nas decisões estratégicas da mesma.
Tudo que se refletia e se discutia no FDI, na maioria das vezes, esbarrava no fato de os
Institutos Federais representarem um modelo novo de instituição, diferente das universidades,
e, ao mesmo tempo, diferente das escolas que oferecem apenas educação básica e/ou
formação técnica de nível médio. Pode, assim, ser considerado um modelo híbrido de
instituição, com o agravante da multicampia e de possuir uma estrutura administrativa
bastante hierarquizada, apesar da existência de conselhos e colegiados.
Devido ao pouco tempo de existência das instituições e as características inovadoras de seu
modelo, a identidade dos institutos, de uma forma geral, ainda está em fase de definição e/ou
fortalecimento. Deve-se levar em conta o agravante de que os servidores novos (com menos
de 3 anos de nomeação) possuem como referencial de organização educacional a escola de
nível fundamental e/ou médio, ou ainda os centros ou universidades, ressaltando-se que esses
servidores já são mais de 50% na maioria dos Institutos Federais. Então, torna-se fundamental
discutir, refletir, repensar e talvez ressignificar a identidade desse novo modelo de instituição
e de cada instituto, especificamente.
Todas essas vivências, trocas de experiências, reflexões e estudos deixaram muitas indagações
e, inevitavelmente, a construção de suposições ou hipóteses quanto à gestão das instituições
federais de ensino superior, especialmente, dos Institutos Federais. Entre elas, destacam-se
aquelas relacionadas ao planejamento e ao desenvolvimento, como: a importância efetiva do
PDI para o desenvolvimento da instituição; o impacto da construção do PDI na gestão da
instituição; a interação entre o PDI e os demais planos da instituição; a relação entre
identidade institucional, cultura organizacional e PDI; a importância da metodologia de
construção do PDI para sua efetividade em relação à gestão da instituição; as possibilidades
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de o PDI funcionar como ferramenta de gestão para o desenvolvimento da instituição, entre
outros pontos que poderiam ser elencados aqui.
Inicialmente, quando da seleção do Mestrado (janeiro de 2013), o projeto tratava da
proposição de um planejamento institucional, envolvendo desde o PDI até o planejamento
operacional, incluindo todas as atividades de elaboração e todos os planos da Instituição.
Entretanto, a partir do aprofundamento dos estudos sobre PDI, das discussões com a
professora orientadora e, posteriormente, com os resultados da pesquisa exploratória, o
projeto foi sendo modificado e houve o deslocamento do foco do planejamento institucional
para o PDI, o qual se tornou o centro da investigação, considerando sua importância para o
desenvolvimento da instituição e sua relação com a gestão, a identidade institucional e o
próprio planejamento institucional.
Conforme já citado no item Introdução, página 19, deste documento, definiu-se que esta
investigação aqui relatada buscaria responder ao seguinte questionamento gerador: de que
maneira a relação entre PDI, identidade institucional e gestão participativa nos Institutos
Federais se efetiva em desenvolvimento institucional, implicando a superação de quais
desafios?
Não se pretende com este trabalho dar conta de todas as indagações que surgem sobre o tema,
mas, especialmente, deixar sementes de inquietações quanto ao modelo de gestão dos
institutos federais de educação, ciência e tecnologia. E também poder engrossar a fileira das
produções científicas, hoje ainda muito poucas, que buscam chamar atenção para esse novo
modelo de instituição, que já nasce grande e complexa, além de ousada e desafiadora na sua
missão, objetivos e propósitos segundo a própria lei de sua criação, mas que tem a
responsabilidade de manter a qualidade e o respeito que o ensino técnico federal sempre teve
neste País.

2.2 Propósito da Pesquisa

De acordo com a legislação vigente, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é um
documento obrigatório para todas as IES, a ser construído, participativamente, com as
comunidades interna e externa. Tem vigência de 4 anos e pode ser entendido como um
esforço coletivo de planejamento e definição de identidade organizacional, que orienta o
desenvolvimento da instituição, por isso, deve ser percebido e utilizado como ferramenta de
gestão.
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A relação entre PDI, identidade institucional e gestão participativa nos Institutos Federais
existe, pois é inerente e intrínseca, mas, na maioria das instituições, ainda não resulta em
desenvolvimento institucional, em melhoria efetiva de seu funcionamento, do fortalecimento
da qualidade dos serviços prestados à sociedade, em cumprimento à missão.
A construção do PDI fomenta, possibilita, promove e pode-se mesmo dizer que requer
discussão e até reelaboração dos principais documentos institucionais que orientam o fazer
das IES como PPI e organização didática, entre outros. Por isso, é um documento que
demonstra a identidade institucional e pode promover a identificação e o reconhecimento dos
membros da comunidade interna e externa se houver o envolvimento e a participação dos
mesmos. Os Institutos Federais necessitam realizar esse exercício de discussão e diálogo em
torno da identidade institucional, individualmente e em conjunto. Em especial, devido a esse
modelo de instituição ser recente, complexo e desafiador, possuindo apenas 6 anos de
existência, ele ainda está em processo de ressignificação e fortalecimento da identidade.
Na busca de base empírica para essas afirmações ou ressignificação das mesmas, foi
desenvolvida esta investigação com vistas a alcançar os seguintes objetivos: a) Geral demonstrar a relação entre Plano de Desenvolvimento Institucional, identidade institucional e
gestão participativa nos Institutos Federais, identificando implicações e possibilidades para o
desenvolvimento dessas instituições; b) Discutir a importância e a possibilidade de
fortalecimento da identidade institucional e da gestão participativa nos institutos, com base no
PDI; c) Demonstrar a importância, as possibilidades e os desafios da utilização do PDI como
ferramenta de gestão participativa nos Institutos Federais; d) Propor uma sistemática de
desenvolvimento institucional participativo e integrado, abrangendo todo o ciclo de gestão,
com embasamento na construção, no desdobramento e na execução do PDI, como esforço,
compromisso e oportunidade de diálogo e de participação democrática.

2.3 Caracterização da Pesquisa

2.3.1 Natureza da Pesquisa
“[...] a pesquisa parte, pois, de uma dúvida ou problema e, com o uso do método científico,
busca uma resposta ou solução” (CERVO; BERVIAN; SILVA, 1996, p. 44).
Esse pensamento é reforçado por Gil (2006), quando afirma que a pesquisa é um
procedimento racional e sistemático que visa a proporcionar respostas aos problemas que são
propostos.
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As pesquisas podem ser classificadas em dois grandes grupos: aquelas que ocorrem por razões
de ordem intelectual (pesquisas puras) e as que ocorrem por razões de ordem prática
(pesquisas aplicadas). O primeiro tipo surge do desejo e da satisfação de conhecer. E o
segundo decorre da vontade de conhecer relacionada à possibilidade de realizar algo de uma
forma mais eficaz.
Destarte, este trabalho é uma pesquisa aplicada, que busca tornar mais efetivas a construção e
a execução do PDI nos Institutos Federais na perspectiva do desenvolvimento institucional.
A partir dos objetivos propostos para a realização desta pesquisa, optou-se por uma
metodologia qualitativa. Conforme ressalta Richardson (1989, p. 39):
Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis,
compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir
no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de
profundidade, o entendimento de particularidades do comportamento dos indivíduos
(RICHARDSON, 1989, p. 39).

Dessa forma, o método qualitativo identifica-se com o objeto do trabalho, que é a
investigação sobre a relação existente entre o PDI, a identidade institucional e a gestão
participativa nos Institutos Federais, de maneira a compreender como essa realidade está
estruturada, que interações existem entre esses elementos, quais as implicações dessas
interações e quais possibilidades podem gerar para o desenvolvimento institucional.
Minayo e Sanches (1993) reforçam tal possibilidade ao afirmarem que:
a abordagem qualitativa realiza uma aproximação fundamental e de intimidade entre
sujeito e objeto, uma vez que ambos são da mesma natureza: ela se volve com
empatia aos motivos, às intenções, aos projetos dos atores, a partir dos quais as
ações, as estruturas e as relações tornam-se significativas (MINAYO; SANCHES,
1993, p. 244).

Esta relação de que trata a abordagem qualitativa permite estabelecer uma rede de
significados que possibilitam captar informações subjetivas, sempre presentes nas ações
humanas, tornando possível a compreensão de que maneira e por quais razões certos
percursos são realizados. Na pesquisa qualitativa, um dos principais objetivos é identificar os
fenômenos e estabelecer os significados.
Por acreditar-se que há necessidade de relacionar estudos teóricos com a realidade
investigada, buscando criar relações e significados que possibilitem a discussão fundamentada
dos objetivos propostos, pensou-se, inicialmente, na pesquisa exploratória ou na pesquisa
exploratório-descritiva para o desenvolvimento deste trabalho.
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As pesquisas exploratórias objetivam possibilitar ao pesquisador obter maior intimidade, criar
uma maior aproximação com o problema, buscando torná-lo mais explícito. Esse tipo de
pesquisa proporciona a descoberta de ideias ou intuições e permite um planejamento bastante
flexível, podendo ser investigados vários aspectos de um mesmo fato. Podem envolver:
levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que vivenciaram o problema pesquisado;
e análise de exemplos (GIL, 2006).
Considerando que se faz necessário entender melhor os elementos que compõem o objeto da
pesquisa que se deseja realizar, bem como ampliar a percepção sobre as possíveis relações
existentes entre esses elementos, buscando tornar mais explícito o problema da conjugação
dos mesmos no foco do desenvolvimento institucional dos Institutos Federais, definiu-se pela
realização da pesquisa exploratória, iniciada desde a participação no FDI.
As pesquisas descritivas visam, especialmente, a descrever as características de uma
determinada população ou fenômeno, ou estabelecer relações entre variáveis. A utilização de
técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática,
é uma das suas principais características. Esse tipo de pesquisa, juntamente com a do tipo
exploratória, são as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a
atuação prática (GIL, 2006).
Na pesquisa descritiva, o pesquisador observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou
fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Centra seu trabalho na busca de identificar, com a
maior precisão possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão
com outros da mesma natureza e características. Procura conhecer os diversos aspectos do
comportamento humano, tanto do indivíduo isoladamente como de grupos e comunidades
mais complexas (CERVO; BERVIAN; SILVA, 1996).
Percebendo que as características da pesquisa, foco deste trabalho, se inserem na tentativa de
conhecer como um fenômeno acontece, identificando as relações entre as variáveis presentes
no mesmo, dentro de um determinado contexto, buscando a conexão desse fenômeno como
outros que ocorrem nesse mesmo ambiente, identificou-se a possibilidade de realizar, no
processo de pesquisa de que trata este estudo, a pesquisa descritiva.
Então, considerando a necessidade de saber como o fenômeno ocorre nos Institutos Federais,
de uma forma mais geral, o que daria um caráter mais exploratório a esse momento e,
posteriormente, buscar aprofundar o conhecimento junto à parte desses institutos, decidiu-se
por caracterizar a pesquisa a ser realizada de caráter exploratório-descritiva. E realizá-la por
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meio das seguintes técnicas: aplicação de questionário, levantamento bibliográfico e
entrevistas.
De acordo com Gil (2006), a identificação do tipo da pesquisa em exploratório-descritiva é
muito útil para o estabelecimento do marco teórico, ou seja, para possibilitar uma
aproximação conceitual. Entretanto, do ponto de vista empírico, para confrontar a teoria com
os dados da realidade, é necessário expressar o desenvolvimento da pesquisa com ênfase nos
procedimentos técnicos de coleta e análise de dados, envolvendo tanto a estruturação, quanto
a previsão de análise e a interpretação de coleta de dados, levando em conta o ambiente de
coleta e as formas de controle das variáveis envolvidas.
O referido autor estabelece que, para a definição do delineamento do projeto de pesquisa, o
mais importante é o procedimento a ser adotado para a coleta de dados. E define dois grandes
grupos de delineamentos: aqueles que se valem das chamadas fontes de “papel” (pesquisa
bibliográfica e pesquisa documental) e aqueles cujos dados são fornecidos por pessoas
(pesquisa experimental, levantamento, estudo de caso, pesquisa-ação, etc). Desta forma,
afirma-se que o delineamento desta pesquisa envolverá os dois tipos, tanto as “fontes de
papel” como os dados fornecidos por pessoas.
A pesquisa bibliográfica permite ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos
muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Essa vantagem tornou-se
importante no caso deste estudo, devido ao fato de se estar lidando com três categorias
distintas do ponto de vista epistemológico. E a construção de um referencial teórico envolveu,
além das categorias básicas ( PDI, identidade institucional e gestão participativa) mais duas
subcategorias (cultura organizacional e planejamento) relacionadas intrinsecamente ao tema.
A pesquisa documental se assemelha à bibliográfica, a diferença é que ela se vale de materiais
que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de
acordo com os objetos da pesquisa. Nesse tipo, as fontes são muito diversificadas e dispersas.
Há, de um lado, os documentos “de primeira mão”, que não receberam nenhum tratamento
analítico e, de outro lado, os documentos de segunda mão, que, de alguma forma, já foram
analisados. Neste trabalho, não foi realizada uma pesquisa documental com profundidade,
mas houve a necessidade, em determinado ponto da pesquisa, provocada pelas entrevistas
realizadas, de buscar informações sobre os Institutos Federais envolvidos, e essa busca foi
realizada em documentos institucionais de domínio público.
Então, sintetizando, a proposta metodológica deste trabalho foi realizar uma pesquisa
qualitativa, exploratório-descritiva, que passa pela realização de: pesquisa exploratória - por
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meio da aplicação de questionário e observação participante com aplicação nos Institutos
Federais; revisão bibliográfica sobre os elementos que compõem o tema; pesquisa documental
em documentos específicos de alguns institutos, além de pesquisa de campo para
aprofundamento por meio de entrevistas presenciais com gestores de Institutos Federais.

2.3.2 Passos da Investigação

A investigação realizada teve como objeto de estudo os Institutos Federais e, como
informantes, gestores dessas instituições, especialmente que atuam ou atuaram em áreas
estratégicas, como pró-reitorias, assessorias, diretorias de campus.
Como já citado, a pesquisa objeto deste trabalho se caracteriza como exploratório-descritiva,
utilizando, para a coleta de dados, tanto fontes primárias (pesquisa com pessoas) como fontes
secundárias (pesquisa bibliográfica e documental).
Foi realizado extenso levantamento bibliográfico considerando os elementos principais e
subelementos relacionados aos mesmos. As observações iniciais ocorreram nas discussões e
apresentações realizadas nas reuniões do FDI, de março/2012 a setembro/ 2013. Foram
vivenciados exemplos no IF Baiano, enquanto atuei como gestora, e outros especialmente
observados em visitas aos institutos envolvidos na pesquisa.
A seguir, estão descritos os passos da pesquisa realizada:

Revisão Bibliográfica
Na primeira fase da pesquisa, fez-se um levantamento bibliográfico aprofundado sobre PDI,
identidade institucional e gestão participativa, também focando planejamento estratégico e
cultura organizacional, como subelementos,

devido ao fato de estarem intrinsecamente

relacionados com os elementos centrais. Na sequência, identificou-se a necessidade da revisão
bibliográfica sobre o histórico do ensino técnico e tecnológico e a criação dos Institutos
Federais. Este trabalho serviu para delimitar o objeto, pois, “sem teoria, o pesquisador não
consegue estabelecer limites para a situação de estudo” (HAIR JR. et al., 2005).
Essa fase foi realizada através de busca, leitura, análise e fichamento de artigos científicos,
dissertações, teses e livros sobre PDI, planejamento, identidade institucional, cultura
organizacional e gestão participativa em instituições educacionais e Instituições de Ensino
Superior, especialmente as públicas. Assim, foi possível ter uma percepção do conhecimento
que já foi elaborado sobre o tema do Projeto e temas correlatos, conseguindo-se levantar uma
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bibliografia e identificar alguns dos estudiosos sobre o assunto, bem como ter uma noção dos
conceitos defendidos por esses autores.
Entretanto, a fase não foi considerada concluída com o texto apresentado na Qualificação,
pois a pesquisa continuou sendo realizada, principalmente na medida em que os dados
primários foram coletados e analisados, uma vez que existe sempre a necessidade de buscar
na bibliografia respaldo para a análise dos dados, seja reforçando ou contrapondo.

Pesquisa Exploratória
Na fase exploratória, busca-se levantar informações para constituir a problemática de
investigação, contribuindo para descobrir aspectos a serem considerados e economizar perdas
inúteis de energia e de tempo na leitura, na construção de hipóteses e na observação (QUIVY;
CAMPENHOUDT, 2008).
Foram iniciadas atividades de caráter exploratório desde o ingresso no Mestrado, levando em
conta a participação no grupo do FDI que discutia o assunto, em que foi possível realizar a
estratégia da observação, cujas informações foram registadas como síntese de reunião.
Também foram considerados parte da fase exploratória os primeiros contatos e entrevistas
realizados com membros da Reitoria do primeiro Instituto Federal visitado nessa fase,
possibilitando o contato com a comissão responsável pela construção do PDI. Além disso,
pôde-se participar da reunião de aprovação do texto final do Plano de Desenvolvimento
Institucional para o período 2014-2018.
Entretanto, considerando as características da investigação, com vistas a aprofundar o caráter
exploratório e, particularmente, promover a ampliação das possibilidades de construção de
proposições de um produto final, foi aplicado, por meio da Internet, o Questionário 01,
contendo questões fechadas e abertas. O referido instrumento de coleta de informações e
dados tinha como público-alvo, principalmente, os gestores da área de desenvolvimento
institucional ou de planejamento dos Institutos Federais, objetivando coletar dados e
informações de caráter exploratório sobre o perfil dos institutos e, em especial, sobre os
subtemas PDI e planejamento.
O Questionário 01, apresentado no Apêndice, foi enviado aos 38 institutos da RFEPCT, por
meio do grupo do FDI, dirigido ao representante de cada instituto no Fórum, sendo que 18
instituições responderam. Com base no tratamento dos dados coletados, foi possível
reelaborar o caminho a ser percorrido na pesquisa de campo, além de se obterem informações
qualitativas de grande importância para conseguir responder à pergunta norteadora, elaborar
hipóteses, formar as categorias de análises e contribuir para a construção do produto final.
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Pesquisa de Campo
Na pesquisa de campo, a opção pela técnica de entrevista semiestruturada se deu em função
de proporcionar ao entrevistador melhor entendimento e captação da perspectiva dos
entrevistados, pois as entrevistas livres, ou seja, totalmente sem estrutura, nas quais os
participantes da pesquisa falam livremente, “resultam num acúmulo de informações difíceis
de analisar que, muitas vezes, não oferecem visão clara da perspectiva do entrevistado”
(ROESCH, 1999, p.159).
Foram realizadas entrevistas presenciais, utilizando-se roteiro semiestruturado, com dezessete
(17) gestores de cinco (05) institutos, situados nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste. Foram
escolhidos os institutos considerando localização geográfica, diversidade de experiências,
buscando institutos com situações bem variadas, além das condições de deslocamento e
hospedagem do pesquisador.
A entrevista realizada com cada gestor foi subdividida em quatro subtemas: PDI, identidade,
gestão e planejamento. Havia também uma parte inicial de identificação dos entrevistados
(dados específicos do gestor), conforme documento em anexo. E o tempo de realização da
entrevista foi, em média, de uma hora de duração. Algumas, contudo, foram mais longas,
chegando até a estender-se por duas horas e meia, pois houve também apresentação de
experiências vividas na instituição. Todos os entrevistados demonstraram estar muito
interessados no tema, considerando-o muito importante para os Institutos Federais.
Após a realização das entrevistas presenciais, foi possível, em alguns institutos, observar sua
situação, bem como conhecer com mais profundidade as metodologias utilizadas na
construção do PDI e do planejamento.
O público-alvo dessas entrevistas, conforme referido, foram gestores dos institutos que atuam
no nível estratégico, como pró-reitores, diretores e assessores de várias áreas, além de
gestores que atuam ou tenham atuado nos últimos dois anos na área de desenvolvimento
institucional ou planejamento. Essa definição do tipo de gestor a ser entrevistado deve-se à
busca de coletar, quando possível, visões/percepções diferentes do tema.

Pesquisa Documental
A pesquisa documental, inicialmente, estava prevista para ser realizada com todos os
institutos que respondessem ao Questionário 01, porém, foi feita apenas com as 05 entidades
envolvidas na pesquisa de campo. Assim, poucos pontos foram levantados, por
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considerar-se muito alto o volume de dados que seriam produzidos, o que tornaria a pesquisa
muito complexa e longa. Além disso, há o fato de que esta investigação tem como fonte
central de pesquisa as entrevistas realizadas na pesquisa de campo.
Esta pesquisa utilizou como corpus de análise os seguintes documentos: as informações
contidas no site institucional e o Relatório de Gestão 2013, por tratar-se do último relatório no
período da pesquisa. Todos os documentos utilizados são de domínio público, por isso, não
foi necessário autorização das instituições.

2.3.3 Análise de Dados

Com vistas a responder ao problema e aos objetivos a que esta investigação se propôs, os
dados coletados foram averiguados por meio da análise de conteúdo, mais especificamente
categorial, que, conforme Bardin (2011), consiste no desmembramento do texto em categorias
agrupadas analogicamente. A opção pela análise categorial se respalda no fato de que é
considerada a melhor alternativa quando se quer estudar valores, opiniões, atitudes e crenças,
através de dados qualitativos. Portanto, a interpretação dos dados se deu pelo método de
análise de conteúdo da pesquisa de campo, baseada na análise dos resultados do questionário,
nas observações in loco e nos lampejos de análise documental obtidos.
Para Bardin (2011), o termo “análise de conteúdo” designa
um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos das descrições dos conteúdos das
mensagens, indicados (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção(variáveis inferidas)
destas mensagens (BARDIN, 2011, p. 47).

Por sua vez, Flick (2009, p. 291) afirma que a análise de conteúdo “é um dos procedimentos
clássicos para analisar o material textual, não importando qual a origem desse material”. E
Chizzotti (2006, p. 98) pontua que “o objetivo da análise de conteúdo é compreender
criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações
explícitas ou ocultas”.
Então, pode-se perceber que a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das
comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo
das mensagens, e cuja intenção é a inferência de conhecimentos.
Para Minayo (2001, p. 74), a análise de conteúdo também é “compreendida muito mais como
um conjunto de técnicas”. Entende a autora que a mesma constitui-se em análise de
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informações sobre o comportamento humano, possibilitando uma aplicação bastante variada,
e com uma função de verificação de hipóteses e/ou questões e com outra função de descoberta
do que está por trás dos conteúdos manifestos, podendo ambas se complementar entre si.
Com referência à interpretação das informações, a análise de conteúdo deve se movimentar
entre o rigor da objetividade e a fecundidade da subjetividade. É uma técnica que necessita de
dedicação e atenção redobradas do pesquisador. Também é preciso, para trabalhar com a
análise de conteúdo, utilizar a intuição, a imaginação e a criatividade, especialmente na
definição das categorias de análise.
O processo de formação das categorias, para cada um dos instrumentos utilizados, se
concretizou da forma prevista por Bardin (2011), ou seja, após a seleção do material e a
leitura flutuante, a exploração foi realizada através da codificação. Esta se deu em função da
repetição das palavras nas entrevistas que, uma vez trianguladas com os resultados do
questionário e das observações, foram constituindo-se em unidades de registro.
Bardin (2011) ressalta a importância do rigor na utilização da análise de conteúdo, a
necessidade de ultrapassar as incertezas e descobrir o que é questionado.
A condução da análise dos dados abrange várias etapas, a fim de que se possa conferir
significação aos dados coletados (FLICK, 2009; MINAYO, 2001). As etapas da técnica
proposta por Bardin (2011) são organizadas em três fases: 1) pré-análise, 2) exploração do
material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação.
A primeira fase, pré-análise, é desenvolvida para sistematizar as ideias iniciais colocadas pelo
quadro referencial teórico e estabelecer indicadores para a interpretação das informações
coletadas. É a fase em que se organiza o material a ser analisado, com o objetivo de torná-lo
operacional, sistematizando as ideias. Trata-se da organização propriamente dita por meio de
quatro etapas: 1) leitura flutuante, que é o primeiro contato com os documentos da coleta de
dados, momento em que se começa a conhecer os textos; 2) escolha dos documentos, que
consiste na demarcação do que será analisado (corpus de análise); 3) formulação das
hipóteses e dos objetivos; 4) elaboração de indicadores, a fim de interpretar o material
coletado.
A segunda fase compreende a exploração do material, que consiste na definição de sistemas
de codificação com a criação de categorias; na identificação das unidades de registro, isto é,
unidade de significação a codificar, que corresponde ao segmento de conteúdo considerado
como unidade-base, visando à categorização e à contagem frequencial; também na
identificação dos documentos das unidades de contexto, ou seja, unidades de compreensão
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para codificar a unidade de registro, que corresponde ao segmento da mensagem, com o
objetivo de compreender a significação exata da unidade de registro.
Bardin (2011) define codificação como a transformação, por meio de recorte, agregação e
enumeração, com base em regras precisas sobre as informações textuais, representativas das
características do conteúdo. E o autor também ressalta que a exploração do material consiste
numa etapa fundamental, porque vai possibilitar ou não a riqueza das interpretações e
inferências. Assim, a codificação, a classificação e a categorização são básicas nesta fase
(BARDIN, 2011).
A terceira fase inclui o tratamento dos resultados, inferência e interpretação. É destinada ao
tratamento dos resultados; ocorrem nela a condensação e o destaque das informações para
análise, culminando nas interpretações inferenciais; é o momento da intuição, da análise
reflexiva e crítica (BARDIN, 2011). Essa etapa consiste em captar os conteúdos manifestos e
latentes contidos em todo o material coletado (entrevistas, documentos e observação). A
análise comparativa é realizada através da justaposição das diversas categorias existentes em
cada análise, ressaltando os aspectos considerados semelhantes e os que foram concebidos
como diferentes.
Essas etapas citadas envolvem diversos simbolismos que precisam ser decodificados. Para
tanto, o pesquisador precisa fazer um esforço para desvendar o conteúdo latente, como refere
Triviños (1987, p. 162). Nesse sentido, a análise contextual e histórica é de grande valia,
também a criatividade, intuição e crítica (THOMPSON, 1995; BARDIN, 2011).
O pesquisador não pode deter sua atenção exclusivamente no conteúdo manifesto dos
documentos. Ele deve aprofundar sua análise, tratando de desvendar o conteúdo latente que
eles possuem. Os investigadores que só ficam no conteúdo manifesto dos documentos
demonstram uma postura positivista (TRIVIÑOS, 1987, p. 162).
Bardin (2011) sinaliza não aceitar a ideia de rigidez e de completude, demonstrando que a sua
proposta da análise de conteúdo oscila entre a investigação científica (o rigor da objetividade
e da cientificidade) e a riqueza da subjetividade..
Flick (2009) destaca a vantagem que a análise de conteúdo, como método analítico, possui
sobre os métodos mais indutivos, visto que a formalização do procedimento origina categorias
que facilitam a comparação entre os diferentes casos. Mas aponta que o pesquisador não deve
atuar no campo de pesquisa desprovido de bagagem teórica, pois, embora não sejam
estabelecidas hipóteses nas pesquisas qualitativas, certas categorias precisam ser criadas,
ainda que não sejam definitivas e únicas.
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A análise de conteúdo, como toda técnica de análise, apresenta certas limitações, apontadas
por vários autores, como Flick (2009) e Thompson (1995), entre outros. Uma das críticas
mais acirradas e frequentes é o fato de carregar alguns princípios de metodologia quantitativa.
Nesse sentido, a categorização própria do método, um tanto esquemática, pode obscurecer a
visão dos conteúdos, impedindo o alcance de aspectos mais profundos do texto (FLICK,
2009).
Existe muita discussão sobre as análises realizadas, por exemplo, de um lado, Flick (2009, p.
294) destaca que são “utilizadas não apenas para explicar o texto básico, mas também para
substituí-lo – sobretudo na síntese da análise de conteúdo”. De outro lado, Thompson (1995)
chama atenção para o fato de o pesquisador não ser neutro, referindo-se ao “mito do receptor
passivo” (THOMPSON, 1995, p.409).
Nesse sentido, em virtude de a análise de conteúdo exigir inferência do pesquisador em suas
diferentes fases, a neutralidade pode ser considerada uma limitação. Por outro lado, não se
pode esquecer que o objeto de análise constitui construção simbólica significativa, o que pode
se reverter em validação para a pesquisa, fugindo das críticas das análises positivistas
(THOMPSON, 1995).
A análise de conteúdo, de acordo com Bardin (2011), exige cuidado com a descrição e
execução de cada uma das fases, por mais que se mantenham a flexibilidade e a criatividade,
caracterizando-se como forma de gerar confiabilidade e validade. Flick (2009) enfatiza o
cuidado com o detalhamento do processo da pesquisa como um todo (o planejamento da
pesquisa), como também a adequada exposição dos dados (incluindo a redação) na busca da
confiabilidade, ou seja, na busca pela validação e confiabilidade.
Os dados coletados foram descritos e analisados, num primeiro momento, a partir das três
categorias básicas da investigação: PDI, identidade institucional e gestão participativa. Em um
segundo momento, foram consideradas duas subcategorias: planejamento e cultura
organizacional. Foi utilizada a análise de conteúdo, conforme Bardin (2011), das entrevistas
(que foram gravadas e registradas) e as questões abertas do Questionário 01. Essa análise
possibilitou uma melhor compreensão de como essa realidade está estruturada, quais
interações existem entre esses elementos, quais as implicações e impactos dessas interações e
possibilidades que podem gerar para o desenvolvimento institucional.
Os resultados obtidos na investigação, bem como alguns detalhes da metodologia utilizada na
análise de conteúdo, serão apresentados no Item 4, desta dissertação.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico é a base epistemológica necessária para a investigação do tema deste
estudo, obtido a partir da pesquisa bibliográfica. Ele está estruturado em dois itens. No
primeiro, se buscam contextualizar historicamente os Institutos Federais em relação à
educação profissional e tecnológica e pontuar as perspectivas e desafios desse modelo de
instituição.

O segundo item visa a apresentar fundamentos básicos sobre os três

elementos-chave da investigação – PDI, identidade institucional e gestão participativa – e os
principais subelementos – cultura organizacional e planejamento estratégico – além de
fundamentos sobre a relação existente entre esses componentes no contexto de uma
instituição de ensino superior.

3.1 Histórico e Contextualização

Neste tópico, apresenta-se um referencial teórico sintético sobre o histórico e a
contextualização dos Institutos Federais, estando o conteúdo subdividido em dois itens: das
escolas técnicas aos Institutos Federais – uma síntese do percurso; e Institutos Federais –
desafios e perspectivas.

3.1.1 Das Escolas Técnicas aos Institutos Federais: uma síntese do percurso

No Brasil, a educação profissional promovida pelo governo federal se iniciou a partir do
Decreto 7.5662, de 23 de setembro de 1909, sancionado pelo Presidente Nilo Peçanha, que
criou 19 Escolas de Aprendizes Artífices espalhadas por diversos Estados brasileiros.
Inicialmente, essas escolas eram subordinadas ao Ministério dos Negócios da Agricultura,
Indústria e Comércio, passando, em 1930, para a supervisão do recém-criado Ministério da
Educação e Saúde Pública (BRASIL, 2009b).
Segundo Wittaczik (2008), a educação profissional brasileira nasceu como instrumento de
capacitação ou adestramento na busca de atender à necessidade de desenvolvimento industrial
do País e ao ciclo de urbanização, trazendo como característica um caráter assistencialista em
relação à massa trabalhadora. O ensino profissional foi difundido visando a preparar as novas
gerações de profissionais para a continuidade dos ofícios, atendendo, assim, ao mercado
produtivo.
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Em 1937, as Escolas de Aprendizes e Artífices são transformadas nos Liceus Industriais. Em
1942, concomitantemente ao fato de o ensino profissional começar a ser considerado de nível
médio, os liceus passam a se chamar Escolas Industriais e Técnicas. E somente em 1959,
essas escolas, que pertenciam ao governo federal, passam a se configurar em autarquias, por
força da legislação, com o título de Escolas Técnicas Federais.
Na Constituição de 1937, foi estabelecida a obrigatoriedade da organização de escolas de
aprendizes por parte de empresas e sindicatos, na esfera de sua especialidade, destinadas aos
filhos de seus operários e associados (BRASIL, 1937). As Reformas Capanema, de 1942 e
1943, contemplaram a educação profissional, resultando na criação do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI) e na regulação do ensino industrial, secundário e
comercial, por meio de suas respectivas leis orgânicas (CANALI, 2009). Entre 1930 e 1950,
consolidou-se a industrialização no Brasil, o que explica todas essas ações de
institucionalização do ensino profissional visando a atender à demanda de profissionais
treinados para o setor produtivo. (BRASIL, 2009b)
Ao longo desse mesmo tempo, vai se constituindo uma rede de escolas agrícolas, com base no
modelo escola-fazenda, vinculadas ao Ministério da Agricultura. Em 1967, essas
escolas-fazendas passam para o então Ministério da Educação e Cultura, tornando-se escolas
agrotécnicas federais.
Segundo Beloni et al. (2009), a formação profissional até a década de 70 baseava-se no
treinamento para a produção em série e padronizada. Os autores afirmam que eram
incorporados ao mercado de trabalho profissionais com baixa qualificação, os quais
realizavam tarefas simples, de rotina e delimitadas. Em 1971, é aprovada e promulgada a Lei
5.692 (BRASIL, 1971), que institui o ensino de segundo grau de profissionalização
compulsória sob a justificativa da demanda do mercado de trabalho por técnicos de nível
médio, em decorrência do crescimento econômico acelerado.
A falta de condições de oferta da maioria das escolas da rede pública e das escolas da rede
privada para implantar os cursos profissionalizantes, pela inexistência de docentes habilitados,
de laboratórios e oficinas adequadas, aliada à excelente estrutura física e à qualidade dos
recursos humanos existentes nas escolas técnicas federais, e ainda ao crescimento econômico
acelerado do País, resultou no fato de que essas instituições federais foram altamente
demandadas pela sociedade e seus egressos absorvidos pelo mercado de trabalho, conforme
citado por Canalli:
Registrou-se, em anos de 1960 a 1970, a valorização acentuada da mão de obra
formada nas Escolas Técnicas Federais que era absorvida pelas grandes empresas
privadas ou estatais, quase na sua totalidade, devido ao alto padrão de ensino
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oferecido pelas mesmas. Diante desse quadro auspicioso, a demanda por matrículas
nos diversos cursos oferecidos apresentou um aumento de 1.000% no período de
1963/1973 (CANALI, 2009, p.14).

Em 1978, um pequeno grupo de Escolas Técnicas Federais foi transformado em Centros
Federais de Educação Tecnológica, formados por: Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Isso
se deveu, especialmente, ao modelo de desenvolvimento escolhido para o País, com base na
associação com o capital internacional, que difundia a necessidade de vincular a educação aos
planejamentos econômicos globais, como forma de contribuir para o desenvolvimento
econômico da nação. E, para isso, era preciso formar especialistas e técnicos de diversos
níveis para atender à demanda, assim imprimindo uma nova perspectiva para a educação
profissional (BELONI et al., 2009).
Essas instituições se tornaram referência na Rede, devido a grande distinção que elas
passaram a ter como instituições de educação superior, especialmente pela possibilidade de
ofertar

cursos superiores.

Então, começou a existir uma enorme pressão para a

transformação, por parte das demais escolas, especialmente as técnicas, que ficavam em
cidades maiores e Estados mais industrializados. No entanto, verificou-se a reforma dessas
escolas em CEFETs, processo que foi lento. Em 1989, houve a transformação da antiga
Escola Técnica Federal do Maranhão em Centro Federal de Educação Tecnológica do
Maranhão e, em 1993, a antiga Escola Técnica Federal da Bahia e o Centro Tecnológico da
Bahia (instituição federal de ensino superior, criada ao final da década de setenta, que
formava apenas tecnólogos) se fundiram no Centro Federal de Educação Tecnológica da
Bahia (CEFET-BA). Porém, apenas em 8 de dezembro de 1994, foi aprovada a Lei
8.948/1994 instituindo o Sistema Nacional de Educação Tecnológica, que possibilitava a
transformação gradativa das demais Escolas Técnicas Federais em CEFET´s;
Antecedendo à lei de criação dos Institutos Federais, foi sancionado o Decreto 6.095/2007,
que “estabelece diretrizes para o processo de integração de Instituições Federais de educação
tecnológica, para fins de constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia (IFET), no âmbito da Rede Federal de Educação Tecnológica” (BRASIL, 2007a).
Assim, ficaram definidas as regras para a transformação das referidas instituições, bem como
suas finalidades e forma de funcionamento, além do compromisso de que a adesão seria
voluntária e com o consentimento do órgão colegiado superior da instituição, o que se
concretizou por meio da Chamada Pública MEC/SETEC 002/2007 (BRASIL, 2007b).
A Lei 11.892/08, que cria a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
(RFEPCT) e os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (BRASIL, 2008a), foi
promulgada em 29 de dezembro de 2008 pelo Presidente Luís Inácio da Silva. Ressalte-se que
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os Institutos Federais surgiram a partir da transformação de 31 centros federais de educação
tecnológica (CEFET), 75 unidades descentralizadas de ensino (UNED), pertencentes a esses
centros, 39 escolas agrotécnicas, 7 escolas técnicas federais e 8 escolas técnicas vinculadas a
universidades, que deixaram de existir para dar origem a esse modelo de instituição de
educação, que atua da educação básica à pós-graduação (BRASIL/2015).
Para melhor ilustrar o percurso trilhado desde a criação das primeiras escolas
profissionalizantes até os Institutos Federais, apresenta-se, a seguir, o Quadro 1:
Quadro 1 - Demonstrativo histórico sobre a construção da Rede Federal de Educação
Profissional
Ano

Educação Profissional

1808



1906





1909



1927



1930




1934




1937





1941



D. João VI cria o Colégio das Fábricas, considerado o primeiro
estabelecimento instalado pelo Poder Público, com o objetivo de atender à
educação dos artistas e aprendizes vindos de Portugal.
O Governador do Estado do Rio de Janeiro, Nilo Peçanha, cria por meio do
Decreto 787, de 11 de setembro de 1906, quatro escolas profissionais nessa
unidade federativa: três para o ensino de ofícios e uma para
a
aprendizagem agrícola.
Consolidação do ensino técnico-industrial no Brasil pelas seguintes ações:
apresentação ao Congresso Nacional de um projeto de promoção do ensino
prático industrial, agrícola e comercial, a ser mantido com o apoio conjunto
do Governo da União e dos Estados; aumento, pela Comissão de Finanças
do Senado, da dotação orçamentária para os Estados instituírem escolas
técnicas e profissionais elementares, entre outras.
Decreto 7.566, criando, em diferentes unidades federativas, sob a jurisdição
do Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio, dezenove
“Escolas de Aprendizes Artífices”, destinadas ao ensino profissional,
primário e gratuito.
O Congresso Nacional sancionou o Projeto que previa o oferecimento
obrigatório do ensino profissional no País.
Criação do Ministério da Educação e Saúde Pública;
Estruturação no Ministério da Inspetoria do Ensino Profissional Técnico,
que passava a supervisionar as Escolas de Aprendizes Artífices.
A Inspetoria foi transformada em Superintendência do Ensino Profissional.
O período 1930-1934 foi de grande expansão do ensino industrial,
impulsionada por uma política de criação de novas escolas industriais e
introdução de novas especializações nas escolas existentes.
Promulgação da Constituição de 1937, a primeira a tratar especificamente
de ensino técnico, profissional e industrial, estabelecendo o ensino prévocacional e profissional destinado às classes menos favorecidas, como
primeiro dever do Estado; e o dever das indústrias e dos sindicatos
econômicos de criar escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus
operários ou de seus associados, entre outros pontos.
Transformação das Escolas de Aprendizes e Artífices em Liceus Profissionais, destinados ao ensino profissional, de todos os ramos e graus, pela Lei
378/1937.
Reforma Capanema - conjunto de leis que remodelou todo o ensino no
País. Tinha como principais pontos: o ensino profissional, que passou a ser

42

1942



1959



1961



1971




1978



1994



1996



1997



1998



1999



2003



2004



2005




considerado de nível médio; o ingresso nas escolas industriais passou a
depender de exames de admissão.
Decreto 4.127 transforma as Escolas de Aprendizes e Artífices em Escolas
Industriais e Técnicas, passando a oferecer a formação profissional em nível
equivalente ao do secundário.
As Escolas Industriais e Técnicas são transformadas em autarquias com o
nome de Escolas Técnicas Federais. As instituições ganham autonomia
didática e de gestão. Com isso, intensificam a formação de técnicos, mão de
obra indispensável diante da aceleração do processo de industrialização.
Foi sancionada a Lei 4.024/61, que fixava as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, estabelecendo equiparação entre o ensino profissional e
o ensino acadêmico.
Promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB)
5.692, que torna, de maneira compulsória, em técnico-profissional todo
currículo do segundo grau.
A orientação era formar técnicos sob o regime da urgência. E as Escolas
Técnicas Federais aumentam expressivamente o número de matrículas e
implantam novos cursos técnicos, ocupando um lugar de destaque na
educação profissional.
A Lei 6.545 transforma as Escolas Técnicas Federais do Paraná, Minas
Gerais e Rio de Janeiro em Centros Federais de Educação Tecnológica.
Essa mudança confere àquelas instituições mais uma atribuição, que é
formar engenheiros de operação e tecnólogos, processo esse que se estende
às outras instituições bem mais tarde.
A Lei 8.948 institui o Sistema Nacional de Educação Tecnológica,
transformando, gradativamente, as Escolas Técnicas Federais e as Escolas
Agrotécnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica.
A Lei 9.394, considerada como a segunda LDB, dispõe sobre a Educação
Profissional num capítulo separado da Educação Básica, superando
enfoques de assistencialismo e de preconceito social contidos nas primeiras
legislações de educação profissional do País. E define o sistema de
certificação profissional, que permite o reconhecimento das competências
adquiridas fora do sistema escolar.
Decreto 2.208/1997 regulamenta a educação profissional e a separa do
Ensino Médio, além de criar o Programa de Expansão da Educação
Profissional (PROEP).
O governo federal proíbe a construção de novas escolas federais. Ao
mesmo tempo, cria uma série de atos normativos que direcionaram essas
instituições para a oferta predominante de cursos superiores e,
contraditoriamente, Ensino Médio regular, remetendo a oferta de cursos
técnicos à responsabilidade dos Estados e da iniciativa privada (SILVA,
2009).
Retoma-se o processo de transformação das Escolas Técnicas Federais em
Centros Federais de Educação Tecnológica, iniciado em 1978.
Inicia-se um processo de debates, promovido pela SEMTEC (antiga
SETEC), com a sociedade sobre: certificação profissional, fontes de
financiamento, a institucionalização de um subsistema nacional da
educação profissional e tecnológica e implementação do ensino técnico
articulado ao Ensino Médio, entre outros temas (RAMOS, 2011).
O Decreto 5.154/2004 permite a integração do ensino técnico de nível
médio ao Ensino Médio e revoga o Decreto 2.208/1997.
A Lei 11.195 estabelece o lançamento da primeira fase do Plano de
Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, com a
construção de 64 novas unidades de ensino.
Ocorre a transformação do CEFET - Paraná em Universidade Tecnológica
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Federal do Paraná e primeira universidade especializada nessa modalidade
de ensino no Brasil.
A SETEC/MEC realiza a 1ª Conferência Nacional de Educação Profissional
e Tecnológica com a participação de, aproximadamente, 3.000 (três mil)
profissionais, sendo a primeira conferência que o MEC realizou em toda a
sua história (RAMOS, 2011).
O Decreto 5.840 estabelece, no âmbito federal, o Programa Nacional de
Integração da Educação Profissional com a Educação de Jovens e Adultos
(PROEJA) com o Ensino Fundamental, Médio e educação indígena.
Lançado o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia para
disciplinar as denominações dos cursos oferecidos por instituições de
ensino público e privado.
O Decreto 5.773/2006 dispõe sobre o exercício das funções de regulação,
supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos
superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino.
Lançamento da segunda fase do Plano de Expansão da Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica, tendo como meta entregar à
população mais 150 novas unidades, perfazendo um total de 354 unidades,
até o final de 2010, cobrindo todas as regiões do País, oferecendo cursos de
qualificação, de ensino técnico, superior e de pós-graduação, sintonizados
com as necessidades de desenvolvimento local e regional.
Decreto 6.095, de 24 de abril de 2007, estabelece diretrizes para o processo
de integração de instituições federais de educação tecnológica, para fins de
constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, no
âmbito da Rede Federal de Educação Tecnológica.
Chamada Pública 002/2007 MEC/SETEC, com vista a receber propostas de
instituições federais de educação profissional para a constituição dos
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
A educação profissional e tecnológica assume valor estratégico para o
desenvolvimento nacional, acontecendo uma concentração de esforços,
como o Decreto para a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência
e Tecnologia, em andamento; e com a intensificação e diversificação das
atividades de ensino visando a atender os mais diferenciados públicos nas
modalidades: presencial, semipresencial e a distância.
A Lei 11.892/08, promulgada em 29 de dezembro de 2008 pelo Presidente
Luís Inácio da Silva, criou a Rede Federal de Educação Profissional,
Cientifica e Tecnológica (RFEPCT ) e os Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia, a partir da fusão entre CEFET, Escolas Técnicas
Federais, Escolas Agrotécnicas e Escolas Técnicas vinculadas a
Universidades Federais. Criação da Rede Federal de Educação Profissional,
Tecnológica e Científica.

Fonte: Elaboração da autora a partir do texto “Histórico da Educação Profissional no Brasil” (BRASIL, 2009).

A lei de criação dos institutos (Lei 11.892/2008) integrou um conjunto de medidas normativas
que visava à concretização do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do governo
Lula, por isso, antes de sua aprovação, ocorreu a criação de alguns programas que, de certa
forma, foram incorporados a essa lei e a fortaleceram, mudando a educação profissional no
Brasil. Segundo Lima Filho (2010), destacam-se o Programa Nacional de Integração da
Educação Profissional com a Educação Básica, na modalidade de Educação de Jovens e
Adultos, e o Programa de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional.
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A Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica é formada por 38 institutos
federais, 02 CEFETs, 25 escolas vinculadas a universidades, e a Universidade Federal
Tecnológica do Paraná, estando presente em todos os Estados brasileiros (BRASIL, 2015).
Destaque-se que, desde 2003, até a criação dos Institutos Federais, durante todo o governo do
Presidente Lula, houve uma forte expansão da Rede Federal, especial e prioritariamente nas
cidades do interior, com a implantação de novas escolas. E essa expansão continuou
acontecendo até 2014, no governo da Presidente Dilma.
Segundo Relatório de Contas do TCU, exercício 2013:
de 140 escolas em 2003, a RFEPCT deve chegar a 562 em 2014, sendo 140 préexistentes a 2003, 214 implantadas entre 2003 e 2010, 88 previstas para 2011 e 2012
e, ainda, 120 novas escolas/campi previstas para o biênio 2013/2014. Essa expansão
é pautada: a) pelo crescimento do País, que pressionou a demanda por mão de obra
qualificada; b) pela oportunidade de ampliar a oferta de experiência educacional
bem sucedida; e c) pelo entendimento de que a interiorização dos Institutos Federais
poderia contribuir para o desenvolvimento das microrregiões menos desenvolvidas
(TCU, 2013).

O Gráfico 1, abaixo, segundo o site do MEC, representa a expansão da RFEPCT. Mas,
considerando que os institutos representam 57% dessa Rede, esse gráfico também demonstra
o crescimento dos institutos federais.
Gráfico 1- Cenário da Expansão da RFEPCT

Fonte: Disponível em: <http://www.redefederal.mec.gov.br>.

3.1.2 Institutos Federais: características e desafios

Os documentos que serviram de referência para a criação e implantação desse novo modelo
de instituição de ensino foram: “Políticas Públicas para a Educação Profissional e
Tecnológica”, consolidado e publicado pelo MEC, em 2004,

resultante do Seminário

Nacional de Educação Profissional – Concepções, experiências, problemas e propostas,
promovido pela SETEC/MEC e realizado em Brasília, de 16 a 18 de junho de 2003; o
segundo foi “Um novo modelo em educação profissional e tecnológica: concepções e
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diretrizes”, elaborado e publicado pela SETEC/MEC, em 2010; e o terceiro é o texto da Lei
11.892/2008, que cria os Institutos Federais e a RFEPCT.

Por isso, tomaram-se tais

documentos como base para esta abordagem, mas sabe-se que o tema não se esgota aqui e
também não é essa a intenção, pois se deseja apenas oferecer subsídios para um melhor
entendimento sobre os Institutos Federais, que constituem o objeto da pesquisa.
O documento “Políticas Públicas para a Educação Profissional e Tecnológica” (BRASIL,
2004b) aponta o processo de desestruturação da Rede Federal de Educação Profissional
naquele período, constituída pelos CEFETs, Escolas Técnicas, Escolas Agrotécnicas e Escolas
Técnicas Vinculadas às Universidades Federais, contrapondo-se a um forte incentivo dado ao
ensino profissional privado. Destaca também elementos a serem considerados na
democratização da educação profissional como: o acesso democrático e universalizado à
política pública para a educação profissional e tecnológica; a relação democrática entre as
instâncias governamentais; e a participação democrática da comunidade educacional na
composição e eleição de seus órgãos diretivos (BRASIL, 2004b).
Com vistas a demonstrar o contexto em que foram criados os Institutos Federais, destacam-se
algumas das estratégias propostas no documento para a educação profissional no Brasil, tais
como: a educação profissional e tecnológica (EPT) como uma política pública; a articulação
dos diversos níveis educacionais e esferas governamentais em relação à EPT; a definição de
financiamento, competências e responsabilidades relativas à educação profissional e
tecnológica; a formação de docentes de ETP; a gestão democrática da educação profissional e
tecnológica; a avaliação e divulgação de informações sobre a EPT; e a integração com a
política pública de Educação de Jovens e Adultos. Essas estratégias, em parte, foram
desenvolvidas pelo MEC, antes da criação dos Institutos Federais, como política pública da
educação profissional e tecnológica.
Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia representam um novo modelo
brasileiro de instituição de ensino superior. Segundo o texto da Lei 11.892/2008, no seu art.
2º:
Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional,
pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e
tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de
conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos
desta Lei (BRASIL, 2008a).

A complexidade desse novo modelo de instituição identifica-se na amplitude e diversificação
de atuação, na abrangência do Projeto Político Pedagógico Institucional, também chamado de
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Projeto Pedagógico Institucional, na dimensão territorial e administrativa resultante da
multicampia, e no atendimento a uma diversidade de público-alvo, entre outros pontos.
Silva et al. (2009) apontam que a peculiaridade acadêmica dos Institutos Federais não se
resume na pluralidade de cursos e de currículos, o diferencial dessas instituições é o projeto
pedagógico institucional, que deve possibilitar contemplar e interligar diferentes campos do
saber, buscando utilizar inovações metodológicas que contribuam para superar a separação
que existe entre ciência/tecnologia/cultura/trabalho, bem como entre teoria/prática,
especialmente. No entanto, esse é um dos grandes desafios para o novo modelo de instituição
e para a própria educação profissional (SILVA et al., 2009).
A estrutura multicampi dos institutos reafirma sua vocação regional e dota os campi de certo
grau de autonomia. A proposta orçamentária de cada instituto identifica o correspondente a
cada campus e à reitoria, com exceção dos recursos destinados a pessoal. Contudo, é
fundamental que essas instituições não sejam vistas como um conjunto de escolas técnicas,
uma federação de campi, concepção que impossibilitaria a consolidação de uma identidade
organizacional, dificultaria a concretização de um projeto pedagógico institucional e causaria
a perda de unidade, além de criar competição e impedir a cooperação entre os campi. Então,
cabe à reitoria de cada instituto o desafio de buscar realizar uma gestão participativa, que
garanta o envolvimento de todos os campi, focada na visão estratégica, nos limites da
legislação, num projeto pedagógico institucional e em um plano de desenvolvimento
institucional amplo e abrangente, com uma visão sistêmica da instituição, sempre em busca de
uma atuação sincronizada e em rede.
Ainda, segundo a Lei 11.892/2008, deverão os Institutos Federais ofertar educação básica,
prioritariamente em cursos de Ensino Médio integrados à educação profissional técnica de
nível médio; ensino técnico em geral; cursos superiores de tecnologia, licenciatura e
bacharelado em áreas nas quais a ciência e a tecnologia são componentes determinantes,
incluindo as engenharias, além de programas de pós-graduação lato e stricto sensu, sem
deixar de garantir a oferta de formação inicial e continuada do trabalhador (BRASIL, 2008a).
O Art. 6º, Inciso III, da citada lei, estabelece como uma das finalidades dos Institutos
Federais: “Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação
profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os
recursos de gestão” (BRASIL, 2008a).
Segundo o documento do MEC – “Um Novo Modelo em Educação Profissional e
Tecnológica: concepções e diretrizes” (BRASIL, 2010b) – essas instituições validam a
verticalização do ensino, na medida em que definem suas políticas de atuação pela oferta de
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diferentes níveis e modalidades da educação profissional e tecnológica. E essa organização
curricular dos Institutos Federais traz aos profissionais da educação um espaço ímpar de
construção de saberes, por terem esses profissionais a possibilidade de dialogar
simultaneamente e de forma articulada, da educação básica à pós-graduação, trazendo a
formação profissional como arcabouço central.
Ainda pode-se ressaltar que a verticalização também caracteriza a identidade organizacional
dos institutos, favorece a inovação, a ampliação da atuação, o aproveitamento de saberes e a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Mas deve ser percebida como um desafio
a ser superado, considerando que esse lidar com o conhecimento, de forma integrada e
verticalizada, exige uma postura que supere o modelo tradicional, “significa um profissional
da educação capaz de desenvolver um trabalho reflexivo e criativo e promover transposições
didáticas contextualizadas que permitam a construção da autonomia dos educandos”
(BRASIL, 2010b, p.6).
Nesse mesmo documento do MEC (BRASIL, 2010b), que trata das concepções e diretrizes
para a EPT, a proposta é agregar à formação acadêmica a preparação para o trabalho e a
discussão dos princípios e tecnologias a ele concernentes, que dão luz a elementos essenciais
à definição de um propósito específico para a estrutura curricular da educação profissional e
tecnológica, “uma formação contextualizada, banhada de conhecimentos, princípios e valores
que potencializam a ação humana na busca de caminhos mais dignos de vida” (BRASIL,
2010b).
Algumas das finalidades e características dos Institutos Federais, previstas no Art. 6º da Lei
11.892/2008, são: ofertar educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas à atuação profissional nos
diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional
e nacional; desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e
investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais
e peculiaridades regionais; promover a integração e a verticalização da educação básica à
educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de
pessoal e os recursos de gestão; orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e
fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no
mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de
atuação do Instituto Federal (BRASIL, 2008a).
Verifica-se que todas as finalidades dos institutos, citadas linhas atrás, estão orientadas
especialmente para o desenvolvimento socioeconômico local e regional, considerando as
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demandas sociais e peculiaridades regionais, os arranjos produtivos, sociais e culturais locais,
sem deixar de levar em conta o desenvolvimento nacional. Desta forma, um dos grandes
desafios dessas instituições, talvez o maior deles, está no cumprimento desse propósito como
modelo de instituição de educação profissional e tecnológica, diretamente relacionado ao
processo de superação e avanço da melhoria da qualidade de vida nos municípios e regiões
em que atuam.
O documento “Concepções e diretrizes para a educação profissional” (BRASIL, 2010b)
ressalta que:
a concepção de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) orienta os processos de
formação com base nas premissas da integração e da articulação entre ciência,
tecnologia, cultura e conhecimentos específicos e do desenvolvimento da capacidade
de investigação científica como dimensões essenciais à manutenção da autonomia e
dos saberes necessários ao permanente exercício da laboralidade, que se traduzem
nas ações de ensino, pesquisa e extensão. Por outro lado, tendo em vista que é
essencial à educação profissional e tecnológica contribuir para o progresso
socioeconômico, as atuais políticas dialogam efetivamente com as políticas sociais e
econômicas, dentre outras, com destaque para aquelas com enfoques locais e
regionais (BRASIL, 2010b, p.8).

Vale ressaltar que os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia foram concebidos
para estarem, prioritariamente, voltados ao desenvolvimento local e regional, considerados
como a melhoria do padrão de vida da população de regiões geograficamente delimitadas
(BRASIL, 2010b). No entanto, essas instituições surgiram a partir da fusão das antigas
Instituições Federais de educação profissional, que possuíam uma cultura secular de
instituição-estrela (voltada para o entorno, segundo suas próprias percepções e desejos).
Assim, os institutos necessitam “trabalhar na superação da representação existente (de
subordinação quase absoluta ao poder econômico) e estabelecer sintonia com outras esferas
do Poder Público e da sociedade, na construção de um projeto mais amplo para a educação
pública” (BRASIL, 2010b).
Para vencer o desafio das culturas organizacionais herdadas e das implicações das fusões,
passa por cada Instituto Federal construir competência e agilidade para conhecer a região em
que está inserido, definir políticas institucionais que possibilitem atuar como instituição
incentivadora de desenvolvimento com inclusão social e distribuição de renda, buscar a
melhoria do fazer local com o incremento de novos saberes, entre outros pontos. Sem perder
de vista que é necessário atuar no sentido do desenvolvimento local e regional na perspectiva
da construção da cidadania, mas não deixar de considerar a dimensão do universal. Serão
necessárias, para isso, mais que ações ou intenções, é preciso empreender a formação e o
fortalecimento da identidade e da cultura organizacional dos Institutos Federais, imbuídos de
valores, crenças e princípios que possibilitem a efetividade da política pública.
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Outro ponto que os caracteriza está definido no inciso III do Art. 7º da Lei 11892/2008, que
define os objetivos dessas instituições: “Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o
desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à
comunidade” (BRASIL, 2008a). O texto da lei diz ainda que a pesquisa a ser desenvolvida
naqueles Institutos deve ter suas raízes em problemas concretos da comunidade, buscando
soluções técnicas e tecnológicas para ela, exigindo que as soluções sejam divulgadas e
disponibilizadas à sociedade.
Segundo Silva et al. (2009, p. 9), o termo “pesquisa aplicada” deve ser entendido como “a
capacidade de aplicar seus resultados para a melhoria das condições de vida em uma
localidade”. E ainda afirma que, sem negar outras possibilidades de pesquisa, a referida lei
aponta como objetivo prioritário da pesquisa nos Institutos Federais sua contribuição para o
desenvolvimento sustentável local.
Entretanto, é importante destacar que se considerava a maioria das instituições que originaram
os Institutos, até 1994, como destinada exclusivamente ao ensino, na perspectiva da
aprendizagem de uma profissão, em sentido restrito. Quando se pensava em pesquisa ou
extensão, era relacionado ao atendimento das necessidades de modernização das empresas. E
mesmos os CEFETs antigos tiveram que romper muitas barreiras para realizar pesquisas, que,
na maioria das vezes, não tinham financiamento de agências de fomento.
Tomando-se como base os documentos do MEC que norteiam a criação e implantação dos
Institutos Federais, o ato de pesquisar nessas instituições deve vir ancorado em dois
princípios: o científico, que se consolida na construção da ciência; e o educativo, que diz
respeito à atitude de questionamento diante da realidade. O desafio é ir além da descoberta
científica, é a investigação estar presente em todo o processo de formação do trabalhador, sem
perder

de

vista

a

indissociabilidade

entre

pesquisa,

ensino

e

extensão

(BRASIL, 2008a e 2010b).
O Artigo 7º da Lei 11.892 (BRASIL, 2008a) estabelece cada um das ofertas de ensino e
campos de atuação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, retomando a
concepção de uma instituição que contribua para o alcance de transformações sociais, por
meio da formação de profissionais críticos e comprometidos com o bem coletivo. Reitera a
abrangência de sua atuação que se estende a todos os setores econômicos e a todos os níveis
de ensino, reafirmando o papel institucional frente ao desenvolvimento em suas diferentes
dimensões: social, econômica e cultural. E define como um dos objetivos dos Institutos
Federais:
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desenvolver atividades de extensão, de acordo com os princípios e finalidades da
educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os
segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de
conhecimentos científicos e tecnológicos (BRASIL, 2008a).

No caso da extensão, grande parte das antigas instituições federais de educação profissional e
tecnológica desenvolvia atividades voltadas ao mundo empresarial e de arrecadação de
recursos para a sua autossustentação, como treinamentos, serviços de consultoria, etc. Poucos
projetos eram voltados às necessidades da comunidade, tinham foco na melhoria da qualidade
de vida local e regional. No entanto, considerando que o papel dos Institutos está vinculado
ao desenvolvimento local e à promoção da cidadania, as atividades de extensão tornam-se
essenciais para a interação, a integração e o diálogo efetivo entre instituição e sociedade. E os
projetos necessitam se pautar nos anseios da comunidade, seus resultados precisam significar
melhoria da qualidade de vida para os atores externos envolvidos.
Os Institutos Federais também se constituem em uma rede social, tendo como eixo norteador
a identidade comum que sustenta a razão de ser dessas instituições. Tal rede é tecida a partir
das relações e das trocas de ideias e de experiências, numa visão da formação de cultura de
participação e na busca de absorção de novos elementos para a sua renovação permanente. E
sendo o conhecimento um dos elementos constituintes da cidadania, articular e organizar os
saberes deve constituir-se em uma das grandes preocupações dos Institutos Federais como
rede social, pois se trata de um espaço aberto e em movimento, de atuação regional, com
bases em referenciais que expressam também uma missão nacional (BRASIL, 2010b).
Quando há referência aos Institutos Federais como rede social, devem-se considerar dois
sentidos: em cada instituto, como seu conjunto de unidades e todas as suas interações
externas; e no conjunto dos institutos e demais instituições que constituem a RFEPCT. No
entanto, esse também é um dos desafios dessas instituições, pois a cultura de se perceber e
atuar em rede ainda não está consolidada. E o MEC/SETEC tem pouco contribuído para isso,
uma vez que não fomenta, como deveria, essa atuação em rede, incentiva a competição entre
as instituições por meio de ações e negociações isoladas, não tem criado os mecanismos
necessários que possibilitem a troca de conhecimentos produzidos e nem motiva, como
deveria, a construção coletiva de conhecimentos. Vale ressaltar que a atuação do CONIF e,
em especial, dos Fóruns de Pró-Reitores, vem contribuindo bastante na consolidação do
modelo e na atuação dos institutos como rede.
Esse importante avanço da educação profissional e tecnológica pensada como bem público, a
partir da criação dos Institutos Federais, torna-se, cada vez mais, um desafio maior,
especialmente devido à insegurança quanto à continuidade e em relação à qualidade da
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educação praticada. Existem vários pontos de vulnerabilidade como: falta de critérios
explícitos para a criação de campi dos institutos, deixando alguns territórios ou regiões
desprovidos dos mesmos e outros com excessiva oferta; a crescente expansão do número de
campi de um mesmo instituto, não havendo limites nessa ampliação, tornando a gestão muito
difícil ou até mesmo inviável, especialmente quando se propõe a prática da gestão
participativa; falta de definição de critérios de condições mínimas para a implantação de um
campi, deixando que a vontade política se sobreponha às questões de competência técnica,
entre outros que ameaçam essa conquista tão importante.

3.2 Marco teórico

O marco teórico apresentado é resultante da revisão de literatura que se desenvolveu por meio
da pesquisa bibliográfica, na busca do aporte teórico necessário para atender ao objetivo geral
da investigação.
Apresenta-se aqui uma revisão bibliográfica em relação aos elementos: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Planejamento, Identidade e Cultura Institucional e Gestão
Participativa, principais objetos de análise do estudo.

3.2.1 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) – documento estratégico ou formalidade
burocrática?

O Plano de Desenvolvimento Institucional é o elemento central deste estudo, pois, a partir da
exigência legal para sua elaboração, se busca identificar e demonstrar a relação investigada.
Assim, faz-se necessário entender o significado do PDI, conhecer o percurso histórico e a
base legal da sua elaboração, compreender sua estrutura e os elementos que estão implicados
em sua concepção, para perceber melhor sua importância para as IES no contexto atual da
educação e também refletir sobre sua construção e execução, bem como a interação e
implicações em relação ao planejamento e ao desenvolvimento institucional.

3.2.1.1 Significado, Histórico e Importância do PDI

O Plano de Desenvolvimento Institucional é um dos documentos exigidos pelo MEC para as
instituições de ensino superior (IES), objetivando o credenciamento, recredenciamento e
autorização de funcionamento, bem como para a autorização e o reconhecimento de cursos
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superiores das diversas áreas. Deve ser apresentado na formalização do processo de
solicitação de credenciamento ou autorização de funcionamento da IES. E, após cada período,
ciclo avaliativo do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), a
instituição solicita recredenciamento junto à Secretaria competente, devendo, para isso,
também apresentar, entre outros documentos, a atualização do Plano de Desenvolvimento
Institucional (BRASIL, 2006a).
O PDI consiste num documento em que se definem a missão da instituição de ensino superior
e as estratégias para atingir suas metas e objetivos. Abrangendo um período de cinco anos,
deverá contemplar o cronograma e a metodologia de implementação dos objetivos, metas e
ações da IES, observando a coerência e a articulação entre as diversas ações, a manutenção de
padrões de qualidade e, quando pertinente, o orçamento. Deve apresentar, ainda, um
quadro-resumo contendo a relação dos principais indicadores de desempenho, que possibilite
comparar, para cada um, a situação atual e futura após a vigência do PDI (BRASIL, 2007a).
A Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) possibilitou a expansão da educação superior no
Brasil de maneira considerável, que ocorreu alicerçada nas contribuições constitucionais e nos
direcionamentos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), promulgada em dezembro
de 1996 (BRASIL, 1996).

Em 09 de janeiro de 2001, instituído pela Lei 10.172/2001

(BRASIL, 2001a), o Plano Nacional da Educação (PNE) estabeleceu, entre outras coisas, uma
série de metas para o desenvolvimento da educação superior no Brasil, considerando,
especialmente, os aspectos da qualidade e da democratização do acesso.
O Decreto 3.860/2001, de 09 de julho de 2001, “dispõe sobre a avaliação de cursos e
instituições de ensino superior e dá outras providências” (BRASIL, 2001b). Estabelece que
um dos itens para a avaliação, a ser organizada e executada pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), é o Plano de Desenvolvimento
Institucional, que trata de aspectos vinculados à atuação institucional e aos conceitos de
qualidade e planejamento das instituições (BRASIL, 2001b).
A Lei 10.861, promulgada em 2004, institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (BRASIL, 2004a), que vem fortalecer o conceito de qualidade na educação superior,
colocando-se sintonizado com a identidade de cada instituição. No Art. 3º da referida lei, o
PDI é considerado uma das dimensões institucionais a serem avaliadas pelo SINAES. Para
Frauches e Fagundes (2007), surge uma concepção norteadora dos processos de interação
entre a instituição e a sociedade, por meio da consolidação da identidade institucional. Essa é
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uma forma de justificar a regulação do ensino superior e as ingerências dos diversos órgãos
reguladores nos processos institucionais.
Entretanto, a consolidação do PDI como um documento norteador dos processos de
planejamento e gestão institucional surge com o Decreto 5773/2006, que “dispõe sobre o
exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação
superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino”
(BRASIL, 2006a, p.1). O decreto estabelece a obrigatoriedade de elaboração e apresentação
do PDI pelas IES e determina uma nova estrutura para o Plano, que se fortalece com o valor
agregado do conteúdo do Projeto Político Pedagógico Institucional (PPI), entre outros pontos
abordados que ampliam a sua abrangência.
O Decreto 5.773/2006 (BRASIL, 2006a) trouxe um novo direcionamento ao contexto
estratégico e gerencial da educação superior no Brasil, dando um realce significativo aos
documentos institucionais. Assim, a proposta de educação superior a ser efetivada pelas
instituições deve se pautar na orientação dos principais documentos: o PPI, o PPC (Projeto
Pedagógico de Curso) e o PDI. Sua consolidação, em linhas gerais, estrutura-se na
contribuição da avaliação institucional e faz jus à utilização dos aspectos relacionados ao
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior.
O Art. 16 do Decreto 5.773/2006 define os elementos mínimos que o Plano de
Desenvolvimento Institucional deve conter dentro dos dez eixos ou itens estabelecidos, mas
existindo a possibilidade de serem acrescentados outros elementos, de maneira a atender às
especificidades

da

instituição

(BRASIL,

2006a).

O Fórum de

Pró-Reitores de

Desenvolvimento Institucional dos Institutos Federais (FDI) orientou os Institutos Federais
em relação à estrutura e elaboração dos Planos de Desenvolvimento Institucional:
O documento „PDI COMO FERRAMENTA DE GESTÃO: ORIENTAÇÕES
PARA ELABORAÇÃO‟, apresentado pelo FDI com vistas a orientar a elaboração
do PDI nos Institutos Federais, propõe uma estrutura para o PDI das instituições da
RFEPCT com os seguintes capítulos: 1.Perfil institucional; 2.Planejamento
estratégico; 3.Projeto Pedagógico Institucional (PPI); 4.Plano de oferta de cursos e
vagas; 5. Plano diretor de infraestrutura física; 6.Organização didático-pedagógica;
7.Organização e gestão de pessoal; 8.Políticas de atendimento aos discentes;
9.Organização administrativa; 10.Política de educação a distância (EaD);
11.Capacidade e sustentabilidade financeira; 12.Avaliação e acompanhamento do
desenvolvimento institucional (FDI, 2013, p.9-11).

Essa estrutura contempla integralmente os itens obrigatórios e inclui o Planejamento
Estratégico como capítulo central e essencial aos objetivos propostos para os Planos de
Desenvolvimento Institucional das instituições da RFEPCT, conforme demonstra o Quadro 2,
apresentado a seguir:
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Quadro 2 - Estruturação do conteúdo do PDI, a partir dos itens obrigatórios dispostos no
Artigo 16 do Decreto 5.773/2006
Itens do Artigo 16 do
Decreto 5.773/2006

I. Missão, objetivos e
metas da instituição, bem
como seu histórico de
implantação
e
desenvolvimento

Título do capítulo
correspondente no PDI

Estrutura do capítulo
proposto para o PDI

1. Perfil Institucional

1.1 Apresentação da instituição
1.2 Histórico
1.3 Missão, Visão e Valores
1.4. Áreas de atuação acadêmica

2. Planejamento
Estratégico

2.1. Objetivos Estratégicos
2.2. Metas
2.3. Indicadores
Estrutura de conteúdo a critério da instituição,
respeitando a legislação.

II. Projeto pedagógico da
instituição;

3. Projeto Pedagógico
Institucional

III.
Cronograma de
implantação
e
desenvolvimento
da
instituição e de cada um
de seus cursos.

4. Plano de Oferta de
Cursos e Vagas

Quadro com detalhamento do planejamento da oferta
de cursos e vagas e implantação de novos cursos,
alinhado às metas apresentadas na seção 2.2.

5.
Plano
Diretor
Infraestrutura Física

Quadro com infraestrutura atual e detalhamento da
ampliação das instalações físicas, alinhado às metas
apresentadas na seção 2.2 e aos planos diretores dos
campi e reitoria.

IV. Organização
didático-pedagógica da
instituição.
V. Perfil do corpo
docente,
indicando
requisitos
titulação,
experiência no magistério
superior e experiência
profissional
não
acadêmica, critérios de
seleção e contratação,
existência de plano de
carreira,
regime
de
trabalho e procedimentos
para substituição eventual
dos professores do quadro.
VI.
Organização
administrativa
da
instituição, identificando
as formas de participação
dos professores e alunos
nos
colegiados
responsáveis
pela
condução
dos
assuntos acadêmicos e os
procedimentos
de
autoavaliação institucional
e de atendimento aos
alunos.

6. Organização
Didático-Pedagógica

Documento já existente na instituição que pode se
discutido e reestruturado concomitantemente ou após
o PPI.

7. Organização e

7.1 Corpo Docente: Composição, Política de
Qualificação, Plano de Carreira, Regime de Trabalho
e Critérios de Seleção e Contratação.
7.2 Procedimentos para Substituição dos Professores
do Quadro.
7.3 Corpo Técnico-Administrativo (Estruturação,
Políticas de Qualificação, Plano de Carreira e/ou
Cargos e Salários e Cronograma de Expansão).
7.4 Cronograma e Plano de Expansão do Quadro de
Pessoal (docente e técnico administrativo), com
Titulação e Regime de Trabalho, detalhando o perfil
existente e pretendido (alinhado às metas, na seção
2.2 e ao quadro de oferta de cursos no Capítulo 5).

Gestão de Pessoal

8. Políticas de

8.1. Formas de Acesso

Atendimento aos

8.2. Programas de Apoio Pedagógico e Financeiro

Discentes

8.3. Estímulos à Permanência
8.4. Organização Estudantil
8.5. Acompanhamento dos Egressos

9. Organização
Administrativa

9.1 Estrutura Organizacional, Instâncias de Decisão e
Organograma Institucional e Acadêmico (conforme
Estatuto e Regimento Geral).
9.2 Órgãos Colegiados: Atribuições, Competências e
Composição (conforme Estatuto e Regimento Geral).
9.3 Relações e parcerias com a comunidade,
instituições e empresas nacionais.
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10. Avaliação e
Acompanhamento do
Desenvolvimento
Institucional

VII. Infraestrutura física e

Junto ao Capítulo 5

instalações acadêmicas
VIII. Oferta de educação a

11. Política de EaD.

9.4. Relações Internacionais.
10.1. Projeto de Avaliação e Acompanhamento das
atividades acadêmicas de Ensino, Pesquisa e
Extensão, Planejamento e Gestão (descrever a
metodologia, dimensões e instrumentos a serem
utilizados no processo).
10.2. Formas de participação da comunidade,
incluindo a atuação da Comissão Própria de
Avaliação– CPA.
10.3. Formas de utilização dos resultados das
avaliações.
Infraestrutura física e instalações acadêmicas atuais,
como ponto de partida para o plano diretor.

programas de mestrado e

Concepções e diretrizes do ensino à distância na
instituição, que podem estar no PPI ou neste capítulo
específico.
A oferta de cursos e vagas deve ser mostrada junto ao
Capítulo 4.
● A oferta deve aparecer junto aos demais cursos,
Capítulo 4.

doutorado;

● A política de pós-graduação

distância (EaD);

IX. Oferta de cursos e

Junto ao Capítulo 4.

pode estar no PPI.
X.

Demonstrativo

capacidade
sustentabilidade

de

12. Capacidade e

e

Sustentabilidade

12.1 Composição da matriz orçamentária
12.2 Previsão de orçamento x previsão de despesas
12.3 Estratégias de gestão econômico financeira.

Financeira.

financeira.
Fonte: Adaptação do Documento “PDI como Ferramenta de Gestão: orientações para elaboração”
(FDI, 2013, p. 9-11)

Esse documento apresenta uma estrutura que abrange a especificidade dos institutos, ao tempo
que fortalece a concepção de Plano de Desenvolvimento Institucional como instrumento de
gestão integrado ao planejamento estratégico e como documento de identidade institucional.
O PDI é um documento que deve conter dados e informações estratégicas, táticas e
operacionais da instituição, apresentando proposições numa dimensão estratégica, pois,
considerando o seu alcance temporal de cinco anos, não cabe focar no operacional ou na
rotina, que se modificam rapidamente e estão voltados a questões muito específicas. O Plano
deve resultar de um processo de planejamento estratégico participativo, voltado para a
melhoria e para o desenvolvimento institucional.
Segundo Santos (2008), o PDI orienta a proposta pedagógica da instituição em uma
perspectiva plurianual, na medida em que tem o PPI como um dos seus eixos ou itens, que
deve apresentar uma proposta objetiva, funcional e determinante aos intentos estratégicos da
instituição. Frauches e Fagundes (2007), por sua vez, destacam a relevância do PPI, nomeado
por eles de projeto político institucional. Esse projeto deve contribuir para consolidar as
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políticas institucionais e articular-se com o PDI, no sentido de estabelecer as políticas
acadêmicas e de gestão numa perspectiva sistêmica, direcionando-as às práticas acadêmicas e
às macrodiretrizes institucionais. Determina, assim, de modo sustentável, a estrutura orgânica
da instituição. O Projeto Político Pedagógico Institucional é apresentado por Souza (2007)
como um instrumento que integra aspectos políticos, teórico-metodológicos e filosóficos,
definindo o propósito institucional e suas áreas de atuação acadêmica, de maneira a realizar os
objetivos institucionais. Destaca-se que, na sua concepção, o PPI deve ter o envolvimento da
comunidade acadêmica e deve conter as especificidades institucionais do ponto de vista do
currículo e das práticas que evidenciam a contribuição da instituição.
O Plano de Desenvolvimento Institucional foi constituído para funcionar como um
instrumento norteador das ações institucionais, destacado por Bertoldi (2006) como
documento institucional de caráter estratégico, que possibilita construir um retrato
quantitativo e qualitativo da instituição, considerando o conteúdo de todos os eixos.
Para os Institutos Federais – recentes no cenário da educação, originados de instituições cuja
maioria não tinha incorporado à cultura do planejamento estratégico, e muito menos do
pensar, a instituição estrategicamente, possuindo baixo nível de sistematização da gestão na
perspectiva do desenvolvimento institucional – o esforço a ser realizado para criar e fazer
acontecer dentro deles essa nova perspectiva e forma de gestão é muito grande, mas
extremamente necessário dentro do cenário atual, no sentido do cumprimento da missão desse
novo modelo de instituição.
Nessa linha de argumentação, Frauches e Fagundes (2007) discutem sobre a importância do
PDI, considerando que esse instrumento se tornou referência no processo de expansão da
educação superior no País, especialmente por ter possibilitado a consolidação dos aspectos
alinhados à avaliação, à regulação e à supervisão da educação superior. Também os autores
apontam que o PDI se destaca por ter um posicionamento que abrange tanto ações acadêmicas
como administrativas coerentes com a identidade institucional, conceito a ser detalhado em
item posterior deste trabalho.
Como documento exigido pelos órgãos que exercem as funções de regulação, supervisão e
avaliação das instituições de educação superior, pertencentes ao Sistema Federal de Educação,
como condição para funcionamento e reconhecimento dos cursos superiores, a relevância do
PDI, portanto, está relacionada ao cumprimento de uma exigência legal. Ademais, tal
exigência é fortalecida por ser ele um dos documentos básicos da avaliação institucional
exigida pelo SINAES (BRASIL, 2006a), que fomenta o autoconhecimento institucional por
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meio da avaliação interna, na busca de melhorar a atuação da instituição. Pode-se, assim,
compreender que o PDI também representa compromissos assumidos pela instituição a serem
avaliados pelos órgãos de controle.
Entende-se, entretanto, que o PDI é mais que um plano, é um documento referência da
instituição, que apresenta dados das mais diferentes ordens, que demonstram desde o histórico
da instituição, o contexto em que está inserida, qual o seu propósito, quais compromissos
assume, quais as crenças, valores e princípios que norteiam o seu fazer, quais condições
físicas, materiais e de pessoal dispõe e pretende dispor, quais recursos vão garantir sua
manutenção, como é desenvolvida sua gestão, até o que a IES deseja ser e oferecer no futuro,
etc. Enfim, apresenta um conjunto de elementos e informações em relação ao passado, à
situação atual e ao futuro que caracterizam a instituição, constituindo-se num documento que
demonstra a identidade institucional no conjunto de itens que o formam.
As possibilidades do PDI para o desenvolvimento e funcionamento da instituição, estão,
especialmente, relacionadas ao seu processo de elaboração. Dependendo da importância que é
dada à construção do PDI, do quanto a comunidade participa e se envolve na elaboração,
haverá maior ou menor identificação da comunidade com o Plano, como documento que
representa a identidade institucional, podendo gerar um empoderamento dos servidores na
busca da sua realização, bem como um comprometimento no sentido de utilizá-lo como
documento-base para a tomada de decisões tácitas e estratégicas.

O PDI representa o

compromisso da instituição com a melhoria e o desenvolvimento institucional perante as
comunidades interna e externa.
O Plano de Desenvolvimento Institucional é um documento que está sempre em processo de
atualização e exige uma percepção do contexto em que a instituição está inserida, de forma
que possibilite exercitar a prospecção de demanda e oferta da instituição como um todo,
enfim, atender, verdadeiramente, à missão institucional.

3.2.1.2 Processo de Elaboração e de Execução do PDI

A construção do PDI deve ser centrada nas questões identificadas pela instituição,
especialmente as relacionadas com as políticas formuladas no PPI, buscando promover
reflexões sistêmicas institucionais com foco na visão estratégica (BERTOLDI, 2006). O
Plano de Desenvolvimento Institucional afirma um projeto de instituição e norteia a expansão
institucional, demonstrando um compromisso assumido com a comunidade acadêmica e o
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Ministério de Educação, que pode se ampliar, de alguma forma, para a sociedade como um
todo, conforme aponta Bertoldi (2006).
Para Souza (2007), a construção do PDI deve ser a possibilidade de desencadear uma
metodologia participativa, na qual toda a comunidade acadêmica seja responsável pela
efetivação das oportunidades institucionais, por buscar promover a maximização de recursos
humanos, físicos e até mesmo sociais, criar vínculos fortes entre a instituição e o cenário no
qual ela se posiciona e fundamenta suas ações intra e interorganizacionais. Assim, a
elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional promove um exercício de gestão
envolvendo toda a instituição, possibilitando a construção de um caminho compatível com
seus recursos.
A construção de um Plano de Desenvolvimento Institucional constitui-se em um momento
específico e marcante no percurso trilhado por uma instituição, pois oportuniza reflexão sobre
seu passado, presente e futuro, seus pontos fortes e fracos, identificando suas ameaças e
oportunidades. Desta forma, poderá a instituição alcançar um maior amadurecimento com
referência à gestão e ao cumprimento da missão institucional. Vale registrar que, na
perspectiva de compromisso citada por Bertoldi (2006), a instituição define, no PDI, as metas
institucionais para um determinado prazo, que deve conter a descrição dos meios disponíveis
e dos instrumentos de acompanhamento e controle a serem utilizados para assegurar o
cumprimento das metas propostas.
Com base nesses pressupostos, o PDI deverá integrar o pensamento e a ação institucional,
consolidando a identidade da instituição com base nos processos administrativos e
acadêmicos, sem perder de vista a percepção da qualidade do fazer acadêmico, com base na
relação direta com seus principais públicos. Desse modo, a qualidade da instituição passa a
estar ligada ao cumprimento de sua missão e de seus objetivos.
Segundo orientação do MEC (BRASIL, 2007b), a construção do PDI deverá ocorrer de forma
livre, possibilitando que a instituição exercite sua criatividade e liberdade no processo de
elaboração. Entretanto, os eixos temáticos, segundo o Decreto 5.773/2006, já apresentados na
p.58 deste documento, deverão estar contidos no documento, pois serão tomados como
referência na análise realizada pelo SINAES. O texto do PDI deverá ser conciso e claro,
contendo dados e informações relevantes que permitam, tanto à IES como ao MEC,
identificar e monitorar o cumprimento das metas institucionais estabelecidas. Desta forma, a
metodologia de construção do PDI é de inteira responsabilidade da IES, sendo imprescindível
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que seja estudada, estruturada e executada de maneira a atender às especificidades da
instituição, bem como garantir a participação da comunidade interna e externa.
Considerando que o PDI é um documento que demonstra a identidade institucional; é base
para o projeto de autoavaliação da instituição; é instrumento de avaliação do SINAES; está
interligado e integrado ao planejamento estratégico; deve conter informações e dados que
envolvem toda a instituição; necessita ser reconhecido pelos membros da comunidade como
um documento que reflete a instituição, com vistas a obter o envolvimento e
comprometimento na sua execução, é fundamental reafirmar que a metodologia de construção
do PDI necessita ser participativa, envolvendo toda a comunidade, interna e externa, das mais
variadas formas e utilizando as diversas mídias disponíveis, além da imprescindível
participação presencial.
A partir do embasamento teórico disponibilizado nos próximos itens deste trabalho espera-se
que seja possível compreender melhor a inter-relação entre a metodologia de elaboração do
PDI e a identidade institucional, trabalhando com a hipótese de que o desenvolvimento de
uma metodologia participativa poderá fortalecer ou ressignificar a identidade institucional. E,
por meio da investigação da qual trata este estudo, detectar como isso acontece nos Institutos
Federais.

3.2.2 Planejamento

A revisão bibliográfica inclui o planejamento como um subelemento da investigação, levando
em conta que é um dos elementos da gestão, e o PDI é um plano que, por suas características,
deve ser embasado num planejamento estratégico. Assim, serão abordados conceitos e
fundamentos sobre: planejar, estratégia, planejamento estratégico nas IES, planejamento
participativo, processo de planejamento e a relação entre PDI e planejamento estratégico.

3.2.2.1 Conceitos

O planejar é inerente ao ser humano e acontece espontaneamente, sem que o indivíduo
perceba. Entretanto, quando se trata de planejamento, automaticamente, se pensa em
sistematização de atividades. Falar em planejar leva sempre a pensar no futuro, que pode ser
em curto, médio ou longo prazo.
O planejamento é „um processo através do qual se pode dar maior eficiência à
atividade humana para alcançar, em prazo determinado, um conjunto de metas
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estabelecidas. Compreende-se planejamento, antes de tudo, como um processo
lógico que auxilia o comportamento humano racional na consecução de atividades
intencionais voltadas para o futuro‟ (CARVALHO; HORÁCIO, 1978, p.16).

Planejar perpassa atividades analíticas e de programação, que envolvem identificação de
problemas e análise de alternativas, decisão, ação, controle e resultados. Como fruto do pensar
racional, inerente ao ser humano, o planejamento consiste, de uma forma geral, em determinar
objetivos, selecionar alternativas de ações e alocar recursos de tal maneira que estes objetivos
sejam alcançados (OLIVEIRA, 1992). Como instrumento administrativo, o planejamento tem
as funções de apoiar o processo decisório, trazer maior racionalidade às decisões e orientar as
ações da organização (MEYER JR., 1988).
Planejar é, sempre, buscar a transformação da realidade, propor um conjunto de ideias (ações,
atitudes, regras e rotinas) que possibilitem levar à satisfação de necessidades descobertas na
realidade (ou na prática) do grupo participante através da avaliação, que é a comparação do
que se quer com aquilo que existe (GANDIN, 2013).
Carlos Matus (1987) aponta que planejar é priorizar e resolver problemas e isso pressupõe
uma determinada visão de mundo, concepção de Estado, de organização social e assim por
diante. E considera que planejar estrategicamente implica, necessariamente, manipular
variáveis políticas em situações de poder compartilhado, em que todos planejam e formulam
estratégias.
O planejamento estratégico, para Mintzberg et al (2000), é a fase de implementação de
estratégias, e não o início do seu processo de formulação.
Meyer Jr. (1988) pontua o planejamento estratégico como um processo continuado e
adaptativo de definição e redefinição da missão, objetivos e metas de uma organização, com
seleção de estratégias e meios para atingi-las em um determinado período de tempo, por meio
de constante interação com o ambiente externo.
Motta (1982) considera o planejamento estratégico como um processo constante e ordenado
de anteceder mudanças futuras, capaz de extrair vantagens das oportunidades que surgem,
bem como de analisar os pontos fortes e fracos da instituição, estabelecendo cursos de ação
em longo prazo.
Já Drucker (1998) pontua que o planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às
implicações futuras de decisões presentes.
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Planejamento é o processo de construir, criar, de estruturar um plano, visando a alcançar
objetivos. Constitui-se em um tipo de atividade de gestão relacionado com a preparação,
organização e estruturação. É uma ferramenta essencial na tomada de decisões.
Tomando-se Gandin (2013) como referência, pode-se inferir que o processo de planejamento
é natural ao ser humano e sempre envolve: pensar e idealizar um futuro desejável; avaliar a
realidade para identificar a distância a que está deste futuro; propor ações, atividades e
atitudes para realizar essa aproximação. Entretanto, considerando que o planejamento deve
estar sempre voltado a transformar, não apenas a propor ideias, elaborar um plano, faz-se
necessário fazer acontecer o planejado e avaliá-lo para garantir que houve a aproximação
entre o desejado e a realidade.

3.2.2.2 Planejamento Estratégico nas IES

A partir da década de 60, em consequência da crescente turbulência do ambiente,
caracterizada pelas mudanças cada vez mais rápidas tanto das necessidades dos clientes como
do ambiente externo, além do aumento da concorrência, que exigiu das organizações
adotarem um tipo de gestão e planejamento mais flexível, na busca de responder com maior
eficiência à crescente complexidade do ambiente, surgiu o Planejamento Estratégico no
cenário das organizações.
No planejamento estratégico, a organização é considerada um sistema aberto ao interagir
sistematicamente com o ambiente externo, sendo este considerado mutável e dinâmico. Esse
tipo de planejamento, como qualquer outro, visa ao futuro, mas suas decisões são tomadas de
maneira dedutiva a partir do futuro, sendo as mesmas apoiadas não apenas em dados
quantitativos, como também em dados qualitativos (OLIVEIRA, 1992).
Meyer Jr. (1988) destaca a importância do planejamento estratégico como uma ferramenta de
gestão para o administrador universitário, que possibilita identificar e buscar soluções para
problemas decisivos da instituição, reduzindo improvisações ainda tão comuns na
administração de organizações acadêmicas e pontua que, até os anos 90, o planejamento
estratégico era aplicado apenas pelas empresas, mas hoje se observa que já é utilizado na
gestão de organizações de serviços com ou sem fins lucrativos.
Embora as IES estejam utilizando com mais intensidade a abordagem estratégica, a
partir da década de 90, autores como Kotler e Murphy (1981), Baldridge (1983),
Keller (1983), Meyer Jr. (1991) e Hardy e Fachin (1996), anteriormente, já
reforçavam a importância do planejamento e gestão estratégica para as organizações
universitárias (MEYER JR.; MANGOLIM, 2006).
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As instituições de ensino superior, especialmente as universidades, são reconhecidas como
organizações complexas por suas características especiais. Essa complexidade decorre de:
atuar em diferentes áreas do conhecimento e na formação de diferentes tipos de profissionais;
ter objetivos difusos e ambíguos; utilizar tecnologia fragmentada; ter a presença de distintos
grupos de interesse no seu interior; decisões serem colegiadas; sua função de atender às
necessidades específicas de seus clientes; possuírem profissionais altamente qualificados;
profissionalismo do trabalho acadêmico; vulnerabilidade aos fatores externos, conforme
apontam Meyer Jr. e Mangolim (2004), Carvalho (2013) e outros autores em seus estudos
sobre a gestão universitária.
A partir das percepções de Meyer Jr. e B. Meyer (2004), pode-se afirmar que as instituições
de ensino superior, devido às suas especificidades, necessitam utilizar técnicas de gestão
adequadas e adaptadas às suas características organizacionais. Entretanto, essa adaptação
exige dos gestores habilidades artesanais para conseguir implantar um processo de
planejamento, no qual exista uma orientação para o trabalho, mas, ao mesmo tempo, a
autonomia dos indivíduos e grupos presentes na área acadêmica seja respeitada, motivando-os
a produzir e contribuir para a consecução dos objetivos estabelecidos.
Os gestores das IFES são, na sua grande maioria, docentes, sem formação ou com pouca
formação na área de administração ou gestão, são muito pragmáticos e com uma grande
resistência à utilização de ferramentas de gestão, em especial, do planejamento estratégico.
Eles consideram que, na prática, não funcionam. Entretanto, se esquecem de que, se os
próprios autores da obra não acreditam nela, não poderão conseguir que os outros acreditem e
valorizem. Às vezes, a situação se agrava por passarem a responsabilidade de decidir e
conduzir esse processo a pessoas que não conhecem a instituição e a sua problemática, além
de importarem modelos de outros tipos de organizações.
O planejamento estratégico é considerado um instrumento importante para que as instituições
de ensino superior possam sobreviver num ambiente de mudanças rápidas, intensas, de
competição e desafios (MEYER JR.,1988). A implementação das ações estratégicas cria um
esforço coletivo focado, uma vez que uma estratégia compartilhada pela organização orienta
os esforços individuais em uma mesma direção. As ações, quando organizadas de acordo com
a realidade em torno de objetivos claros, evita a duplicidade de esforços (MINTZBERG et al.,
2000).
Segundo Meyer Jr., Pascucci e Mangolin (2012), as pesquisas têm revelado a existência de
um distanciamento entre os planos formais elaborados pelas universidades e a efetiva prática
das estratégias, o que pode ser estendido a grande parte das IES. Um das razões principais
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apontadas para justificar esse hiato refere-se ao fato de haver diferenças fundamentais entre
organizações empresariais e universidades. Por isso, os modelos e abordagens gerenciais
desenvolvidos para empresas não poderão ter grande aplicação bem-sucedida na gestão de
instituições educacionais. Reforça essa percepção Mintzberg, et al (2001, p.13), quando
afirma que “estratégias organizacionais não podem ser criadas com base na lógica utilizada na
montagem de automóveis”.
Meyer Jr. (2005) ressalta que a prática de planejamento estratégico adotada nas IES, de uma
forma geral, envolve modelos mais adequados a sistemas lineares e mecanicistas do que a
sistemas complexos e frouxamente articulados – como é o caso das organizações acadêmicas.
E pontua que alguns aspectos do planejamento não conseguem ser explicados utilizando-se
somente a racionalidade e a análise, pois o processo também envolve aspectos intuitivos
intangíveis que são muito importantes para a sua elaboração.
Meyer Jr. e B. Meyer (2004) diferenciam planejamento estratégico, na visão tradicional, de
planejamento estratégico, na visão não tradicional. No primeiro caso, a visão tradicional do
planejamento está caracterizada como racional, quantitativa e programática, projetada para o
futuro. O processo de planejamento se desenvolve numa análise racional do ambiente externo
e interno, conduzindo o gestor universitário para a tomada de decisão sobre a organização,
num contexto competitivo e de seu futuro. Existe uma preocupação em estabelecer relações
de causa e efeito e indicadores para a gestão. A ênfase está nos dados quantitativos e o
pressuposto, nos modelos voltados à previsibilidade dos eventos.
A visão não tradicional do planejamento estratégico está caracterizada como dinâmica,
intuitiva, criativa, incremental, interativa e adaptativa e destaca o trabalho da gestão que
realiza uma construção artesanal. Considera que existe um mundo exterior complexo e
desconhecido. Os eventos são imprevisíveis e ameaçam constantemente as organizações. A
necessidade do planejamento é reconhecida como fundamental para que se consiga desenhar
um caminho para atingir os objetivos desejados (MEYER JR.; MEYER, B., 2004). A própria
construção do futuro, objetivo maior do planejamento, combina, como destaca Motta (2002),
uma dimensão racional-analítica e uma dimensão intuitiva.
Meyer Jr. (2005) e Meyer Jr. e Lopes (2003) apontam para a necessidade de se levar em
consideração as dimensões racional, política e simbólica do planejamento, bem como
examinar cada uma como forma de melhor compreender a complexidade do planejamento nas
universidades. Na dimensão racional, ele destaca o esforço dos gestores em ordenar, de forma
lógica e racional, objetivos, decisões e o uso dos recursos, visando a orientar as ações na
busca dos resultados pretendidos. Na dimensão política, ressalta que o planejamento é
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resultado de um processo de negociação entre grupos de interesse, de cujo apoio e
participação depende sua efetivação. Na dimensão simbólica, destaca-se o planejamento como
símbolo, está relacionado ao que ele simboliza para as pessoas, sendo esse o aspecto mais
importante para o ato de planejar.
Utilizando-se a percepção simbólica, pode-se fazer uma leitura dos elementos deste estudo
relacionados às dimensões do planejamento identificadas por Meyer Jr.(2005): o PDI reflete
a dimensão racional da relação estudada, a cultura e a identidade refletem a dimensão do
simbólico; e a gestão abrange a dimensão da política. E tudo isso ocorre dentro de um
processo de planejamento que precisa ser compreendido nas três dimensões.
Segundo Keller (1983 apud MEYER JR; MEYER, 2004, p.8), a prática do planejamento e
formulação de estratégia nas organizações acadêmicas implica uma combinação de análise
racional, manobras políticas e interações psicológicas, com participação e tolerância. E
necessitam os gestores, que coordenam o processo de planejar, reunir não só competências
técnicas e políticas, mas habilidades de um artesão para lidar com as expectativas, intenções,
angústias, frustrações e necessidades das pessoas na organização.
O processo de planejamento estratégico em uma instituição de ensino superior envolve
atividades objetivas, mas sua grande riqueza está nas interações, no processo relacional e
subjetivo que se desenvolve, desde a construção da proposta da instituição para a elaboração
e o desenvolvimento do planejamento, passando pela negociação com os conselhos (que se
mantém durante todo o processo), depois, pela elaboração e análise do diagnóstico sobre a
situação atual e futura envolvendo as comunidades interna e externa, até as proposições ou
identificações de objetivos, estratégias e metas. A dificuldade nas questões objetivas e em
relação à competência técnica pode ser superada com a contratação de um assessor, mas a
competência na negociação política e no lidar com a subjetividade do indivíduos e do grupo
necessita ser dos gestores. Tudo depende da relevância que o grupo gestor coloca no
planejamento, no PDI, na identidade e na própria gestão, o quanto lidera, se envolve e
participa.
Mintzberg et al (2000) aponta que um dos pontos críticos no processo de implementação do
plano estratégico é a diferença entre planejamento e pensamento estratégico. Enquanto
planejamento refere-se a uma programação estratégica caracterizada por articular e elaborar
estratégias e visões já existentes, o pensamento estratégico trata de uma síntese que combina
intuição e criatividade, resultando uma perspectiva integrada ou visão de direção não
necessariamente articulada.
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Drucker (1998) considera que planejamento estratégico envolve, além da tomada de decisões,
duas outras tarefas: a organização das atividades necessárias à execução das decisões e a
avaliação do seu resultado. E ressalta que a avaliação deve ser feita comparando-se as
estratégias deliberadas com as pretendidas, por meio de uma retroalimentação organizada e
sistemática.
Muitos autores sinalizam a importância da fase de execução ou desenvolvimento das ações
planejadas, implementação das estratégias. Alguns deles apresentam, a seguir, as dificuldades
enfrentadas e pontuam que essa fase é um dos grandes motivos de se enfrentar dificuldades,
principalmente de participação e envolvimento no planejamento, pois, na medida em que não
ocorre a efetivação das ações e o alcance das metas, as pessoas se decepcionam, frustram-se
nas suas expectativas e desistem de participar ou, pelo menos, adquirem resistência.
Castor e Suga (1988) analisaram o hiato entre pensar e agir disseminado nas organizações e
destacaram que essa dicotomia resulta, em grande parte, de percepções equivocadas das
pessoas a respeito do planejamento, de seu papel e utilidade, e acerca do trabalho dos
planejadores. Ressalte-se que, na prática das instituições de ensino superior, a formulação de
estratégias está consideravelmente separada da sua implementação, ou seja, uns pensam –
normalmente, o grupo gestor ou uma comissão formada para esse fim – e outros executam,
caracterizando uma indesejável dicotomia entre o pensar e o agir.
Quinn e Voyer (2001) alertam que os processos de formulação e implementação de estratégias
nas organizações raramente se parecem com os modelos analítico-racionais alardeados na
literatura. Ao contrário, esses processos costumam ser tipicamente fragmentados,
evolucionários e intuitivos. Segundo esses autores, a verdadeira estratégia evolui à medida
que decisões internas e eventos externos fluem juntos, para criar um novo e amplamente
compartilhado consenso para as providências a serem tomadas.
Segundo Cunha (1995), as principais dificuldades para a implantação do planejamento
estratégico nas instituições de ensino superior são: falta de estrutura de poder bem definida;
interferência de questões políticas; falta de know-how na implementação; ausência de uma
metodologia (modelo) adequada; e necessidade de respaldo da comunidade. Estrada (2000)
acrescenta como dificuldades da implementação do planejamento: falta de conhecimento
sobre planejamento estratégico; falta de cultura para o planejamento; falta de vontade política;
falta de preparo administrativo dos dirigentes; complexidade da estrutura, descompasso nos
mandatos de reitor e diretores; falta de quantificação e especificação das ações; e falta de
controle e avaliação das ações.
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Na análise das dificuldades apontadas no parágrafo anterior, pode-se perceber a relação
existente entre as dificuldades identificadas: primeira, já existe antecipadamente uma crença
de que não haverá capacidade de implementação; segunda, se confirma que o processo de
planejamento é inadequado, não é educativo e não cria cultura; terceira, falta de valorização
do processo e o não comprometimento dos gestores com o planejado; e a quarta, falta de
interesse, de envolvimento e de participação da comunidade, além do não reconhecimento da
importância. Se as instituições, ao pensarem sobre o planejamento a desenvolver, iniciassem o
processo partindo das dificuldades reais e específicas enfrentadas na implementação do
planejado confrontado com as dificuldades enfrentadas no processo de elaboração, talvez
fosse possível implantar e fortalecer a cultura do planejamento.
3.2.2.3 O Planejamento Participativo – fundamentos
Levando em consideração a importância que a “participação” tem assumido neste trabalho,
surge a necessidade de abordar o modelo de planejamento participativo que se alinha ao lado
de outras correntes, como a do Planejamento Estratégico. Nesta abordagem, toma-se por base
o pensamento do autor brasileiro Danilo Gandin, tendo em conta que ele mesmo trata do
tema, trazendo uma prática voltada às instituições de educação e dentro da cultura e realidade
brasileira.
O planejamento participativo proposto por Gandin (2013) parte de uma leitura de mundo que
considera: a realidade atual injusta, especialmente, devido à falta de participação em todos os
níveis e aspectos da atividade humana; a instauração da justiça social, que passa pela
participação de todos no poder; e participar para a transformação não é apenas dar
contribuição, é realizar uma construção conjunta.
O referido autor reforça que o planejamento participativo se diferencia dos demais por: ter
sido criado para aplicação em organizações sociais sem fins lucrativos, que visam a contribuir
para a transformação social; partir da percepção de que não existe participação real na
sociedade e que isso é consequência da

estrutura

injusta desta sociedade; propor sua

utilização pelas organizações sociais como ferramenta para a transformação da realidade
externa; constituir um conjunto de conceitos, modelos, técnicas e instrumentos que
possibilitam utilizar processos científicos e ideológicos; e organizar a participação visando a
intervir na realidade, na direção conjuntamente estabelecida (GANDIN, 2013).
Como já citado neste trabalho, um dos grandes problemas para as instituições de educação em
relação ao planejamento é a utilização de modelos que foram elaborados com vistas a atender
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às empresas. Assim, o planejamento participativo surge como um modelo alternativo para
essa situação, mas que, como todo modelo a ser utilizado, deve servir de trilha, e não de
trilho.
Como instrumento, metodologia ou processo técnico, o planejamento participativo também
inclui a dimensão política e valoriza, especialmente, as questões da participação, da qualidade
e da missão. Como modelo, ele se caracteriza pela metodologia participativa e busca
“integrar, na prática, o operacional (dimensão técnica) e o estratégico (dimensão política),
organizando-os num todo que se constitui no que Paulo Freire chama de ação-reflexão”
(GANDIN, 2013, p.29).
Estão presentes no modelo citado acima dois tipos de planejamento que podem ser
considerados como dimensões: um que trata dos fins, é abrangente; dá ênfase à criatividade e
às abordagens gerais, realiza-se em médio ou longo prazo e se expressa em planos; e o outro
que trata dos meios, aborda separadamente cada aspecto, dá ênfase a técnicas e instrumentos,
limita-se em curto prazo e se expressa em projetos ou programas. O primeiro tipo,
denominado de político, busca estabelecer o rumo e assegurar a missão da organização social,
da instituição que está em processo de planejamento; e o segundo tipo, denominado de
operacional, busca fazer acontecer a concretização do rumo e da missão (GANDIN, 2013).
Não há nenhuma situação em que o planejamento participativo possa não ter presentes as duas
dimensões, pois elas coexistem nas cinco questões que devem orientar todo o processo do
planejamento: Como? Com quê? O quê? Para quê? Para quem? A dimensão política do
planejamento inicia-se com a importância que assume ao relacioná-lo com a realidade; e do
quanto se está preocupado com o “para quê” e o “para quem”, essa mudança se propõe e
atende. É planejar não olhando apenas a busca de solução de problemas, mas refletindo sobre
o próprio problema num contexto mais ampliado. É realizar o planejamento da instituição,
mantendo no centro do processo o seu papel social, a sua ação transformadora de si mesma e
da sociedade em que está inserida. Entretanto, é necessário não esquecer que as ações ou
ideias propostas precisam ser passíveis de execução, mantendo-se sempre presente no
processo a dimensão técnica.
Gandin (2013, p.39) aponta que “a concepção de planejamento que se firma e que tem sentido
é aquela que o considera como metodologia científica para construir a realidade”. E considera
que o planejamento, pensado como processo para tomar decisões ou modo de organizar uma
instituição, o transforma em controle burocrático, inútil e prejudicial tanto para administrar a
realidade como para contribuir na sua transformação.
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A participação é um dos pilares do planejamento participativo, pois, conforme citado
anteriormente, está embasada em análise situacional, que percebe a sociedade organizada de
forma injusta, que se caracteriza pela falta de participação. Mas, para esta escola de
planejamento, a participação não é simplesmente a presença, o compromisso de fazer alguma
coisa, a colaboração ou a possibilidade de decidir, ela inclui distribuição do poder,
possibilidade de decidir e de participar na construção não apenas no “como” ou do “com
que” fazer, mas também no “o que” e “para que” fazer (GANDIN, 2013).
A partir da percepção da escola do planejamento participativo, pode-se refletir sobre a
participação considerando três níveis:
a) no primeiro nível, está a colaboração – nos dias atuais, é o nível mais frequente quando se
trata de processo participativo, sempre relacionado ao gestor como autoridade que busca
contribuição para realizar, aprimorar ou validar algo já pensado e quase decidido.
Preferencialmente, que os participantes se esforcem e não discutam, pois a proposta é sempre
extraordinária ou fundamental;
b) no segundo nível, está a decisão – vai além da colaboração e é vista como a ação mais
democrática, porém, mais uma vez, é o gestor que resolve que todos vão “decidir” sobre
algumas questões consideradas por ele importantes. Em geral, são discutidos aspectos
menores, desconectados da proposta mais ampla (mesmo quando a decisão recaia sobre toda
ela) e a decisão se realiza como escolha entre alternativas já traçadas, às vezes, sem afetar o
que realmente importa. Apesar de ser considerado, dentro da realidade em que se vive, um
avanço, esse nível participação não pode ser considerado satisfatório, pois diminui a força
transformadora;
c) no terceiro nível, está a construção em conjunto, muito pouco frequente ainda na sociedade
contemporânea.
As estruturas sociais e organizacionais existentes dificultam esse tipo de participação, a
construção em conjunto, em grupo ou coletiva, mesmo quando há desejo das pessoas e das
autoridades ou gestores. Isto se deve às premissas sob as quais está estruturado o sistema
social, o qual não está orientado para essa convivência de igualdade, sempre estão presentes
as diferenças, que excluem os direitos fundamentais. A construção coletiva acontece quando
o poder está com as pessoas, independentemente dessas diferenças menores, e fundamentado
na igualdade real entre elas, quando se empoderam da importância da sua contribuição
singular no processo de transformação.
O planejamento participativo exige:
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construir um processo de planejamento em que todos, com o seu saber próprio, com
sua consciência, com sua adesão específica, organizam seus problemas, suas ideias,
seus ideais, seu conhecimento da realidade, suas propostas e suas ações. Todos
crescem juntos, transformam a realidade, criam o novo, em proveito de todos e com
o trabalho coordenado (GANDIN, 2013, p.57).

Para ampliar a compreensão relativa a esse modelo do planejamento, além da participação,
pontuam-se mais duas características fundamentais:
a) pretende ser mais do que uma ferramenta de administração, parte da ideia de que não basta
“fazer bem as coisas” dentro de um paradigma já instituído, mas é preciso desenvolver meios
que possibilitem definir “as coisas certas” a fazer, não apenas para o crescimento e a
sobrevivência da entidade em processo de planejamento, mas para a construção de novos
horizontes e valores para a sociedade;
b) incorpora a visão estratégica e situacional, entendendo a ideia de MISSÃO de forma mais
abrangente e situada no contexto da globalidade social; e considerando a visão estratégica
voltada a questões amplas e complexas, como a questão de como contribuir para interferir na
realidade social, para transformá-la e para construí-la numa direção estabelecida em conjunto
por todos os que participam da instituição, grupo ou movimento, num pé de igualdade
fundamental, mas com a contribuição própria de cada um (GANDIN, 1994).
Abordar esse modelo de planejamento promove, inevitavelmente, comparações com o modelo
de planejamento estratégico referente à adequação quanto: à natureza da instituição, as
possibilidades de atendimento às necessidades ou exigências do contexto interno e externo: a
participação e envolvimento dos membros da instituição; a questão de atender ao
gerenciamento dos processos e resultados, etc. Entretanto, esses pontos serão discutidos à luz
dos resultados da pesquisa realizada. Mas não se deve perder de vista que são propostas de
planejamento distintas, segundo os fundamentos que lhes dão base de sustentação. Logo,
devem estar de acordo com a concepção de mundo que a instituição faz opção por fortalecer.

3.2.2.4 A relação entre Planejamento e PDI

Silva (2008) considera que está no processo de planejamento a importância de um modelo de
gestão com base no Plano de Desenvolvimento Institucional, tendo-o como suporte para a
construção de indicadores e a utilização de sistemas de apoio à decisão. Nesta percepção, o
PDI norteia as ações institucionais que determinam a consolidação da identidade institucional
(BRASIL, 2004a), identificando habilidades da instituição que possibilitem promover uma
resposta rápida aos ensejos do segmento da educação superior no Brasil, com ênfase em
aspectos quantitativos e qualitativos, como oferta e qualidade.
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O Plano de Desenvolvimento Institucional, tal como evidenciado por Souza (2007) e Silva
(2008), é o instrumento norteador das práticas gerenciais da instituição, articulando os demais
projetos institucionais no sentido de construir um modelo de gestão democrático, capaz de
consolidar seus objetivos e posicionar as atividades institucionais em um contexto temporal.
Uma parte do PDI constitui-se de elementos diretamente relacionados à dimensão estratégica
da gestão, por isso, concernentes ao Planejamento Estratégico ou à análise estratégica.
Entretanto, uma grande parte das instituições ainda elabora o Plano de Desenvolvimento
Institucional pautando-se em levantamentos de informações já existentes na organização e em
decisões que não resultam de análise situacional ou estratégica, sobre as quais acabam sendo
definidos seus objetivos e metas. Contudo, pode-se afirmar que o planejamento estratégico,
realizado de forma participativa, é o instrumento-base mais eficaz para a construção e o
desenvolvimento do PDI. Ele promove reflexão, discussão e análise estratégica de dados e
informações internas e externas, que possibilitam uma visão mais ampla de toda a instituição,
envolvendo, assim, aspectos estratégicos, gerenciais, financeiros, valores humanos e ainda
leva a instituição a definir/estabelecer uma visão de futuro.
Souza (2007) destaca que existe uma semelhança entre os dois documentos, PDI e
Planejamento Estratégico, ao ponto de serem confundidos em diversas ações, sobretudo nas
que estão relacionadas com as atividades que conduzirão ao cumprimento da missão
institucional sob a orientação do processo avaliativo. E, amparado nas contribuições da
Portaria 300, de 30 de janeiro de 2006 (BRASIL, 2006b), o autor ressalta as evidências de que
o Plano de Desenvolvimento Institucional é um instrumento de gestão que considera a
identidade institucional, as formas de construção de conhecimento e a filosofia
organizacional, além da missão e das atividades acadêmicas propostas para um intervalo
temporal.
Quando se analisa a estrutura obrigatória do PDI, definida no Decreto 5.773/2006 (BRASIL,
2006a), identifica-se que ele é constituído de dados históricos, dados atuais, projeções,
proposições e documentos institucionais. Parte desses dados e informações é estratégica para
o desenvolvimento institucional, por isso, devem surgir de uma análise estratégica, mas não
necessariamente precisa ser realizada segundo a escola tradicional do planejamento
estratégico. A análise estratégica se dá na dimensão político-social do planejamento, que não
trata apenas da realidade específica da instituição, ela leva em consideração a realidade
ampliada, que depende especialmente da visão de mundo de quem participa do processo de
planejamento, daqueles que constituem a instituição.
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3.2.3 Identidade e Cultura

Considerando que a relação entre PDI e identidade institucional é um dos focos desta
investigação, faz-se necessário aprofundar o conhecimento sobre o tema “identidade”, para
conhecer de que maneira a construção do PDI, nos Institutos Federais, pode funcionar como
estratégia de fortalecimento da identidade dessas instituições. Aqui os termos identidade
organizacional e identidade institucional serão utilizados com o mesmo significado, pois toda
instituição pode ser considerada uma organização, apesar do inverso não ser verdadeiro, bem
como não há disponibilidade de estudos voltados especificamente para as instituições, e sim
para a organização de forma mais ampla.
Entretanto, estudar identidade organizacional passa por abordar cultura organizacional, pois
há uma relação forte e até difusa entre os dois conceitos, conforme afirmam vários estudiosos
do assunto, a serem citados posteriormente. Assim, discorre-se a seguir sobre identidade
organizacional, cultura organizacional e interação entre identidade e cultura nas organizações.

3.2.3.1 Conceitos
Conforme Jacques (1998, p.159), “o emprego popular do termo „identidade‟ apresenta-se
marcado por uma intensa diversidade conceptual, sugerindo que a ostentação de um nome tão
definitivo continua sujeito a inúmeras variações”. Ainda, segundo o autor, existe instalada
uma dicotomia em que “a identidade, passa a ser qualificada como identidade pessoal
(atributos específicos do indivíduo) e/ou identidade social (atributos que assinalam a pertença
a grupos ou categorias)” (JACQUES, 1998, p. 161). Entretanto, neste trabalho, o termo
identidade ou identidade social não faz diferença, uma vez que os elementos individual e
social deverão permear sempre as abordagens ou discussões, partindo-se da concepção de
homem como ser sócio-histórico:
Assim o homem se constitui, a partir de um suporte biológico que lhe dá condições
gerais de possibilidades (próprias da espécie Homo Sapiens) e condições particulares
de realidade (próprias de sua carga genética). No entanto, as características humanas
historicamente desenvolvidas se encontram objetivadas na forma de relações sociais
que cada indivíduo encontra como dado existente, como formas históricas de
individualidade, e que são apropriadas no desenrolar de sua existência através da
mediação do outro (SÈVE apud JACQUES, 1998, p. 162).

Ressalta Jaques (1998) que é importante não limitar o conceito de identidade ao de
autoconsciência ou autoimagem. A identidade deve ser considerada como ponto de referência,
a partir do qual surge o conceito de si e a imagem de si, de caráter mais restrito. A identidade

72

não se apresenta sob a forma de uma entidade que rege o comportamento das pessoas, mas é o
próprio comportamento, é ação, é verbo de individualidade.
Ciampa (1987) destaca o papel da relação com o outro, visto que “... a identidade do outro
reflete na minha e a minha, na dele” (CIAMPA, 1987, p.59), trazendo uma concepção
dialética entre indivíduo e sociedade, o sujeito que assimila a realidade e a reproduz
ativamente na sua experiência social, transformando e sendo transformado. O autor questiona
as concepções estáticas sobre identidade e afirma a ideia de movimento e, mais do que isso,
“define identidade humana como metamorfose, ou seja, o processo permanente de formação e
transformação do sujeito humano, que se dá dentro de condições materiais e históricas dadas”
(CIAMPA, 1987, p. 88).
Para os autores Vasconcelos e Vasconcelos (2000) e Freitas (1999), entre outros, a identidade
é um sentido comum a todos os indivíduos, possibilitando uma percepção de unicidade
pessoal, de pertencimento e de continuidade histórica. Entretanto, o indivíduo se constitui, se
reconhece e é reconhecido na relação que estabelece com o outro. Ressaltam Vasconcelos e
Vasconcelos (2000) que a identidade se expressa nas relações sociais e é resultante tanto da
identificação quanto da diferenciação.
Hall (2001) argumenta que as transformações sociais, ao desestabilizarem o indivíduo em
relação à ideia de si próprio como sujeito integrado, provocam mudanças nas identidades
pessoais. Nessa perspectiva, o conceito de identidade pode ser compreendido como uma
construção histórica e cultural, de forma não essencializada, pois o sujeito nunca é idêntico a
si mesmo por todo o tempo.
Ainda nessa linha de reflexão, Woodward (2014) reafirma a concepção de que o termo
identidade só se torna possível quando pensado em relação à diferença. Nesse sentido, Silva
(2014) argumenta: “A identidade e a diferença se traduzem, assim, em declarações sobre
quem pertence, sobre quem está incluído e quem está excluído. Afirmar a identidade significa
demarcar fronteiras, significa fazer distinções entre o que fica dentro e o que fica fora”
(SILVA, 2014, p.82).
Ao invés de falar de identidade como algo acabado, trata-se de vê-la como um processo de
identificação em andamento , conforme defende Hall (2014). As identificações são processos
inconscientes, que tornam difíceis a sua abordagem, bem como é complexo demonstrar seu
vínculo ao processo identitário.

Dentro desse duplo processo identidade/identificação, a

primeira poderia ser entendida como um momento específico de identificação, que ocorre
para preencher determinadas necessidades da pessoa na sua relação com o mundo.
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Os processos de identificação são desencadeados e construídos na subjetividade de cada
indivíduo, a partir das suas experiências de socialização que fornecem suporte para o processo
de internalização por parte daqueles que se identificam. Essas experiências se constituem em
principal referencial para a formação da identidade. Nesse sentido, a identidade é resultante de
“múltiplas identificações” (MIRANDA, 1998).

3.2.3.2 Identidade Organizacional

A identidade dos indivíduos estabelece estreita relação com a dos grupos e das organizações
das quais eles participam e consideram a identidade organizacional como “resultante de uma
representação compartilhada dos membros de uma organização e daqueles com que ela
interage. Assim, a identidade organizacional pode ser vista como elemento-chave
interpretativo do senso compartilhado de realidade” (MACHADO-DA-SILVA; NOGUEIRA,
2000, p. 2).
Segundo Nkomo e Cox Júnior (1999), a complexidade existente nos estudos de identidade
organizacional se justifica devido ao fato de que ela está sempre sujeita às ambiguidades e
contradições presentes nos indivíduos e, consequentemente, nos grupos. Os autores acreditam
que a identidade é “socialmente construída, e não inata” (NKOMO; COX JÚNIOR, 1999,
p.349).
A identidade organizacional, no enfoque de Albert e Whetten ( 1985), expressa percepções e
valores dos indivíduos sobre os atributos centrais, distintos e duradouros da organização. Os
atributos denominados “centrais” são as características percebidas como essenciais e estão
relacionadas ao sistema de valores, crenças e normas organizacionais, representam o que a
organização é, os seus objetivos e a sua missão, e estão focados nos aspectos fundamentais.
Os atributos denominados “distintos” são as características que diferenciam a organização de
outras, estão relacionados à sua singularidade, por isso, constituem-se em referência para
garantir a manutenção da identidade organizacional e delimitar as fronteiras organizacionais.
Geralmente, esses atributos distintos permanecem ocultos para os membros da organização,
até que a identidade coletiva seja ameaçada. Os atributos denominados “duradouros” são
aqueles que garantem a continuidade da organização e a sua constante transformação, e
ressaltam as características que não se modificam com o tempo. Isto porque, segundo Albert e
Whetten (1985), a identidade é socialmente construída no âmbito organizacional em torno das
percepções dos indivíduos sobre a essência da organização.
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Para Caldas e Wood Júnior (1999), a identidade organizacional se deriva das múltiplas
interações sociais e de como os indivíduos interpretam os valores e crenças organizacionais
nos diferentes contextos com os quais a organização se depara ao longo de sua trajetória. E os
autores trazem o conceito de identidade organizacional como crenças partilhadas pelos
membros sobre o que é central, distintivo e duradouro na organização.
As organizações são formadas de pessoas que possuem crenças, e parte das crenças de
membros de uma mesma organização é comum a todos eles, e se refletem em atitudes,
discursos e comportamentos semelhantes. Essas crenças coletivas que identificam uma
organização são categorizadas segundo os critérios da centralidade, distintividade e
temporalidade. Os elementos que compõem esses agrupamentos de crenças partilhadas estão
sintetizados no Quadro 3.
Quadro 3 – Crenças partilhadas e identidade organizacional
Crenças
partilhadas
Centrais

Distintivas

Duradoras

Foco

Elementos

Características vistas como Objetivos organizacionais estratégicos, sua
essenciais na organização.
missão, suas proposições ideológicas, seus
valores e sua filosofia.
Elementos que distinguem Valores específicos, sua cultura organizacional,
uma organização da outra.
seus modos de desempenho e de agir, seus
produtos.
Continuidade temporal.
Os discursos e narrativas que operam a
estabilidade, os hábitos e os recursos de
comunicação.

Fonte: Elaborado pela autora com base em Caldas; Wood Júnior (1999).

Machado-da-Silva e Nogueira (2000) coadunam com o raciocínio de Caldas e Wood Júnior
(1999) e afirmam a existência de vários elementos capazes de explicar por que as identidades
organizacionais são resultantes de crenças partilhadas entre os membros da organização. Os
membros de uma instituição formam grupos e, como grupos, desempenham um conjunto de
expressões

culturais

que

codificam

padrões

compartilhados

de

entendimentos

e

comportamentos e cujo repertório comunica a identidade coletiva organizacional. São eles: os
símbolos, os rituais, as cerimônias, as estórias etc. Asseguram os autores que “esse repertório
de expressões culturais delineia e comunica a identidade coletiva” (MACHADO-DA-SILVA;
NOGUEIRA, 2000, p. 7).
Este trabalho enfatiza que a identidade organizacional ou institucional de uma IES está
demonstrada no seu Plano de Desenvolvimento, o que pode ser confirmado considerando as
crenças partilhadas que definem a identidade. No PDI, podem ser percebidos elementos que
constituem as crenças centrais e distintivas de uma instituição e algumas pistas das crenças
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duradouras, que são elementos subjetivos e difíceis de registrar. Segundo Machado-da-Silva e
Nogueira (2000), para os indivíduos que compõem a organização, a identidade organizacional
é fruto da percepção que possuem dos atributos essenciais e diferenciadores da sua
organização, em comparação às demais.
Diante do exposto, infere-se que a construção do PDI de uma IES envolve discussão, reflexão
e até ressignificação de crenças com referência à instituição, considerando-se que o
documento engloba direta ou indiretamente todos aqueles elementos apresentados no Quadro
3. E assim identifica-se como fundamental para a instituição definir criteriosamente a
metodologia a ser utilizada no processo de construção do PDI.
A referida metodologia necessita promover a construção do PDI, não apenas visando ao
cumprimento de uma obrigação da burocracia administrativa, mas na direção da efetivação
de um compromisso entre todos os atores da instituição, incluindo a comunidade externa, na
busca da melhoria e do desenvolvimento institucional com foco no cumprimento do propósito
da instituição. Nesta perspectiva, a metodologia deve fomentar e promover o debate, o
diálogo, a discussão sobre todos os eixos e elementos que compõem o Plano de
Desenvolvimento Institucional, buscando ter sempre no centro dessa reflexão a identidade
institucional com todos os seus elementos, principalmente quando se trata de uma instituição
tão recente quanto os Institutos Federais.
A identidade organizacional é resultante das identificações das pessoas com a organização,
porque não existe identidade sem identificação, conforme afirmam Whetten e Godfrey (1998)
e outros autores. A representação da organização para seus membros é demonstrada por meio
dos comportamentos, da comunicação e dos símbolos. A idealização e a fantasia também
fazem parte desse processo e explicam a tendência de as pessoas se identificarem com as
organizações quando elas representam uma possibilidade de conexão com seus atributos e
desejos pessoais. Assim, a identificação organizacional refere-se ao conjunto de
representações que os seus membros formulam sobre o significado da organização, dentro de
um contexto social, e depende “de como os seus membros compreendem a si mesmos como
sendo a organização” (WHETTEN; GODFREY, 1998, p.33).
Machado (2003) e Scott e Lane (2000) trazem outra vertente, não excludente, sobre a
identidade das organizações, apontando que ela compreende também os processos, atividades
e acontecimentos, por meio dos quais a organização se constitui na mente de seus integrantes
como sendo específica e se baseando em um desejo de afiliação e de pertencimento. Dessa
maneira, como a identidade do indivíduo, percebe-se que a identidade organizacional está
relacionada às vivências e à subjetividade. Ela influencia a ação dos indivíduos e é
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constantemente construída por meio de interações sociais, identificações e afiliações.
Portanto, o contexto identitário no âmbito organizacional é constituído pelo indivíduo, pelo
grupo e pela organização.

3.2.3.3 Cultura Organizacional

Neste trabalho, a cultura organizacional é considerada como um subelemento ou subcategoria
ou conceito relacionado à identidade institucional ou organizacional, que visa a subsidiar a
compreensão do fenômeno organizacional investigado.
Existe uma relação direta entre identidade e cultura organizacional. Segundo Tavares (1991),
a noção de cultura organizacional resgata a ideia de identidade, de distinção, enfim, daqueles
caracteres que particularizam e distinguem uma organização da outra. Contudo, aqui, devido
ao conceito de cultura envolver uma diversidade de abordagens complexas, pretende-se
apenas apresentar as abordagens de alguns autores sobre o tema, com vistas a demonstrar a
importância e a influência da cultura organizacional nas instituições, bem como sua relação
com o modelo de gestão e o próprio PDI.
Smircich (1983) compreende a organização como um organismo adaptativo que existe por
meio de processos de trocas com o ambiente. Essa noção repousa sobre a rede de significados
subjetivos que os membros partilham e que parece funcionar de uma maneira regular. Para
Morgan (1996), toda organização está inserida em um espaço cultural e social e é este espaço
que determina como ela será administrada, ou seja, toda organização recebe influência do
contexto cultural onde se insere e, de certa maneira, reflete esse contexto. Pode-se também
abordar a organização como um agrupamento cultural formado por diversos atores sociais,
que constroem pontes entre os níveis macro e microestruturais, a sociedade, a organização e o
indivíduo, integrando decisões e ações, discursos e práticas, comportamento e estratégias
pretendidas (SMIRCICH, 1983).
Mintzberg et al. (2000) consideram que a cultura organizacional é a base da organização. As
crenças comuns se refletem nas tradições e nos hábitos, bem como em manifestações mais
tangíveis (histórias, símbolos ou mesmo edifícios e produtos). Para os autores, a força de uma
cultura está em legitimar as crenças e os valores compartilhados entre os membros de uma
organização, pois, sem as pessoas, a cultura organizacional não existiria.
Assim, pode-se dizer que a forma como as organizações reagem aos desafios, às mudanças e
até o modo de funcionamento depende mais da cultura organizacional instalada e da cultura
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do meio ambiente em que está inserida, do que mesmo da intencionalidade e da proposta de
atuação do grupo gestor.
O estudo da cultura organizacional tem duas tendências: a visão funcionalista, que define a
cultura como variável organizacional – algo que a organização “tem” – e a visão
fenomenológica, que entende a cultura como metáfora-raiz – algo que a organização “é”. No
primeiro caso, a organização tem uma cultura e a orientação fundamental é administrativista,
considerando-se que a cultura é gerenciável, com o objetivo de a organização atingir os mais
altos padrões de desenvolvimento organizacional. E, no segundo caso, a cultura como
metáfora é interpretada fundamentalmente, num processo contínuo e dinâmico de construção
e reconstrução da realidade por meio da interação social. Neste caso, destacam-se o enfoque
cognitivo e o simbólico (SMIRCICH, 1983).
A abordagem simbólica é focada em símbolos e significados compartilhados que resultam das
interações sociais devido à necessidade de interpretar a realidade e de estabelecer critérios
orientadores para a ação. Já a abordagem cognitiva apresenta uma definição de cultura como
um sistema de conhecimentos de padrões de percepção, de crenças e modelos de avaliação
aprendidos que norteiam a maneira como os indivíduos agem.
Segundo Geertz (1989), a cultura é constituída de significados entrelaçados e compartilhados
que informam e formam toda a estrutura da sociedade, que é produzida e modificada
continuamente pelas ações individuais e coletivas. E para que os significados sejam
entendidos, necessitam ser decifrados e interpretados. O autor também pontua que a cultura,
além de poder ser vista como complexos padrões concretos de comportamento (costumes,
usos, tradições, hábitos), pode, sobretudo, ser considerada como um conjunto de mecanismos
de controle (planos, receitas, regras, instruções) para governar os comportamentos. Fica
caracterizado que o ser humano depende de mecanismos de controle da cultura em que está
inserido para ordenar o próprio comportamento.
Os modelos mentais produzidos na cultura social concebem a realidade nas dimensões
objetiva e subjetiva. Os valores, crenças, palavras e imagens constituem-se nas lentes através
das quais a realidade socialmente construída adquire significados, que, uma vez
compartilhados, impõem padrões de ordem e consistência na realidade social. Nas
organizações, “a cultura se expressa na teia de significados tecida pelos próprios
participantes” (ZANELLI; SILVA, 2004, p.416).
Para Schein (1996), a cultura de um grupo ou organização é definida como um padrão de
suposições básicas compartilhadas, que foi aprendido por um grupo à medida que solucionava
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seus problemas de adaptação externa e de integração interna.

Para o autor, o nível de

internalização da cultura pode ser analisado, segundo o grau em que cada fenômeno cultural é
visível ao observador. Assim, ele propõe três níveis: dos artefatos; dos valores esposados; e
dos pressupostos básicos.
Então, no primeiro nível – dos artefatos – estão incluídos todos os fenômenos possíveis de
serem vistos, ouvidos e sentidos, em que os rituais, os símbolos, as estruturas e os processos
organizacionais visíveis representam os fatores mais importantes de serem observados. O
segundo nível – dos valores esposados – é descrito como o nível que trata dos valores
relativos ao individual, que prevalecem e influenciam os caminhos adotados pelo grupo na
resolução dos problemas. Seria o dos valores compartilhados, em que as estratégias, metas e
filosofias ganham destaque; e no terceiro nível – pressupostos básicos – é o nível mais
profundo, que se articula numa filosofia para manter a unidade e a identidade do grupo. Nesse
último nível, o autor aponta que a cultura se torna duradoura e mais estável e haverá
resistência do grupo para qualquer tentativa de mudança, porque os pressupostos básicos são
compartilhados e mutuamente reforçados.
A formatação desses padrões compartilhados advém da experiência grupal e, na maioria das
vezes, é informal, não planejada, e acontece a partir da constância e da repetição.
Simplesmente, vão se desenvolvendo como descoberta da maneira adequada de se comportar
frente às variadas situações, e são submetidos à verificação, mesmo inconsciente, até serem
aceitos e consolidados pelo grupo, construindo, assim, um arcabouço cognitivo de
pressupostos aceitos pelo coletivo que lhes permite alcançar características peculiares de
identidade, expressadas pelo grupo como traços comportamentais característicos.
Quando se investiga uma IES ou qualquer outra organização referente à formação da sua
cultura organizacional, trata-se da formatação de padrões compartilhados resultantes das
experiências vividas coletivamente pelos membros dessa comunidade. E quando ocorre a
referência a não existência de cultura em uma determinada área da instituição, está sendo
tratada a inexistência de padrões compartilhados que permitam ao grupo comportar-se
adequadamente frente às variadas situações relativas à área em questão.
Ainda na linha do simbólico, segundo Beyer e Trice (1987 apud ZANELLI; SILVA, 2004):
A cultura organizacional se constitui a partir de uma rede de concepções, normas e
valores considerados inquestionáveis e que, por isso, permanecem nos subterrâneos
da vida organizacional. Para que possa ser criada e mantida, a cultura deve ser
veiculada aos membros da organização por meio de elementos tais como ritos,
rituais, mitos, histórias, gestos e demais artefatos visíveis (BEYER; TRICE, 1987
apud ZANELLY; SILVA, 2004, p. 416).
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Somente se efetivam em pressupostos básicos da cultura as contribuições consideradas
experiências de alto impacto cognitivo e afetivo ocorridas ao longo da história da
organização, pela força de seus significados no momento histórico em que foram produzidas,
segundo Zanelli e Silva (2004). Que também acrescentam: “A cultura organizacional só
existirá quando, entre os participantes, existir suficiente história ou experiências amplamente
compartilhadas” (ZANELLI; SILVA, 2004, p.418).
As organizações, na sua maioria, possuem valores dominantes e amplamente compartilhados,
mas, devido ao repertório dos membros da organização, dos problemas e características de
cada unidade organizacional, principalmente, poderão existir culturas setoriais diferenciadas,
também chamadas de subculturas, que podem estar presentes mesmo dentro de uma cultura
maior e forte.
Segundo Zanelli e Silva (2004),
as subculturas são grupos de pessoas com um padrão especial ou peculiar de valores,
mas que não são inconsistentes com os valores dominantes da organização. Porém,
quando os valores de determinadas unidades setoriais se tornam desalinhados com a
cultura hegemônica ou dominante da organização, produz-se uma dinâmica cultural
antagônica, denominada contracultura (ZANELLI; SILVA, 2004, p.419).

Numa organização, a contracultura pode surgir quando as relações de trabalho suscitam
conflitos; há antagonismo nas relações entre dirigentes e uma subcultura específica; os
interesses de algumas subculturas não coincidem com as expectativas dos demais segmentos
da organização; os interesses entre os gestores e demais membros da organização são
divergentes; entre outras situações internas que suscitam tal movimento. Entretanto, a
interação da organização com seu contexto poderá também provocar internamente o
surgimento de uma contracultura.
Young (1989 apud ZAGO, 2005, p.71) argumenta que uma cultura não precisa ser uma
unidade ou uma divisão, pois os indivíduos podem compartilhar de alguns valores e,
simultaneamente, incompatibilizarem-se com outros, ou seja, a unidade e a divisão coexistem
e a cultura vincula-se à dinâmica das relações entre os interesses organizacionais. Acrescenta
Zago (2005) que as subculturas podem coexistir em graus de ruptura maior ou menor com a
cultura organizacional como um todo. A própria divergência e a negação da cultura
organizacional por uma subcultura se constituem em um elemento formador característico do
perfil da cultura organizacional.
Entre outros autores, Freitas (1999) considera que a cultura organizacional pode ser utilizada
como um modo de controle sobre os membros da organização. E afirma que pode ser utilizada
como mecanismo para formatar condutas, homogeneizar pensamentos e introjetar imagem
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positiva de igualdade, escamoteando as diferenças e anulando a reflexão, entre outras
consequências.
É interessante refletir que todas as IES, como organizações, possuem uma cultura que
interfere na sua identidade, estabelece seu funcionamento e embasa seu desenvolvimento.
Entretanto, ela existe mesmo que os membros da instituição nunca tenham refletido ou
discutido sobre isso, individualmente ou no coletivo. Surgem, então, questionamentos como:
o PDI de uma IES está relacionado com a cultura organizacional dessa instituição? De que
maneira? Pode-se considerar a cultura organizacional um pilar de sustentação do
desenvolvimento institucional de uma instituição?

3.2.3.4 Interação entre Identidade e Cultura Organizacional

A interação existente entre identidade e cultura organizacional demonstra-se no
entrelaçamento que há entre os elementos que formam os dois conceitos. De certa forma, já
foi tratada e explicitada neste trabalho.
Como fenômeno social, a cultura organizacional é composta por numerosas variáveis
relacionadas entre si, e é modelada com o somatório das cognições e vivências técnicas,
administrativas, políticas, estratégicas e táticas, misturadas às cargas psicossociais, que
justapõem fatores humanos individuais, relacionamentos grupais, interpessoais, formais e
informais (TORQUATO, 1991). As interações dessas variáveis podem levar a uma grande
diversidade de combinações que delineiam um perfil único para cada organização, o qual, a
partir das suas relações com o meio externo e interno, se consolida na identidade.
A cultura é conformada pelos modelos mentais coletivos que foram consolidados através da
experiência e convivência comum dos membros de um grupo social em seu âmbito específico,
e que dão configuração para a sua interpretação e representação de identidade, sendo expressa
pelas atitudes e comportamentos dos mesmos, levando ao entendimento de que o
comportamento social de um grupo ou comunidade é manifestação da sua cultura (ZAGO,
2000 e 2005).
Alvesson e Sveningsson (2008 apud CARDOSO 2013, p.38) consideram que identidade
organizacional é estreitamente vinculada à cultura organizacional, sendo que a cultura é mais
relacionada com um contexto implícito e emergente, enquanto identidade é mais orientada
para a linguagem, explícita e mais diretamente enfatizada.
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Hatch e Schultz (1997) definem o modelo de dinâmicas da identidade organizacional em
quatro pontos: a identidade espelhada nas imagens dos outros; a identidade incrustrada no
entendimento cultural; a cultura se faz conhecida através das afirmações de identidade; e as
expressões de identidade deixam impressões nos outros. A partir desses pontos, identidade,
imagem e cultura inter-relacionam-se entre si, num processo dinâmico. A cultura é vista, por
essas autoras, como sendo relativamente mais fácil de ser colocada nos domínios conceituais
do contextual, tácito e emergente. Como identidade, quando comparada com cultura, parece
ser mais textual, explícita e instrumental. Identidade é mais próxima da experiência e
superficial, ela deve mudar mais facilmente e também ter um impacto geral mais fraco na
forma como as pessoas estruturam e entendem o mundo.
Considerando que o PDI é um documento que identifica a IES, pois se constitui dos mais
diversos dados e informações relativas ao presente, passado e futuro da instituição, pode-se
afirmar que também demonstra a cultura da instituição, pois apresenta crenças e valores
propriamente ditos, além de pistas sobre os demais níveis de cultura. Assim, no processo de
construção do Plano, os componentes da identidade e da cultura organizacional estarão
sempre presentes nas discussões e reflexões. A cultura organizacional e a identificação dos
membros da instituição com o Plano são variáveis que vão interferir no desenvolvimento do
processo.
3.2.4 Gestão participativa

A gestão participativa é um dos elementos de investigação deste trabalho que necessita ser
compreendido em relação ao seu significado, aos subelementos que a compõem e à sua
dinâmica de interação com o PDI como ferramenta de gestão de IES. Para possibilitar a
compreensão do tema, são abordados os seguintes pontos: conceitos de gestão, participação,
gestão participativa de IES e PDI na condição de ferramenta de gestão participativa.

3.2.4.1 Conceitos

A gestão de uma organização trata do conjunto de ações, métodos, processos, estrutura,
recursos, controle, planejamento e outros elementos e variáveis que definem e se entrelaçam
entre si para fazer acontecer o funcionamento, os propósitos e o cumprimento da sua missão
organizacional. Alguns desses itens podem corresponder a um ou mais documentos,
instrumentos ou ferramentas e até mesmo tecnologias, que apoiam ou facilitam a gestão. E a
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forma de articular e integrar todas as variáveis e todos os elementos, e outros não citados,
resulta no tipo de gestão.
Para Costa (2007), a gestão também pode ser entendida como a prática administrativa que
estabelece e orienta as políticas e o uso dos recursos financeiros, materiais, de informação,
tecnológicos, humanos, parcerias e alianças para o alcance de objetivos. Para Ferreira e
Aguiar (2000), a gestão é definida por princípios, os quais não são intrínsecos à gestão, e por
práticas decorrentes, que afirmam ou não esses princípios que as geram, os quais podem não
ser princípios sociais que se destinam à promoção humana. E Luck (2011), numa outra
percepção, que relaciona gestão com trabalho coletivo de pessoas, “parte do pressuposto que o
êxito de uma organização social depende da mobilização da ação construtiva conjunta de seus
componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade que cria um „todo‟ orientado
por uma vontade coletiva” (LUCK, 2011, p.21).
As modalidades de gestão estão relacionadas com a forma de interagir e integrar os
componentes da organização e as variáveis que definem seu funcionamento, que passa pela
participação dos membros nos diversos processos desenvolvidos para a efetivação do
propósito organizacional.
A gestão democrática é um tipo de gestão que se baseia na representação e se constitui numa
alternativa à gestão centralizada, considerando que as decisões ocorrem com a participação de
todos, direta ou indiretamente. É um fazer participativo, pois há transformações dos
indivíduos envolvidos. No entanto, no sentido restrito da administração, há caráter
contraditório que é reforçado pelo confronto dos interesses individuais, de subgrupos ou de
classes no interior dos processos de trabalho coletivo. O que vai definir o perfil da gestão, se
autoritária ou democrática, será a escolha dos processos utilizados e o tipo de relações
humanas presente.
Transpondo a percepção de Souza (2009) para as organizações sociais, a democracia não vem
a ser somente tomada de decisões, passa obrigatoriamente pelo diálogo e a alteridade, na
participação ativa do sujeito na organização social, na construção coletiva de regras e
procedimentos, construindo canais de comunicação entre as pessoas que atuam nesse coletivo.
A gestão democrática pode ser compreendida como um processo político no qual as pessoas
que atuam numa organização social identificam problemas, discutem, deliberam, planejam,
encaminham, acompanham, controlam e avaliam o conjunto das ações voltadas ao
desenvolvimento da própria organização.
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Evocando Luck (2011), pode-se considerar que a gestão participativa passa pela mobilização
efetiva dos esforços individuais para a superação de atitudes de acomodação, alienação e
marginalidade, com a reversão de comportamentos individualistas em espírito de equipe, na
busca da efetivação de objetos sociais e institucionais que sejam entendidos e assumidos por
todos. E se ancora em três princípios, que estão interligados e aparecem nos momentos de
participação, os quais são: a democracia, como uma visão social comprometida com o
coletivo, a construção do conhecimento da realidade organizacional em si e a participação
como necessidade humana.
Gestão democrática e gestão participativa são dois conceitos inseparáveis, à medida que um
remete ao outro. Na gestão democrática, a participação é obrigatória, pode ser indireta (por
representação) e/ou direta. Mas é possível ocorrer participação e não estar presente o espírito
democrático, existir a manipulação, haver apenas a figuração. Esse é o caso, algumas vezes,
do funcionamento de órgãos colegiados que estão presentes, obrigatoriamente, nas
instituições públicas deste País.

3.2.4.2 Participação

Refletir sobre participação implica analisar as concepções que norteiam esse conceito e

situá-lo em determinado contexto socio-econômico-político vivenciado pela sociedade. Neste
trabalho, discutir-se-á tal tema brevemente.
Participação significa “fazer parte, tomar parte ou ter parte” (BORDENAVE, 1983, p. 22). E,
para esse autor, a participação na sociedade pode se realizar na forma individual ou coletiva,
desde que ocorra como instrumento legítimo e democrático, não importa como aconteça. É
intrínseca “à natureza social do homem, que tem acompanhado sua evolução desde a tribo e o
clã, dos tempos primitivos, até as associações, empresas e partidos políticos de hoje”
(BORDENAVE, 1983, p. 17).
No entanto, Bordenave (1983) considera que a participação depende, fundamentalmente, das
pessoas se perceberem ou não como agentes de mudança, que podem provocar ou construir
transformações, que garantem a democracia buscando facilitar o crescimento da consciência
crítica, incentivar o poder de reivindicação e preparar a população para ter mais poder.
Para esse autor, alguns dos princípios da participação são: participar é uma necessidade
humana e um direito das pessoas; justifica-se por si mesma, não por seus resultados; é um
processo de desenvolvimento de consciência crítica e de aquisição de poder; é facilitada com
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a organização e criação de fluxos de comunicação; não significa a ausência de conflitos, mas
a busca para resolvê-los; não pode ser vista como indispensável em todas as ocasiões, entre
outros (BORDENAVE, 1983, p. 17).
A participação faz parte do homem como ser social e o acompanha desde os primórdios. A
interação coletiva promove o pensamento reflexivo, faz surgir o prazer de criar e recriar e traz
a valorização dos indivíduos. Entretanto, a sociedade moderna fortaleceu o isolamento das
pessoas e a busca pelas soluções individualizadas, então, necessita fortalecer a percepção de
coletividade, valorizar o prazer da interação, da troca, da partilha e a busca de soluções em
conjunto para problemas que são coletivos. Trazer o pensamento do eu para o nós, não de
forma altruísta, mas desenvolvendo a dimensão educativa da participação, fomentando a
ampliação da consciência crítica, estimulando o exercício da reivindicação e preparando as
pessoas para participarem de forma mais efetiva do poder, pois a habilidade de participar
cresce rapidamente quando existe oportunidade de praticá-la.
Numa unidade social, considerando a instituição de ensino como tal, a participação, no
sentido pleno, identifica-se com uma força de atuação consciente dos membros dessa
unidade, que reconhecem e assumem o poder de influenciar na dinâmica, na cultura e nos
resultados, com competência e vontade de compreender, decidir e agir sobre questões que
dizem respeito à unidade, dando foco e direcionamento. Assim, a participação assume uma
dimensão política de construção de bases de poder pela autoria, que se constitui no autêntico
sentido de autoridade, a qual é qualificada pelas intervenções participativas que realiza,
aumentando competência e capacidade (LIBÂNEO, 2004 apud LUCK, 2011).
Cabe ressaltar a importância de que a participação numa instituição de ensino seja entendida
como um processo dinâmico e interativo que vai muito além da tomada de decisão, uma vez
que passa pelas relações humanas na convivência do cotidiano da gestão educacional, na
busca, por seus agentes, da superação de suas dificuldades e limitações, do enfrentamento de
seus desafios, do bom cumprimento de sua finalidade e do desenvolvimento de sua identidade
como organização social (LUCK, 2011).
É possível considerar que participar da gestão é tomar parte da construção, fazer parte das
decisões do cotidiano e ter parte nos resultados obtidos, tomá-la como uma ferramenta que
coordene e concentre o envolvimento das pessoas que fazem parte de uma mesma
organização, no seu processo decisório. Logo, a prática da gestão participativa pode ocorrer
por iniciativa e pressão dos trabalhadores, como forma de conquista, por ampliar a
intervenção na questão do poder, da autoridade e do controle sobre o processo produtivo.
Entretanto, também pode acontecer a partir de estratégias gerenciais na busca de legitimar
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decisões de uma minoria, para contornar os conflitos e possibilitar maior desenvolvimento
dos trabalhadores que podem resultar em ganhos de produtividade.
Para entender melhor como promover a gestão participativa, é interessante tratar das
dimensões que se manifestam na participação. Segundo Luck (2011), independentemente da
natureza e nível de abrangência, são: política, pedagógica e técnica. Elas convergem,
entrecruzam entre si, não ocorrem em separado e formam um todo dinâmico. Cada ação
participativa possui presentes essas dimensões e qualquer alteração em uma delas interfere
nas demais e no todo. A dimensão política refere-se ao sentido do poder das pessoas de
construir suas histórias e das organizações de que fazem parte, podendo se transformar e
influenciar na transformação do contexto. A dimensão pedagógica refere-se à prática da ação,
que é sempre um processo formativo, com a promoção de aprendizagens significativas e
construção de conhecimento. E a dimensão técnica é aquela que está ligada à competência
técnica e foi menosprezada nas últimas décadas, pois, em nome da concepção histórico-crítica
da educação, destacou-se exageradamente a dimensão política, desconsiderando que a ação
política para se efetivar depende da competência técnica (LUCK, 2011).
Na concepção relativa à relação governo e sociedade, a participação é vista como recurso
gerencial, que se insere no contexto da democracia. Segundo Nogueira (2005), desta forma, o
conteúdo da participação pode ser esvaziado de sua função fundamental, que está focada na
construção do social, e passa a ser utilizada como um instrumento para modificar prioridades
governamentais e transferir custos gerenciais, reduzindo desgastes entre governo e sociedade.

3.2.4.3 Gestão Participativa nas Instituições de Ensino Superior
A Constituição Federal, de 1988, dispõe no seu inciso VI, do Artigo 206, a “gestão”
democrática do ensino público, na forma da lei”. O Artigo 14 da LDB (Lei 9.394/1996)
determina que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes
princípios: I) participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico
da escola; II) participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentes (BRASIL, 1996). O Artigo 56 da LDB, em seu parágrafo único, no capítulo que
trata da educação superior, estabelece que “as instituições de educação superior obedecerão ao
princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos,
de que participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional” (BRASIL,
1996).
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A educação, considerada com uma das mais importantes políticas públicas sob a
responsabilidade do Estado, vem sendo cada vez mais discutida, planejada e executada de
forma democrática, contando com a participação dos segmentos que constituem o setor
educacional. Entretanto, falta bastante para que se cumpra a legislação de forma efetiva, pois
o processo ainda está na fase de internalização de como agir, funcionar, atuar
democraticamente. A garantia da gestão democrática do ensino público tem na participação o
elemento essencial para sua efetivação como política social.
Evocando Paro (2008), o desenvolvimento das instituições de ensino sob a perspectiva
democrática, visa, valoriza e exige uma gestão participativa alicerçada na autonomia,
considerando que os sujeitos educacionais devem atuar ativamente no debate dos temas
importantes para a instituição, bem como nas tomadas de decisões em todas as etapas, desde o
diagnóstico, planejamento, execução das ações e até na avaliação, todas assentadas sobre as
premissas democráticas.
A gestão participativa busca formas de articulação entre líderes e liderados, gestores e
membros de uma mesma instituição, articulando e ampliando os espaços públicos, espaços de
diálogo, por meio de negociação e deliberações, superando distâncias, atritos e
unilateralidades. Esse tipo de gestão surgiu na área pública como uma possibilidade de
resposta à crise do Estado, visando à reforma e promovendo um novo encontro entre Estado e
sociedade, na busca de introduzir novas formas de controle social, ou seja, de controle do
governo pela sociedade (NOGUEIRA, 2005).
A participação é imprescindível ao processo de tomada de decisão democrática por
possibilitar aos sujeitos acompanharem e decidirem pelos rumos da instituição educacional.
Dourado (2006) aponta a gestão participativa como processo democrático contínuo, que
almeja a transformação da instituição e da própria sociedade na qual está inserida.
Nesse sentido, entende-se que a gestão participativa de uma instituição de educação não se
constrói somente com a vontade de mudar, mas requer o reconhecimento do contexto na qual
a instituição está inserida, pois as políticas externas, embora anunciem a importância da
gestão participativa e democrática, de certo modo, buscam dificultar essa construção, quando
não disponibilizam recursos suficientes; quando envolvem os profissionais em novos
programas ou projetos, sem ouvir suas percepções durante as construções dessas propostas;
quando atrelam novos projetos pedagógicos aos interesses do mercado, dentre outros fatores
que impulsionam negativamente a implementação de um processo participativo.

87

A luta por um projeto democrático para as instituições de ensino não pode centrar-se apenas
nos processos de eleição de dirigentes, na eleição de representantes para os órgãos colegiados
ou na elaboração pontual de documentos institucionais, mas considerar a qualidade de
participação ativa de todos na construção de uma instituição democrática, autônoma e
participativa, seja na ação dos órgãos colegiados, na socialização das informações, na
transparência das ações, nas assembleias das categorias ou nas questões enfrentadas no fazer
diário, dentre outros. Deve haver centralidade nas políticas internas e externas à instituição.
O desenvolvimento de uma gestão democrática e participativa requer gestores e instâncias
colegiadas atuantes, representativas dos interesses institucionais, e não de seus próprios
interesses pessoais e políticos. Essas instâncias devem ser espaços de discussão, debate,
proposições e decisões coletivas e representativas do conjunto da instituição. Podem também
ser vistas como espaço de conflitos, se for considerada a existência de ideias divergentes, de
posicionamentos contrários, etc., características existentes e aceitáveis em qualquer processo
participativo, pois o coletivo apresenta especificidades, sendo inconcebível ser um espaço do
consenso em torno de interesses diversos (DOURADO, 2006).
Nessa direção, Silva (2010, p. 40) considera que “a participação é um princípio fundante para
a concretização da democracia” e deve ser compreendida como um instrumento que requer a
cooperação aliada à solidariedade e à responsabilidade, para combater os males advindos da
competição e da racionalidade individual que negam os interesses dos outros indivíduos e do
coletivo. Além disso, pontua que, nas decisões coletivas, a participação deve ser promovida
numa concepção democrática da gestão, pois é inerente ao homem participar da vida política,
na medida em que a liberdade é entendida no sentido positivo de participação (SILVA, 2010).
Borges e Araújo (2001) colocam que as principais características da organização universitária
são fatores como: um elevado profissionalismo, dominar a tarefa, autonomia no trabalho e
liberdade de supervisão alta (os professores escolhem o que investigar e como ensinar,
influenciam as decisões coletivas e desenvolvem lealdades interinstitucionais). E ressaltam
ainda que a Universidade é uma estrutura administrativa, um sistema político, um centro
científico, uma academia, um foco cultural e uma fonte de valores, ou seja, uma estrutura de
muitas complexidades, que pode ser expressa como “multiversidade” (KERR, 1982 apud
BORGES; ARAÚJO, 2001).
As universidades, os Institutos Federais (que estão equiparados por força de lei às
universidades), assim como as demais IES, possuem certo tipo de complexidade que, devido
tratar-se de organizações voltadas à transmissão e produção de conhecimento, configuram um
padrão peculiar para a estruturação de suas atividades. Isso faz com que não possam ser vistas
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em relação à gestão pela mesma ótica racionalista das iniciativas empresariais, por isso, não
cabendo a importação de modelos organizacionais peculiares às empresas.
A gestão participativa em organizações sociais não é uma operação isenta de obstáculos,
dificuldades e problemas. Como todo processo de intensificação democrática, no qual vêm à
tona participantes, até então, excluídos do processo decisório e da vida política, a gestão
participativa é alvo de disputas, sofre ataques sistemáticos, torna-se objeto de cobiça ou pode
ser afetada por manobras diversionistas dos que se sentem particularmente prejudicados.
Participação tem significados distintos no âmbito da sociedade contemporânea em geral,
diferindo o sentido para as empresas do sentido para as instituições sociais. No caso das
instituições federais de ensino superior (IFES), segundo Carvalho (2011), a participação está
presente entre as principais preocupações da comunidade, mas tem sentidos e pesos diferentes
conforme os interesses envolvidos e o local onde o ator se posiciona.
As formas de participação identificadas por Luck (2011) são: como presença; como expressão
verbal e discussão; como representação política; como tomada de decisão; e como
engajamento. Analisando-se essas formas, pode-se perceber que existem inúmeras
possibilidades e nuances de participar no contexto de uma instituição, e que o sentido efetivo
da participação se expressa pela peculiaridade da prática exercida e seus resultados, além da
observação de que existe, em diferentes contextos, a prática diferenciada da participação por
sua abrangência e seu poder de influência (LUCK, 2011).
Não se precisa de muito esforço para perceber que existem todas essas formas de participação
dentro das IES, em algum nível, e do quanto esses comportamentos diversos, quando
entrelaçados, tornam complexo e difícil o processo de desenvolvimento da gestão
participativa, especialmente quando não estão tão presentes as convicções democráticas.
O processo de democratização e participação das IFES, que surgiu em decorrência da
modernização do Estado brasileiro, foi influenciado, especialmente, com referência à
interação com a sociedade, com o conhecimento e com o poder, e implicado em alguma forma
de modernização. As instituições federais de ensino superior são perpassadas por relações
externas e internas de poder, expresso em acirradas disputas, conforme o interesse, por
espaços de participação. Contudo, essas lutas internas por poder, na maioria das vezes, estão
camufladas pelo aumento da carga de trabalho e/ou escassez das condições, pelo formato da
estrutura organizacional e pela perspectiva de gestão e participação adotadas pelo grupo
gestor (CARVALHO, 2011).
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A relação de poder na universidade tem estreito vínculo com a relação de poder na sociedade,
uma está dentro da outra e se influenciam mutuamente. Enquanto a universidade produzir
conhecimento e reflexões críticas, influencia as transformações sociais. Ao mesmo tempo, é a
sociedade que modifica a universidade, mas a sociedade só se modifica enquanto suas
instâncias, dentre as quais as universidades, também se modificam. Os acontecimentos
estruturais de uma sociedade acabam por determinar os rumos de suas instituições e são
influenciados por estas, em conformidade com o poder dos sujeitos sociais nos processo de
tomada de decisão (FÁVERO, 1983).
A autora também aponta que a organização da universidade pública brasileira tem sido
reestruturada e reformada conforme as forças político-sociais em movimento. Essas forças,
extrínseca e intrinsecamente mobilizadas, têm impactado a universidade. Do lado externo,
estão os organismos multilaterais, o governo e a sociedade em geral e, do lado interno, está a
disputa por uma estruturação institucional que propicie a participação e a democratização.
Resulta, assim, numa gestão tensionada, vertical e horizontalmente, a partir da relação de
poder, tendo, dentre outros, os conselhos e colegiados como espaços formais de tomada de
decisão (FÁVERO, 1983).
Carvalho (2013) reforça a situação vivida pela IFES quando se coloca sobre participação e
poder:
Nessa linha de raciocínio, o que está em jogo é a disputa pelo poder no âmbito da
universidade, e, dessa forma, a efetivação da participação, ou não, consiste em
estratégias para a manutenção, ou não, do poder. A ampliação ou a diminuição da
participação e da democracia efetiva estão relacionadas aos projetos de sociedade,
de educação e de gestão hegemônicos assumidos. [...] O projeto de educação e de
universidade não prescinde desse projeto geral e relaciona-se com um processo de
gestão fruto da tensão entre as perspectivas estratégico-empresarial e democráticoparticipativa (CARVALHO, 2013, p. 370).

Compreende-se que a gestão participativa e a democrática são uma concepção a ser
construída, bem como a autonomia precisa ser fortalecida no cotidiano institucional, nas
relações entre os agentes coletivos, nos debates, proposições, decisões e encaminhamentos
das políticas assumidas pelo conjunto dos sujeitos da instituição, e não pela vontade política
do gestor central. Necessário se faz criar por meio da gestão espaços e mecanismos de
participação e exercício democrático, para que o poder seja descentralizado e compartilhado,
pois a qualidade da educação também perpassa pela tomada de decisão e sua efetivação em
prol do desenvolvimento social.
Segundo Carvalho (2011), inspirado em Gramsci (2006), na abordagem de democracia
efetivamente participativa, é preciso esgotar os limites da democracia representativa,
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viabilizando a gestão coparticipativa como estratégia que vislumbre frentes de lutas e trilhas
possíveis rumo à ampliação da autonomia na gestão universitária. Adotar a gestão
coparticipativa implica, dentre outras coisas, a ampliação dos espaços de participação e a
equalização, dentro das regras do jogo democrático representativo, das oportunidades para os
segmentos da comunidade universitária atuarem como sujeitos e corporações autônomos.
Existem ainda muitas barreiras à participação política no País, embora já tenha se avançado
bastante. Entretanto, esses avanços não são dádivas, nem partiram da vontade ou do interesse
governamental, mas resultaram da luta e da persistência dos sujeitos sociais que buscam a
autonomia, a liberdade e a emancipação dos cidadãos nos diversos processos sociais. A
universidade e os institutos constituem-se em espaços onde existe luta entre diferentes
projetos educativos, logo, entre diferentes projetos para o futuro do Brasil. No entanto, nos
institutos, essa luta entre diferentes projetos educacionais ainda encontra-se parcialmente
latente, devido ao pouco tempo de sua existência e por falta de uma identidade institucional
fortalecida.
Numa perspectiva mais ampla, considera-se que a gestão democrática da educação,
especialmente do ensino público, para ser efetivada, ela precisa ser participativa, na
concepção das políticas públicas pelos governantes, e durante todo o processo de
implementação e execução das atividades e ações. A participação pode se dar nos níveis
macro e micro. A população e os segmentos da sociedade organizada devem ter voz e voto
nas decisões desse processo de construção, pois é uma das formas de poder participar e
interferir nas prioridades de investimentos públicos destinados à área de educação. Entretanto,
a participação deve também existir quando da execução das políticas com caráter de
acompanhamento e de fiscalização, para que se garanta que os recursos públicos sejam
utilizados para os fins propostos, se evitem desvios e perdas desnecessárias, além da correção
de rumos, se necessário.
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4 A RELAÇÃO ENTRE PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL,
IDENTIDADE INSTITUCIONAL E GESTÃO PARTICIPATIVA NOS INSTITUTOS
FEDERAIS

O presente tópico contempla a apresentação dos dados advindos de questionário aplicado
junto aos Institutos Federais e de entrevistas realizadas com seus gestores, além de
constatações obtidas na pesquisa documental efetivada. Também apresenta uma análise sobre
a relação entre o PDI, a identidade institucional e a gestão participativa nos Institutos Federais
brasileiros que fizeram parte do estudo, os desafios e as possibilidades para o
desenvolvimento institucional.
Optou-se por estruturar este item em três partes: na primeira, apresentam-se e analisam-se os
dados quantitativos e qualitativos derivados dos questionários; na segunda, são demonstrados
os dados provenientes das entrevistas após a análise de conteúdo aplicada; e na terceira,
aborda-se uma síntese dos dados resultantes da pesquisa como um todo, com vistas a
demonstrar a relação entre as categorias estudadas, além de identificar os desafios e as
possibilidades para o desenvolvimento institucional.

4.1 O que indica a Pesquisa Exploratória – Questionários

Conforme anunciado anteriormente, utilizou-se o questionário eletrônico na fase da pesquisa
exploratória como instrumento de coleta numa perspectiva inicial da investigação, focando
algumas características dos Institutos Federais e algumas informações sobre o planejamento
institucional, o PDI e a gestão dessas instituições. Na apresentação dos dados, os Institutos
não serão identificados por seus nomes ou siglas, cada um corresponderá a uma letra.

4.1.1 Caracterização dos Institutos participantes

Responderam ao questionário 18 Institutos dos 38 existentes, o que demonstra que 47%
dessas entidades foram pesquisadas. Ressalte-se que os Institutos pesquisados estão situados
em diversas regiões do Brasil, como o Gráfico 2, a seguir, demonstra:
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Gráfico 2 – Distribuição dos Institutos pesquisados por região do Brasil

Nº de Institutos pesquisados por região
7
6
5
4
3
2
1
0

Nº Institutos

Norte

Nordeste

Centro-oeste

Sudeste

Sul

Fonte: Pesquisa de campo realizada de janeiro a março de 2014.

A Tabela 1, a seguir, apresenta a origem dos Institutos, ficando demonstrado que a maioria
originou-se da junção de duas ou mais instituições, com exceção de alguns CEFETs, que
foram apenas transformados em Institutos, sem precisar conviver com a fusão de culturas
organizacionais, o que se tornou inevitável nas demais instituições criadas.

Tabela 1 - Origem dos Institutos Federais pesquisados

Origem do Instituto
Originou-se do CEFET

Nº de institutos
5

Resultou da fusão do CEFET com a(s) Escola(s)
Técnicas

1

Resultou da fusão do CEFET com a(s) Escola(s)
Agrotécnica(s)

8

Resultou da fusão de E. Agrotécnica(s) com E.
Técnica(s)

1

Resultou da fusão de apenas Escolas
Agrotécnicas

1

Resultou apenas da fusão de Escolas Técnicas

0
1

Resultou da fusão do CEFET com
Escolas.Agrotécnica(s) e com Escolas Técnica(s)
Outra situação
Total de Institutos

1
18

Fonte: Pesquisa de campo realizada de janeiro a março de 2014.

O Gráfico 3, adiante, demonstra o número de campi existentes por Instituto pesquisado.
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Gráfico 3 – Número de Campi por Instituto

Fonte: Pesquisa de campo realizada de janeiro a março 2014.

Pode-se identificar que a grande maioria dos Institutos possuía, no período da pesquisa, até 10
campi, entretanto, um deles ultrapassa mais de 40. Fica demonstrado que o número de campi
é variável dentro da RFEPCT e que a expansão em alguns Institutos foi imensa.
O número de servidores (técnico-administrativos e docentes) que compõem o quadro de
pessoal de cada Instituto participante da pesquisa é visível no Gráfico 4, abaixo:

Gráfico 4 – Número de Servidores por Institutos

Fonte: Pesquisa de campo realizada de janeiro a março de 2014.

Observa-se no Gráfico 4 que, dos 18 institutos, 04 possuem abaixo de 900 servidores, 06
contam com 1000 a 1400 servidores, 04 estimam de 1.500 a 1.800 servidores, 03 possuem em
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torno de 2000 servidores e apenas 01 Instituto se sobressai com mais de 3000 servidores.
Pode-se identificar que 50% do total possuem acima de 1500 servidores.
Quando comparado o quantitativo de pessoal do Instituto que possui 40 campi com um que
possui 10 campi, verifica-se que a estrutura de pessoal não é proporcional. Então, fica o
questionamento: até que ponto estão sendo dadas condições para essa grandiosa expansão que
está acontecendo em alguns Institutos?
Uma quinta característica levantada foi o total de alunos dos Institutos. A Tabela 2 demonstra
a relação do quantitativo de institutos por faixa de total de alunos.
Tabela 2 – Demonstrativo do total de alunos dos Institutos
Tabela 02 – Demonstrativo do Total de Alunos dos Institutos
Faixa do total de alunos
De 8.000 a 10.000 alunos

Número de Institutos
1

De 10.100 a 13.000 alunos

5

De 13.100 a 20.000 alunos

6

De 20.100 a 28.000 alunos

3

Acima de 28.000 alunos

1

Não responderam

3

Total de Institutos

18

Fonte:
Pesquisadedejaneiro
campo,a realizada
janeiro a março de 2014
Fonte: Pesquisa de campo
realizada
março dede
2014.

A maioria dos Institutos Federais pesquisados, em relação ao número total de alunos, está
numa faixa de 13.000 a 20.000 alunos, destacando-se 03 Institutos que, no período da
pesquisa, possuíam acima de 25.000 alunos. Um total de 03 Institutos não forneceu essa
informação e, em seus sites, não foi possível obtê-la. Esse quantitativo apresentado demonstra
o potencial dos Institutos Federais. Entretanto, é importante sinalizar que esse dado
corresponde aos alunos matriculados no ano letivo de 2013, e que os Institutos que não
responderam, informaram da dificuldade de se coletar informações, especialmente nesse
período.
A sexta característica dos Institutos trata dos tipos de cursos oferecidos por cada um,
demonstrado no Gráfico 5 a seguir.
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Gráfico 5 – Tipos de cursos oferecidos por Institutos pesquisados

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre janeiro e março de 2014.

É possível identificar no Gráfico 5 que todos os Institutos ofertam cursos técnicos de nível
médio, curso técnico PROEJA e cursos de especialização, apenas um deles não oferece
graduação. Pode-se também verificar que a maioria oferece cursos na modalidade EaD,
alguns, apenas curso técnico, e outros também oferecem graduação. Aproximadamente um
terço oferece mestrado e nenhum deles ainda oferece doutorado. Esse Gráfico também revela
a complexidade dos Institutos, que dispõe de educação básica, com cursos técnicos, incluindo
PROEJA, Ensino Superior, envolvendo graduação e pós-graduação. Além de ofertar nas
modalidades: presencial e a distância.
Outra característica dos Institutos é o quantitativo de cursos ofertados, considerando todos os
tipos disponíveis. Apresenta-se por faixa na Tabela 3, a seguir.

Fonte: Pesquisa de campo realizada de janeiro a março de 2014.
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Percebe-se que há uma grande variação, mas que a maioria deles oferece um total que oscila
entre 76 e 170 cursos. Ressalta-se, contudo, que aparecem 2 Institutos com mais de 300
cursos. Esse é um resultado que demonstra o quanto eles são instituições pluricurriculares e de
uma abrangência singular, pois um dos seus propósitos é apoiar o desenvolvimento
econômico, social e cultural das regiões onde estão inseridos, logo, isto exige uma oferta
muito diversificada de cursos.
A sétima característica trata do ano em que os Institutos iniciaram a oferta de cursos
superiores, como demonstrado na Tabela 4 abaixo:
Tabela 4 – Período de início da oferta de cursos superiores
Tabela 04 – Período de inicio da oferta de cursos superiores
Período de inicio

Nº de Institutos

De 1994 a 1999
De 2000 a 2004
De 2005 a 2008
De 2010 a 2012
Sem resposta
Total de Institutos

4
4
7
2
1
18

Fonte: Pesquisa de
campo
realizada
janeiro
a marçodede janeiro
2014. a março de 2014
Fonte:
Pesquisa
de de
campo
realizada

Ao se analisar a Tabela 4, devem-se considerar os resultados da primeira característica dos
Institutos quanto à sua origem, que indicou o surgimento da maioria a partir da fusão dos
CEFETs com escolas técnicas e agrotécnicas. Aqueles que criaram cursos entre 1994 e 2008
foram originados de CEFETs e aqueles que só criaram os cursos após 2008 foram originados
de fusões apenas de escolas. Também está demonstrado que, em média, 50% dos Institutos
possuem cursos superiores há menos de 10 anos, ou seja, a experiência ainda é recente.

4.1.2 Dados resultantes

A primeira questão específica foi sobre qual órgão interno é responsável pelo planejamento
nos Institutos, cujas respostas estão apresentadas na Tabela 5, adiante:
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Tabela 5 – Órgão responsável pelo planejamento nos Institutos
Tabela 05 – Órgão responsável pelo Planejamento nos Institutos
Órgão responsável
Pró-reitoria de Planejamento e Administração

Nº Institutos
3

Pró-reitoria de Administração

1

Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional

13

Outro órgão

1

Total de Institutos

18

Fonte: realizada
Pesquisa de
janeiro a março de 2014
Fonte: Pesquisa de campo
decampo
janeirorealizada
a março de
de 2014.

Verifica-se que, em 72% dos institutos, o planejamento está sob a responsabilidade da PróReitoria de Desenvolvimento Institucional. Isto significa dizer, ainda que preliminarmente,
que o planejamento nessas instituições deve estar atrelado e focado no desenvolvimento, na
melhoria e no fortalecimento da vocação da entidade, possibilitando mudar a concepção de
planejamento como apenas cumprimento da burocracia, para uma concepção dirigida ao
desenvolvimento da instituição e das pessoas, com vistas ao cumprimento da missão
instrucional.
Na existência da Pró-Reitoria, está implícito que o planejamento é de sua responsabilidade,
pois não existe desenvolvimento sem planejamento, e todo planejamento que não visa ao
desenvolvimento da instituição é, simplesmente, um plano de atividades operacionais. Não se
trata de apenas elaborar planos, mas de buscar os caminhos mais efetivos para desenvolver-se
e cumprir a missão institucional.
A segunda questão específica abordou a elaboração anual do Plano de Ação ou Plano de
Trabalho pelos Institutos. Foram obtidas 17 respostas positivas quanto à criação, apenas um
pontuou que estava começando em 2014. Desta forma, pode-se concluir que todos já realizam
o planejamento anual. Isto demostra que existe certa sistematização do planejamento.
A terceira questão específica foi sobre a quantidade de servidores que estão envolvidos
diretamente com o planejamento da instituição nos níveis estratégico e macro e atuam no
órgão responsável por sua gestão. Foram obtidas as respostas apresentadas na Tabela 6, a
seguir:
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– Nº de Servidores
queaformam
a equipe
de planejamento
Tabela 6 –Tabela
No de 06
Servidores
que formam
equipe de
planejamento
Faixas

Nº de Institutos

De 1 a 3 servidores
De 4 a 8 servidores
De 9 a 15 servidores
DE 16 a 20 servidores
Acima de 20 servidores
Total de institutos
Fonte: realizada
Pesquisa de
Fonte: Pesquisa de campo
decampo,
janeirorealizada
a março de
de janeiro
2014. a março de 2014

7
5
3
1
2
18

Nessa tabela, verifica-se que a maioria dos institutos possui uma pequena equipe envolvida
diretamente com o planejamento nos níveis estratégico e macro. Isto demonstra o quanto o
planejamento ainda é pouco valorizado nos institutos. A situação torna-se mais difícil
especialmente porque a maioria das instituições está em processo de construção da cultura e,
para isso, são necessárias muitas ações de esclarecimento, motivação, integração e de
valorização dessa prática, como ferramenta de gestão. Ainda existe o agravante do número de
campi e as distâncias entre eles, o que torna as ações dispersas. Aliada a tudo isso, está a falta
de conhecimento e de crenças positivas sobre a importância do planejamento para o processo
de gestão.
A quarta questão tratou da existência de interligação entre o planejamento anual e o PDI,
dentro da perspectiva do PDI 2009-2013. Oito (08) institutos responderam sim, dois (02)
responderam não e oito (08) responderam em parte. Constatou-se que, na maioria das
instituições participantes, o planejamento anual já está, de alguma forma, interligado ao PDI.
No entanto, durante as entrevistas, foi possível perceber uma interação ainda muito frágil e
assistemática, não podendo considerar que seja efetivo o desdobramento das metas do PDI
em metas que constituem o plano anual.
Na quinta questão específica, buscou-se identificar como se caracteriza a cultura de
planejamento nos Institutos. Os resultados foram: 78% responderam que a cultura de
planejamento está em processo de formação – se iniciou com a sua criação – 16%
consideraram que está em processo de consolidação da cultura e apenas 6% avaliaram que
não existe cultura de planejamento, apenas se cumpre o estabelecido.
Algumas instituições que surgiram da transformação de um CEFET em Instituto já possuíam
alguma cultura de planejamento já formada, por isso, hoje, podem se considerar em
processo de fortalecimento.
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O sexto ponto específico da pesquisa questionou se os Institutos realizam acompanhamento,
monitoramento e avaliação dos planos anuais e do PDI. As respostas obtidas constam da
Tabela 7 abaixo.
Tabela 7Tabela
– O PDI
anual dosanual
Institutos
em relação
ao acompanhamento,
07 e–oOplanejamento
PDI e o planejamento
dos institutos
em relação
ao
monitoramento e avaliação
acompanhamento, monitoramento e avaliação.
Situação

Nº de institutos

Sim, são realizadas para os dois;
Sim, é realizada apenas em relação ao planejamento anual.
Sim, é realizada apenas em relação ao PDI.
Não há acompanhamento, nem monitoramento.
Esta em fase inicial de acompanhamento dos dois
Outra
Total de Institutos

5
7
2
0
1
3
18

Fonte:realizada
Pesquisa de
de janeiro
campo realizada
de 2014.
janeiro a março de 2014.
Fonte: Pesquisa de campo
a março de

Segundo as respostas obtidas, a maior parte dos Institutos faz o acompanhamento,
monitoramento e avaliação referentes ao planejamento anual. Uma parte deles considera
realizar também o acompanhamento do PDI. Ainda apareceram em outras respostas como:
“parcialmente; o acompanhamento e a avaliação são parciais e apenas do plano anual; vimos
buscando construir os dois de forma paralela”.
É importante que os Institutos já estejam desenvolvendo o acompanhamento e algumas ações
de avaliação, sejam do PDI, do planejamento anual ou os dois, pois, para o fortalecimento da
cultura de planejamento, essa etapa é fundamental, bem como do ponto de vista da efetividade
da realização do planejado.
A sétima questão específica trata de informações sobre como o PDI foi elaborado. Foram
propostas afirmativas a respeito da construção do documento, o respondente podia pontuar
todas. Os resultados estão expressos na Tabela 8, apresentada na próxima página.
A partir dos resultados apresentados na Tabela 8, observa-se que todos os respondentes do
questionário só assinalaram 01 afirmativa. É possível identificar que a metodologia foi
considerada participativa para a maioria, pelo menos por representação, já que 50%
indicaram que o PDI foi elaborado num processo amplamente participativo com a
comunidade interna, e 33% apontaram que o PDI foi elaborado por uma comissão
representativa de todos os campi.
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Tabela 8 – Quanto à construção do PDI nos Institutos
Tabela 08 – Quanto à construção do PDI nos Institutos
Quanto à construção do PDI

Nº de institutos

Foi elaborado a partir de um planejamento estratégico;

1

Incluiu a construção do PPI;

2

Foi elaborado num processo amplamente participativo
com a comunidade interna.
Houve a participação da comunidade externa no processo
de construção
Foi elaborado por uma comissão representativa de todos
os Campi.

9
0
6

Fonte:
pesquisa
janeiro a março de 2014
Fonte: Pesquisa de
campo
realizadadedecampo
janeirorealizada
a março dede2014.

.
Apenas um único Instituto pontuou a elaboração do PDI com base no planejamento
estratégico. E dois demarcaram que construíram o PPI. Isso pode demonstrar que tanto a
elaboração do PDI com base no planejamento estratégico, como no PPI, não foi algo indicado
como fundamental pelos Institutos. Mas é possível também ter ocorrido uma dificuldade no
entendimento da questão, o que pode ter gerado o fato de cada Instituto ter assinalado uma
única afirmativa. Esse tema foi aprofundado na análise das entrevistas, a ser visto no próximo
tópico deste documento.
A oitava questão específica pontuou sobre o PDI ser utilizado como ferramenta de gestão, se
isso acontece atualmente e se serve de base para as decisões estratégicas do Instituto. As
respostas coletadas foram: seis responderam “sim”; duas responderam “não”; nove
responderam “em parte” e uma respondeu “outra”. Pode-se inferir que grande parte dos
institutos já utiliza, de alguma forma, o PDI como ferramenta de gestão. Entretanto, durante
as observações e entrevistas, o percebido não condiz com essa resposta, pois existe uma
queixa enorme sobre o fato de o PDI não ser respeitado.
Foram solicitadas justificativas para as respostas, houve apenas 08, as quais foram agrupadas
em 03 pontos e apresentados no Quadro 04, apresentado a seguir.
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Quadro 4 – Utilização do PDI como ferramenta de gestão nos Institutos - Justificativo

PDI como ferramenta de gestão - justificativas
O PDI inicial dos institutos, do período 2009- 2013, não possibilitava a utilização como
ferramenta de gestão, devido às condições em que foi elaborado na maioria dos institutos.
O PDI é referencial para as decisões, especialmente em relação as mudanças de cursos e para a
elaboração do planejamento anual.
O PDI (2014-2018) dos institutos foram elaborados tendo como foco sua utilização como
ferramenta de gestão na prática concreta do instituto, com a participação efetiva da
comunidade.

Fonte: Pesquisa de campo realizada de janeiro a março de 2014.

As justificativas apresentadas pontuam a possibilidade de o PDI funcionar como ferramenta
de gestão, desde que seja elaborado considerando-se essa perspectiva, de maneira que possa
ser visto como referencial para as decisões da gestão. E identificam que, nesse PDI construído
para o período 2014-2018, já houve essa atenção.
Na nona questão específica, trata-se de identificar a situação do Instituto relativa à elaboração
do PDI 2014-2018. E o resultado está demonstrado na Tabela 9.
Tabela 9 – Situação atual dos Institutos referente à elaboração do PDI 2014-2018
Tabela 09 - Situação Atual dos Institutos em relação a elaboração do PDI 2014 – 2018
Situação

Nº de institutos

Na fase final de elaboração.

5

Na fase intermediária do processo de elaboração.

6

Na fase inicial de sensibilização e estruturação.

3

Só será elaborado no próximo ano

0

Concluído

4

Outra

0

Total de Institutos

18

Fonte:
Pesquisa
realizada
entre janeiro
e março de 2014
Fonte: Pesquisa de campo
realizada
de janeiro
a março
de 2014.

As respostas demonstram que, no primeiro semestre de 2014, a maioria dos Institutos ainda
estava em processo de elaboração do PDI 2014-2016, mas que uma pequena parte já havia
concluído.
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Esse levantamento foi fundamental para a realização da pesquisa, seus resultados
proporcionaram informações valiosas sobre os Institutos e permitiram um maior foco no tema
de estudo desta dissertação: muitos dados puderam ser complementados, aprofundados em
relação ao tema por meio das entrevistas, cujos resultados estão apresentados no próximo item.
4.2 Para onde aponta a Pesquisa de Campo – Entrevistas

A entrevista semiestruturada, realizada com os gestores de Institutos Federais, abordou o tema
deste trabalho, agrupando as questões segundo quatro categorias: PDI, identidade
institucional, gestão participativa e planejamento institucional. Entretanto, também foram
tratadas as relações entre as categorias.

4.2.1 Perfil dos entrevistados

O público-alvo desta pesquisa foi constituído por dezessete (17) gestores de cinco (05)
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, os quais estão situados em diferentes
regiões do Brasil, conforme já citado no item 2. deste trabalho. Eles trilharam percursos
históricos diferentes e, nesse momento da pesquisa, vivenciam processos de amadurecimento
da gestão como Institutos também diferentes.
No sentido de esboçar o perfil desses gestores, optou-se por categorizá-los quanto: ao sexo, à
categoria funcional, à área de atuação, ao tempo de atuação e à formação. Em relação ao sexo,
foram entrevistados seis (06) mulheres e onze (11) homens, situação que caracteriza a
presença de mulheres na alta administração dos Institutos ainda como minoria. Nas Tabelas
10, 11, 12 e 13, a seguir, estão apresentados outros dados que definem um perfil para os
entrevistados.
Tabela 10 – Categoria funcional dos entrevistados

Categoria funcional:
Técnico-administrativo

Número de entrevistados
05

Docente

12

Total dos entrevistados

17

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre agosto e dezembro de 2014.
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Tabela 11 – Área de atuação dos entrevistados
Tabela 11 - Área de atuação dos entrevistados como gestor
Área que atua como gestor:
Desenvolvimento Institucional/Planejamento
Administração/Direção geral
Ensino
Pesquisa
Extensão
Assessoria
Total de entrevistados

Número de entrevistados
07
03
03
01
01
02
17

campo,
realizada
entre agosto
e dezembro de 2014
Fonte: Pesquisa deFonte:
campoPesquisa
realizadadeentre
agosto
e dezembro
de 2014.

Tabela 12 – Tempo de atuação dos entrevistados como gestores nos Institutos

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre agosto e dezembro de 2014.

Tabela 13 – Formação dos entrevistados em gestão
Formação em gestão:
Nenhuma formação.
Cursos de curta duração em gestão.
Graduação em Administração
Pós-graduação em Gestão Pública
Mestrado/Doutorado em Gestão
Total de Entrevistados

Número de
entrevistados
05
01
03
05
03
17

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre agosto e dezembro de 2014.

Pode-se acrescentar, além desses pontos, que o grupo apresenta uma variação de idade,
abrangendo um intervalo dos trinta e dois (32) aos cinquenta e sete (57) anos, e que a maioria
já possuía outras experiências na área de gestão. Considerando-se os dados apresentados na
página anterior, constata-se que o grupo de entrevistados foi bastante diversificado: formado
por 70% de docentes e 30% de técnico-administrativos, envolvendo, assim, as duas categorias
funcionais que formam o quadro de pessoal dos Institutos. Essa proporção dá um indicativo
da ocupação de cargos dentro dessas entidades, pois os docentes ainda são maioria na gestão.
O grupo contou com a representação das principais áreas estratégicas, conforme demonstra a
Tabela 11, o que possibilitou visões diferenciadas e conhecimento técnico variado. Estavam
incluídos gestores com tempo de atuação distinto na gestão, conforme Tabela12. Isso permitiu
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ter a visão dos mais antigos (originários das Escolas e CEFETs) e dos mais novos na
instituição (com menos de seis anos), que possuem uma visão de instituto, mesmo que ainda
não muito delineada. Os gestores entrevistados também apresentaram variações relativas à
formação em gestão, desde alguns sem essa formação, até profissionais com Doutorado na
área. Assim, pode-se inferir que o perfil do grupo de gestores entrevistados possibilitou
coletar uma percepção abrangente e diversificada sobre o tema em estudo.

4.2.2 O PDI nos Institutos Federais

Este item tem como foco o PDI nos Institutos Federais. Apresentam-se e discutem-se dados
que retratam a percepção dos entrevistados sobre o significado, a importância e a construção
do Plano de Desenvolvimento Institucional nessas instituições.

4.2.2.1 Significado e importância do PDI

Para os gestores dos Institutos Federais, segundo as percepções dos entrevistados, registradas
na Tabela 14, o PDI significa, especialmente, um instrumento de gestão. Isto porque, ao
considerarem esse documento como plano de gestão ou planejamento estratégico, estão os
respondentes reforçando esse significado, que concentrou a percepção de maior número de
pesquisados, pois todo planejamento resulta num plano e todo plano de gestão é uma
ferramenta para ser utilizada no funcionamento e desenvolvimento da instituição. Tal é
reforçado pelo “Entrevistado C” ao apontar, na entrevista, que “o PDI é organização,
estruturação, desenvolvimento, conscientização e funcionalidade”.
Tabela 14 – Significado do PDI para os entrevistados
Significado do PDI:
Plano de gestão
Instrumento de Gestão
Planejamento estratégico
Conjunto de projetos
Identidade da instituição
Total de entrevistados

Nº de Entrevistados
4
8
3
1
1
17

Fonte: Pesquisa de campo, realizada entre agosto e dezembro de 2014.

O significado do PDI apontado na pesquisa está respaldado pelo Decreto 5.773/2006
(BRASIL, 2006a), fortalecido na percepção de Souza (2007) e Bertoldi (2006), que
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consideram o PDI como plano de gestão, documento norteador das ações institucionais
devido ao seu caráter estratégico e à sua integração com o planejamento.
O significado do PDI para os entrevistados está diretamente relacionado à percepção da sua
importância, e todos foram unânimes quanto a isso, utilizando apenas termos diferentes para
se expressar. Até mesmo dois dos entrevistados que não responderam de forma direta, nas
falas, deixaram implícito que consideram o PDI importante para a instituição.
Apesar de a elaboração e apresentação do PDI serem obrigatórias pela legislação para todas as
IES, pode-se identificar que a maioria dos gestores participantes da pesquisa possui uma visão
de PDI mais ampliada, possibilitando transformar esse documento, que, a princípio, poderia
ser visto apenas como administrativo-burocrático, em ferramenta de gestão.
No Quadro 5, a seguir, destacam-se as percepções de alguns gestores entrevistados, que
relacionam o PDI com alocação de recursos, efetivação de políticas públicas, filosofia de
trabalho e estratégias de atuação.
Quadro 5 – Percepções de gestores entrevistados sobre o PDI
Percepções de gestores sobre o PDI :
“ O PDI é muito importante, define o que nós vamos fazer, para onde vai a instituição. O PDI por ser
plano de gestão deveria ser o norte... as nossas metas estão no PDI, então os recursos deveriam ser
alocados a partir daí.” ( Gestor D)
“O PDI define as ações para efetivar as políticas públicas educacionais no âmbito da instituição... Peça
importante, pois demonstra como a instituição se percebe e sua relação com a sociedade.”(Gestor E)
“O PDI é um documento de planejamento de médio prazo... da maneira como a gente estrutura ele a
partir do decreto, pode ser dividido em duas partes: uma parte registra, apresenta a filosofia de trabalho
da instituição... é um projeto político pedagógico, que é mais conceitual e que dá as diretrizes para
aquilo que a gente costuma chamar de plano; e a segunda parte é o restante do documento, o
planejamento... é uma ferramenta muito importante, muito forte para a construção de identidade, porque
ele é um documento de conceitos da instituição e de planejamento para a instituição toda.”(Gestor H)
“o PDI além de ser um documento legal e exigido pela legislação, é o planejamento macro da
instituição, acho que é onde de fato a instituição consegue se planejar, consegue dizer o que quer, para
onde está indo, quais são as suas metas, os seus intentos. Penso ser um documento importante também
por conseguir colocar nele qual é a sua estratégia de atuação para chegar à missão institucional, e
perceber se de fato está cumprindo a missão da instituição.” (Gestor N)
Fonte: Pesquisa de campo, realizada entre agosto e dezembro de 2014.

A percepção do PDI, como documento que deve servir de base para a alocação dos recursos
financeiros da instituição, fortalece-o na qualidade de instrumento de gestão, e integra o
planejamento com o orçamento, sem subjugar o primeiro ao segundo, partindo do ponto de
que a aplicação de recursos precisa buscar atender às necessidades de manutenção e
desenvolvimento da instituição. Relacionar o Plano de Desenvolvimento Institucional com a
efetivação das políticas públicas internamente traz uma percepção ampliada do pensar a
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instituição, reforçando não ser concebível deixar a comunidade externa de fora da elaboração
do Plano.
Ressaltar que, no PDI, uma das suas partes trata da filosofia de trabalho da instituição e que a
mesma está expressa no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) (BRASIL, 2006a ) – também
chamado de Projeto Político Institucional – é muito significativo, pois destaca princípios,
valores e políticas que devem nortear a instituição. Nesse sentido, Frauches e Fagundes
(2007) destacam que a articulação entre o PDI e o PPI estabelece uma estrutura com
organicidade e sustentabilidade para a entidade. O Projeto Pedagógico Institucional posiciona
e qualifica as ações institucionais frente à proposta de responsabilidade social, orientando as
ações educacionais na perspectiva formativa, contribuindo para a formação do cidadão
responsável, ético e empenhado com os compromissos sociais (BRASIL, 2004a).
O PDI especifica as estratégias de atuação que devem nortear o funcionamento e o
desenvolvimento da instituição para o período de abrangência do referido plano. Assim, ele
pode funcionar como mapa orientador de trilhas a serem seguidas para atingir o futuro
desejado. Segundo Veiga (2004), o PDI deve buscar uma linha inovadora, que possibilite a
instituição enfrentar, de modo coerente, os desafios com base em uma nova realidade em suas
práticas gerenciais, destacando um novo pensamento organizacional e acadêmico em sua
estrutura, mas sempre respeitando seu aspecto temporal.

4.2.2.2 Construção do PDI

O Plano de Desenvolvimento Institucional é um documento que necessita ser representativo
dos desejos e anseios da comunidade, na perspectiva do cumprimento da missão institucional,
segundo os autores que abordam o tema. Logo, a sua construção deve ocorrer baseada na
utilização

de

uma

metodologia

participativa,

buscando,

obviamente,

atender

às

especificidades e respeitar as condições peculiares de cada instituto. Para entender melhor
como ocorre essa construção nos Institutos Federais, buscou-se, inicialmente, identificar o
envolvimento do entrevistado nesse processo de construção e, em seguida, a percepção dele
sobre o envolvimento dos gestores do Instituto ao qual pertence. Os dados obtidos nas
entrevistas foram categorizados segundo a aplicação da análise de conteúdo e estão
apresentados nas Tabelas 15 e 16.
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Tabela 15 – Envolvimento do gestor entrevistado na construção do PDI
Tabela 15 – Envolvimento do gestor entrevistado na construção do PDI
Quanto ao envolvimento do entrevistado:
Não respondeu
Houve apenas fornecimento de informações.
Pouco envolvimento, muito fracionado e focado em temas específicos.

Número de
entrevistados
2
3
4

Envolvimento total em apenas parte do processo.

1

Envolvimento total, participação direta.
Total dos entrevistados

7
17

Fonte: Pesquisa
campo,
realizada
entre agosto
e dezembro 2014
Fonte: Pesquisa de campo,
realizadadeentre
agosto
e dezembro
de 2014.

Na Tabela 15, observa-se que apenas uma parte dos gestores entrevistados se envolveu direta
e totalmente na construção do PDI, o que se confirma na Tabela 16, a seguir, na qual está
demonstrado, em relação aos gestores do Instituto como um todo, que apenas uma parte
esteve totalmente envolvida na construção do PDI.
Tabela 16 – Envolvimento dos gestores do Instituto na construção do PDI
Tabela 16 – Envolvimento dos gestores do instituto na construção do PDI
Quanto ao envolvimento dos diversos gestores
Não respondeu.
Não houve envolvimento.
Houve envolvimento de forma indireta, por meio de representação.
Pouco envolvimento, fracionado e focado em temas específicos.
Houve envolvimento em parte.
Houve envolvimento total e satisfatório
Total de entrevistados

Número de
entrevistados
1
4
1
3
2
6
17

Fonte: Pesquisa
campo,
realizada
de agosto
a dezembro de 2014
Fonte: Pesquisa de campo,
realizadade
entre
agosto
e dezembro
de 2014.

Durante as entrevistas, registrou-se que, em uma parte dos Institutos envolvidos na pesquisa
de campo, os gestores, atuando no nível mais estratégico, participaram da comissão central de
construção do PDI e da comissão local ou de campus. Em outros Institutos, a participação do
grupo gestor se deu por representação. Essa definição de como e em que intensidade ocorre a
participação dos gestores está, a princípio, diretamente relacionada com a metodologia de
construção do PDI. Entretanto, a partir das próprias entrevistas, foi possível perceber que
existem outras variáveis que interferem nessa definição e até mesmo antecedem a
construção/proposição da metodologia de elaboração do PDI, tais como: a importância dada
ao PDI pelo grupo gestor da instituição e seus órgãos colegiados, dentro da agenda da
instituição, a qual, na maioria das vezes, é sobrecarregada de atividades, ações e problemas
urgentes a resolver; a cultura de planejamento implantada na instituição e a estrutura que
possui o órgão interno responsável por coordenar e articular o planejamento institucional; e,
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por último, o tipo de participação que se deseja promover, fomentar, exercitar e sedimentar
como cultura na entidade, servindo de base à gestão participativa.
Oliveira (1992) e Meyer Jr. (2005), entre outros autores, defendem a participação dos gestores
no processo de planejamento, pois consideram que isso fortalece sua importância diante da
comunidade, dá credibilidade ao processo e cria maiores possibilidades para que os resultados
sejam colocados em prática. A participação de representantes dos vários níveis hierárquicos
enriquece sempre os processos de planejamento. O PDI, como plano, se origina de um
processo de planejamento, logo, a participação e o envolvimento dos gestores são
fundamentais para a sua efetividade.
De acordo com Veiga (2004), toda e qualquer organização que pretenda implantar e
desenvolver prática de natureza participativa deve ter por base o exercício do diálogo, sendo
que uma das dificuldades para o desenvolvimento de formas políticas de participação e
diálogo é a existência da cultura autoritária no interior das organizações. A questão do diálogo
vai ao encontro da confiança mútua, tratada por Goulart e Filho:
a confiança é característica de grupos de alto desempenho, ou seja, seus integrantes
acreditam na integridade, caráter e capacidade de cada um. O conceito de confiança
pode ser compreendido através de cinco dimensões: integridade, competência,
coerência, lealdade, abertura. A confiança demora para ser construída e exige muito
cuidado para ser mantida (GOULART; FILHO, 2009, p. 45).

As cinco dimensões apontadas, na citação acima, são fundamentais no relacionamento dos
gestores e suas equipes/grupos de trabalho, bem como no processo de elaboração do PDI, pois
é essencial que o grupo gestor da instituição demonstre: competência em relação às questões
ligadas ao o PDI e sua interação com a gestão; coerência entre o discurso e a prática; abertura
para o diálogo, o debate e a construção coletiva; integridade e lealdade na execução do PDI,
respeitando os compromissos assumidos com a comunidade no documento elaborado.
Diante da constatação do pouco envolvimento do grupo gestor da maioria dos Institutos na
construção do PDI, é importante buscar refletir sobre o significado disso. Assim, é preciso
reconhecer que a participação pode ser representativa, mas o envolvimento prescinde do
indivíduo, entretanto, é uma forma de participação indireta, que passa por conhecer a
importância, a proposta de metodologia (caminho a percorrer para a construção), participar de
discussões com seus representantes e com seus pares, bem como com todos aqueles que se
possa interagir, sobre o processo de construção do PDI, seus encaminhamentos e resultados.
Aprofundando a reflexão, resgata-se Luck (2011, p.63), que afirma: “A participação implica
uma visão global do processo social”. E, segundo a autora, não é possível estabelecer numa
instituição educacional um processo de participação parcial, pois ou ele é considerado como
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um processo que atinge a todos os segmentos da instituição, ou corresponderá a simples
ativismo utilizado para camuflar um esforço no sentido de manter as condições vigentes. A
participação é um princípio que deve permear todos os atores, espaços e momentos da vida da
instituição de ensino, de acordo com os postulados democráticos, orientadores da construção
conjunta (LUCK, 2011).
Em relação à metodologia de construção do PDI, os gestores foram questionados sobre as
principais características das metodologias utilizadas nos Institutos, buscando-se identificar as
predominantes. Os dados resultantes estão apresentados na Tabela 17, adiante, e uma mesma
característica pode ter sido pontuada por mais de um entrevistado.
Tabela 17 – Principais características da metodologia de construção do PDI
Quanto as principais características da metodologia

Nº de Entrevistados

Não respondeu por falta de conhecimento sobre a metodologia.
Baseada numa lógica que possibilitasse a participação das
pessoas.
Criação de comissão central e comissões locais.
Realização do planejamento estratégico para subsidiar a
construção do PDI.
Descentralização da elaboração, com posterior junção e
compilação do elaborado.
Outras dispersas

7
5
5
4
2
7

Fonte:
Pesquisa
campo,
realizadadede
agosto a dezembro de 2014
Fonte: Pesquisa
realizada
entrede
agosto
e dezembro
2014.

Constata-se que sete (07) dos dezessete (17) gestores entrevistados não possuíam
conhecimento sobre a metodologia de construção do PDI do Instituto a que pertence,
reforçando, pois, o não envolvimento ou pouco envolvimento desses gestores na construção
do PDI. Tal situação foi justificada por alguns entrevistados, através de relatos de que, devido
ao fato de não terem participado das comissões centrais ou locais, eles não tomaram
conhecimento da metodologia. As duas características que surgem como predominantes,
apesar do baixo número de entrevistados que as apontaram, são: a metodologia se caracterizar
como participativa e a construção do PDI baseada na constituição de uma comissão central e
de comissões locais por campus (participação por representação). No todo do contexto das
entrevistas, essas características aparecem como presentes na maioria dos Institutos, os quais
diferem no tipo e forma de participação, bem como nas responsabilidades e interação entre
essas comissões.
Considerando a falta de conhecimento dos gestores sobre a metodologia de elaboração do
PDI, as justificativas dadas por alguns e a metodologia ter sido considerada participativa pela
grande maioria dos entrevistados, surgem algumas indagações, como: o que está sendo
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avaliado como metodologia participativa? Estabelecer comissões com representação de todos
os segmentos já é o suficiente como metodologia participativa para a construção do PDI? É
possível participação por representação gerar envolvimento da comunidade? Houve uma
etapa de sensibilização, conscientização, socialização e divulgação na construção do PDI?
Como a comunidade pode sentir-se identificada com esse documento?
Alguns desses pontos serão esclarecidos ao longo do trabalho, outros ficam como questões
que podem gerar pistas para pesquisas futuras sobre metodologias participativas.
Segundo o Gestor entrevistado G, no instituto ao qual pertence, houve duas características
marcantes e inovadoras na metodologia utilizada na construção do PDI, que foram: a
utilização da metodologia de gestão de projetos para realizar o gerenciamento da construção
do PDI e a inclusão de uma etapa de estudos e capacitação sobre o PDI para a equipe da PróReitoria de Desenvolvimento Institucional, que coordena e articula todas as ações relativas ao
planejamento da instituição, o que possibilitou enfrentar os desafios de articular e apoiar a
elaboração do PDI com mais segurança e competência.
Nas entrevistas realizadas, foi possível identificar que três (03) dos cinco (05) Institutos
envolvidos nesta pesquisa incluíram a realização do planejamento estratégico como uma das
etapas de elaboração do PDI, visando a subsidiar todas as questões estratégicas que
constituem o Plano. Entretanto, apenas dois consideraram que o planejamento foi
participativo.
Bertoldi (2006), Souza (2007) e Silva (2008), entre outros autores, pontuam que a
metodologia de construção do PDI deve ser participativa, envolvendo a comunidade e
garantindo a participação de todos os segmentos.
Outro ponto pesquisado foram as principais dificuldades encontradas na construção do PDI,
considerando todas as etapas desse processo. A Tabela 18, página 112, apresenta os resultados
obtidos, e vale ressaltar que um mesmo entrevistado pode pontuar mais de uma dificuldade. E
ao se analisar a Tabela 18, observa-se que sete (07) dos dezessete (17) gestores participantes
indicaram que não têm conhecimento das dificuldades enfrentadas. Esse resultado demonstra
o desconhecimento da metodologia de construção, ou seja, o não envolvimento desses
gestores no PDI, a ausência de algum tipo de acompanhamento e/ou monitoramento do
processo de construção, não havendo discussão sobre o percurso e os resultados, mesmo
tratando-se do futuro da instituição para os próximos cinco anos. Então, pergunta-se: como
ocorre o envolvimento dos gestores na gestão participativa da instituição? Possuem os
gestores uma visão sistêmica da instituição?
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Tabela
18 – Principais
dificuldades
enfrentadas
na construção
Tabela 18
– Principais
dificuldades
enfrentadas
na construção
do PDIdo PDI
Principais Dificuldades
Desconhece as dificuldades enfrentadas.
Dificuldade de cronograma, devido à sobrecarga da
agenda da instituição.
Dificuldade de obter uma participação efetiva, que seja
representativa da comunidade acadêmica.
Fracionamento da construção, não houve interação.
Dificuldade de construir coletivamente.
Resistência das pessoas em se envolverem .
Dificuldade da coleta de informações.
Outras

Número de
Entrevistados
07
03
06
02
02
06
02
06

Fonte: Pesquisa
de campo,
realizada
de agosto a dezembro de 2014
Fonte: Pesquisa realizada
entre agosto
e dezembro
de 2014.

A partir das entrevistas, constata-se que as maiores dificuldades enfrentadas na construção do
PDI foram: a obtenção de uma participação efetiva que seja representativa da comunidade
acadêmica e a resistência das pessoas em se envolverem. Assim, o maior desafio apontado
para a construção participativa do PDI foi dos membros da comunidade se incluírem nesse
compromisso institucional.
O Gestor entrevistado H, ao falar das dificuldades enfrentadas para a construção, aponta que:
... primeira dificuldade, calendário, conseguir conciliar as atividades da elaboração
do PDI com uma série de outras coisas importantes que estavam acontecendo em
paralelo na instituição. Não só calendário, mas também, e ai a gente remete à
questão anterior, a concentração e a priorização dos demais gestores para as
atividades do PDI, difícil de conseguir por conta desse mesmo cenário. Terceiro,
conseguir com que as pessoas, o servidor, o aluno lá na ponta participasse, veja a
expressão que eu utilizei como característica do PDI, eu não disse que ele foi um
processo participativo, eu disse que ele foi um processo aberto para participação,
porque ser participativo é outra coisa e conseguir efetivar a participação são outros
quinhentos, a gente deixou o espaço aberto e chamou para participação, mas
conseguir a participação é algo diferente, e aí eu acho que a gente teve bastante
dificuldade também de conseguir fazer as pessoas se envolverem, de entenderem a
importância da participação delas no PDI, e às vezes isso acontece por descrédito, o
pessoal acha que: „ah não adianta isso aí, depois lá o reitor, pró-reitor bota o que
quiser no documento‟, e não foi assim que o documento foi elaborado (GESTOR H).

Observa-se que o Gestor H, nessa fala, reforça a existência da dificuldade de participação,
especialmente de envolvimento, tanto por parte dos gestores como da comunidade, de uma
forma geral,

destacando dois fatores: o entendimento sobre a importância do PDI e o

descrédito das pessoas quanto à importância da sua participação no processo. Essa questão do
descrédito apareceu nas falas de muitos dos gestores entrevistados, como o Gestor D, que
coloca: “Não se participa por não haver realização, e não se realiza por não haver
participação” e “a não execução do planejado cria desconfiança que se reverte em dificuldade
de envolvimento”. Cabe refletir sobre o quanto a comunidade acadêmica tem tido retorno
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quando participa. E até que ponto a participação é desconsiderada, desvalorizada quando os
gestores tomam decisões diferentes do que ficou definido no PDI, não levando em
consideração o documento como ferramenta de gestão para o processo decisório.
O Gestor H também chama a atenção para a diferença entre um processo aberto à
participação, no qual o indivíduo é chamado a participar, mas poderá não comparecer, e um
processo no qual o indivíduo participa e se envolve, ou seja, o processo participativo se
efetiva. Assim, compreende-se que não basta promover uma abertura à participação para
obter, de verdade, o envolvimento efetivo da comunidade na construção do PDI.
Outra dificuldade que surgiu foi “fracionamento da construção, não houve interação”.
Entende-se que é necessário refletir um pouco mais sobre seu significado no processo de
construção do PDI. O Gestor entrevistado I pontua em relação às dificuldades encontradas
para a construção do PDI:
Eu penso que o que foi mais difícil mesmo foi justamente esse fato do
fracionamento, porque aí você não conseguia fazer metas, você não conseguia fazer
uma programação, um planejamento, digamos, global do que deveria ser feito. Cada
um planejou a sua parte, então, quando eu planejo a minha parte e não interajo com
a sua, pode ser que a minha parte inviabilize a sua, ou a sua inviabilize a minha, ou
melhor, a minha podia ser mais enriquecida se eu tivesse conversado com você.
Então, eu acho que essa questão de ser dividida por campus e setores, eu acho que
houve perda nesse sentido (GESTOR I).

Essa dificuldade citada pelo Gestor I está relacionada à metodologia de construção. Muito
embora o foco de discussão gire em torno de ser participativa ou não, são esquecidas outras
características que necessitam estar presentes, como: ser integradora; proporcionar sempre
visão e análise sistêmica; garantir construção coletiva, em que as opiniões sejam
consideradas; fomentar e proporcionar a possibilidade da participação direta, o que motiva o
indivíduo a incluir-se no processo.
Buscando ilustrar a dificuldade de participação que existe nas IFES, que aflora também nesta
investigação, a partir da necessidade de desenvolver um processo participativo para a
construção do PDI, ressalta-se a pesquisa de Roberto F. Carvalho, em que ele fala do
resultado da uma investigação realizada numa universidade pública federal, a qual demonstra
a participação nos processos de gestão como um desafio a ser vencido nas universidades, bem
como nas demais instituições federais de ensino superior. A pesquisa demonstra a existência
de uma contradição, entre a demanda da comunidade por participar dos processos de tomada
de decisão e a baixa participação em atividades e ações importantes da instituição, além de
pontuar algumas explicações. Esses resultados podem possibilitar reflexões em relação aos
Institutos Federais, tomando-se por base a fala do Gestor H sobre a participação, que consta
na p.112 deste documento.
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Com referência à construção do PDI, o último ponto da pesquisa foi a avaliação, pelos
entrevistados, da participação da comunidade interna no processo de construção do Plano e da
participação da comunidade externa nessa construção. Os resultados obtidos estão
apresentados nas Tabelas 19 e 20.
Tabela 19 – Avaliação da participação da comunidade interna na construção do PDI do
Instituto
Tabela 19– Avaliação da participação da comunidade interna na construção do PDI do Instituto
Quanto à participação da comunidade interna:
Participação fundamental, construtiva e reveladora, mas
abaixo do desejado - ainda é um desafio.

Número de
entrevistados
5

Participação fraca, relativa, parcial, pouco envolvimento.

8

A participação foi incipiente, insuficiente, mínima.

4

Total de entrevistados

17

Fonte:entre
Pesquisa
deecampo,
realizada
de agosto a dezembro de 2014
Fonte: Pesquisa realizada
agosto
dezembro
de 2014.

Ao analisar-se a Tabela 19, que trata da participação da comunidade interna na construção do
PDI, fica, mais uma vez, evidente a grande dificuldade de fazer acontecer a participação e o
envolvimento da comunidade acadêmica no processo de construção. Segundo uma parte dos
entrevistados, essa dificuldade de envolver-se pode ser estendida a todo e qualquer processo
participativo que se busca empreender nas instituições, pensamento confirmado na pesquisa
de Carvalho (2011).
A falta de participação e, especialmente, de envolvimento da comunidade interna dos
Institutos Federais nos processos participativos precisa de uma reflexão mais profunda do que
este trabalho pode alcançar. Surge, então, como um tema a ser pesquisado, que pode trazer
grande contribuição para a gestão dos Institutos.
Entretanto, o que se identificou com base na análise dos resultados da pesquisa é que as
instituições enfrentam dificuldades relativas à participação da comunidade, principalmente de
servidores

nas atividades e processos participativos de âmbito institucional, ou seja,

processos relacionados à gestão da instituição (funcionamento, planejamento, execução,
implantação, etc.). De alguma forma, que não estão relacionadas diretamente com o seu
fazer rotineiro, com a sua prática diária, pois não se constroem planejamentos ou planos de
desenvolvimento institucional todos os dias.
Segundo Luck (2011), o sentido efetivo da participação se expressa de acordo com a prática
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exercida e seus resultados, podendo-se observar que, em contextos diferentes, a prática da
participação é diferenciada, por isso, são identificados cinco tipos de participação:
a) como presença, que ocorre apenas com a presença física do participante, na maioria das
vezes, por obrigatoriedade, eventualidade ou necessidade, e não por vontade própria;
b) como expressão verbal e discussão de ideias, cujo objetivo, comumente, é só referendar
decisões já tomadas pelos gestores;
c) por representação, que é considerada uma forma significativa de participação e necessária
em grupos sociais grandes, no entanto, revela problemas de entendimento distorcido da
participação limitada ao voto;
d) como tomada de decisão, que implica compartilhar poder, responsabilidades por decisões
tomadas em conjunto com a coletividade e enfrentamento de desafios de transformação, no
entanto, para esse tipo de participação ser efetiva, demandam-se atitudes de transparência,
abertura e flexibilidade;
e) como engajamento, representa o nível mais pleno de participação, que implica envolver-se
dinamicamente nos processos sociais e assumir responsabilidades, participar da construção
coletiva, entretanto, apesar de ser a mais difícil, possibilita a autorrealização, ponto máximo
da pirâmide de motivação de Maslow.

Talvez, para compreender e enfrentar o desafio da falta de participação e envolvimento, faz-se
necessário analisar:

que tipo de participação faz parte da cultura organizacional dos

Institutos? Quais referências as pessoas possuem quando se fomenta, propõe e promove a
participação da comunidade? Qual é a proposta da gestão referente à participação da
comunidade? Por que a comunidade só é chamada, motivada, incentivada a participar da
construção? Que nível de compromisso se cria e se sustenta ao se definir um plano
coletivamente?
Tabela Tabela
20 – Avaliação
da participação
da da
comunidade
construção do PDI do
20 – Avaliação
da participação
comunidadeexterna
externa na
na construção
Instituto
do PDI do Instituto
Quanto a participação da comunidade externa:
Não respondeu.

Número de
entrevistados
2

Não houve, Inexistente, insuficiente apesar de fundamental.

12

Pouco presente.

1

Indireta, ainda é um desafio.

2

Total de entrevistados

17

Fonte: Pesquisa
de campo,
realizada
de agosto a dezembro de 2014
Fonte: Pesquisa realizada
entre agosto
e dezembro
de 2014.
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Na análise da Tabela 20, que trata da participação da comunidade externa no PDI, é
indiscutível sua ausência. Ressalta-se que a avaliação pontuada como pouco presente e como
indireta trata da participação com base na representação da comunidade externa nos conselhos
e na participação por meio dos contatos eventuais dos docentes e técnicos com a comunidade.
Em relação a esse ponto, foi solicitado que o entrevistado avaliasse a questão apenas com uma
palavra, entretanto, quatro gestores participantes fizeram comentários adicionais, que foram
agrupados no Quadro 6, abaixo.
Quadro 6 – Comentários de entrevistados sobre a participação da comunidade externa na
construção do PDI
Participação da comunidade externa no PDI - comentários
“Não houve envolvimento, não houve um diagnóstico da situação externa, foi utilizado o olhar das pessoas
da comunidade interna sobre o que ocorre no externo ao instituto”(Gestor B).
“É um desafio ainda...foi bem algo que a gente não conseguiu. Então o único momento que a gente teve
foram os momentos de discussão do Conselho Superior... que conta com pessoas externas”(Gestor G)
“Indireta, participação direta não houve... basicamente de duas formas: a participação de representantes
externos nos órgãos colegiados, e através do diálogo do campus com a comunidade na identificação de
demandas.”(Gestor H)
“No nosso caso aqui, eu diria que ela foi mínima, não teve uma participação ativa… na verdade… se você
olha o nosso PDI ela foi muito mais intenção nossa de envolver a comunidade externa do que já a
comunidade externa participar diretamente... na verdade cabe agora um aumento dessa interação” (Gestor
P)

Fonte: Pesquisa de campo, realizada de agosto a dezembro de 2014.

A ausência da participação da comunidade externa no processo de construção do PDI foi um
ponto marcante, pois mesmo os Institutos que realizaram o planejamento estratégico com base
em diagnóstico e análise situacional não envolveram a comunidade, ou seja, as metodologias
aplicadas tanto para o PDI como para o planejamento estratégico não estabeleceram um
momento com essa finalidade. E isso se confirma, observando-se os comentários apresentados
no Quadro 6.
Essa ausência se torna mais grave, porque, na Lei 11.892/2006, que cria os Institutos, consta
na Seção II - Das Finalidades e Características dos Institutos Federais, Art. 6º:
IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos
arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no
mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no
âmbito de atuação do Instituto Federal (BRASIL, 2008a, p.1).

E na Seção III - Dos Objetivos dos Institutos Federais, Art.7º:
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V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda
e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico
local e regional;

Pacheco (2011) comenta a responsabilidade dessas instituições com a comunidade externa:
Atuar em favor do desenvolvimento local e regional na perspectiva da construção da
cidadania constitui uma das finalidades dos Institutos Federais. Para tanto, é
necessário um diálogo vivo e próximo dessas instituições com a realidade local e
regional, buscando a compreensão de seus aspectos essenciais, ou seja, do que existe
de universal nessa realidade. Há de se considerar que local e universal não existem
como antítese, não expressam necessariamente oposição de ideias, um não existe em
detrimento do outro, mas por vezes se justapõem, permeiam-se, complementam-se e
separam-se (PACHECO, 2011, p.15).

A princípio, parece inconcebível que a comunidade externa não seja chamada a contribuir
com a construção de um documento que deverá orientar o desenvolvimento da instituição nos
próximos cinco anos, especialmente estando na lei de criação a obrigatoriedade dessa relação
próxima entre o Instituto e o território em que ele se localiza.
No entanto, ao se analisar esse dado da ausência da participação da comunidade externa, junto
com o conteúdo do Quadro 6, e todos os outros dados obtidos, especialmente os que retratam
a dificuldade de participação e a cultura de planejamento, pode-se inferir que essa situação
demonstra o quanto se faz necessário discutir, refletir e pesquisar sobre as metodologias
participativas a serem utilizadas nas instituições; a própria prática (para dentro e para fora) da
gestão participativa das instituições;

e o amadurecimento da cultura de planejamento,

entrelaçado com o desenvolvimento, que não passa só por estabelecer e controlar ações a
realizar, vai muito além disso, voltando-se ao desenvolvimento institucional, numa visão
sistêmica de instituição, onde a comunidade externa faz parte do todo.

4.2.3 A identidade institucional e sua relação com o PDI nos Institutos Federais

Este subitem vai tratar da identidade institucional e sua relação com o PDI nos Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, abordando o significado da identidade
institucional, a situação deles em relação à identidade, a relação entre PDI e identidade
institucional e o fortalecimento da identidade através do PDI.
O primeiro ponto da pesquisa de campo nesse foco, abordado durante a entrevista, versou
sobre o significado da identidade institucional para os entrevistados. Os resultados obtidos
estão categorizados na Tabela 21, a seguir:
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Tabela 21 – Significado de identidade institucional
Significado

Número de
entrevistados

É a marca da instituição, é o que nos diferencia, é o conjunto da
imagem e das ações, é a personalidade da instituição
É a outra identidade que nós temos, é a identificação do servidor
com a instituição.
É a representação do instituto para a sociedade, o que ele se
propõe e de que forma que ele atende esse propósito para o qual
ele foi criado, o que oferece.
É como a instituição se vê, como as pessoas que estão aqui dentro
veem a instituição, como ela se mostra para o externo e como se
revela.
Total de entrevistados

4
2
8

3

17

Fonte: realizada
Pesquisa de agosto
campo,arealizada
Fonte: Pesquisa de campo,
dezembrodedeagosto
2014.e dezembro de 2014.

Os significados apresentados na Tabela 21 não são conflitantes, muito pelo contrário, são
complementares e ajudam a perceber melhor a questão. Com base nas percepções dos
entrevistados, pode-se formular que a identidade do Instituto se expressa internamente pela
forma como atende ao propósito para o qual ele foi criado, as ações que realiza, a percepção
que as pessoas que o constituem possuem dele e a identificação do servidor com a instituição.
E, externamente, se expressa como o propósito para o qual o Instituto foi concebido, o que
oferece à sociedade, como se mostra para o externo e o que o diferencia das demais
instituições. Assim, o foco interno está na identificação e o foco externo, na diferenciação.
Conforme pontuam Vasconcelos e Vasconcelos (2000), a identidade se expressa nas relações
sociais e é resultante tanto da identificação quanto da diferenciação.
Nessa mesma linha, buscando aprofundar esse ponto, foi tratada a questão de como o
entrevistado percebe o fortalecimento da identidade do Instituto a que pertence. O resultado
da pesquisa demonstrou que oito (08) dos dezessete (17) entrevistados consideram que a
identidade carece ser mais bem definida e fortalecida, enquanto quatro (04) percebem que a
identidade está definida, mas necessita ser fortalecida, e três (03) não responderam.
Fica evidente que a identidade dos Institutos ainda necessita ser mais bem delineada e
fortalecida, o que condiz com o fato de que se trata de um modelo novo de instituição, com
menos de sete anos de existência, acrescido de que a maioria dos Institutos surgiu da fusão de
duas ou mais organizações. É importante perceber que a Lei 11.892/2008 cria os Institutos
Federais com suas finalidades, objetivos, propósitos, princípios e estruturas, ou seja,
estabelece características, mas não define a identidade institucional, essa não pode surgir por
decreto, pois ela ocorre na dimensão relacional.
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Retornando ao referencial teórico, p.78, a identidade organizacional pode ser considerada
como “resultante de uma representação compartilhada dos membros de uma organização e
daqueles com quem ela interage. Assim, a identidade pode ser vista como elemento-chave
interpretativo do senso compartilhado de realidade” (MACHADO-DA-SILVA; NOGUEIRA,
2000, p.2).
Como exemplo dessa dificuldade em relação à identidade, apresenta-se a fala do Gestor E
sobre identidade institucional:
Temos uma crise de identidade, não está claro o que é o Instituto. Para a maior parte
dos servidores mais novos (menos de 5 anos), é um universidade, para parte dos
servidores mais antigos continua uma escola técnica. Entretanto, não se trata de
nenhuma dessas percepções (GESTOR E).

A fala do Gestor F também pode exemplificar e acrescentar considerações a essa reflexão,
especialmente por tratar-se do mesmo Instituto:
Em relação à consolidação da identidade do IF..., ela não tá consolidada por falta de
clareza na própria concepção do Instituto, isso reflete diretamente no servidor, e
principalmente nessa constante mudança que tem ocorrido no nosso quadro de
pessoal. Então, eu acho que são poucas as pessoas que têm uma visão aqui dentro de
o que o instituto é, onde ele deve atuar e qual o seu papel de agente transformador…
alguns confundem o Instituto Federal com a universidade federal ou, às vezes, até
mesmo fazem comparação direta com o Sistema „S,‟ que tem um outro propósito de
existir...e aí começam criar conceitos de concorrência onde, na verdade, são
complementares (GESTOR F).

As falas dos gestores acima citadas reportam-se aos valores e crenças dos servidores desse
Instituto, relacionando com o tempo de instituição desses indivíduos, situação que pode ser
mais bem entendida ao se levar em conta que, segundo autores como Caldas e Wood Júnior
(1999), Machado-da-Silva e Nogueira (2000), entre outros, a identidade organizacional é
resultante das múltiplas interações sociais e da percepção, interpretação e julgamento dos
indivíduos sobre os aspectos centrais, distintivos e duradouros da organização, que se
transformam em crenças e valores compartilhados, que definem os comportamentos
organizacionais.
O Gestor H fala da identidade institucional com foco no servidor, ou seja, na percepção
interna voltada à identificação:
...eu acho que a identidade institucional passa muito pelo servidor, se sentir servidor
do instituto, não do campus, eu acho que a gente vai conseguir, vai poder dizer:
„olha, temos uma identidade institucional consolidada‟ quando os servidores e os
alunos se entenderem fazendo parte da instituição, não da unidade onde eles estão
trabalhando ou estudando, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é quando os
processos de todas as unidades forem iguais ou muito parecidos, é tu ter as mesmas
condições de trabalho para quem está dentro, e de atendimento para quem é aluno ou
quem é externo com a mesma qualidade, da mesma forma em todos os campi; é tu
não diferenciar, não ter a percepção de que os campi são instituições diferentes, as
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pessoas conseguirem reconhecer que todos fazem parte de uma mesma instituição
(GESTOR H).

Observa-se que, nessa fala do Gestor H, aparecem três (03) pontos a serem superados para
que a instituição tenha sua identidade fortalecida: o sentimento de pertencimento da
comunidade interna, que tem de estar vinculado ao Instituto como uma única instituição; os
processos de trabalho que necessitam ser padronizados e utilizados por todas as unidades,
para a garantia da qualidade, da transparência e de resguardar o direito para todos; e o
reconhecimento das pessoas de que todos fazem parte de uma mesma instituição.
Para possibilitar aprofundar a reflexão sobre os pontos citados acima, recorre-se ao referencial
teórico deste trabalho, p.80, pontuando que, segundo Sott e Lane (2000) e Machado (2003), a
identidade compreende também processos, atividades e acontecimentos, por meio dos quais a
organização se constitui na mente de seus integrantes como sendo específica e se baseando
em um desejo de afiliação e de pertencimento.
A questão da necessidade de delinear, de dar uma forma mais definida e de fortalecer a
identidade institucional é comum a todos os Institutos, pois, como já foi citado, isso está mais
relacionado ao modelo de instituição, conforme reforça o Gestor I:
A gente não vê, não encontra um senso comum sobre o que é o instituto, sobre essa
identidade em si, então, ela precisa realmente ser definida e ser fortalecida
internamente. Se eu dissesse como é que eu vejo, como eu caracterizo mesmo, o IF
ainda é uma escola tradicional por conta do passado que ela viveu e que vem
tentando se ajustar no novo modelo, no novo formato, que, inclusive, é mais
avançado e melhor, mas ele ainda vem tentando se adaptar a esse novo formato de
Instituto Federal...e isso é geral. Tem instituto que é novo, partiu do zero e ainda
assim eles não conseguem porque a escola é muito hibrida, né? Acontecem muitas
coisas, a própria natureza da escola ela é muito diversa e diversificada, e eu acho que
isso dificulta. Então, a identidade necessita ser fortalecida mesmo (GESTOR I).

Pode-se observar que o próprio entrevistado, do parágrafo anterior, na sua fala ao se reportar
ao Instituto, refere-se a ele como escola. Alguns entrevistados utilizarão o termo “escola” para
se referirem a um campus ou ao Instituto. Isso é bastante significativo, pode dar indícios que
internamente, inconscientemente, a identificação ainda é com a escola técnica ou escola
agrotécnica. Também se pode inferir que a cultura das antigas escolas estava bastante
fortalecida, difícil de ser modificada, de se fundir com os novos elementos que chegam e se
transformam, ficando ainda mais difícil quando essa mudança é vista pelos indivíduos como
uma perda.

Schein (1996) pontua que a cultura organizacional corresponde ao conjunto de

pressupostos básicos desenvolvidos coletivamente no enfrentamento dos desafios da
organização. E que se refere ao conjunto de tradições, conhecimentos, crenças e
manifestações pelo senso comum, cujo conteúdo é passado de uns para os outros, de forma
implícita e sem consciência dos envolvidos.
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O PDI é um documento que expressa o que a instituição é, como foi criada, qual a sua missão,
em que valores, princípios e políticas pauta sua ação, que estrutura física e de pessoal possui,
o que oferece à sociedade e o que pretende oferecer nos próximos 5 anos, quais objetivos e
metas pretende alcançar, que instituição deseja ser no futuro, quais estratégias vai utilizar para
chegar lá. Assim, pode-se afirmar que demonstra o que a instituição foi no passado, o que é
no presente e o que pretende ser no futuro. No entanto, se a elaboração não foi participativa,
se não houve reflexão, discussão e debate sobre os itens que o formam, então, o documento
pode demonstrar algo que não é condizente com o que a instituição é verdadeiramente ou
como pretende ser.
O outro ponto da pesquisa trata sobre a relação existente entre PDI e identidade institucional
nos Institutos Federais. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 22, e um mesmo
entrevistado pode pontuar mais de uma sentença.
Tabela 22 – Relação entre PDI e identidade institucional
Quanto à relação entre PDI e identidade
institucional

Número de Entrevistados
que pontuaram

Relação visceral, intrínseca, simbiótica e direta.

13

O PDI demonstra a identidade, mas pode não atender
à finalidade da instituição.

5

O PDI deveria ser um instrumento justamente para
fortalecer a identidade institucional.

3

Não explicitou resposta.

1

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre agosto e dezembro de 2014.

A maioria dos entrevistados, treze (13) de dezessete (17), considera que existe uma relação
intrínseca entre PDI e a identidade, entretanto, as outras respostas sinalizam que nem sempre
o PDI demonstra a identidade real, efetiva, aquela desejada para a instituição e que o PDI
deveria ser um instrumento para fortalecer essa identidade.
Para que se possa entender melhor essa relação, o próximo ponto questionado na entrevista
tratou da possibilidade de fortalecimento da identidade dos Institutos, com base no PDI. E os
resultados encontram-se na Tabela 23 e o Quadro 7, a seguir:
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Tabela 23 – Possibilidade de fortalecimento da identidade institucional com base no PDI

Percepção sobre o fortalecimento
O PDI pode fortalecer a identidade.

Número de
Entrevistados
5

A identidade institucional pode ser fortalecida
pelo PDI a depender da metodologia.

8

Não houve resposta.

4

Total de entrevistados

17

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre agosto e dezembro de 2014.

Alguns dos gestores entrevistados fizeram comentários complementares sobre a relação entre
identidade institucional e PDI, e considerando que essas percepções comentadas podem
ajudar a entender melhor a interação entre esses elementos, elas foram reunidas no Quadro 7.

Quadro 7 - PDI e Identidade institucional: percepções de alguns entrevistados
PDI e Identidade institucional: percepções
O PDI pode fortalecer a identidade “porque possibilitou que houvesse uma revisão de concepções
anteriores, então por exemplo, na concepção e no processo de discussão a questão da inclusão ficou
muito evidente, a questão do alinhamento aos arranjos produtivos locais e as demandas sociais,
socioeconômicas e culturais das diferentes regiões do estado onde a gente atua, então isso ficou muito
latente, e eu acho, que a cada processo de construção do PDI a instituição vai incorporando demandas
que em processos anteriores não existiam, não estavam explícitas”(Gestor G)
“Eu acho que a relação entre identidade e PDI é muito forte. Dependendo de como o PDI for
construído ele pode favorecer a consolidação da identidade ou não, o PDI de uma instituição como a
nossa ele precisa ser uma referencia para a elaboração da identidade, uma forma de se construir, ele
tem todos os elementos...” (Gestor H)
“A identidade tu não enfia goela abaixo, ela vai se formatando, claro que tu pode ajudar que isso
aconteça ou atrapalhar. Evidentemente que a gestão vai influenciar nessa identidade que vai se
convergindo, vai se formando, vai se consolidando, ela vai mais para cá ou mais para lá, mas tu nunca
vai conseguir fazer a identidade ir para cá ou para lá... é o caminho natural da instituição.” (Gestor H)
Sim, o PDI pode fortalecer a identidade. Se as pessoas da comunidade interna participam da discussão
do PDI elas estão fortalecendo a sua percepção de identidade. (Gestor M)
Sim o PDI pode fortalecer a identidade...”para mim é uma via de mão dupla, não sei se essa é a melhor
palavra, mas é uma reação cíclica, ela se retroalimenta. Penso dessa forma.” (Gestor O)
“A metodologia que se utilizar no PDI terá um reflexo na identidade, ela pode seguir dois caminhos:
pode promover a participação real dos sujeitos ou pode promover uma pseudo participação. Pode ser
uma forma de validar aquilo que apenas os gestores estão pensando. Então, pode se configurar como
uma forma de validação do pensamento de um pequeno grupo, de uma comissão”(Gestor N)
Fonte: Pesquisa de campo realizada entre agosto e dezembro de 2014.
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Todos os gestores entrevistados, no contexto geral da entrevista, foram unânimes em
considerar que, na construção do PDI, a identidade da instituição pode ser fortalecida, desde
que a metodologia seja participativa, promova a construção coletiva, possibilite reflexão e
discussão pela comunidade acadêmica sobre os temas que constituem o documento.
Se a construção do PDI se pauta numa metodologia que visa a fomentar, incentivar,
possibilitar e promover a “participação como engajamento” (LUCK, 2011, p.47), em que as
pessoas participam em sentido pleno, estando presentes, expressando suas opiniões,
discutindo ideias e pontos de vista, fazendo-se representar, com responsabilidade, sempre que
necessário, analisando, de forma interativa, as situações, compartilhando do poder e da
responsabilidade de tomar decisões e envolvendo-se e comprometendo-se com a execução e
efetivação das ações propostas,

engajando-se num processo de responsabilização e

garantindo um processo de construção coletiva, é possível haver diálogo e debate sobre todos
os elementos objetivos e subjetivos que compõem o PDI, que envolvem as atividades
acadêmicas e administrativas da instituição. Assim, poderão se fortalecer ou ressignificar
crenças e padrões compartilhados de entendimentos e comportamentos, cujo repertório
comunica a identidade coletiva (MACHADO-DA-SILVA; NOGUEIRA, 2000).
Não existem métodos ou metodologias que possibilitem certezas sobre os resultados da
construção, do fortalecimento ou da ressignificação da identidade organizacional, pois as
variáveis que interferem nesse processo (que é relacional e contínuo) são muitas e de difícil
controle. Mas o importante é que tornem possível, se promovam as condições para que a
organização/instituição possa delinear melhor, clarificar, alterar ou atualizar a identidade
institucional, que sempre vem acompanhada de mudança de cultura organizacional, pois se
interligam nos atributos que caracterizam a organização, bem como nas crenças
compartilhadas.
Vale ressaltar em relação aos resultados obtidos sobre esse último ponto da pesquisa, que trata
da possibilidade do fortalecimento da identidade a partir do PDI, que os gestores entrevistados
se reportaram, em todos os momentos, à sua etapa de construção, e as análises realizadas até
aqui também foram nesse sentido. Entretanto, o alcance da questão é maior, vai além da
construção do PDI, pois essa é apenas a ponta do novelo.
A execução do PDI é fundamental para a instituição, é a possibilidade objetiva de atingir a
situação desejada. O acompanhamento e a avaliação também são importantes, devido ao fato
de possibilitarem ajustes no processo, considerando que o desenvolvimento é dinâmico.
Assim, após a etapa de construção, o PDI deverá assumir o papel de ferramenta ou
instrumento de gestão. Então, se utilizado numa ambiente organizacional em que a gestão seja
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participativa, e a cultura organizacional aponte para uma participação no nível mais alto, o da
construção em conjunto, do fazer coletivo, que significa implicar-se e responsabilizar-se
(GANDIN, 2013), e sendo visto como compromisso coletivo, poderá o PDI fortalecer
continuamente a identidade institucional.

4.2.4 A gestão participativa nos Institutos e sua relação com o PDI

A pesquisa realizada, no foco da gestão participativa, abordou como primeiro ponto as
principais características da gestão dos Institutos. Os resultados estão demonstrados na Tabela
24, adiante, e um mesmo entrevistado pode ter pontuado mais de uma característica.
Tabela 24 – Principais características da gestão dos Institutos
Tabela 24 – Principais características da gestão dos institutos
Características da gestão

Nº de entrevistados

Participativa

9

Democrática

5

Descentralizada com autonomia

2

Personalista

2

Inovadora

2

Outras

4

Fonte: realizada
Pesquisa de
campo,
realizada
de agosto
a dezembro de 2014
Fonte: Pesquisa de campo
entre
agosto
e dezembro
de 2014.

Considerando a Tabela 24, na percepção dos entrevistados, a gestão dos Institutos tem como
principais características ser participativa e democrática. Entretanto, deve ser registrado que
também foram apontadas outras características como: descentralizada com autonomia,
personalista e inovadora, além de integrada, estratégica, compartilhada e gerencialista, com
traços burocráticos (que aparecem em outras). E talvez caiba uma reflexão sobre a
possibilidade de essas outras características também estarem presentes no modo de gestão dos
demais Institutos e qual a contribuição ou consequência da existência desse traço.
Na busca por aprofundar o subtema da gestão, o outro ponto abordado na pesquisa foi o
significado da gestão participativa para os entrevistados. As respostas após o processo de
catalogação resultaram em três significados, que estão apresentados no Quadro 8, a seguir.
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Quadro 8 – Significado da gestão participativa
Significado da gestão participativa
É possibilitar a participação, que não se resume em dar opinião, é construção coletiva, é
ter transparência e acesso as informações e se comprometer tanto com o processo
decisório quanto com seus resultados.
É aquela que possibilita que as pessoas de um determinado grupo envolvido na ação,
contribuam de maneira efetiva com o que está sendo construído.
É conseguir ouvir a comunidade, as partes interessadas e promover os consensos... é
prestar contas, ter transparência, é não induzir a participar da gestão... é o individuo
incluir-se.

Fonte: Pesquisa de campo realizada de agosto a dezembro de 2014.

A partir dos resultados obtidos, considerando que os três significados se complementam, é
possível definir gestão participativa como: aquela que possibilita a participação das pessoas
nas tomadas de decisão e nas construções coletivas, garantindo transparência dos processos e
acesso às informações, não resumindo a participação em dar opinião, mas ampliando para
que o indivíduo se responsabilize pela ação e por seus resultados, incluindo-se na própria
gestão.
Na sequência, abordaram-se na entrevista as características da gestão participativa segundo o
gestor participante. E os resultados estão apresentados no Quadro 9, a seguir.
Quadro 9 – Características da gestão participativa

Quadro 09 – Características da Gestão Participativa
Características

Comprometimento - envolvimento, implicar-se, incluir-se e responsabilização.
Tomada de decisões - processos decisórios participativos e descentralização de decisões.
Construção coletiva - fazer e criar soluções em conjunto.
Fonte:
Pesquisa
de campo,
realizada
de agosto
a dezembro de 2014
Fonte: Pesquisa
de campo
realizada
de agosto
a dezembro
de 2014.

As características da gestão participativa elencadas no Quadro 9 apontam no sentido de que
essa gestão passa pela responsabilidade dos gestores de possibilitar, promover, fomentar e
garantir a participação nas decisões, nos processos e nos resultados. Ela está também
relacionada com a disponibilidade interna do indivíduo em participar, pois passa por
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envolver-se, comprometer-se, incluir-se e responsabilizar-se. Exatamente nesse movimento
interno do indivíduo de implicar-se está o maior desafio desse modelo de gestão.
Fortalecendo os comentários realizados linhas atrás, pontua-se que a participação plena
caracteriza-se por uma atuação consciente dos membros de uma unidade social que
reconhecem e assumem seu poder de exercer influência na determinação da dinâmica dessa
unidade, de sua cultura e de seus resultados, poder que emana da sua competência e vontade
de compreender, decidir e agir sobre questões que lhe são afetas (LIBÂNEO, 2004 apud
LUCK, 2011).
E buscando aprofundar o entendimento sobre gestão participativa, toma-se a percepção de
Silva (2010) sobre participação:
é um princípio fundante para a concretização da democracia, compreendida como
ferramenta que requer a cooperação aliada à solidariedade e à responsabilidade, para
combater os males advindos da competição e da racionalidade individual que nega
os interesses dos outros, do coletivo. Devendo ser pensada como forma de vida, com
um bem em si mesma como promotora da coletividade (SILVA, 2010, p.40).

Outro ponto abordado na pesquisa nesse mesmo foco tratou das dificuldades enfrentadas
pelos gestores do Instituto para garantir a gestão participativa. Os resultados estão expressos
na Tabela 25, e um mesmo entrevistado pode pontuar mais de uma dificuldade.
Tabela 25 – Dificuldades enfrentadas pelos gestores para garantir a gestão participativa

Fonte: Pesquisa de campo realizada de agosto a dezembro de 2014
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Os resultados da Tabela 25 confirmam o que foi apresentado no Quadro 9. É possível
perceber que as dificuldades apontadas em relação a garantir a gestão participativa estão
focadas na disponibilidade interna dos membros do grupo referentes à participação e à
responsabilização, bem como na capacidade técnica e relacional dos gestores, líderes e/ou
articuladores do processo, para possibilitar, promover e fomentar o interesse em contribuir e
garantir a execução e a satisfação de construir coletivamente a realidade do grupo. Tudo isso é
um grande desafio a ser superado, que necessita de aprendizagem e muita prática, pois
“participar só se aprende participando”, segundo Bordenave (1994).
Com referência à participação e ao envolvimento como dificuldades enfrentadas pelos
Institutos para o desenvolvimento da gestão participativa, o Gestor H coloca:
A gestão participativa eu acho que é exatamente isso que eu estava falando antes,
bem nessa linha, gestão participativa é tu se corresponsabilizar pela ação e pelo
resultado. A gestão participativa é isso, via de mão dupla, é a gestão conseguir saber
estabelecer os processos, os fluxos, de tal maneira que abra a possibilidade da
participação, mas essa participação não pode se resumir em dar opinião e, se a
minha opinião não for aceita, concluir-se que então não há democracia ou
participação na gestão. A opinião tem que ser considerada, porque ela não é única,
nós somos dois mil servidores, então têm duas mil opiniões. Então tu tem que se coresponsabilizar pela a ação e pelo resultado da ação, então, é via de mão dupla, abrir
o espaço, não fazer para inglês ver, abrir o espaço mas ganhar a corresponsabilidade
(GESTOR H).

O entrevistado citado fala da responsabilidade que a gestão participativa traz para todos os
atores envolvidos, como corresponsabilidade, responsabilização pela ação e pelo resultado. E
se reporta a esse modelo de gestão como via de mão dupla, em que dar opinião visa à
construção coletiva, e não simplesmente ter sua opinião incluída.
Fortalecendo a abordagem do Gestor H, toma-se por base Luck (2011), que aponta:
A participação é uma forma significativa de aproximar os membros de uma
organização social, está centrada na busca de formas democráticas de realizar a
gestão da organização. E considera a gestão democrática como o processo em que se
criam as condições para que os membros da coletividade não apenas tomem parte de
suas decisões mais importantes, mas assumam responsabilidades por sua
implementação, pois democracia pressupõe muito mais que tomar decisões, envolve
a consciência de construção coletiva com foco na melhoria da unidade social
(LUCK, 2011, p.57).

Ainda com referência à gestão, a pesquisa abordou mais um ponto: a relação entre gestão
participativa e PDI, cujo resultado está apresentado na Tabela 26, a seguir:
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Tabela 26 – Relação entre PDI e gestão participativa
Quanto à relação

Nº de entrevistados

Sem gestão participativa não tem PDI. Um tem tudo haver
com o outro, desde que se criem as condições para a
elaboração e a execução participativa do PDI.

7

O PDI se for realizado como uma construção coletiva,
promove a participação, mas ele precisa ser respeitado para
garantir a gestão participativa.

5

É uma relação direta, pois o PDI só tem efetividade se for
elaborado de forma participativa, o que propícia reflexão e
definição por parte da comunidade sobre que modelo de
gestão ela quer ter para a sua realidade.

4

Não respondeu

1

Total de entrevistados

17

Fonte: Pesquisa de Campo, realizado de agosto a dezembro de 2014
Fonte: Pesquisa de campo realizada de agosto a dezembro de 2014.

A Tabela 26 apresenta percepções que não são antagônicas, podem se complementar. E
demonstra que, na compreensão dos entrevistados, existe uma relação direta entre a gestão
participativa e o PDI, devido à gestão participativa possibilitar a construção coletiva do PDI,
promovendo participação, que, por sua vez, propicia reflexão e definição por parte da
comunidade sobre o modelo de gestão que deseja para a instituição.
Outro ponto pesquisado foi a possibilidade do fortalecimento da gestão participativa com base
no PDI nos Institutos. Os dados resultantes estão na Tabela 27, apresentada a seguir.
Tabela 27 – Fortalecimento
da gestão participativa
com base noaPDI
Tabela 27– Fortalecimento
da gestão participativa
partir do PDI
Possibilidade de fortalecimento

Número de
entrevistados

A gestão participativa é garantida/fortalecida quando o PDI
elaborado de forma participativa é respeitado, é executado.

2

O PDI é um excelente instrumento de fortalecimento da gestão se ela
já for participativa, pois enquanto o documento está sendo construído
coletivamente, está se exercitando a gestão participativa. Entretanto
ele não transforma uma gestão em participativa.

6

O PDI pode fortalecer a gestão participativa a depender da
metodologia utilizada na sua construção.

6

Não respondeu

3

Total de entrevistados
Fonte: Pesquisa de campo, realizada de agosto a dezembro de 2014

Fonte: Pesquisa de campo realizada de agosto a dezembro de 2014.

17
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A Tabela 27 demonstra que, segundo os entrevistados, o PDI pode fortalecer a gestão
participativa, a depender da metodologia utilizada, pois, enquanto está sendo construído
coletivamente, está se exercitando a gestão participativa, entretanto, os resultados também
pontuam que, sozinho, ele não possibilita a efetividade de uma gestão como participativa.
Exemplificando, a fala do Gestor L:
Eu acho que o PDI é um documento gerencial que permite uma gestão participativa.
Por que isso? Na medida em que ele pode ser feito de uma forma coletiva e que ele
abrange todo esse universo dos eixos essenciais, eu acho que ele tem todos os
elementos para ser um instrumento de participação. Eu percebo que, quando a
construção é coletiva, as pessoas se comprometem, as pessoas estão conhecendo e
elas estão, de certa forma, assumindo algo que elas estão contribuindo ali, então,
nessa hora, você está exatamente dividindo essa responsabilidade, enquanto gestor,
com outros. É mais do que garantir a participação na elaboração, porque se a gente
pensar a participação nesse momento da construção, já está, de certa forma,
assegurada. Mas eu imagino que as pessoas estão se comprometendo com um futuro,
com uma execução. Então, eu acho que gera esse comprometimento, que não é só na
construção, é com o desenvolvimento futuro (GESTOR L).

Fica evidenciada na citação do entrevistado a percepção de que a gestão participativa pode ser
fortalecida pelo PDI, não apenas no foco do processo de construção, mas especialmente o
efeito disso para o processo de execução do Plano, pois, na medida em que se torna
participativo, adquire outra qualidade, a gestão participativa verdadeiramente se efetiva e a
comunidade deixa de apenas opinar para uma decisão e passa a ser corresponsável pelos
resultados.
Considerando a citação anterior e refletindo sobre a maneira como o PDI pode fortalecer a
gestão participativa, percebe-se de duas formas: uma, em relação ao plano resultante de uma
construção coletiva, que deve ser executado, revisado e atualizado, que representa um
compromisso assumido entre a equipe gestora e a comunidade acadêmica frente à sociedade;
e a outra, que está numa dimensão subjetiva ou relacional, trata-se do processo de interação,
das discussões, reflexões e construções sobre o que a instituição é, o que ela deve ser, seus
valores, seus princípios, suas políticas, seu futuro, etc. Se a primeira percepção ou forma
prevalece, está se tratando de mais um plano que se esgota em si mesmo. Entretanto, se a
segunda forma é considerada como prioritária, sem invalidar a primeira, trata-se do PDI numa
visão sistêmica de processo contínuo, um PDI vivo, que se torna fundamental para fortalecer a
gestão.
4.2.5 O planejamento nos Institutos Federais
Esta pesquisa, após tratar dos temas – PDI, identidade institucional, gestão participativa e as
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relações entre eles – também abordou o planejamento e o desenvolvimento institucional.
Assim, neste subitem do trabalho, estão apresentados os resultados da pesquisa sobre a
sistemática de planejamento no Instituto e suas características; realização de planejamento
estratégico; elaboração de planejamento anual e o significado de desenvolvimento
institucional.
O primeiro ponto da pesquisa com relação ao planejamento tratou sobre a sistemática definida
e implantada no Instituto e suas principais características. A maioria dos Institutos
representados pelos entrevistados, aproximadamente 80%, possui sistemática de planejamento
implantada, focada numa visão de planejamento institucional, buscando realizá-lo anualmente
com base no desdobramento do PDI. Entretanto, foi possível identificar que algumas
sistemáticas são integrativas e baseadas numa visão sistêmica, enquanto outras não possuem
essas características.
Os dados coletados sobre as características do planejamento que está sendo desenvolvido nos
Institutos são resultantes das vivências e interações dos entrevistados com o processo de
planejamento desenvolvido nas suas instituições, às vezes, diferenciadas mesmo para gestores
de um mesmo Instituto. Esses resultados estão apresentados na Tabela 28, na página seguinte,
e um mesmo entrevistado pode apontar mais de uma característica em relação à sistemática de
planejamento.
Pode-se delinear, com base na Tabela 28, uma visão de como está acontecendo o
planejamento nos Institutos, ou seja, ficam demonstradas as características das diversas
sistemáticas de planejamento existentes, inclusive algumas com enfoques bem diferenciados.
Na pesquisa, aparecem: a existência de Institutos realizando o planejamento estratégico com
base no Balanced Scorecard (BSC , que traz um foco gerencialista e dá destaque aos
indicadores e resultados, enquanto também demonstra a existência de Institutos que ainda não
possuem nem mesmo uma sistemática de planejamento; Institutos que possuem sistemas
informatizados para realizarem o gerenciamento de seus planos anuais e outros que não
possuem essa ferramenta; Institutos que buscam treinar suas equipes para poderem fomentar,
de uma forma mais efetiva, o fortalecimento de uma cultura de planejamento na instituição e
realizarem-no, com mais efetividade e segurança, entre outros pontos que diferenciam a
cultura de planejamento dessas instituições.
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Tabela 28 – Características da sistemática de planejamento dos Institutos

Fonte: Pesquisa de campo realizada de agosto a dezembro de 2014.

Outro ponto abordado na pesquisa foi a realização do planejamento estratégico pelo Instituto.
E a Tabela 29 demonstra os resultados a respeito desse ponto.
Tabela 29 – Realização
planejamento
nos estratégico
Institutos nos institutos
Tabela 29 de
– Realização
deestratégico
planejamento
Quanto a realização do planejamento estratégico

Número de
Entrevistas

Nunca foi realizado planejamento estratégico
6
Foi realizado planejamento estratégico recente e
6
utilizado como base para o PDI;
Foi realizado planejamento estratégico no tempo de CEFET;
2
Foi realizada uma analise estratégica que norteou
1
o planejamento anual entre 2011 e 2013;
Não respondeu por não ter esse conhecimento.
2
Total dos entrevistados
17
Fonte: Pesquisa de campo, realizada de agosto a dezembro de 2014.
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Fonte: Pesquisa de campo realizada de agosto a dezembro de 2014.

Observando a Tabela 29, identifica-se que uma parte muito pequena dos Institutos realizou o
planejamento estratégico recentemente e utilizou-o como base para a elaboração do PDI
2014-2018. E uma grande parte dessas instituições nunca realizou o planejamento estratégico
ou análise estratégica e nem mesmo diagnóstico situacional como Instituto.
Então, se o PDI é um documento composto por definições e proposições estratégicas, a ponto

de ser considerado por alguns autores como um planejamento estratégico, assim, os Institutos
que o realizaram para embasar o PDI, fortaleceram e favoreceram a utilização do Plano de
Desenvolvimento Institucional

como instrumento ou ferramenta estratégica de gestão.

Contudo, aqueles que não realizaram, perderam a oportunidade de refletir coletivamente sobre
as questões estratégicas da instituição e suas implicações atualizadas, ficando no PDI
construído uma marca muito forte de projeções. E quando se olha o futuro a partir das
experiências do passado, menosprezando o contexto que abre novas e criativas possibilidades,
perde-se a oportunidade de inovar e transformar.
O próximo ponto investigado tratou das características do modelo de planejamento estratégico
utilizado, entretanto, como apenas três (03) das cinco (05) instituições desenvolveram esse
processo, os resultados que constam no Quadro 10

apresentam as características dos

planejamentos estratégicos realizados nesses Institutos.
Quadro 10 – Características do planejamento estratégico dos Institutos
Características do Planejamento Estratégico
O planejamento estratégico foi elaborado com base em conceitos teóricos do BSC;
O planejamento foi trabalhado em temas estratégicos e o encadeamento, por perspectivas;
Foram realizados nos campi um diagnóstico e a análise estratégica, com base na Matriz SWOT;
Em dois Institutos, houve o treinamento de gestores e de articuladores dos campi para a realização
da análise estratégica;
Foram atualizados: a missão, a visão e os valores num trabalho participativo;
Um dos Institutos elaborou internamente um manual de planejamento estratégico,
concomitantemente com a metodologia do PDI, visando a orientar o modelo a ser aplicado. Um
dos outros Institutos tomou também esse manual como base e elaborou orientações.
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Em dois dos Institutos, os temas estratégicos e as perspectivas, bem como as inciativas
estratégicas gerais, foram definidos em eventos que envolveram representação de toda a
comunidade.
A metodologia de elaboração do planejamento estratégico pode ser considerada como
participativa em dois Institutos, no terceiro, ela foi parcialmente participativa.
Em um dos Institutos, o diagnóstico situacional foi apoiado por uma consulta via on-line à
comunidade interna;
Fonte: Pesquisa de campo realizada de agosto a dezembro de 2014.

A partir das características apresentadas no Quadro 10 e de outras informações obtidas nas
entrevistas, pode-se considerar que o planejamento estratégico realizado nos Institutos está
baseado em:
a) conceitos teóricos do Balanced Scorecard (BSC) para a elaboração da metodologia e
definição da sua estrutura, vindo ao encontro do modelo gerencialista utilizado pela maioria
das

instituições públicas, na busca de medir o desempenho organizacional através de

indicadores quantificáveis e verificáveis.
b) utilização de uma metodologia participativa que busca uma construção coletiva e integrada,
dentro de uma visão sistêmica, fortalecendo a identidade institucional;
c) atualização da missão, visão e valores, a partir da construção coletiva, na busca de
fortalecer a identificação da comunidade com o planejamento;
d) realização de diagnóstico situacional e análise estratégica com base na Matriz SWOT, a
partir dos campi até chegar à Instituição como um todo, ou seja, a integração desses resultados
para garantir a percepção do todo e o enfrentamento das dificuldades como instituição;
e) realização do detalhamento em temas estratégicos e iniciativas estratégicas ou ações
estratégicas, que possibilitam originar projetos, de forma a garantir o desdobramento em
planos de ação anuais.
Tomando-se Meyer Jr. (2005) como base, ressalta-se que, no desenvolvimento do
planejamento estratégico de um Instituto, não cabe prender-se apenas a objetivos, estratégias e
decisões na busca de resultados pretendidos, mantendo-se na dimensão racional do processo
de planejamento. Faz-se necessário atentar para a dimensão política, que passa pela
metodologia, e a valorização da participação envolvendo a comunidade numa construção
coletiva, além de dar uma atenção especial à dimensão do simbólico, em que se desenvolvem,
verdadeiramente, a interação e a possibilidade de resultados iminentes em relação à identidade
institucional e à cultura organizacional.
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Em seguida, o ponto investigado, ainda no mesmo foco, foi a realização do planejamento
anual nos Institutos. A partir das entrevistas, foi constatado que 80% deles realizam o
planejamento anual, no qual se estabelecem ações e metas para o ano, e em alguns Institutos
também com indicadores, que resultam do desdobramento do PDI. Podem ser acrescidas
outras ações originadas das prioridades e necessidades advindas de situações novas ou
emergenciais. Entretanto, vale registrar que um dos Institutos envolvidos na pesquisa ainda
não realiza um planejamento sistêmico ou planejamento institucional, suas unidades de
trabalho elaboram, anualmente, apenas um plano de aplicação de recursos, sem modelo
específico, que está mais diretamente relacionado a orçamento e aquisições.
O planejamento anual necessita estar interligado ao PDI, sua base deve resultar do
desdobramento do Plano de Desenvolvimento Institucional, do período vigente, pois, do
contrário, criam-se duas orientações/proposições de ações a desenvolver, e uma das duas será
esquecida e relegada. Acrescente-se a isso que o PDI construído coletivamente é um pacto
institucional que deve orientar o desenvolvimento da instituição, como trilha, ele é macro,
precisa estar presente e vivo na elaboração do plano anual, que possui um nível maior de
detalhamento das ações estratégicas e operacionais a desenvolver. Mas sua elaboração não
pode deixar de ser participativa.
O último ponto de investigação da pesquisa, aqui relatada, tratou da percepção dos gestores
entrevistados sobre o significado de desenvolvimento institucional. O Quadro 11, adiante,
apresenta os resultados.
Quadro 11 – Significado de desenvolvimento institucional
Quanto ao significado de desenvolvimento institucional
É consequência do planejamento, sem planejamento não consegue desenvolver.
Só ocorre quando os diferentes elementos da instituição se desenvolvem.
Não é a instituição, é esse conjunto de atores que compõem a instituição que deve, de alguma
forma, passar por um processo de desenvolvimento.
É a visão de futuro fixada e a definição das condições necessárias para atingir aquela visão em
determinado tempo.
É promover melhores condições e números na gestão… no ensino… na pesquisa e na
extensão... é fazer crescer todos os indicadores que elejam e que elenquem destaque a esses
componentes da instituição.
Não há desenvolvimento institucional sem gestão participativa.
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Significa se antecipar às condições necessárias para que a instituição alcance aquilo que se
deseja, a partir do que ela dispõe, seus recursos humanos, sua infraestrutura e outros, a fim de
que ela dê um salto qualitativo, no sentido de atingir novos horizontes.
É associar o planejamento com as condições de funcionamento, no mínimo, aceitáveis.
Fonte: Pesquisa de campo/2014.

A partir da análise do Quadro 11, observa-se que os participantes da pesquisa apontam o
desenvolvimento institucional relacionado com os elementos que compõem a instituição, as
condições de atuação, a visão de futuro, o planejamento, os indicadores e a gestão. Então, a
partir desses elementos, podem-se estabelecer alguns parâmetros para a conceituação do que
significa desenvolvimento institucional.
Em uma instituição, quando os diferentes elementos que a compõem se desenvolvem, o
conjunto de atores que a formam passa por um processo de desenvolvimento, a visão de
futuro é fixada e as condições necessárias para atingir essa visão, em determinado período de
tempo, são definidas. Está, portanto, ocorrendo desenvolvimento institucional.
Quando os membros da instituição se antecipam às condições necessárias para que a mesma
alcance aquilo que desejam, a partir do que dispõe (recursos humanos, infraestrutura,
conhecimento acumulado, etc), ocorrerá com ela um salto qualitativo no sentido de atingir
novos horizontes. E isso significa desenvolvimento institucional.
Promover melhores condições e resultados relativos à gestão, ao ensino, à pesquisa e à
extensão é fazer crescer todos os indicadores que elegem e elencam destaque às citadas
dimensões da instituição, fortalecendo, assim, a identidade, também tratando de
desenvolvimento institucional.
Para o entrevistado N, o desenvolvimento institucional significa:
antecipar as condições necessárias para que a instituição alcance aquilo que deseja, a
partir do que dispõe, seus recursos humanos, sua infraestrutura, seu conhecimento
acumulado, que ela dê um salto qualitativo, no sentido de atingir novos horizontes,
acompanhar a dinâmica do setor produtivo, das transformações sociais e das
transformações políticas. Para mim, desenvolvimento institucional é isso, você
preparar a instituição para esse salto qualitativo (GESTOR N).

A partir das contribuições dos gestores entrevistados, pode-se afirmar que desenvolvimento
institucional passa por antecipar as condições necessárias para que a instituição alcance aquilo
que deseja, a partir do que dispõe de recursos, na busca de ser efetivo na realização da sua
missão e acompanhando a dinâmica das transformações sociais e políticas, assim atingindo

135

novos horizontes e contribuindo, especialmente, para a melhoria das condições de vida da
sociedade local e regional.
Numa

outra

perspectiva,

complementar,

segundo

Motta

e

Vasconcelos

(2006),

desenvolvimento organizacional visa à percepção do que ocorre nos ambientes interno e
externo da organização, à análise e à decisão do que precisa ser mudado, além da intervenção
necessária para provocar a mudança, tornando a organização mais eficaz, perfeitamente
adaptável às mudanças e conciliando as necessidades humanas fundamentais com os objetivos
e metas da organização. Assim, “desenvolvimento organizacional é a mudança organizacional
planejada”, sendo um processo contínuo que exige participação e comprometimento. Trata-se,
pois, de uma conquista coletiva, e não o resultado do esforço de algumas pessoas (MOTTA;
VASCONCELOS, 2006).
Este assunto será aprofundado no tópico 5.3 – Sistemática de desenvolvimento integrado e
participativo nos Institutos Federais – premissas para estruturação, iniciado na p.155.

4.3 Síntese dos resultados

Com os dados obtidos na pesquisa, podem-se sintetizar os resultados em cinco pontos:
1- Em relação à cultura
Todos os Institutos ainda estão inseridos num grande processo de mudança organizacional,
que foi a transformação das Escolas e CEFET´s em Institutos. Nesse sentido, para a maior
parte dessas instituições, a mudança foi acrescida do impacto da fusão de várias instituições
que possuíam culturas consolidadas e diferenciadas entre si. Os campi de um mesmo Instituto
estão submetidos à interação com culturas locais muito diferentes entre si, apresentam
diferentes níveis de aproximação com essas comunidades e estão situados, muitas vezes, em
regiões com características culturais, sociais e econômicas muito distintas.
2- Em relação à construção do PDI
A grande maioria dos Institutos já elaborou o PDI 2015-2018; uma parte não fez revisão do
PPI; na maior parte dos institutos, a metodologia foi participativa, mas prevaleceu a
participação indireta, por representação; em grande parte deles, a participação da comunidade
foi considerada insuficiente e houve pouco envolvimento dos gestores; em todos os institutos,
a participação da comunidade externa foi vista como inexistente; uma parte dos gestores não
tinha conhecimento sobre a metodologia de construção do PDI; para a maior parte dos
institutos, a construção do PDI foi fragmentada, com muito pouca ou nenhuma reflexão e
discussão no âmbito institucional; na maioria dos institutos, mesmo em relação a temas e
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decisões estratégicas, o PDI não é considerado; na maior parte deles, o PDI não é visto pelos
gestores como uma ferramenta da gestão participativa.
3- Em relação à identidade institucional
Para a maioria dos gestores, o PDI traduz a identidade da Instituição, existe uma relação direta
entre PDI e identidade, e o PDI pode fortalecer a identidade a depender da metodologia; na
maioria dos institutos, o PDI não foi construído com base em uma identidade bem delineada e
nem foi promovida a possibilidade dessa discussão.
4- Em relação à gestão participativa
Uma parte dos gestores teve dificuldade de: identificar as características principais de uma
gestão participativa e as características da própria gestão do instituto; a maior parte dos
gestores considerou a dificuldade de obter participação e envolvimento como uma das
principais dificuldades da gestão participativa; a maioria considerou que existe total relação
entre gestão participativa e PDI e também que um pode fortalecer o outro, a depender da
metodologia utilizada para a construção do PDI; em parte dos Institutos, o que se pratica é a
pseudoparticipação.
5- Em relação ao planejamento
A maior parte dos Institutos não elaborou planejamento ou análise estratégica, nem utilizou
um dessas ferramentas para subsidiar o PDI; entre os que realizaram o planejamento
estratégico, a maior parte utilizou como base os princípios do BSC; ainda existem alguns
Institutos que não possuem um planejamento institucional, apenas elaboram um plano de
metas de aplicação de recursos anual, que está relacionado ao planejamento orçamentário; em
parte dos Institutos, o PAA ou PTA ainda não surge do desdobramento do PDI; na maioria, a
cultura de planejamento ainda está em fase de formação e, em alguns, em fase de
consolidação; na maioria, o planejamento anual é avaliado, especialmente devido à
necessidade de informar sobre os resultados no relatório de gestão anual; para a maioria, o
PDI ainda não vem sendo acompanhado e avaliado, devendo acontecer a partir do PDI 20142018.
Estas são as principais informações coletadas sobre o tema pesquisado, que se busca analisar
no próximo tópico desta dissertação, considerando os objetivos da pesquisa.
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5 DESENVOLVIMENTO DOS INSTITUTOS FEDERAIS COM BASE NO PDI:
DESAFIOS E POSSIBILIDADES

5.1 Fortalecimento da identidade institucional e da gestão participativa a partir do PDI:
implicações e possibilidades

Discutir a importância e a possibilidade de fortalecimento da identidade institucional e da
gestão participativa nos Institutos Federais com base no PDI é um dos objetivos específicos
da pesquisa realizada. Neste item do trabalho, serão realizados alguns comentários a respeito
dos resultados da investigação relacionados à identidade institucional e à gestão participativa,
especialmente em relação ao PDI, buscando demonstrar possibilidades e implicações.
Para entender sobre o fortalecimento da identidade institucional dos Institutos Federais a
partir do PDI, faz-se necessário iniciar o percurso buscando entender o significado de
identidade institucional nos Institutos, assim, registram-se, abaixo, as percepções de dois
gestores entrevistados durante a pesquisa realizada.
Para o Gestor M, identidade institucional significa:
a representação do instituto para a sociedade, o que ele se propõe e de que forma que
ele atende a esse propósito para o qual foi criado. Os Institutos já nasceram com a
missão predefinida, a sua lei de criação define onde e como se deve atuar. Então, a
identidade deve estar integrada com esse princípio legal, que, ao mesmo tempo,
deve casar com as necessidades da comunidade, da sociedade de um modo geral,
porque não adianta o Instituto ter um propósito estabelecido e esse propósito não
atender ao meio no qual ele está inserido, tem que ter esse diálogo com a
comunidade para poder dar forma mais definida a essa identidade (GESTOR M).

E para o Gestor I significa:
a personalidade da instituição, é como a instituição se vê, como as pessoas que
estão aqui dentro veem a instituição e como ela se mostra para o externo. É mais,
„que produto eu ofereço?‟ ou „que processo eu realizo?‟, é uma questão de que
valores a pessoa enxerga quando pensa nessa instituição, ou seja, que valores nós
passamos. Eu vejo muito nesse sentido, qual é o ideário, o imaginário coletivo,
quando pensa na instituição se remete a quê? Ou pensa o quê? Que tipo de atributo
vem? Que tipo de qualidade vem? Ou que tipo de problema vem? Eu penso que é
uma questão mais imaginária, ela não é explícita, ela não é concreta, mas ela existe
(GESTOR I).
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Com base na pesquisa realizada, pode-se destacar que, para os gestores dos Institutos
Federais, a identidade institucional significa a marca da instituição; a identificação do servidor
com a instituição; a representação do Instituto para a sociedade e como a instituição se vê e se
revela.
Entretanto, conforme pontua o Gestor M, os Institutos, de certa forma, nasceram com uma
identidade definida, pelo menos, em relação aos aspectos centrais, definidos para o modelo
de instituição pela lei de criação, mas o seu real propósito vai resultar da interação com a
comunidade, e seus aspectos diferenciadores serão definidos à medida que interage com o
meio em que atua.
No item 4.2, p. 108 deste trabalho, estão citadas algumas falas de gestores entrevistados que
demonstram o quanto a identidade de cada Instituto e desse modelo de instituição necessita
ser fortalecida. É importante ressaltar que a Lei 11.982/2008 cria os Institutos Federais com
suas finalidades, objetivos, propósitos, princípios e estruturas, ou seja, estabelece
características para a instituição, mas não define sua identidade, pois esta não pode surgir por
decreto, ela ocorre na dimensão relacional.
Neste trabalho, utiliza-se o termo “identidade organizacional” com o mesmo significado de
identidade institucional, pois se considera uma instituição de educação como uma organização
social, conforme Luck (2011), já que os Institutos Federais, bem como as universidades, são
organizações complexas, devido à sua alta profissionalização e à complexidade da sua
atuação, entre outras características, segundo Carvalho (2013) e outros autores.
O Plano de Desenvolvimento Institucional foi criado pelo Decreto 3.860/2001, vinculado à
atuação institucional e aos conceitos de qualidade e planejamento das instituições. Com a
promulgação da lei que cria o SINAES, é fortalecido o conceito de qualidade na educação
superior, que se coloca sintonizado com a identidade de cada instituição, surgindo, então, uma
concepção norteadora dos processos de interação entre a instituição e a sociedade por meio da
consolidação da identidade institucional (BRASIL, 2001b, 2004a).
Conforme já citado na p. 58 deste trabalho, o PDI está estruturado em dez (10) eixos, os quais
não serão aqui detalhados, destaca-se apenas como estão relacionados à identidade
institucional. O primeiro eixo do PDI trata do perfil institucional formado por traços da
identidade institucional, como proposto pelo SINAES, que apresenta missão, objetivos e
metas da instituição, bem como seu histórico de implantação e desenvolvimento. O eixo dois
está focado nas políticas institucionais, apresentando o Projeto Pedagógico Institucional (PPI)
e demonstrando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, tratando, assim, de
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aspectos fundamentais para a construção da identidade. Os eixos três e quatro estão
relacionados à oferta atual e às projeções para o futuro sobre os cursos ofertados. O eixo
cinco destaca a organização didático-pedagógica da instituição, que também contribui para a
identidade institucional. O sexto eixo trata do perfil do corpo docente e técnicoadministrativo, respeitando a identidade institucional. O sétimo eixo trata da estrutura
organizacional e administrativa, que também são elementos de diferenciação entre as
instituições. O eixo oito cuida da estrutura física em todos os seus aspectos. O eixo de número
nove elenca questões vinculadas à inclusão. E o décimo eixo discute os aspectos vinculados à
sustentabilidade econômico-financeira, considerando a identidade institucional e orientando o
orçamento relacionado também com o processo de planejamento no contexto institucional. De
alguma forma, todo o PDI está estruturado a partir de elementos que identificam a instituição,
diferenciando-a das demais.
Um dos gestores entrevistados na pesquisa sobre a relação entre PDI e identidade coloca:
Eu acho que toda instituição precisa de um documento norteador, um documento
que diga, não só internamente, mas também externamente, o que ela representa, e
isso tem que estar de forma muito expressa para a comunidade interna e externa.
Então, o PDI, como eu compreendo, também o projeto político pedagógico, é um
documento que tem essa finalidade de caracterizar a instituição e de mostrar qual
é o seu retrato, qual é o seu perfil, ou seja, sua identidade, então, ele é importante.
E ainda agora agregando o PPI ao PDI, é que a gente tem um documento mais
completo sobre a instituição, pois não trata apenas das questões estratégicas do
planejamento, mas também das questões filosóficas, das questões pedagógicas, das
questões políticas, que devem compor a identidade institucional (GESTOR N).
(grifos nossos)

Pontua-se que o PDI traz, dentro dos dez eixos que o compõem, elementos que constituem e
caracterizam a instituição, que definem seu arcabouço filosófico, pedagógico, político, físico,
financeiro e tecnológico, além de demonstrar a sustentação técnica e humana dada pelo seu
quadro de pessoal. O PPI e o planejamento estratégico são os pilares de sustentação do PDI e
contêm elementos subjetivos e objetivos que definem a identidade da instituição, sendo que o
primeiro permeia o passado, o

presente e o futuro, enquanto o segundo está voltado,

especialmente, para o futuro e o caminho que interliga o presente ao futuro. Mas, para que o
Plano de Desenvolvimento Institucional se torne verdadeiramente o principal instrumento de
gestão do Instituto, é preciso que seja visto e respeitado por líderes e liderados, como um
compromisso com o desenvolvimento da instituição resultante de uma construção coletiva.
O PPI tem tudo a ver com a identidade institucional, é a principal referência da identidade no
PDI, não é a única, mas é, provavelmente, a referência mais forte, pois trata-se da essência de
uma instituição de educação superior.
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O PDI (BRASIL, 2006), entre seus diversos aspectos relevantes, deve demonstrar a
articulação entre as ações institucionais e a proposta de qualidade determinada pelo SINAES,
que considera como uma das funções do documento, internamente, deve ser contribuir para
com a identidade da IES. E foi aqui evidenciado pelos resultados da pesquisa realizada que
existe uma relação direta e intrínseca entre PDI e identidade institucional, pois a grande
maioria dos pesquisados confirma que o PDI de um instituto pode fortalecer sua identidade,
a depender da metodologia utilizada para a construção e execução do Plano.
A identidade da instituição é demonstrada no PDI, independentemente do que esteja escrito
no documento. Assim, pode-se correr o risco de apresentar uma identidade que não é a que a
instituição desejaria, mas é a que, naquele momento, ela foi capaz de construir. Se o PDI foi
mal elaborado, não foram colocados no Plano todos os elementos necessários, pode-se estar
demonstrando uma identidade fantasiosa ou uma identidade deformada. Segundo o
entrevistado O, “falta aos gestores e à comunidade ter essa percepção, a maioria não liga uma
coisa a outra, nem percebe o PDI como identidade” (GESTOR O).
Um dos gestores entrevistados diz:
Eu acho que falta isso, o instituto sair de si mesmo, parar de reproduzir as suas
práticas antigas, já que se trata de uma nova instituição, não de uma instituição
antiga com uma nova roupagem, isso é muito importante ao se levar em
consideração que já se tinham algumas práticas e que, muitas vezes, é difícil romper
com elas para se alcançar a nova proposta que foi lançada com a lei de criação dos
Institutos. E um ponto a acrescentar nessa questão da identidade são os Institutos
que surgiram de uma fusão de instituições diferentes, com práticas completamente
diferentes, com a cultura diferente, instituições que tinham trajetórias próprias. Eu
acho que não dá para analisar o funcionamento, a atuação dos institutos, a identidade
dos institutos, sem tratar da dimensão cultural, sem considerar os ranços e os
avanços que essas décadas de instituição trouxeram para a realidade atual, para esse
novo modelo de Instituto. É necessário que se tenha um debate intenso: entre o que
foram as antigas escolas e o que é a proposta do novo modelo de instituição
(GESTOR G).

Essas colocações tratam da dificuldade de se modificar a cultura organizacional de uma
instituição, dos membros de uma organização consolidada aceitar internamente mudar a
identidade e haver a transformação em algo novo e desconhecido, perdendo referências Isto
coloca foco no desafio que significa a fusão de instituições e, especialmente, a gestão da nova
instituição que surge. O desinteresse dos membros por participarem, por se envolverem, pode
passar pelo desencanto que essa mudança é passível de acarretar inconscientemente para o
indivíduo, ou pela insegurança de se aventurar em um caminho desconhecido. Em algumas
instituições da RFEPCT, a gestão participativa efetiva é nova, a experiência vivida era, no
máximo, pseudoparticipação. Essa também foi uma das constatações realizadas durante a
pesquisa, a partir dos registros realizados durante as entrevistas.
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Nos Institutos, no geral, há uma fragmentação na identidade institucional, daí a importância
de parar, refletir, discutir, proporcionar momentos em que a comunidade se integre nessa
discussão e avance nesse debate, porque o que se tem hoje são práticas que tendem ao
isolamento, por conta de alimentarem as antigas crenças, de não acreditarem no novo modelo,
desconhecerem a própria proposta do Instituto, tudo isso dificulta a construção dessa
identidade, que ainda é um desafio para essas instituições.
A metodologia utilizada na construção do PDI tem um reflexo na identidade institucional,
mas ela pode seguir dois caminhos: promover a participação real dos sujeitos ou promover
uma pseudoparticipação. É possível ter um formato que proporcione validar aquilo que apenas
os gestores ou grupo responsável pela elaboração estão pensando. Ou pode-se configurar
como uma forma de validação do pensamento de um pequeno grupo, de uma comissão, que
poderá ser representativa da comunidade ou não.
Contudo, a metodologia, além de possibilitar o resultado final e concreto que é o documento
expresso, deve viabilizar também que as pessoas se mobilizem no sentido de pensar a
instituição, por isso, ela precisa ser participativa, envolver o maior número possível de
pessoas. Mas, caso ela não alcance certo nível de participação, o documento não vai ser
coerente, não vai ser consistente. Vai haver um documento resultante, porém as pessoas da
instituição vão desconhecer, não vão se sentir identificadas ao ler o PDI.
A definição da metodologia é fundamental, não apenas para o resultado, mas especialmente
para garantir um processo de planejamento que transforme, que provoque mudança de postura
das pessoas por meio do exercício de discutir, refletir e construir coletivamente. Então, é
nesse sentido que a metodologia precisa ser muito bem pensada e explorada, dando
oportunidade às pessoas de se envolverem, conhecerem, terem uma participação efetiva nessa
construção, de modo que, ao final, o produto seja reconhecido por cada sujeito da instituição.
Assim, haverá o fortalecimento da identidade.
Considerando-se que o PDI é resultante de um processo de planejamento específico, que visa,
além de construir o Plano, também fortalecer a identidade institucional.

A partir das

concepções de Senge (1990), sobre aprendizagem organizacional, é possível pontuar que,
durante o processo de planejamento, ocorrem o diálogo, a troca de experiências, e

é,

sobretudo, onde as pessoas percebem a inter-relação existente num determinado evento e a
interdependência entre a formulação e a execução do planejado. A discussão estimula o
raciocínio sistêmico e possibilita o aprendizado organizacional, que favorece a implementação
do Plano, pois, à medida que vai se consolidando, gradativamente, gera novas percepções e
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faz aflorar novos modelos mentais, que, embora não ocorram de imediato, vão ao longo do
tempo provocando mudanças nos níveis mais profundos da cultura organizacional.
Para discutir e refletir sobre a possibilidade de a gestão participativa ser fortalecida pautada
no PDI, torna-se necessário refletir e discutir sobre: significado da gestão participativa; a
relação existente entre gestão participativa e PDI; e de que maneira a gestão participativa
pode ser fortalecida a partir do PDI.
Para tratar do significado da gestão participativa, resgatam-se as falas de dois gestores
participantes da pesquisa. O primeiro diz que gestão participativa significa:
... abertura para essa construção coletiva, é você ter transparência, é você divulgar
informações, é você, enquanto gestor, abrir esses espaços de discussão, „eu vou abrir
aqui, mas ninguém vem‟, não importa, você tem sempre que abrir se você está
dizendo que é uma gestão participativa, porque alguém pode querer ir e alguém pode
querer participar (GESTOR L).

E o segundo diz:
A gestão participativa só ocorre verdadeiramente se existe uma participação real.
Essa participação real ela pode ser um a um, cada ente participando ao mesmo
tempo de diferentes formas, à distância, de forma eletrônica, de forma presencial, e
também podendo ser um processo participativo representativo. A participação real
pode se dar de forma mais ampliada ou representativa, e também é uma forma de
possibilitar a interação das pessoas, que compõem o Instituto, com os processos que
o Instituto executa, uma maior relação de proximidade e de significado, então, acho
que a gestão participativa possibilita isso. A identificação das pessoas com que o
Instituto faz dá um significado ao que cada um faz, e traz também a questão de
corresponsabilidade (GESTOR I).

Para os dois gestores citados acima, a gestão participativa significa: participação, construção
coletiva, transparência, processo participativo representativo, interação das pessoas, relação
de proximidade e significados e corresponsabilidade. Essa percepção é reforçada pela maioria
dos demais entrevistados, acrescentando-se: acesso às informações, compromisso, processo
decisório, contribuição, ouvir a comunidade, promover consensos, incluir-se.
A partir dos resultados da pesquisa, pode-se pontuar que os gestores dos Institutos consideram
que sua gestão é participativa quando promove, fomenta e possibilita a participação das
pessoas que compõem a instituição, nas tomadas de decisões por representação, que, na
maioria das vezes, ocorre com a formação de comissões ou por meio dos órgãos colegiados;
busca construir os documentos institucionais de forma participativa, possibilitando tanto a
participação direta como a indireta; procura abrir espaço para que os membros da comunidade
acadêmica ampliem sua participação, responsabilizando-se pela decisão, pela ação e pelos
resultados da ação, incluindo-se na própria gestão do desenvolvimento da instituição.
Na p.111 deste trabalho está demonstrado que foi possível identificar na pesquisa as
principais dificuldades para garantir a gestão participativa, as quais estão relacionadas à
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disponibilidade interna dos membros do grupo referentes à participação e à responsabilização;
e à capacidade técnica e relacional dos gestores na construção coletiva da realidade do grupo.
O Gestor H, participante da pesquisa, ao se colocar sobre gestão participativa, pontua que a
mesma é “se corresponsabilizar pela ação

e

pelo resultado da ação. Resgata a

responsabilidade que a gestão participativa traz para todos os atores envolvidos, como
„corresponsabilidade e responsabilização pela ação e pelo resultado‟”. E, ao apontar a gestão
participativa como via de mão dupla, considera que “ter espaço para opinar, para participar
da decisão, significa incluir-se na ação e/ou execução/realização”, e “dar opinião deve visar à
construção coletiva, e não simplesmente ter sua opinião incluída” (GESTOR H).
Tomando-se por base Luck (2011), para que a gestão participativa se efetive numa instituição
de educação, é necessário que a participação seja compreendida como processo dinâmico e
interativo que vai além da tomada de decisão, uma vez caracterizado pela interação e apoio
mútuo na convivência do cotidiano da gestão educacional, na busca, pelos seus atores, da
superação das dificuldades e limitações no enfrentamento de seus desafios, para o
cumprimento da missão e o desenvolvimento da identidade institucional.
Segundo Cardoso (1995), apud Luck (2011) , a orientação democrática dos processos sociais
de uma instituição educacional implica construir juntos, experimentando no plano
interpessoal, no respeito ao outro como sujeito e como ser humano, e na consideração das
diferenças individuais, exercidas em nome do aprimoramento e enriquecimento do processo
coletivo como valor.
Refletindo sobre a relação entre PDI e gestão participativa, é possível perceber que se a
instituição consegue elaborar um plano participativo, norteador das ações, projetos e
programas institucionais, resultantes de uma construção coletiva, que retrata os anseios e as
propostas da comunidade e tem afinidade com a missão institucional, então, cabe ao gestor
cuidar para que aquilo que está compromissado entre a equipe gestora e a comunidade se
cumpra.
A pesquisa realizada demonstrou que existe uma relação direta entre a gestão participativa e o
PDI, devido a esse modelo de gestão possibilitar a construção coletiva do Plano, que, por sua
vez, propicia reflexão e definição por parte da comunidade sobre o modelo de gestão que
deseja para a instituição. Entretanto, quando se constrói esse documento coletivamente, ao
executá-lo também desta forma e proporcionar momentos participativos de ajustes, de revisão
e de redirecionamento em conjunto com a comunidade, a gestão participativa está se
fortalecendo com base no PDI.
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A identidade institucional e a gestão participativa podem ser fortalecidas pautadas no PDI,
não apenas no momento de construção, também no momento da execução ou implementação,
bem como no acompanhamento e avaliação. Pelo fato de a identidade e a gestão serem
resultantes de processos contínuos e dinâmicos do Plano de Desenvolvimento Institucional,
elas ocorrem envolvendo a dimensão relacional (ligada à subjetividade na interação das
pessoas e dos grupos), a dimensão técnica (ligada à objetividade dos documentos) e na
dimensão física (ligada às metas e resultados concretos obtidos).
No momento da execução, ou implementação do PDI, é preciso que o processo também seja
participativo, que a comunidade conheça as metas e estratégias a serem implementadas, e
construa os projetos, programas e outros planos que se façam necessários para a execução do
Plano, sempre garantindo que o processo envolva o maior número possível de pessoas
interessadas na realização. No acompanhamento e na avaliação, também deve ser aplicada
uma metodologia participativa com esse fim, envolvendo a comunidade, mas que possibilite a
integração e a reflexão, pautadas numa visão sistêmica.

5.2 O planejamento institucional e o PDI

Demonstrar a importância, as possibilidades e os desafios da utilização do PDI como
ferramenta de gestão participativa nos Institutos Federais é um dos objetivos específicos da
pesquisa realizada. Neste subitem do trabalho, será abordado o planejamento institucional e
serão comentados os resultados da investigação relacionados ao PDI como ferramenta de
gestão participativa, buscando demonstrar a importância, as possibilidades e alguns desafios a
serem superados nos Institutos Federais.
Chama-se de planejamento institucional a integração de todos os níveis e ações de
planejamento que visam ao cumprimento da missão institucional, cujo arcabouço se constitui
dos diversos planos, programas e projetos construídos e desenvolvidos coletivamente, na
perspectiva estratégica da gestão organizacional.
Em relação ao planejamento institucional, considera-se como uma ferramenta de trabalho que
cria condições favoráveis para a racionalização e otimização das realidades desejadas. Sua
estruturação deve proporcionar um exercício sistêmico, formado por processos, técnicas e
atitudes que possibilitem desencadear contínuas e constantes tomadas de decisões na
organização, devendo todos os processos se caracterizarem como participativos e os
elementos,

permanentemente

coordenados

e

integrados.

É

necessário

haver

comprometimento das pessoas e para com as pessoas, que são a razão de ser da organização.

o
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O esquema representativo do planejamento institucional está demonstrado na Figura 1,
abaixo.

A Figura 1 demonstra de que forma o planejamento institucional abrange os documentos e
processos de planejamento que focam no desenvolvimento da instituição como um todo.
Inicia-se com o PDI, que se desdobra em planos anuais, que tratam das ações estratégicas e
tácitas para o período de um ano, e em planos específicos, que podem ser geralmente bianuais
e tratam de ações estratégicas específicas de uma determinada área, mas que abrangem a
instituição como um todo. Esses planos intermediários devem se desdobrar em programas,
projetos e/ou planos de atividades.
O planejamento institucional tem como documento central o PDI, que é constituído de 10
eixos. Entretanto, apenas alguns desses eixos são formados por elementos diretos do
planejamento e estão relacionados a uma dimensão estratégica. A partir da pesquisa, foi
possível identificar que apenas uma pequena parte dos Institutos realizou o planejamento
estratégico para subsidiar o PDI.
A gestão organizacional, numa perspectiva estratégica, refere-se a um processo contínuo e
adaptativo, através do qual a organização define e redefine sua visão, objetivos e metas, além
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de selecionar as estratégias e meios para atingi-los num determinado período de tempo, por
meio da constante interação com o ambiente externo. O ciclo da gestão do desenvolvimento
começa com a elaboração/construção do planejamento estratégico ou realização da análise
situacional, que funciona como um dos pilares de construção do PDI, o qual é desdobrado ou
detalhado em planos anuais que se executam. E na sequência, como em paralelo, realizam-se
o acompanhamento e a avaliação do processo e dos resultados. Os resultados obtidos
possibilitam ajustes no processo e subsidiam o reinício de um novo ciclo.
O PDI, para poder funcionar como ferramenta ou instrumento de gestão, deverá: ser
construído de forma participativa, estar sustentado/apoiado num planejamento estratégico ou
análise situacional; estar estruturado, de maneira que possibilite o desdobramento de suas
estratégias e metas macro em ações e metas anuais exequíveis; promover a participação da
comunidade interna e externa, de forma integradora e baseada numa visão sistêmica da
instituição; estar alinhado à missão e aos objetivos institucionais; possibilitar ser
acompanhado e avaliado; despertar sentimento de identificação por parte da comunidade e
demonstrar a identidade institucional. Além disso, precisa ter enfoque estratégico, o que não
significa, necessariamente, realizar um planejamento baseado, de modo específico, na escola
do planejamento estratégico, detalhada em Mintzberg et al. (2000). Mas é preciso que sua
elaboração esteja pautada numa visão estratégica da instituição.
Para fortalecer o exposto, registra-se a percepção de um dos gestores entrevistados:
Uma das grandes falhas dos planos, na nossa realidade educacional, é que as pessoas
entendem que quando terminam de elaborar o plano, pronto, acabou e, na verdade,
se começa o processo quando você tem o documento físico. A partir dali, você vai
constantemente avaliar as ações que foram desenvolvidas, os objetivos que não
foram alcançados, e aí, esse documento, esse plano maior, é que vai dar toda a
diretriz para o planejamento. Então, se a gente não tem essa dimensão e acha que o
plano é algo burocrático, que precisa ser elaborado, porque uma agência externa tá
exigindo para a validação de cursos, a gente nunca vai avançar nesse sentido. O
plano é vivo, a gente termina de construir e ele já está desatualizado, já tem novas
coisas, já tem novas demandas, então, precisa ser revisto constantemente, ter até um
cronograma de revisão. Mas, dificilmente, eu vejo uma instituição parar para avaliar
o seu plano, geralmente, só quando vence o prazo, param para tratar novamente do
plano e ver as mazelas que ele apresenta (GESTOR M).

A fala do Gestor M, acima, demonstra que o primeiro ponto para o PDI se tornar um
instrumento de gestão é que ele seja executado, as suas estratégias sejam desenvolvidas e suas
metas, alcançadas. Se ele é construído coletivamente, mas não se consegue sua execução,
algo está errado, ou não funcionou como mapa orientador por não ser adequado à realidade da
instituição, ou não está sendo respeitado como documento que representa a vontade coletiva.
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A efetivação do PDI como ferramenta de gestão está relacionada, principalmente, à sua
execução, pois, considerando tratar-se de um plano macro, ele precisa ser desdobrado em
planos tácitos e operacionais, para que as estratégias se desenvolvam e suas metas possam ser
atingidas. Entretanto , a realização do Plano de Desenvolvimento Institucional depende , em
especial, da importância dada ao Plano pelo grupo gestor, sobretudo do quanto considera que
ele atende à necessidade da instituição, logo, do compromisso com a sua realização , assim
como depende do apoio, do envolvimento e do comprometimento da comunidade, buscando
participar e cobrar a realização.

5.3 Sistemática de desenvolvimento participativo e integrado nos Institutos Federais Premissas

5.3.1 Introdução

Para propor uma sistemática de desenvolvimento participativo e integrado, faz-se necessário
esclarecer e compreender alguns conceitos, além de estabelecer com quais significados serão
utilizados

alguns

termos

como:

desenvolvimento

organizacional,

desenvolvimento

institucional, mudança organizacional, cultura organizacional e desenvolvimento participativo
e integrado.
A partir dessa visão conceitual e da apresentação de um perfil dos Institutos Federais, são
pontuadas premissas para uma sistemática de desenvolvimento integrado e participativo
nessas instituições, que está embasada nos dados e informações resultantes da pesquisa, aliada
aos saberes profissionais da autora, oriundos da práxis de atuação como gestora e professora
da educação profissional, fortalecidos pelas reflexões e aprendizados que a revisão
bibliográfica proporcionou.

5.3.2 Conceitos e significados

Desenvolvimento significa: Ato ou efeito de desenvolver. Crescimento ou expansão gradual.
Passagem gradual de um estágio inferior a um estágio mais aperfeiçoado1.
Os resultados obtidos na pesquisa sobre o significado de desenvolvimento institucional estão
demonstrados no Quadro 10, apresentado na p.139 deste trabalho. Com base nas percepções
dos gestores entrevistados, considera-se que desenvolvimento institucional significa: antecipar
1

Disponível em: <http://www.michaelis.uol.com.br>. Acesso em: 15 mar. 2015.
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as condições necessárias para que a entidade alcance aquilo que deseja, com os recursos de
que dispõe, na busca de ser efetiva na realização da sua missão, acompanhando a dinâmica
das transformações culturais, sociais e políticas, visando a atingir novos horizontes e
contribuir, especialmente, para a melhoria das condições de vida da sociedade local e
regional.
Registra-se, abaixo, a fala de dois gestores entrevistados, buscando fortalecer a compreensão
sobre o significado proposto para o desenvolvimento institucional. O primeiro trata da
diferença entre crescimento e desenvolvimento:
Crescimento eu vejo de uma forma mais estanque, você pode aumentar o número de
vagas, isso é crescer; número de cursos, isso também é crescer; mas não
necessariamente significa que você esteja desenvolvendo... eu penso que faz parte
do desenvolvimento, ou seja, são elementos do desenvolvimento, mas não é só isso.
O desenvolvimento está muito mais ligado à efetividade da instituição. Acho que o
desenvolvimento existe para fazer com que a instituição seja efetiva de fato, consiga
cumprir a sua missão de fato, chegar aonde ela deve chegar. Eu acho que é isso, é
efetividade, o desenvolvimento tem que trabalhar pela efetividade da instituição.
Crescer por crescer é eficiência, mas desenvolvimento é ser efetivo, fazer de verdade
(GESTOR O).

E o segundo aborda o significado de desenvolvimento institucional:
antecipar as condições necessárias para que a instituição alcance aquilo que deseja, a
partir do que dispõe, seus recursos humanos, sua infraestrutura, seu conhecimento
acumulado, que lhe permita dar um salto qualitativo, no sentido de,atingir novos
horizontes, acompanhar a dinâmica do setor produtivo, das transformações sociais e
das transformações políticas. Para mim, desenvolvimento institucional é isso, você
preparar a instituição para esse salto qualitativo (GESTOR N).

Motta (2002) e outros autores referem-se a desenvolvimento organizacional como uma
resposta da organização às mudanças. Também relacionam desenvolvimento organizacional a
um esforço

educacional

muito

complexo,

destinado

a

mudar

atitudes,

valores,

comportamentos e a estrutura, de tal maneira que essa possa se adaptar melhor às novas
conjunturas, problemas e desafios que estão surgindo em uma crescente progressão.
Chiavenato (2004) refere-se a desenvolvimento organizacional dizendo que significa a busca
da percepção real do que está ocorrendo nos ambientes interno e externo da instituição, a
análise e a decisão do que precisa ser mudado e a intervenção necessária para provocar as
mudanças, a fim de tornar a organização mais eficaz, perfeitamente adaptável e conciliando as
necessidades humanas fundamentais com os objetivos e metas da organização. O referido
autor também aponta que desenvolvimento organizacional exige participação ativa, aberta e
não manipulada de todos os elementos que serão sujeitos no seu processo e, mais do que tudo,
um profundo respeito pela pessoa humana.
Quando se trata do desenvolvimento organizacional, o processo é sempre lento e naturalmente
gradativo, que conduz ao conhecimento da própria instituição e à efetiva realização de suas
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potencialidades. A fim de que uma organização possa alcançar certo nível de
desenvolvimento, ela pode utilizar diferentes estratégias, que estão sempre relacionadas às
mudanças e podem ser do tipo: evolucionária (quando lenta e suave), revolucionária (rápida,
intensa e quase sempre inesperada e indesejada) ou sistemática (também chamada de
desenvolvimento sistemático), que está relacionada ao planejamento sistêmico e deve
envolver todos que estão, de alguma forma, inseridos/envolvidos (CHIAVENATO, 2004).
O desenvolvimento organizacional está sempre relacionado à mudança organizacional,
implica em transformações, busca por avançar, alcançar novos patamares, novos horizontes,
fortalecer-se. Assim, o desenvolvimento sempre resulta em modificação da cultura, pois
provoca a desestruturação e alteração de paradigmas, princípios e até valores e crenças.
A cultura trata dos sistemas, processos e expectativas comportamentais históricas, que, por
consequência direta e indireta, influenciam todos os aspectos da organização (MAYO, 2003).
“A cultura concentra-se no interesse coletivo e na formação de uma organização unificada
através de sistemas compartilhados, crenças, hábitos e tradições” (MINTZBERG, 2001,
p.173).
A mudança organizacional é um conjunto de alterações estruturais e comportamentais dentro
de uma organização. Toda mudança é uma situação que deve ser alterada ou um problema que
deve ser resolvido. Se a mudança é reconhecida como iminente ou percebida quando está em
processo inicial de instalação, ela poderá ser solucionada ou resolvida de forma planejada,
podendo resultar em desenvolvimento organizacional. As mudanças em uma organização não
devem ocorrer ao acaso, ao sabor da inércia ou da improvisação, pois podem criar
dificuldades para o funcionamento e até para seu desenvolvimento ou sua sobrevivência.
O processo de mudança organizacional começa com o aparecimento de forças que vêm de
fora ou de algumas partes da instituição. Essas forças podem ser exógenas, que provêm do
ambiente externo e criam a necessidade de mudança organizacional interna. Ou podem ser
endógenas, que se originam na tensão organizacional em uma ou mais partes da organização e
representam condições de equilíbrio rompidas no seu interior.
Com base em Chiavenato (2004), pode-se ressaltar que a tendência natural de toda
organização ou instituição é crescer, expandir e desenvolver-se. Assim, o seu
desenvolvimento implica a busca de: conhecimento aprofundado e real da organização e de
suas possibilidades; percepção ampla e realista do meio ambiente em que opera; planejamento
adequado; interação efetiva com o ambiente em que está inserida; e estrutura interna
suficientemente flexível, com condições para se adequar às mudanças e seus desdobramentos.
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5.3.3 Perfil atual dos Institutos Federais

Considerando os dados obtidos na pesquisa, o perfil dos Institutos em relação ao
desenvolvimento, caracteriza-se por:


todos eles ainda estarem vivenciando o desdobramento da mudança organizacional: a
transformação das Escolas e CEFETs em Institutos;



a maior parte surgiu a partir da fusão de várias instituições que possuíam culturas
consolidadas e diferenciadas entre si, e essas culturas ainda não se transformaram
numa nova e única cultura;



os campi de um mesmo Instituto estão submetidos à interação com culturas locais
muito diferenciadas e apresentam diferentes níveis de aproximação com essas
comunidades;



seu planejamento é uma nova cultura, iniciou-se junto com a criação dos mesmos,
ainda está em processo de formação e/ou consolidação;



o PDI é considerado por todos os gestores como um documento muito importante,
entretanto, ainda não está internalizado como parte fundamental da cultura de
planejamento e gestão da instituição;



em alguns Institutos, a construção do PDI não foi pautada numa metodologia
integrativa, nem baseada numa visão sistêmica, e não resultou de uma construção
coletiva, foi consequência da junção de partes elaboradas de forma isolada;



a metodologia de construção do PDI foi considerada participativa na maior parte dos
Institutos. E identificou-se que, na maioria das situações, a participação foi
representativa e o envolvimento da comunidade foi pequeno;



a cultura de valorização de informações e dados produzidos pela própria instituição
ainda é incipiente ou baixa na maioria dos Institutos;



sua identidade, como novo modelo de instituição, precisa ser melhor delineada,
compreendida e fortalecida para atender, com efetividade, à missão prevista na
legislação;



a maior parte não aprofundou a discussão sobre sua identidade internamente e muito
menos externamente, e não utilizou o momento de construção do PDI com esse
objetivo;



a participação como característica cultural é nova na maioria deles e está em
formação, apesar de alguns estarem no processo de fortalecimento;

151



a gestão participativa ainda é frágil na maior parte dos Institutos, devido à dificuldade
de obter participação e envolvimento com responsabilização dos atores envolvidos,
além da falta de conhecimento, da maioria, sobre como fazer gestão num processo
participativo;



a pouca efetividade na execução do planejado é reconhecida como um dos fatores que
contribuem para a baixa disponibilidade de participação e envolvimento interno nos
Institutos;



a comunidade externa não teve participação efetiva e direta na construção do PDI;



a cultura de acompanhamento e avaliação dos processos ainda é incipiente na maioria
dos Institutos, especialmente tratando-se de planejamento como estratégia de sua
melhoria;



os Institutos recebem constantemente demandas do MEC não previstas, como
programas novos de governo e políticas públicas, para as quais é solicitado apoio para
a sua realização, entre outros itens. E isso interfere no seu desenvolvimento;



a agenda institucional da maioria dos Institutos está sobrecarregada devido à
quantidade de demandas externas a serem atendidas; às ações que necessitam ser
desenvolvidas para garantir o funcionamento efetivo da instituição; à expansão de
vagas e de oferta de cursos; ao número de campi ou unidades que estão em processo
de implantação. Tudo isso resulta em pouco tempo disponível para uma agenda focada
no desenvolvimento da instituição.

5.3.4 Premissas

A partir da pesquisa realizada, foi possível identificar algumas questões e confirmar outras
que interferem diretamente no desenvolvimento e no fortalecimento dos Institutos Federais,
especialmente sob a ótica da gestão. Seria impossível, neste trabalho, tratar das questões
específicas da pesquisa, da extensão e do ensino, pois, para cada uma dessas áreas, caberia
realizar várias pesquisas.
O item 5.3.2, anterior, que fala do perfil dos Institutos Federais em relação ao
desenvolvimento, buscou apontar questões que emergiram da pesquisa realizada. E colocando
um olhar reflexivo sobre esses pontos citados e sobre todos os demais resultados obtidos na
investigação, considerando que um dos objetivos específicos deste trabalho é propor uma
sistemática de desenvolvimento institucional participativo e integrado, embasada na
construção, no desdobramento e na execução do PDI, como esforço, compromisso e
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oportunidade de diálogo e de participação democrática, apresentam-se algumas premissas
relativas a uma sistemática de desenvolvimento integrado e participativo para os Institutos
Federais.
Ao introduzir o assunto trazendo conceitos da Teoria do Desenvolvimento Organizacional
(DO), apontados, especialmente, com base em Chiavenato, a intenção é dar a esses conceitos
outro enfoque, tomando certa distância da percepção da teoria apenas como estratégia de
mudança de comportamento, a partir da realização de treinamento. Busca-se aplicar os
princípios e postulados do DO como alicerce para a gestão de mudança dentro da instituição
no sentido do seu avanço e do fortalecimento em relação ao propósito social e à missão
institucional.
Nesta sistemática, inspirada no DO e levando em conta o resultado da pesquisa, o
desenvolvimento institucional significará: a busca da percepção real do que ocorre nos
ambientes interno e externo da instituição, com análise e decisão do que precisa ser mudado.
Isso visa a antecipar as condições necessárias para que o Instituto alcance aquilo que deseja,
baseado no que dispõe de recursos, a fim de torná-lo mais eficaz, perfeitamente adaptável e
conciliando as necessidades humanas fundamentais com os objetivos e metas institucionais.
Assim, torna-se efetiva a realização da missão institucional, que deve acompanhar a dinâmica
das transformações culturais, sociais e políticas, objetivando atingir novos horizontes e
contribuir, em particular, para a melhoria das condições de vida da sociedade local e regional.
Dentro da conceituação exposta no parágrafo anterior, trata-se de desenvolvimento
institucional participativo, definido e guiado por meio de ações e decisões que agreguem e
envolvam toda a comunidade, já que existem diferentes opções e caminhos a percorrer. E
haver o entendimento de que para a participação da comunidade promover fortalecimento e
legitimidade às decisões, precisa passar pela construção coletiva.
O desenvolvimento deve ser resultante de um trabalho integrativo, com a participação e o
envolvimento de todos os membros e unidades institucionais, numa construção conjunta, em
que haja a interação e o entrelaçamento de ideias e de percepções para a criação e construção
de propostas inovadoras, mas numa visão sistêmica, garantindo a identidade da instituição
como um todo.
Assim, considera-se que o desenvolvimento institucional integrado e participativo se dá
quando toda a comunidade participa e se envolve, com responsabilidade, na identificação da
conjuntura atual da instituição e da visão de futuro que se deseja atingir, bem como na decisão
de antecipar as condições necessárias para que ela alcance aquilo que deseja, a partir de seus
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recursos, numa construção coletiva sob uma perspectiva sistêmica. Ressalta-se que o
desenvolvimento é um processo contínuo e gradativo, que envolve sempre a transformação da
cultura da instituição.
Os princípios básicos a serem considerados na proposição do desenvolvimento institucional
participativo e integrado são:
• interação entre a instituição e o ambiente – processo contínuo e de influência mútua,
fundamental para o cumprimento da missão institucional;
• necessidade de contínua adaptação – o indivíduo, o grupo, a organização e a comunidade
são sistemas dinâmicos e vivos de adaptação, ajustamento e reorganização, como condição
básica de efetividade;
• mudanças organizacionais devem ser planejadas e cuidadas – as mudanças iminentes ou
identificadas devem ser estudadas, discutidas, refletidas e planejadas em relação à forma
como ocorrem, para que se transformem em processos de desenvolvimento;
• necessidade de participação e comprometimento de todos – a mudança planejada é uma
conquista coletiva, e não o resultado do esforço de algumas pessoas, converte-se sempre em
aprendizado coletivo, seja técnico, comportamental ou relacional;
• organizações são sistemas abertos – a organização em si consiste em um número de
subsistemas dinamicamente interdependentes, e mudanças em alguns deles podem afetar os
outros subsistemas. Da mesma forma, a organização é, em si, um subsistema em um ambiente
que se constitui de muitos outros sistemas, todos dinamicamente interdependentes;
• planejamento como base do desenvolvimento – para haver o desenvolvimento, é necessário
que o planejamento seja ponto fundamental e essencial na gestão. O desenvolvimento
institucional participativo e integrado deve ocorrer pautado em um planejamento institucional
também participativo e integrado.
Considerando a Teoria de Desenvolvimento Organizacional (CHIAVANETO, 2004), a
proposição de uma sistemática de desenvolvimento institucional participativo e integrado para
os Institutos Federais surge como necessidade com base nos seguintes pontos:


Transformação rápida e inesperada do ambiente organizacional – criação dos Institutos
Federais, a partir da fusão de antigas Escolas Técnicas e CEFETs, provocando choque
de culturas organizacionais já existentes e dificuldade de formação de uma cultura
nova e única;



Aumento do tamanho das instituições – enorme expansão dos Institutos Federais,
devido à criação de novos campi, núcleos avançados e núcleos de extensão, fazendo
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com que a estrutura existente das atividades não seja suficiente para sustentar o
crescimento;


Mudanças exógenas inesperadas – recorrentes convocações para participação e/ou
implementação de programas governamentais e abertura de novas ofertas como:
PRONATEC, certificação de saberes, Ciência sem Fronteiras, Educação a Distância,
entre outros.



Crescente diversificação e gradativa complexidade do alcance institucional –
transformação em instituições multicampi, multicurriculares e que possibilitam a
verticalização, reunindo educação básica e educação superior. Exige, assim, íntima
integração entre atividades e pessoas altamente especializadas e de competência muito
diferentes;



Exigências de modificações no comportamento administrativo – transformação e
criação de processos de trabalho como: criação de órgãos colegiados; exigência de
transparência nos processos; inclusão do uso de indicadores; utilização de sistemas
informatizados, entre outras.



Modificação no conceito de poder – substituição de um modelo caracterizado pela
centralização e traços de autoritarismo por um modelo democrático, baseado na
colaboração, na participação e no envolvimento da comunidade nas ações, nas
decisões, na execução e na avaliação;



Turbulência ambiental – a ampliação do conhecimento, a explosão tecnológica, a
explosão das comunicações, o impacto dessas mudanças sobre a instituição e os
valores sociais, como a importância da inovação, a necessidade da interação efetiva
com a comunidade externa para apoiar o desenvolvimento local, entre outros.

Levando em conta o perfil dos Institutos Federais apresentado no item 5.3.2, a proposta de
uma sistemática de desenvolvimento participativo e integrado também se justifica devido ao
fato de que, na maioria dos Institutos, existe a necessidade de: implantar e implementar o
funcionamento de novas unidades acadêmicas e estruturas administrativas; modificar
estratégias e processos administrativos; mudar a cultura organizacional ou traços da cultura;
alterar aspectos formais da organização; aperfeiçoar o sistema de comunicação; melhorar a
elaboração, a execução, o acompanhamento e a avaliação do planejamento, principalmente
em relação ao envolvimento das pessoas; mudar a maneira como o trabalho está organizado e
como as funções estão definidas; obter maior efetividade nos processos organizacionais;
garantir a participação e o envolvimento das pessoas com responsabilização nos processos
organizacionais; promover e possibilitar a interação, o diálogo e a construção coletiva;
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fortalecer o trabalho em equipe, possibilitando o empoderamento da liderança situacional;
ampliar e sistematizar a relação do Instituto com a comunidade externa; aprimorar e fortalecer
a gestão participativa; delinear e fortalecer a identidade institucional; utilizar o PDI como
instrumento de gestão.
A ideia da SDPI que se propõe neste trabalho surgiu do estudo da relação existente entre PDI,
identidade institucional e gestão participativa, que se configura de natureza intrínseca,
acrescida de outros elementos, como a cultura organizacional, que tem uma relação direta e
inerente com a identidade institucional e com o modelo de gestão da organização. Além do
planejamento, que é a base e o princípio de qualquer ciclo de gestão, existindo também uma
relação direta com a gestão participativa.
A identidade e a cultura organizacional definem que instituição é essa; a gestão define como
essa instituição atua e funciona; e o planejamento define, aponta, para onde a instituição
pretende ir e o que deseja alcançar. Logo, o PDI não deixa de ser um conjunto de elementos
de gestão sistematizados em um plano e, por isso, implicitamente, existe aí uma sistemática,
que pode ser desdobrada, executada e avaliada.
Não será definido, aqui, um modelo pronto de SDPI para ser implantado nos Institutos
Federais, apenas apresentam-se algumas premissas que delineiam essa proposição e permitem
compreendê-la como ideia. A maior intenção é provocar reflexões e discussões sobre o tema,
que fomentem a possibilidade de cada Instituto criar uma sistemática própria, descobrindo
caminhos para chegar ao desenvolvimento pleno e efetivo, garantindo a qualidade da
educação. Acrescentam-se, ao já comentado e proposto, os seguintes pontos:
a) A Sistemática de Desenvolvimento Participativo e Integrado, proposta neste trabalho,
deve ser considerada como a sistematização do entrelaçamento, interação e integração
entre subsistemas da gestão, que visam a viabilizar as condições para o funcionamento
e o desenvolvimento da área acadêmica da instituição, com foco no cumprimento da
missão institucional. Entende-se que a área acadêmica envolve ensino, pesquisa e
extensão, que são indissociáveis.
b) O desenvolvimento da instituição tem uma relação direta com planejamento, pesquisa,
avaliação e orçamento institucionais. Todos esses podem ser considerados subsistemas
da gestão, existem ou podem existir independentemente. No entanto, se tornam mais
efetivos quando integrados em uma sistemática de desenvolvimento, pois fortalecem a
gestão referente à efetividade dos resultados, adequação dos processos, correção dos
desvios, melhoria da qualidade dos serviços prestados à sociedade e cumprimento da
missão do Instituto. Assim, a sistemática proposta envolve esses quatro subsistemas,
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buscando intensificar o entrelaçamento e a interação entre eles, e integrando-os de
forma que se complementem e se potencializem, com vistas a garantir o
desenvolvimento institucional.
c) O subsistema de planejamento institucional significa o planejamento da instituição,
a que se chama de planejamento institucional, aprofundado no item 5.3.2. Envolve
todos os planejamentos e planos institucionais, bem como os programas e projetos
resultantes do desdobramento dos mesmos.
d) O subsistema de pesquisa refere-se ao levantamento e tratamento de dados e
informações produzidos pelo próprio Instituto no desenvolvimento das suas atividades
e ações, visando ao cumprimento da sua missão institucional, bem como ao
mapeamento de dados e informações sobre o contexto local e regional em que está
inserido. Esse subsistema, quando trata de dados e informações internas, refere-se à
área acadêmica e à área administrativa, em todos os processos e unidades de trabalho.
Foi denominado subsistema de pesquisa situacional, porque se refere, envolve e
realiza pesquisas internas e externas voltadas para esboçar um mapeamento situacional
da instituição.
e) O subsistema de avaliação alude ao conjunto de processos de acompanhamento,
monitoramento e avaliação de caráter institucional realizados no Instituto, em especial,
a avaliação do planejamento envolvendo a execução desde o PDI até os programas e
projetos internos, devendo o foco estar nos processos, e não apenas nos resultados. Foi
denominado de subsistema de acompanhamento e avaliação de desenvolvimento,
para não ser confundido com a avaliação exigida pelo SINAES, entretanto, existe uma
relação entre ambas, que também deverá ser incluída e acompanhada.
f) O subsistema de orçamento institucional tem parâmetros e especificidades
estabelecidas na legislação, trata-se do orçamento envolvendo todos os campi e
reitoria, numa visão sistêmica. Entretanto, ele está entrelaçado, especialmente, com o
planejamento e a avaliação, com os quais necessita fortalecer a interdependência.
g) A sistemática deve abranger todo o ciclo de gestão, tomando como ponto básico e
fundamental o PDI, na sua construção, desdobramento, execução e avaliação, como
esforço, compromisso e oportunidade de diálogo e de participação democrática. E o
Plano de Desenvolvimento Institucional, particularmente com referência à sua
construção, requer ser pensado no sentido de oportunizar o fortalecimento da
identidade institucional e da gestão participativa.
h) O PDI deve estar fundamentado, especialmente, em dois pilares: o Projeto
Pedagógico Institucional e o planejamento estratégico participativo. Ambos
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necessitam ser construídos de forma participativa e integrativa, com uma visão
sistêmica da entidade, em que o instituto é um todo resultante da integração entre as
partes (reitoria, campi e demais unidades acadêmicas) que funcionam em rede.
i) O planejamento estratégico ou análise situacional participativa não pode prescindir de
um diagnóstico interno e externo, envolvendo a comunidade interna (quem propõe,
realiza, executa, elabora e participa como beneficiário direto) e a comunidade externa
(quem se pretende atender, o foco do trabalho realizado, os beneficiários indiretos). A
interação da instituição com a comunidade externa precisa ser priorizada, delineada e
sistematizada, para que possa ser efetivada, fortalecida, acompanhada e avaliada, a fim
de que seja possível caminhar no sentido de garantir o cumprimento da missão
institucional, apoiando o desenvolvimento local e regional.
j)

A metodologia de construção do PDI deve ser participativa e integrativa, garantindo a
toda a comunidade a possibilidade de participação e envolvimento. Todas as unidades
acadêmicas da instituição e os diversos segmentos da comunidade devem participar,
de alguma maneira, de todas as etapas de realização e dentro do possível, dos eventos.
Considera-se fundamental que esses sejam realizados de modo a oportunizar a
ampliação do conhecimento, refletir e debater sobre os temas que compõem o PDI, a
fim de possibilitar definições e decisões mais conscientes e adequadas ao que se deseja
para a instituição. Deve ser promovido o máximo de atividades possíveis que
possibilitem a participação direta dos membros da comunidade, especialmente os
servidores. Assim, o PDI pode ter a força e a legitimidade de um pacto institucional,
tornando-se base para a gestão democrática do desenvolvimento da entidade.

k) A pesquisa situacional, um dos subsistemas do desenvolvimento, dá sustentação ao
PDI no processo de construção, subsidiando o planejamento estratégico ou a análise
situacional da instituição, a partir de mapeamento da sua situação interna. Deve ser
elaborada com base na coleta e no tratamento de informações e dados produzidos
internamente pela instituição. E no mapeamento do contexto em que essa está inserida,
com os dados públicos existentes sobre as regiões em que atua; com os dados
coletados por meio de pesquisa sistematizada junto aos principais segmentos da
comunidade externa local, nos diversos eventos e projetos realizados pela instituição,
entre outros. Deve ainda subsidiar o Projeto Pedagógico Institucional com dados que
fortaleçam as discussões, decisões e definições de políticas. A pesquisa também
fornece subsídios para as decisões em relação ao desdobramento e execução do PDI.
l) O subsistema de acompanhamento e avaliação de desenvolvimento vai assistir e
avaliar os processos e resultados da execução de objetivos, estratégias e metas
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previstas no PDI e de ações estratégicas e metas estabelecidas no plano anual e planos
específicos, desdobradas em projetos e programas. Assim, esse sistema também vai
subsidiar todas as etapas do PDI e do planejamento institucional, produzindo dados e
informações que alimentem a pesquisa situacional e acelerando os ajustes e mudanças
de rumo que se façam necessários.
m) O subsistema de orçamento institucional está relacionado ao subsistema do
planejamento institucional, pois vai alimentá-lo e ser alimentado de informações que
visam à discussão e definição do plano anual de solicitação e aplicação de recursos
orçamentários, garantindo que o planejado seja realizável. Entretanto, esse subsistema
também vai fornecer informações e dados para o subsistema de acompanhamento e
avaliação que está relacionado ao desdobramento e ajustes em relação às metas e
estratégias planejadas. É fundamental que a interdependência entre esses subsistemas
seja bastante definida, sem subjugação.
n) A interação, integração e o entrelaçamento desses subsistemas da gestão podem ser
representados graficamente pela Figura 2, adiante:
Figura 2 – Demonstrativo gráfico - Sistemática de Desenvolvimento Participativo e
Integrativo

SUBSISTEMA
PLANEJAMENTO
INSTITUCIONAL

SUBSISTEMA DE
ORÇAMENTO
INSTITUCIONAL

SUBSISTEMA

SUBSISTEMA
PESQUISA SITUACIONAL

Fonte: Autoria própria.

ACOMPANHAMENTO E
AVALIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO
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A sistemática aqui proposta não deve ser confundida com um sistema informatizado, uma
solução tecnológica, ela pode e até deve incluir esses elementos e utilizá-los como
ferramentas. Sua base, contudo, está em envolver a comunidade de forma sistematizada, por
meio de representação e por participação direta nos processos internos dos subsistemas e nas
interações entre eles, especialmente nas construções dos caminhos e soluções, e nas decisões.
A implantação do SDPI resulta para a instituição, entre outros pontos:


na construção de planejamentos mais realísticos e efetivos tanto em relação ao PDI,
quanto aos planos específicos e ao plano anual, pois será embasados em pesquisa
situacional que subsidiará o processo com dados e informações internas e externas, e
também compatibilizados com o orçamento institucional;



na realização constante e contínua de acompanhamento e monitoramento dos
processos de execução do PDI e dos demais planos, além da avaliação dos resultados
com efetivação de ajustes e correções;



na tomada de decisões estratégicas pautadas em dados e informações resultantes da
pesquisa

situacional,

dos

resultados

da

avaliação

e

acompanhamento

do

desenvolvimento e nas definições estabelecidas no PDI;


no estudo de soluções para eliminação de causas dos problemas enfrentados com base
em dados e informações;



na integração entre planejamento e orçamento, com o compromisso de aplicar os
recursos dentro do que foi planejado, com foco no desenvolvimento institucional.

A partir dessas premissas, acredita-se ser possível criar, internamente, alguma inquietação,
reflexão e discussão sobre o assunto nos Institutos, pois está longe de ser uma proposta pronta
para se executar. E, assim, aprofundar o debate para que a própria instituição estruture sua
sistemática de desenvolvimento integrado e participativo, respeitando suas especificidades, ou
crie uma proposta muito mais interessante para garantir um desenvolvimento mais efetivo
referente à missão institucional.
De acordo com os contatos realizados durante a pesquisa, alguns gestores demonstraram
interesse nessa sistemática, caso viesse a ser elaborada, então, se espera que haja interesse de
algum dos Pró-Reitores de Desenvolvimento Institucional dos Institutos Federais
pesquisados, ou de outros, em analisar, discutir, complementar e melhorar esta proposta, de
forma que ela possa ser lapidada e adequada à instituição para ser implementada. E fica
registrado aqui o compromisso da autora em participar das discussões, colaborar na
estruturação e acompanhar o processo de implantação como continuidade da investigação.
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6. Considerações Finais

O desenvolvimento está sempre relacionado a fazer acontecer, avançar, melhorar em algum
aspecto. Transformar, por sua em vez, traz em si a mudança. Não é possível avançar sem
modificar, implica sempre alterar em algum sentido. Assim, lidar com o desenvolvimento é
enfrentar a mudança ou promover a mudança.
Os Institutos são organizações novas, recentes como modelo organizacional, mas antigas na
sua cultura, que tem um componente histórico muito forte, inclusive da confiança na
qualidade do trabalho desenvolvido pelas antigas escolas técnicas e agrotécnicas, pois os
CEFETs também usufruíram desse legado. No entanto, os Institutos, desde sua criação,
apenas cresceram, expandiram suas fronteiras, num volume exponencial para alguns.
Criaram-se campi nas diversas regiões do Brasil, incialmente obedecendo ao critério técnico
da territorialidade, segundo Brasil (2007c). Entretanto, pode ser constatado por qualquer
cidadão brasileiro que observe no site do MEC a localização dos campi dos institutos federais
que existem casos de dois campi de um mesmo Instituto ou de Institutos diferentes, com uma
distância de menos de 50 km, favorecendo assim uma mesma região em detrimento de
grandes áreas sem a presença da RFEPCT.
A pesquisa demonstrou que há Instituto com mais de 40 campi e outros, com menos de 10. A
maior parte deles possui entre 15 e 25 campi. E, em alguns, ainda estão sendo criadas
unidades de ensino e/ou extensão, fora da sede, ligadas a um campus. Assim, ficam algumas
questões no ar a serem respondidas, como: até quantos campi pode ter um único Instituto? De
que maneira podem Institutos com mais de 20 campi realizarem uma gestão democrática,
efetivamente participativa e integrativa, garantindo a unidade e mantendo a identidade
institucional? Como construir uma cultura organizacional se a instituição não para de lidar
com mudanças revolucionárias (mudanças exógenas e inesperadas)? Como focar em
desenvolvimento, se a ordem do dia é crescer, expandir? Qual o número máximo e mínimo de
campi que deve constituir um instituto federal para que a gestão possa ter efetividade?
As finalidades expressas na lei de criação dos Institutos deram a essas instituições uma
parcela da responsabilidade pelo desenvolvimento econômico, social e cultural das
localidades e regiões em que estão inseridos. Algo extremamente novo como finalidade
explícita e obrigatória para essas instituições de ensino, mas sobremodo importante para a sua
atuação na qualidade de instituição pública que promove educação, ciência e tecnologia.
Entretanto, como resultante da investigação realizada e relatada neste trabalho, identificou-se
que a maioria absoluta dos Institutos envolvidos construiu o PDI sem a participação efetiva da
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comunidade externa, sendo essa participação classificada, pela maioria dos entrevistados,
como inexistente. Isso significa que os institutos não estão atuando focados na comunidade
local ou regional? Ou estão atuando conforme a percepção interna?
A pesquisa aponta para a necessidade dos Institutos Federais buscarem o desenvolvimento no
sentido de: clarificar e fortalecer a identidade; criar cultura organizacional forte; garantir a
efetividade de um modelo de gestão democrática e participativa; afunilar e aprimorar sua
vocação, tornando-se referência em inovações voltadas à melhoria da qualidade de vida da
região em que estão inseridos; e alcançar novos patamares na qualidade da educação ofertada.
Isso passa por criar condições de atuar na gestão de forma sistemática, diminuindo o tempo
gasto na eliminação dos efeitos de problemas e aumentando o tempo utilizado na busca de
soluções que possibilitem o avanço no caminho para sanar as causas dos problemas e obter
melhoria dos processos. É preciso ampliar o olhar para além da rotina e do apagar incêndios,
buscando mecanismos que possibilitem pensar estrategicamente e construir coletivamente.
Espera-se que os Institutos Federais, os quais se constituem na rede de instituições públicas
de ensino superior de maior capilaridade no Brasil, busquem o caminho do desenvolvimento
institucional não apenas o crescimento, que os resultados perseguidos tomem como prioridade
garantir a qualidade da educação ofertada e contribuir para o desenvolvimento local e
regional. Ampliem o foco da efetividade, para além do alcance de metas e de indicadores na
mensuração dos resultados imediatos, buscando avaliar processos e impactos em relação as
melhorias e avanços obtidos com vistas ao cumprimento da missão institucional.
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA – PESQUISA DE CAMPO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHA
GESTEC - Programa de Mestrado Profissional Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação

Mestranda/Pesquisadora: Jesusa Rita Fidalgo Sánchez Lopez
Orientadora: Professora Dra. Patrícia Lessa Costa
Projeto de Pesquisa: Relação entre PDI, Identidade Institucional e Gestão Participativa nos
Institutos Federais: implicações e possibilidades

ROTEIRO DE ENTREVISTA – PESQUISA DE CAMPO
(Público-alvo: gestores dos Institutos Federais)
1 Identificação do entrevistado
Instituto Federal no qual atua:
Nome:
Cargo: (

) Docente (

) Técnico-administrativo

Qual a função que exerce?
Há quantos anos atua como gestor na Instituição?
Já ocupou outras funções? Cite, no máximo, 03.
Tem formação em gestão? Sim (

) Não ( ) Qual? ________________________________

Teve experiência como gestor em outra organização?
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2 Questões específicas
2.1

O que é o PDI? E qual a sua importância para o Instituto?

2.2

Qual o seu envolvimento com a construção do PDI 2014-2018 do Instituto?

2.2.1 Como se deu o envolvimento do grupo gestor do Instituto na construção do PDI?
2.3

Quais as principais características da metodologia utilizada pelo Instituto para a

construção do PDI 2014-2018?
2.3.1 Na sua percepção, quais as principais dificuldades enfrentadas para a construção do
PDI?
2.4 O que significa para você identidade institucional?
2.5 Como você caracteriza o Instituto em relação à identidade institucional?
2.5.1 Essa identidade está fortalecida?
2.6 Qual a relação que existe entre PDI e Identidade institucional na sua percepção?
2.7 Você acha que a identidade institucional de uma IES pode ser fortalecida a partir do
PDI? O que você percebeu em relação a isso no Instituto?
2.8 Quais as 3 principais características do modelo de gestão atual do Instituto, na sua
percepção?
2.9

O que significa gestão participativa para você? Quais as suas principais características?

2.10 Quais as dificuldades enfrentadas pelo grupo gestor do Instituto na busca de garantir a
gestão participativa?
2.11- Qual a relação que você percebe entre PDI e gestão participativa?
2.12 Pode a gestão participativa ser fortalecida por meio do PDI ? Como você percebe isso
no Instituto?
2.13 Como o PDI está relacionado com a tomada de decisões estratégicas no Instituto?
2.14 O Instituto possui uma sistemática de planejamento definida e implantada ? Quais suas
principais características ou etapas?
2.15 O Instituto já realizou planejamento estratégico ou analise estratégica ou diagnóstico
interno e externo ? E o resultado foi utilizado como base para o PDI?
2.16 Quais as principais características ou etapas do planejamento estratégico ou análise
estratégica realizada pelo Instituto?

174

2.17 O instituto elabora anualmente o PAA ou PTA? Esse planejamento anual é com base no
PDI?
2.18 O que significa para você desenvolvimento institucional? O que você acha da criação de
uma sistemática de desenvolvimento institucional integrado e participativo, que incluísse todo
o ciclo de gestão e tomasse como base a construção, o desdobramento e a execução do PDI?
2.19 Avalie os itens abaixo em uma palavra ou frase:
2.19.1 - A participação da comunidade interna na construção do PDI.

2.19.2 - A participação da comunidade externa na construção do PDI.

2.19.3 - A satisfação da comunidade interna com o PDI construído recentemente.

3 Comentários adicionais
Resposta:
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APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO APLICADO – PESQUISA DE CAMPO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHA
Programa de Mestrado Profissional Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação
(GESTEC)
Mestranda/Pesquisadora: Jesusa Rita Fidalgo Sánchez Lopez
Orientadora: Professora Dra. Patrícia Lessa Costa
Projeto de Pesquisa: Relação entre PDI, Identidade Institucional e Gestão Participativa nos
Institutos Federais: implicações e possibilidades para o desenvolvimento institucional

QUESTIONÁRIO APLICADO – PESQUISA DE CAMPO
(Aplicado em todos os Institutos Federais, como pesquisa exploratória, via on-line,
encaminhado aos Pró-Reitores de Desenvolvimento Institucional)

1. Instituição:
Completar com o nome da instituição:

2. Localização
Completar com a cidade e o Estado em que está situada a Reitoria.

3. Qual a origem do Instituto?
Assinale uma das afirmativas:
( ) Originou-se do CEFET.
( ) Resultou da fusão do CEFET com a(s) Escola(s) Técnica(s)
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( ) Resultou da fusão do CEFET com a(s) Escola(s) Agrotécnica(s)

( ) Resultou da fusão do CEFET com

a(s) Escola(s) Técnica(s) e Escola(s)

Agrotécnica(s)
( ) Resultou da fusão apenas de Escola(s) Agrotécnicas
( ) Resultou da fusão de apenas Escola(s) Técnicas
( ) Resultou da fusão de Escolas Agrotécnicas com Escola(s) Técnica(s)
( ) Outra: ___________________________

4. Número de campi
Preencher com o número de campi do Instituto, em funcionamento. (

)

5. Número de servidores
Preencher com o número total de servidores do Instituto (

)

6. Número de alunos
Preencher com o número de campi do Instituto, em funcionamento (

)

7. Tipos de cursos oferecidos:
( ) Técnico Presencial
( ) Técnico a Distância
( ) Técnico PROEJA
( ) Graduação Presencial
( ) Graduação a Distância
( ) Especialização
( ) Mestrado
(

) Doutorado

8. Número total de cursos: _______
Preencher com o número total de cursos ofertados, considerando todas as modalidades
e níveis.
9. Ano de início da oferta de cursos superiores: ________.
10. No Instituto, o planejamento é responsabilidade da:
(

) Pró-Reitoria de planejamento e Administração
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( ) Pró-Reitoria de Administração
( ) Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
( ) Assessoria de Desenvolvimento Institucional
( ) Outra
11. O Instituto elabora, anualmente, o Plano de Ação ou Plano de Trabalho?
(

) Sim

(

) Não

(

) Outra: _______________

12. Quantos servidores da Reitoria estão envolvidos diretamente com a gestão do
planejamento na instituição?
Preencher considerando o total de servidores, mas sem incluir os terceirizados.
_________servidores

13. Atualmente, o planejamento anual do Instituto está diretamente interligado ao PDI?
(Responder com base no PDI em vigor e na experiência do planejamento 2012/2013)
( ) Sim
( ) Não
( ) Em parte
( ) Outra

14. Como se caracteriza a cultura de planejamento da instituição?
Assinale a afirmativa que considere correspondente à situação do Instituto.
(

) Não existe cultura de planejamento, apenas se cumpre o mínimo necessário.

(

) Está em processo de formação, iniciou-se com a criação do Instituto.

(

) Está em processo de consolidação.

(

) Já está consolidada.

(

) Outra: _____________________

15. Em relação à elaboração do PDI:
Assinale as afirmativas que expressam a situação do Instituto.
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(

) Foi elaborado a partir de um planejamento estratégico;

(

) Incluiu a construção do PPI;

(

) Foi elaborado num processo amplamente participativo com a comunidade

interna;
(

) Houve participação da comunidade externa no processo de construção;

(

) Foi elaborado por uma comissão representativa de todos os campi.

16. O PDI atual é utilizado como ferramenta de gestão, como base para as discussões e
decisões estratégicas?
( ) Sim
( ) Não
( ) Em parte
( ) Outra;___________________________

17. Justifique a resposta dada na questão 16.

18. Em relação ao PDI 2014-2018, o Instituto está:
(

) na fase final de elaboração

(

) na fase intermediária do processo de elaboração

(

) na fase inicial de sensibilização e estruturação

(

) Outra: ______________________

19. Você gostaria de continuar participando da pesquisa que estamos realizando sobre o
PDI nos Institutos Federais?
(

) Sim

(

) Não

(

) Outra: _______________________

20. Informações complementares.
Faça comentários e/ou acrescente informações que julgar pertinentes.
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